
Cribratge de disfuncions orofacials

15 d'abril de 2023

S'ha d'haver cursat: Bases teòriques
dels procediments per al cribratge de
disfuncions orofacials



Cribratge de disfuncions
orofacials

Procediments de valoració de les estructures orofacials.
Procediments de valoració de les funcions orofacials.
Iniciació a la identificació de la implicació de les estructures
orofacials en les funcions.

Objectius generals:
1. Aplicar un procediment de cribratge de les estructures orofacials i
les seves alteracions.
2. Aplicar un procediment de cribratge de les funcions i les seves
alteracions.
3. Interpretar els resultats obtinguts en el cribratge per orientar la
presa de decisions.

Objectius específics o d’aprenentatge: 
1.1 Identificar la normalitat de les estructures orofacials en repòs in
situ.
1.2 Identificar la normalitat del moviment de les estructures orofacials
in situ.
1.3 Identificar les alteracions en les estructures orofacials tant en
repòs com en moviment in situ.
1.4 Demostrar les implicacions de les alteracions estructurals in situ.
2.1 Identificar les funcions orofacials in situ.
2.2 Identificar aspectes que poden comportar disfuncions orofacials in
situ.
2.3 Demostrar les implicacions de les alteracions funcionals in situ.
3.1 Analitzar els resultats de les estructures i funcions orofacials.
3.2 Prendre decisions per a la intervenció en cada cas.

Contingut

Metodologia
Els primers 30 minuts es durà a terme una breu sessió de resolució de
dubtes en relació amb els conceptes teòrics de base necessaris per
dur a terme el taller. 

Es duran a terme diferents pràctiques i observacions directes amb
demostració de la ponent. Es combinarà amb treball autònom
supervisat entre els participants per tal de dur a terme les tasques
d’identificació i detecció plantejades.

Dia
15 d'abril de 2023 

Horari 
De 9:30 a 13:45 h

Duració 
4 h 

Data límit per al lliurament
Prova d’avaluació 2 de maig de
2023

Idioma 
Català

Modalitat
Presencial a la seu del CLC

A càrrec
Ester Rodríguez León
Coordinadora del Servei de
Logopèdia CU+ 
Núm. col 08-1584 

Matrícula
20 € precol·legiats
35 € col·legiats exercents
50 € col·legiats no exercents,
membres Intercol·legial i
membres CGCL
70 € no col·legiats
20 places limitades per ordre
d'inscripció

Destinataris 
Logopedes, odontòlegs,
otorrinolaringòlegs, pediatres. 

Nivell 
Mig

Avaluació de l'aprenentatge
Els participants hauran de dur a terme una valoració d’un cas real
utilitzant l’eina de detecció interdisciplinar utilitzada en el taller.
Hauran d’omplir la plantilla proposada explicant el motiu de consulta,
l’anàlisi de resultats i les conclusions que se’n derivin. 
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Inscripcions
logopedes.eventbrite.com 

Organitza
Comissió de desenvolupament professional continu 

Sol.licitada l’acreditació del 
Consell Català de formació continuada de les
professions sanitàries. 

Informació important
Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el
100% d’assistència i amb un percentatge d’encerts d’un
mínim del 70% en la prova d’avaluació de
l’aprenentatge. 

En cas de no poder assistir-hi, es retornarà el 80 % del
seu cost si es presenta un justificant mèdic o de força
major. 

El CLC es reserva el dret d’anul·lar una activitat de
formació si no s’arriba al mínim de participants. 

Aquesta activitat està subjecta a la normativa de la
formació continua del CLC que trobareu a la pàgina
web.
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