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Nous enfocaments en l’abordatge
de les disfuncions orofacials

Objectius generals
1. Conèixer les bases de l’abordatge esquelètic de les
disfuncions orofacials.
2. Conèixer les bases de l’abordatge interdisciplinari
de les disfuncions orofacials.
3. Conèixer les bases de l’abordatge logopèdic en les
disfuncions orofacials.

Objectius específics o d’aprenentatge
1.1 Conèixer l’anatomia esquelètica orofacial i les
causes i conseqüències de les disfuncions orofacials
des d’un punt de vista esquelètic.
1.2 Detectar precoçment els factors de risc de les
disfuncions orofacials.
1.3 Conèixer les bases del tractament esquelètic
orofacial.
2.1 Identificar els criteris de derivació
interprofessional.
2.2 Conèixer els requisits de tractament esquelètic i
de teràpia miofuncional i identificar el moment òptim
per a la intervenció de cada professional.
2.3 Conèixer el paper de l’odontòleg i el logopeda en
la valoració i seguiment dels pacients.
2.4 Conèixer els beneficis del treball conjunt de
l’odontòleg i el logopeda pel pacient i la família.
3.1 Entendre la importància de la teràpia miofuncional
orofacial en relació a l’ortodòncia.
3.2 Conèixer les bases del diagnòstic logopèdic de les
disfuncions orofacials.
3.3 Conèixer les bases del tractament logopèdic de les
disfuncions orofacials.

Dia
19 de novembre de 2022

Horari 
De 9:30 a 14 h

Duració 
4 hores i 30 minuts

Idioma 
Català

Modalitat
Presencial a la seu del CLC

A càrrec
Patrícia Cubells, Eva Galtés, 
Yvette Ventosa, Anabel Vila 
Moderadora: Diana Grandi

Matrícula
20 € precol·legiats
35 € col·legiats exercents i
estudiants de logopèdia
50 € col·legiats no exercents,
membres Intercol·legial i membres
CGCL
70 € no col·legiats

Places limitades per ordre
d'inscripció

Destinataris 
Logopedes i odontòlegs

Nivell 
Avançat
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Anatomia esquelètica orofacial: os basal i os alveolar.
Cascada dismorfofuncional. 
Prevenció de les disfuncions orofacials des del naixement.
Tractament esquelètic orofacial: expansió i disjunció.
Criteris de derivació i derivacions més freqüents entre odontopediatria i
logopèdia i viceversa. 
Aspectes que ha de tenir en compte el logopeda per millorar l’èxit dels
tractaments interdisciplinaris.
Aspectes funcionals que ha de tenir en compte l’odontòleg per millorar l’èxit dels
tractaments interdisciplinaris.
Identificació del moment òptim per a la intervenció de cada professional. 
Paper de l’odontòleg i el logopeda en la valoració i seguiment dels pacients.
Beneficis del treball conjunt de l’odontòleg i el logopeda pel pacient i la família.
La valoració conjunta i simultània de l’odontòleg i el logopeda a dins del box.
Teràpia miofuncional i ortodòncia.
Diagnòstic logopèdic de les disfuncions orofacials.
Moments d'intervenció logopèdica en les alteracions de les disfuncions
orofacials.
Tipus d’intervencions logopèdiques en teràpia miofuncional. 

Contingut

Metodologia
La primera part de la jornada consisteix en quatre comunicacions breus en les quals
s’exposaran les línies d’actuació de cada professional en l’atenció a les disfuncions
orofacials. S’il·lustrarà amb casos clínics la importància del treball del logopeda com
a membre de l’equip odontològic 
Durada: 2 h i 30 min. 
En la segona part es durà a terme una taula rodona en la que la moderadora guiarà
un col·loqui entre les ponents i durant la qual s’obrirà torn d’intervenció per part
dels assistents per tal de plantejar dubtes, qüestions i aclariments. 
Durada: 1 h i 30 min. 
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PROGRAMA

9:30 - 9:40 Presentació de la jornada 
Llic. Diana Grandi de Trepat
Logopeda a la Clínica Marcó d'ortodòncia
Co-coordinadora i professora al Máster en motricitat orofacial (Umanresa/EPAP)

9:40 - 10:10 Més que prevenció
Dra. Anabel Villa Garcia
Responsable sanitària i odontopediatra al centre dental Boca a Boca
Odontòloga/odontopediatra al CAP Nord d'Igualada

10:10 - 10:40 L'expansió no és la solució
Dra. Patrícia Cubells Ricart
Fundadora de l'Institut pediàtric orofacial CUBRIC
Coordinadora de la Unitat dels TROS de Paido salut infantil

10:40 - 11:15 Quan i on pot començar la intervenció del logopeda? 
Sra. Eva Galtés Tàpia
Logopeda i higienista bucodental al Centre dental Boca a Boca

11:15 - 12:00 Terapia miofuncional en odontopediatria i ortodòncia. I quan ja
no podem prevenir, què?
Sra. Yvette Ventosa Carbonero
Directora i logopeda al Centre Mot a Mot 
Logopeda col·laboradora a la Clínica odontològica especialitats dentals Penedès

12:00 - 12:30 Networking

12:30 - 13:45 Col·loqui
Moderadora: Llic. Diana Grandi de Trepat
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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. 

Assistència i certificat
Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el
100% d’assistència.

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. 
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