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Sobre la col·legiació 
obligatòria...
Des de fa uns mesos estan circulant per Internet uns textos sobre l’Avantprojecte de Llei 
de Serveis Professionals que, en principi, no estan reconeguts com a  oficials, però que 
sembla ser que reflecteix el que el Govern vol implantar. Com a text “sonda” ha fet disparar 
totes les alarmes, sobretot dels col·lectius que com el nostre, segons el text, no estaríem 
inclosos dins les professions de col·legiació obligatòria. 

Com a CLC, però sobretot des del CGCL, (Consejo Gral. de Colegios de Logopedas), que com 
sabeu presideix la nostra degana, Sra. Anna Civit, s’han fet una sèrie d’accions que sortiran 
resumides a la propera Revista. De tota manera us volem comentar en aquest full alguna 
informació recent, en relació al posicionament de la Conselleria de Justícia, dels partits 
polítics, i dels col·legis professionals catalans, agrupats en l’Associació Intercol·legial. 

El dimecres 5 de juny, al Parlament de Catalunya, el Conseller de Justícia Hble. Sr. Germà 
Gordó, va respondre la interpel·lació sobre el capteniment del Govern en relació amb el 
model de col·legis professionals, fonamentat en la defensa d’aquestes corporacions i les 
competències de la Generalitat de Catalunya. Com a mostra de recolzament vam assistir-hi 
representants de l’Associació Intercol·legial i dels diferents col·legis professionals.

El 20 de juny es va tramitar al Parlament de Catalunya 
la moció presentada pel grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, perquè el Parlament manifestés 
el rebuig a l’Avantprojecte de Llei del Govern de 
l’Estat sobre serveis professionals, què instés al 
Govern de la Generalitat a requerir la immediata 
retirada del text de l’Avantprojecte i manifestés el 
seu suport als col·legis per la seva tasca al servei 
dels professionals i del país. Va tenir lloc un debat i 
votació posterior, que va reflectir el posicionament 
dels diferents partits polítics. Tots els partits, amb 
excepció del PP, van recolzar la moció. 

Si teniu interès podeu veure el contingut de la sessió, 
concretament el punt 7è: http://www.parlament.
cat/activitat/dspcp/transcripcions/07_mocio_
colprofessionals.pdf

Ha quedat perfectament palès, i de manera rotunda 
i contundent, el posicionament català, que defensa l’existència dels col·legis professionals 
i la col·legiació obligatòria. Ara quedem a l’espera de veure què determina al respecte 
l’Estat Espanyol.

Conseller de Justícia al Parlament
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Vocalia de Tarragona 
El passat 1 de juny la vocalia de Tarragona va 
organitzar una visita guiada al Bus de la Fundació 
Alícia. Vam fer un recorregut amb l’Arnau, cuiner 
de la Fundació Alícia (alimentació i ciència). 

D’una banda vam estar veient el producte, amb 
una pantalla interactiva on es mostrava la realitat 
d’un hort durant 365 dies l’any i els productes 
d’horta de temporada. En segon lloc, la Carme 
Ruscalleda, mitjançant un audiovisual ens 
mostrava el procés d’elaboració de la seva paella i 
després cada persona tenia la possibilitat d’explicar 
com cuina la seva pròpia paella i participar en un 
estudi sobre diferents receptes que hi ha arreu 
del territori sobre aquest plat. El tercer àmbit es 
va centrar en l’aliment mitjançant una piràmide 
alimentària amb 4 cares on es mostraven diferents 
aspectes que fan que un àpat sigui saludable: els 
aliments, com es cuinen, com els mengem i els 
hàbits sedentaris que cal evitar.

Va ser una visita molt interessant i interactiva.

Les activitats a la vocalia de Tarragona es reprendran 
de cara a l’octubre, si teniu alguna proposta podeu 
fer-la arribar per mail a vocaltarragona@clc.cat

Vocalia de Girona
Des de la vocalia de Girona volem desitjar-vos 
un molt bon estiu i esperem tornar-nos a trobar 
al setembre per planificar les activitats que 
portarem a terme a la nostra província durant 
el curs 2013-2014.

Bon estiu a tothom!!

