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Docència: Màster Universitari en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva. I.
Guttmann, UAB / Màster Universitari en Neurorrehabilitació. Institut Guttmann. UAB / Màster en
Neuropsicologia y Neurologia de la Conducta. UAB



Publicacions: Martinell, M: Cap 5. Lenguaje, afasias y trastornos de la comunicación. En: Bruna, O;
Roig, T; Puyuelo, M; Junqué, C; Ruano, A; “ Rehabilitación Neuropsicològica. Intervención y
pràctica clínica. Barcelona: Elsevier Masson, 2011.

Justificació:
La intervenció en l’afàsia és un tema complex per al qual s’han desenvolupat múltiples metodologies al
llarg dels anys. En les darreres dècades s’ha incrementat la recerca amb criteris d’evidència científica i
s’han desenvolupat procediments d’intervenció amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència. En aquest curs es
tracta la rehabilitació de l’afàsia, basada en els coneixements actuals, units a l’experiència hospitalària en
el treball amb persones amb afàsia.

Objectiu general:
Conèixer les bases per enfocar una intervenció eficient en l’afàsia basada en els coneixements actuals.

Objectius específics:


Plantejar una intervenció centrada en la persona



Entendre els factors lingüístics i no lingüístics implicats en l’afàsia



Entendre què aporten els models cognitius a la intervenció



Adquirir estratègies de comunicació multimodal



Adquirir criteris per planificar la rehabilitació



Conèixer el tractament partint de les síndromes clàssiques



Conèixer el diagnòstic i procediments de rehabilitació de les alteracions de base cognitiva

A qui va destinat:
Logopedes amb certa experiència en la rehabilitació de l’afàsia o amb un bon coneixement de les
síndromes afàsiques.

Metodologia
Exposició.

Presentació de casos en vídeo. Anàlisi i discussió.

Avaluació
Test de múltiple resposta.

Aquest curs s’impartirà en català.
Data: Dissabte, 21 d’abril de 2018
Horari: De 9:30 a 19:00h.
Lloc: CENTRE CÍVIC CAN DEU. Plaça de la Concòrdia, 13, 08014 Barcelona
Preus:

Socis d’AELFA-IF:
Estudiants/ col.legiats:
Professionals:

60 €
80 €
90 €

Inscripció:
Abans del 13/04/2018. Places limitades a 45. Per a formalitzar l’ incripció primer sol-licitar plaça
per e-mail a AELFA-IF indicant: nom, cognoms i tel. de contacte. Una vegada confirmada la plaça
fer el pagament.
Pagament: Transferència bancària al compte de "La Caixa":
ES07 2100 3225 69 2200183238
Enviar resguard a la Secretaría d’ AELFA per e-mail: aelfa@aelfa.org.
* Requisits d'inscripció:
Les places es reservaran per rigorós ordre de sol·licitud. La inscripció només podrà ser confirmada, un cop realitzat el pagament
de la matrícula per transferència bancària. Els estudiants i col·legiats hauran d'adjuntar acreditació juntament amb la còpia de la
transferència. Únicament s'acceptaran cancel·lacions, amb devolució de quota d'inscripció, fins a dues setmanes abans del
començament del curs, en aquests casos: Si la cancel·lació es realitza amb un mes d'antelació es retornarà el 75% de la quota
d'inscripció. Si la cancel·lació es realitza amb dues setmanes d'antelació es retornarà el 50% de la quota d'inscripció.

Pendent d’acreditació al CCFCPS
Es facilitarà un certificat d’assistència.
Aquesta formació està avalada per AELFA-IF

