ALUMNES AMB FISSURA
LLAVIPALATINA.
CARACTERÍSTIQUES, NE CESSITATS I RESPOSTA
EDUCATIVA

ALUMNES AMB FISSURA LLAVIPALATINA.
CARACTERÍSTIQUES, NECESSITATS
NECESSITATS I RESPOSTA EDUCATIVA

Impartit per:

Mallorca, 5 i 6 de març de 2020
Sol·licitat el reconeixement d’hores de Formació
Permanent del Professorat (8h) (Conselleria d’Educació)
Col·labora:

Dra Anna Moreno Montero
Cirujana Pediàtrica.
Dra Mª de los Angeles Muñoz Miguelsanz
Cirujana Pediàtrica.
Dra M.Carmen Bosch Lozano
Cirujana Oral i Maxilofacial.
Hospital Universitari Son Espases (HUSE).
Unitat de Fissures orofacials i malformacions cranifacials.
Gloria Vich Lozano
Logopeda
col·legiada.
Mestra
d’Audició
i
Llenguatge. Col·laboradora de l’associació AFIBAL.
Rosana García.
Mare d’un infant amb fissura i presidenta d’AFIBAL.
Adreçat a Mestres d’audició i llenguatge i de suport, Mestres d’Infantil, Primària i Secundària, orientadors, Logopedes, altres professionals interessats en el tema o que treballi
amb persones amb fissura llavipalatina o malformacions
craniofacials
Durada:
Dijous 5 i divendres 6 de març de 2020
De 16.30 a 20.30h
Lloc: Edifici Sa Riera. C/ Miquel dels Sants Oliver, 2 Palma

INSCRIPCIÓ

Objectius
Donar a conèixer les principals característiques de la fissura
llavipalatina i les malformacions craniofacials, així com la intervenció
que s’ha de dur a terme des de diferents disciplines: mèdica,
quirúrgica, ortodòncica, educativa psicològica i en logopèdia.
Entendre i saber detectar les necessitats que puguin presentar els
alumnes amb fissura llavipalatina o malformacions craniofacials per
poder donar una resposta adient des de l’entorn educatiu per
poder seguir l’escolarització de manera normalitzada i en
coordinació entre tots els membres implicats.

Continguts
Dijous, 5 de març de 2020
1. Conceptes bàsics d’anatomia i fisiologia orofacial. Tipus de fissures i malformacions més freqüents.
2. Tècniques quirúrgiques. Seqüència de tractament i revisions periòdiques.
3. Intervenció ortodòncica i ortopèdica.
4. Col·laboració de la unitat de fissura llavipalatina i malformacions
·craniofacials de l’HUSE amb els diferents professionals que treballen amb persones amb fissura i malformacions craniofacials.
Presentació de l’Associació AFIBAL
Divendres, 6 de març de 2020
1. L’alumnat amb fissura llavipalatina o malformacions craniofacials.
2. Què necessita aquest alumnat?
3. Possibles actuacions educatives.
4. La logopèdia com a eina clau.
5. Què necessiten els docents?
6. Què necessiten les famílies?
Presentació de l’Associació AFIBAL

Avaluació
Els participants han d’haver assistit com a mínim a un 85% de les
hores del curs, haver participat activament a les sessions presencials,
i haver realitzat l’activitat de transferència i aplicabilitat.

Per formalitzar la inscripció, és necessari sol·licitar prèviament
plaça via email a AELFA-IF: aelfa@aelfa.org , indicant el títol del
curs, nom, llinatges i telèfon de contacte.
El pagament s’ha de fer una vegada s’ha confirmada la plaça.
Preu:
Logopedes col·legiats del CLIB, socis d’AELFA o
d’AFIBAL

50 €

Estudiants
Socis i col·legiats de Menorca, Eivissa i
Formentera
Altres

40 €

70 €

Pagament:
Transferència bancària al Cte.: ES07 2100 3225 69 2200183238.
Enviar resguard de pagament a aelfa@aelfa.org
Criteri de selecció: per ordre d’inscripció
PLACES LIMITADES.