Anna Vila 
Vocal de Girona

Conferències 
gratuïtes mensuals

Tots els materials que els ponents 
donen algunes vegades a les 
xerrades gratuïtes, i de manera 
voluntària, els trobaràs penjats 
a la zona restringida per als 
col·legiats al web del Col·legi, 
www.clc.cat

2 d’octubre de 2013
15è Aniversari del CLC

Ja rebràs més informació
Reserva’t la data!

 Benvolgut/da col·legiat/da,

En els propers dies rebreu el nou carnet col·legial i us podreu beneficiar dels següents descomp-
tes gràcies a la incorporació del CLC com a membre de l’Associació Intercol·legial:
• Aparcaments SABA: 7% de descompte sobre la tarifa normal, 15% de descompte sobre el preu 

en cartell en les modalitats d’abonament; fins al 60% de descompte amb els vals d’hores Saba 
Temps, 0,25 €/h pack nit.

• Compra d’equips d’Apple a un preu especial.
• Visites guiades a La Pedrera (diürnes i nocturnes): descompte del 10% presentant a taquilla el 

carnet de col·legiat. Es recomana reservar sempre abans de fer la visita per garantir disponibilitat. 
El col·legiat pot enviar un mail a (visita de dia) grups@lapedrera.com / (visita de nit) reserves@
lapedrera.com.

• Món St. Benet i Món Natura Delta de l’Ebre: 10% de descompte per a col·legiats, reservant i en 
grups de 20 persones.
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Us informem que el passat 7 de juny es va presentar oficialment la nova Guia del TDAH per a 
l’actuació i detecció en l’àmbit educatiu.

 Us enviem l’enllaç de la notícia: 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=202889

&idioma=0&departament=4&canal=5

i també trobareu la Guia al següent enllaç:
http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat

Esperem que aquesta notícia sigui del vostre interès.

Vocalia d’Educació 
Com ja sabeu el passat mes d’abril us varem enviar una carta per tal de conèixer les dificultats que us 
estàveu trobant amb les beques d’ensenyament. 

En primer lloc, us volem agrair la rapidesa amb que ens heu respost, i informar-vos que molts de 
vosaltres us heu trobat amb les mateixes dificultats, si bé hi ha hagut alguns/algunes companys/es que 
ens han comunicat que no han tingut cap problema amb l’assignació de les beques.

Per tal d’intentar aclarir i solventar aquesta situació que sembla una mica confosa, des del Col·legi 
hem fet una sèrie d’actuacions. 

La primera, va ser posar-nos en contacte amb els nostres advocats per tal que ens redactessin un escrit 
perquè les famílies poguessin presentar un recurs a les beques que havien estat denegades. Malgrat això, 
sabem per la informació que ens esteu fent arribar que les beques han vingut de nou denegades.

La segona actuació ha estat posar-nos altre cop en contacte amb el Departament d’Ensenyament per 
exposar les dificultats que ens hem trobat i intentar trobar-ne la solució. Mentre esperem que ens 
donin aquesta reunió, hem mantingut contacte telefònic amb els tècnics del Departament i el mateix 
Sr. Puit s’ha ofert amablement a enviar-nos un escrit aclaridor sobre les actuacions i normativa de les 
beques en paraules correctes i perquè no hi hagi més confusions. Restem a l’espera de rebre’l.

No obstant i per continuar treballant per a la professió i per a l’usuari, vam demanar mantenir una 
reunió amb la Directora General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Sra. Meritxell Ruiz Isern. 
El proper dimecres 17 de juliol el CLC mantindrà una reunió amb ella. Us informarem del resultat de 
la mateixa en el proper full.

Fe d’errata
Us informem que en el full número 67, pàgina 4, hi ha un error en el nom de la persona 
que va fer la presentació “Intervenció en els SAAC de l’autisme. Cas pràctic des de la 
perspectiva familiar”. El nom i cognoms són Jorge García Caballero.

GUIA DEL TDAH

NOTA INFORMATIVA
Lurdes Àvila, psicopedagoga, logopeda y maestra de educación especial nos ha enviado una 

información que puede ser de vuestro interés:
Se acaba de publicar una aplicación de Ipad educativa para infantil de preescritura:  
https://itunes.apple.com/es/app/prewriting/id574143204?l=ca&mt=8

Y un juego de atención llamado PickerPics para Ipad e Iphone:
https://itunes.apple.com/es/app/pickerpics/id590455992?l=ca&mt=8

También se pueden descargar desde la web www.cuc-s.com



 4 - Full informatiu del CLC - n.69 - juny de 2013

CONVOCATÒRIA 
Premi Dr. Jordi Perelló (7a edició)

La Junta del CLC té l’honor de convocar el Premi Dr. Jordi Perelló 
per a la recerca en logopèdia, enguany en la seva 7a edició.

