
	

	

 
IMPARTIT 
Cristina Peris Hernández 
Logopeda de la Clínica de la Fundació Lluís-Alcanyís 
Universitat de València 
Degana del Col·legi de Logopedes de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Rosana García Mateo 
Presidenta de l’associació AFIBAL 
 
ADREÇAT A 
Logopedes interessats en actualitzar els seus coneixements 
sobre avaluació  i intervenció en  fissura llavipalatina i mal-
formacions craniofacials 
 

CALENDARI I HORARI:  
Dissabte 28 de Març de 2020, de 9’30 a 18’30h 
 
LLOC   
Hospital Universitari Son Espases.  
(Aparcament interior gratuït) 
 
	

 
AVALUACIÓAVALUACIÓ      II      TRACTAMENT          TRACTAMENT                            
DE DE     LES LES     FISSURES FISSURES     FACIALS I           FACIALS I               

ALTRES ANOMALIES CRAALTRES ANOMALIES CRANEOFACIALSNEOFACIALS  

  
	

Mallorca,	28	de	març	de	2020	
	

Sol·licitada	l’acreditació	a	la	C.F.P.	de		
la	Conselleria	de	Salut	i	Consum	

																																																																	Col·labora:		

																																																															 	



 
      

		
	
	

. 
INSCRIPCIONS. 
 
Per formalitzar la inscripció és necessari enviar el full de 
preinscripció via email a formació@clibalears.com 
El pagament s’ha de fer una vegada s’ha confirmat la 
plaça, havent rebut l’avís del Col·legi de Logopedes de les 
Illes Balears 
 
Selecció por rigorós ordre d’inscripció 
Places limitades 
 
PREU 
 
- Logopedes col·legiats del CLIB,  socis d’AELFA o d’AFIBAL: 

100  euros.  
- Logopedes de Menorca, Eivissa, Formentera:  
        80 euros  
–Altres logopedes:   
        170 euros  
 
(Dinar inclòs en el preu de la inscripció) 
 
 

 
PROGRAMA 
El curs te com objectiu actualitzar al logopeda en l’avaluació i el 
tractament de les fissures facials i altres anomalies craniofacials 
 
 MÒDUL 1 
Problemes associats amb fissures i anomalies craniofacials 
-Problemes d’alimentació en el lactant 
-Aspectes del desenvolupament del llenguatge, la parla i la 
cognició 
-Alteracions de ressonància i disfunció velofaríngia 
-Disfunció tubàrica i alteracions auditives associades 
-Anomalies facials , orals i faríngies(J.P. Wilging,i A.WKummer) 
-Anomalies dentals 
-Aspectes psicosocials  
 
MÒDUL 2 
Procediment de l’avaluació: Disfunció veloraríngia i ressonància 
-Avaluació de la parla i la ressonància(Protocols internacionals) 
-Exploració orofacial  
-Visió general dels procediments instrumentals 
(Nasometria, estudi dinàmic de la parla- D. Zajac- videofluoroscòpia, 
Nasofaringoscòpia) 
 
MÒDUL	3	
Procediment i tractament. Atenció interdisciplinària 
Correcció de les compensacions articulatòries 
-Estratègies d’intervenció. Guies clíniques recomanades 
-Estratègies per millorar la ressonància i la incompetència 
velorafaríngea 
- Cirurgia: de fissures i disfuncions velofaríngies. 
Insuficiència/incompetència (VPI) D. Bilmire per afeccions 
craneoenfàliques 
-Solucions protèsiques. 
 
PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE FISSURATS DE LES BALEARS 
(AFIBAL) 
Rosana García Mateo 
 


