
 
 

CURS: “ENSENYAMENT D’HABILITATS 

PRAGMÀTIQUES A NENS AMB ALTERACIONS EN   

LA COMUNICACIÓ” 

  Objectius :  

 Conèixer quins són els trastorns en les habilitats pragmàtiques i les   
estratègies d’intervenció adequades: 

- Identificar les habilitats pragmàtiques en nens amb alteracions de la 
comunicació. 

- Fomentar estratègies per estimular l’ús social del llenguatge 
- Estimular aquestes estratègies en l’entorn natural

 

Conèixer quins són els trastorns en les habilitats   

  Continguts :  

1. Què són les habilitats pragmàtiques?  

2. Nens amb alteracions pragmàtiques 

3. Estratègies per estimular l’ús social del llenguatge 

4. Potenciant noves funcions comunicatives  

5. Abordatge de l’ecolàlia 

6. Estimulant l’ús social del llenguatge 

7. Millorant les habilitats conversacionals: de la formulació de 
preguntes al discurs narratiu

 

 Metodologia :  
Metodologia teòrica-pràctica: a partir de l’explicació del que són les 
habilitats pragmàtiques i les alteracions més comuns que ens podem 
trobar, es passarà a veure estratègies pràctiques d’intervenció, activitats i 
recursos per estimular les habilitats pragmàtiques des de les sessions de 
recolzament individual o des de l’aula. 

 

 

Conèixer quins són els trastorns en les habilitats   
pragmàtiques 



 
  

                                                                   
 

Aquesta activitat, amb nº 09/022966-LG ha estat acreditada amb 0,9 crèdits  pel Consell  Català de Formació Continuada 
de les Professions Sanitàries i per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salud. Els crèdits d’aquesta 
activitat formativa no són aplicables als estudiantes que participin y que estiguin formant-se en Ciències de la Salud. 

Nota: Atès que la formadora ve de fora de Catalunya, la llengua que es farà servir en aquesta formació serà la castellana  

   

 Docent :  Maria Llorente Comí 

• Psicòloga Equip Deletrea 

• La seva activitat professional es centra en el diagnòstic i tractament de 
persones amb TEA i TEL , així com en la formació de professionals i 
pares mitjançant cursos impartits en centres educatius, programes 
universitaris y participació en diferents conferències i seminaris. 

• Ha col·laborat en diverses publicacions 

 
 

    

 

   
 

 
 

  Dirigit a: 

• Professionals de la logopèdia i estudiants d’aquesta branca 
• Professionals de diverses branques que de manera interdisciplinària 

intervenen en centres i equips d’atenció primerenca . 

    

 

   

 
 
 

Dissabte 15 de Juny 2019 

          Horari -    De 9:45 a 14:30 y de 15:45 a 19:00 

           Lloc -      Centre Cívic Can Deu /Plaça Concòrdia, 13   

Inscripció:  Abans del 11/06/2019. Places limitades. 

                    Preus:  Socis AELFA-IF:                  50 € 

                                      Estudiants i c ol·legiats:     60 € 

                                      Professionals:                     70 € 

Per formalitzar la inscripció cal primer sol·licitar plaça mitjançant email a 
aelfa@aelfa.org indicant: nom, cognoms, tel. de contacte, mail, formació, professió i 

lloc de treball. Un cop confirmada la reserva, cal formalitzar el pagament. 

Forma pagament: Trasferència bancària al compte de CaixaBank: 

ES07 2100 3225 69 2200183238 enviant una còpia a la Secretaria d’AELFA-IF  

 aelfa@aelfa.org  
 
  
Antes del 11/06/2019. Plazas limitadas. Para formalizar la inscripción primero solicitar plaza a través de email 
a aelfa@aelfa.org indicando: nombre, apellidos, tel. de contacto, mail, formación, profesión y lugar de trabajo. Una 
vez confirmada la reserva, formalizar el pago. 
  

FORMA DE PAGO: 
  
Transferencia bancaria a la cuenta de CaixaBank: ES07 2.100 3225 69 2200183238 enviando una copia a la 
Secretaría del AELFA-IF: aelfa@aelfa.org 
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