Bases de participació:
1. El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC), amb data 1 de juliol, convoca 

el Premi Dr. Jordi Perelló de recerca en logopèdia (7a edició) amb l’objectiu 
de promoure i donar suport a la recerca bàsica i aplicada en el camp de la 
logopèdia a l’Estat espanyol. Amb la voluntat de retre homenatge al Dr. Jordi 
Perelló que fou el gran impulsor de la nostra disciplina tant en l’aspecte científic 
com professional.

2. Podran participar a títol individual o col·lectiu, aquelles persones que 
desenvolupin tasques de recerca o professionals de la logopèdia o disciplines 
afins i els estudiants universitaris d’aquestes especialitats. És condició 
indispensable per participar estar col·legiat o ser membre d’associacions 
científiques afins, excepte els estudiants universitaris que han de presentar un 
document acreditatiu de la condició d’estudiant.

3. Aquest premi anirà adreçat a “PROJECTES DE RECERCA” que tindran, com a 
màxim, 2 anys per ser desenvolupats. L’atorgament del premi és sobre el projecte 
inicial.

4. Els treballs hauran de ser inèdits i presentar-se en format paper (dues còpies) i 
en format electrònic. Tindran una extensió mínima de 20 pàgines a doble espai. 
Podran presentar-se en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya.

5. Els treballs es presentaran signats amb pseudònim i totes les dades 
d’identificació (nom i cognoms dels autors, adreça postal i electrònica, telèfon i 
institució) es presentaran en un sobre tancat amb el pseudònim escrit a l’exterior.

6. El termini de presentació d’originals finalitza el 30 de novembre de 2013, a les 
15 h. Es presentaran a la seu del CLC, passatge Pagès, 13, de Barcelona.

7. El premi té una dotació de 1.800 € repartits en dos pagaments de 900 €, un a 
l’acte d’atorgament del premi i l’altre al lliurar al CLC el projecte acabat.

8. El jurat estarà format per persones triades entre els membres de la Junta del CLC 
i un comitè d’experts designat per a tal fi.

9. El jurat pot declarar el premi desert i no pot dividir-lo ni aplaçar-ne la seva 
dotació a posteriors convocatòries.

10. El jurat es reserva el dret d’interpretació de les presents bases i té capacitat per 
resoldre els supòsits no contemplats en elles.

11. El premi es concedirà al millor projecte i el veredicte es farà públic a l’acte de 
celebració del dia Europeu de la Logopèdia (5-3-14).

12. El CLC es reserva el dret de difusió del treball premiat en els mitjans que 
consideri oportuns.

Participa-hi!  Hi tens molt a guanyar!
*Per a qualsevol aclariment, no dubteu a trucar al CLC 93 487 83 93
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Es lloguEn 
despatxos mèdics per a 
logopedes a sabadell 

a l’Eix Macià 
(zona del Corte Inglés).

Podeu contactar al 
93 723 51 00 

info@naumoff.net

DEfunCIó
Lamentem molt 

profundament la pèrdua de 
la col·legiada na M. Victòria 

Tort Valenzuela el passat 
17 de març i acompanyem 
la seva família en aquests 

moments de dolor.

III Premi Bones Pràctiques 
en Lectura Fàcil

Des de l’Associació Lectura Fàcil convoquem el III Premi Bones 
Pràctiques en Lectura Fàcil. Volem premiar iniciatives de diferents 
àmbits que utilitzin materials de Lectura Fàcil (LF) per promoure la 
lectura, la inclusió social i la democràcia informativa, valors amb 
els quals s’identifica el projecte Lectura Fàcil.

Si sou una entitat, un centre educatiu, una biblioteca, etc., i 
treballeu amb materials LF, expliqueu-nos el vostre projecte. L’ALF 
valorarà aquelles iniciatives i entitats que s’han mostrat actives 
en el foment de la lectura i la dinamització lectora, i les premiarà 
amb un lot de llibres LF.

Consulta les bases del premi: 
http://www.lecturafacil.net/news/item?item_id=80140
Més informació: Associació Lectura Fàcil 
Tel. 93 310 76 94 / www.lecturafacil.net

Continuem amb 
la presentació 
dels protocols 
d’avaluació!
El dissabte 6 de juliol de 10 
a 12 h a la seu del CLC les 
nostres companyes Graciela 
Oliva i Carolina Ropelato ens 
presentaran el seu treball:
“Proposta de protocol 
d’avaluació logopèdica 
de l’audició”

Us hi esperem!
Atenció: És necessari reservar 
plaça trucant a secretaria del 
CLC al tel.934 878 393 

TASTETS dE LLEnGUA
Gràcies a l’acord de col·laboració signat el passat febrer entre el Centre de Normalització Lingüística 
de Barcelona, Delegació de l’Eixample, i el Col·legi de Logopedes de Catalunya iniciem aquest espai 
al full informatiu per tractar, a partir d’ara, de qüestions lingüístiques d’interès per als col·legiats. 

Així mateix, us deixem una porta oberta per si voleu que tractem algun tema en especial. Només cal 
que us adreceu per correu electrònic a aandreu@cpnl.cat

A més a més, mitjançant aquest acord posem a disposició dels col·legiats un ampli ventall de recursos 
per comunicar-se en català:
• Cursos de català amb certificació oficial i inscripció preferent.
• Servei d’assessorament lingüístic per a la revisió de la vostra documentació.
• Programes de sensibilització (voluntariat lingüístic, acolliment lingüístic, etc.).

Per a més informació o per a qualsevol aclariment podeu adreçar-vos al CNL de Barcelona-Delegació 
de l’Eixample, telèfon 93 451 24 45 i demanar per Anna Andreu.

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE BARCELONA  
Delegació de l’Eixample  C. Mallorca, 115-123,entl1a - 08036 Barcelona - 
eixample@cpnl.cat - Telèfon 93 451 24 45 - Fax 93 451 44 26 – www.cpnl.cat



Aguilera Peropadre, Àngels - Terrassa
Brugat Prados, Marta - Sabadell
Cánovas Sentís, Judit - Barcelona
Cardús Parera, Laia - Sant Sadurní d’Anoia
Corbal Anaya, Vanessa - Lliça de Vall
García Rodríguez, Marta - Cabrils
Gómez I Salvadó, Laia - Figueres

Llopis Blázquez, Queralt - Figueres
Martín Pérez, Ana - Molins de Rei
Pardo Pons, Joana - Sant Carles de la Ràpita
Ros Vallbona, Natàlia - Barcelona
RoseLl Botanch, M. Mercè - Balaguer
Serra Raventós, Miquel - Barcelona
Solé Cerdà, Olga - Barcelona

Nous col·legiats de l’1 d’abril al 20 de juny de 2013

Horari intensiu juliol i agost de 8 a 15 h.
El Col·legi romandrà tancat del 12 al 25 d’agost.

Agenda de Formació Continuada del CLC

Vidal Alesanco, Marina - Girona

Benvinguts al CLC!
Us informem que el llistat sencer 

(col·legiats exercents, col·legiats no 
exercents) està publicat al nostre web: 

www.clc.cat

Juliol 2013
Curs L’avaluació dels trastorns del llenguatge i de la comunicació en infants

A càrrec de: Mireia Sala, Ignasi Ivern i Noemí Balmaña Data: 3, 4 i 5 de juliol 2013
Horari: de 9.30 a 13.30 h Durada: 12 hores      

-----------------------------------------
Presentació Proposta de protocol d’avaluació logopèdica de l’audició

A càrrec de: Graciela Oliva i Carolina Ropelato Data: 6 de juliol 2013 Horari: de 10 a 12 h
-----------------------------------------

Curs Intervenció en la comprensió lectora en diferents patologies
A càrrec de: Victoria González i Raquel Cáliz Data: 12 i 13 de juliol 2013

Horari: de 9 a 13.30 i de 15 a 18.30 h Durada: 16 hores      
        

Setembre 2013
Curs Anàlisi del discurs narratiu en el tELL (2a edició)

A càrrec de: Encarna Pérez Pérez 
Dates: 14 i 28 de setembre de 2013 Horari: de 9 a 14 h Durada: 10 hores

Octubre, novembre i desembre 2013
Curs teràpia miofuncional en disfuncions orofacials 

2n nivell (7a edició) (curs interdisciplinari)
A càrrec de: Diana Grandi, Yvette Ventosa i ponents invitats. Dates: 19 i 26 d’octubre i 9, 23 i 30 de 

novembre de 2013 Horari: de 9.30 a 14 h i de 15 a 18.30 h Durada: 40 hores
-----------------------------------------

Curs Noves competències per a l’avaluació i el diagnòstic en l’àmbit logopèdic
Avaluació i diagnòstic logopèdic de l’audició. Nivell 1.

A càrrec de: Eduardo Ríos 
Dates: 8 i 9 de novembre de 2013 Horari: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h Durada: 16 hores

-----------------------------------------
Curs Noves competències per a l’avaluació i el diagnòstic en l’àmbit logopèdic.

Exploració i diagnòstic logopèdic de les alteracions bucofonatòries. Nivell 1.
A càrrec de: Orietta Calcinoni i Eduardo Ríos 

Dates: 14 de desembre de 2013 i un dia de treball pràctic a definir. Horari: A concretar Durada: 16 hores

Gener 2014
Curs Anàlisi del discurs narratiu en el tELL, 2n nivell

A càrrec de: Encarna Pérez Pérez Dates: 11 i 25 de gener de 2014 Horari: de 9 a 14 h Durada: 10 hores
-----------------------------------------

Curs Educació i rehabilitació de la veu en la parla i en el cant (2a edició)
A càrrec de: Eduardo Ríos i Jesús Arcas Dates: 17 i 18 de gener de 2014

Horari: divendres de 10 a 14 h i de 15 a 19 h Dissabte de 10 a 14 h. Durada: 12 hores
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TARIFES MÀXIMES SCS
Us informem que el passat divendres 31 de maig s’ha publicat al DOGC l’Ordre SLT/107/2013, de 24 
de maig, per la qual s’estableixen les tarifes màximes, per a l’any 2013, dels serveis de rehabilitació 
ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia que contracti el Servei Català de la Salut. Trobareu 
l’Ordre a http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0
c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=defau
lt&action=fitxa&documentId=637130&language=ca_ES

3. Serveis de rehabilitació de logopèdia ambulatòria

3.1 Tarifa per tractaments de nivell AP (alta complexitat presencial): 420,00 euros per procés.
3.2 Tarifa per tractaments de nivell MP (mitjana complexitat presencial): 330,00 euros per procés.
3.3 Tarifa per tractaments de nivell BP (baixa complexitat presencial): 210,00 euros per procés.
3.4 Tarifa per tractaments de nivell AS (alta complexitat semipresencial): 90,00 euros per procés.
3.5 Tarifa per tractaments de nivell MS (mitjana complexitat semipresencial): 42,00 euros per procés.
3.6 Tarifa per tractaments de nivell BS (baixa complexitat semipresencial): 30,00 euros per procés.
3.7 Tarifa per visita única ambulatòria: 15,00 euros per visita.
3.8 Els nivells s’estableixen en funció de la complexitat, de la intensitat d’ús dels recursos i dels 
requeriments d’atenció individualitzada necessaris per assolir els objectius terapèutics.

4. Serveis de rehabilitació de logopèdia domiciliària

4.1 Tarifés per procés de logopèdia domiciliària
Tarifa A: 522,00 euros per procés.
Tarifa B: 552,00 euros per procés.
Tarifa C: 584,00 euros per procés.
Tarifa D: 618,00 euros per procés.
4.2 Tarifa per visita única ambulatòria (és possible que sigui un error i en realitat hagi de dir 
-domiciliària-):
Tarifa A: 30,00 euros per procés.
Tarifa B: 31,00 euros per procés.
Tarifa C: 33,00 euros per procés.
Tarifa D: 35,00 euros per procés.
4.3 Els nivells s’estableixen en funció de la complexitat, de la intensitat d’ús dels recursos i dels 
requeriments d’atenció individualitzada necessaris per assolir els objectius terapèutics.
 
En aquest sentit, fins a l’any 2012, en què es van prorrogar les tarifes de 2011, aquestes no diferenciaven 
entre rehabilitació de logopèdia ambulatòria i domiciliària, i només fixaven quatre nivells de tarifa:
 

Tot i que ens és difícil comparar les xifres perquè tenen punts de partida diferent, tal com vam informar 
a la Revista núm. 23, (a l’any 2013 hi ha moltes més variables a tenir en compte), s’han incrementat 
lleugerament les tarifes fixades per a l’any 2012.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

DOGC 4991
19/10/07

5150
11/06/08

5356
08/04/09

5559
31/03/10

5907
27/06/11

6137
29/05/12

Tarifa tractaments de nivell 1 361,60 € 382,36 € 390,01 € 390,01 € 369,94 € 369,94 €

Tarifa tractaments de nivell 2 229,78 € 242,97 € 247,83 € 247,83 € 235,07 € 235,07 €

Tarifa tractaments de nivell 3 169,64 € 179,38 € 182,97 € 182,54 € 173,56 € 173,56 €

Tarifa tractaments de nivell 4 109,91 € 116,22 € 118,54 € 118,54 € 112,44 € 112,44 €

Tarifa per visita única 13,62 € 14,40 € 14,69 € 14,69 € 13,94 € 13,94 €
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte

Expansió PRO*.
T’abonem el 10% de la teva
quota de col·legiat**.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Més de

+ + +0 3% Gratis 1.300
comissions de devolució dels la targeta de crèdit i oficines al teu
d’administració i teus rebuts de dèbit. servei.
manteniment. domèstics

principals, fins a
un màxim de 20
euros al mes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses. O el que és el mateix, el banc dels
millors professionals: el teu.

Truca’ns al 902 383 666, organitzem una reunió i comencem a treballar.

sabadellprofessional.com

*El Compte Expansió PRO requereix la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 700 euros. S’exclouen els
ingressos que provenen de comptes oberts al grup Banc Sabadell a nom del mateix titular. Si tens entre 18 i 25 anys, no cal domiciliar cap ingrés
periòdic.
**Fins a un màxim de 100 euros l’any.

Sabadell
Professional
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El banc de les millors empreses. I el teu.
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Curso Teórico-Práctico en 
Audiología y prótesis auditivas
Barcelona, 29 y 30 de junio 2013
Organiza: Federación AICE
Información: aice@implantecoclear.org
www.impantecoclear.org

Cursos juliol 2013
• Trastorns de l’Espectre Autista. 
Avaluació i intervenció.
Dates: del 22 al 26 de juliol de 2013
• Estratègies per a la planificació, 
textualització i correcció del text 
escrit.
Dates: del 15 al 19 de juliol de 2013
Organitza: Cercles Formació
10 % de descompte per a col·legiats
Informació: http://www.grup-cercles.es/formacio/cursos/

Cursos estiu
• Intervenció educativa en l’alumnat 

amb TEA
Dates: de l’1 al 3 de juliol de 2013
• Diagnòstic clínic i multidisciplinar 

dels trastorns de l’aprenentatge i el 
neurodesenvolupament

Dates: del 6 al 11 de juliol de 2013
Organitza: UDITTA i Associació Forma-TAN
10 % de descompte per a col·legiats
Informació: www.uditta.com

Informació externa

Col·legi de Logopedes de Catalunya
Ptge. de Pagès 13 • 08013 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat
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Curs on-line Intervención logopédica 
en deficiencia auditiva 
1ª Edición, del 1 de julio al 31 de agosto de 2013
Organitza: Mas Formación
Descompte als col·legiats
Informació: www.masformacion.es

Curs Intervención en el TEL, Nuevos 
enfoques
5-6 de juliol 2013 a Bilbao 
Descompte als col·legiats
Informació: www.clpv-ele.com

Escola estiu COPEC: Juliol pedagògic
• Curs Educació sexual de les 
persones amb discapacitat psíquica 
Dates: de l’1 al 5 de juliol de 2013
• Curs Educació Emocional 
Dates: de l’1 al 10 de juliol de 2013
• Curs Introducció a la Pedagogia 
Terapèutica
Dates: del 8 al 18 de juliol de 2013
• Curs Coaching i PNL
Dates: del 15 al 24 de juliol de 2013
• Curs Psicoanàlisi i Educació
Dates: del 22 al 26 de juliol de 2013
Més informació: www.pedagogs.cat
Descompte als col·legiats

Simposio Trastorno específico del 
lenguaje (TEL): desde la evaluación a 
la intervención
Data: 12 de juliol a Barcelona
Organitza: AELFA Més informació: aelfa@aelfa.org
Descompte als col·legiats


