Intervenció Logopèdica
basada en el Joc:
Get ready to Play!

Docent:
Lidia Rodríguez García
Pedagoga, logopeda clínica, doctora en Psicologia.
Professora Ajudant Doctora Universidad de Castilla-La
Mancha
Durada:
10 hores (Crèdits de formació: pendents de confirmació)
•
•

Divendres 19 de febrer de 2016, de 16 a 21h
Dissabte 20 de febrer de 2016, de 9 a 14h

Lloc: Edifici Sa Riera. C/Miquel dels Sants Oliver,2
Palma
Inscripcions: Col·legi de logopedes de les Illes Balears
clib@clibalears.com
Places limitades. Selecció por orde d’inscripció.
Preu:

Mallorca, 19-20 Febrer 2016

Logopedes col. del CLIB i socis d’AELFA Mallorca

60 €

Logopedes col. del CLIB i socis d’AELFA Menorca,
Eivissa i Formentera

30 €

Logopedes col·legiats a altres col·legis de l’Estat
espanyol

80 €

Logopedes col·legiats /des en atur i/o jubilats

60 €

Estudiants del darrer curs del grau de Logopèdia

60 €

Altres professionals i logopedes no col·legiats

100 €

Objectius del programa

Intervenció Logopèdica basada en el
Joc: Get ready to Play!

• Facilitar als i a les participants la integració del joc en
la seva pràctica logopèdica.
• Revisar breument la investigació sobre Joc i
Logopèdia.
• Oferir un marc teòric sobre avaluació i intervenció
logopèdica mitjançant el joc.
• Vivenciar jocs, cançons i emocions que es reflecteixin
en la pràctica logopèdica amb població infantil.

Metodologia
La metodologia serà activa, dinàmica i participativa,
moguda pels principis de reflexió-acció en la pràctica,
inductiva i, en darrer lloc, adaptada a les necessitats,
interesos i motivacions dels i de les participants.

Avaluació
Els i les participants cumplimentaran un qüestionari
d’expectatives i interessos a l’inici del curs, així com un
qüestionari de satisfacció al finalitzar aquest.

Programa. Part teòrica
Concepte i característiques del Joc
Tipus de Joc
Etapes en el desenvolupament del Joc
Investigació en Joc i Logopèdia
El joc en l’ Avaluació Logopèdica
• El joc en la Intervenció Logopèdica
•
•
•
•
•

Programa. Part Pràctica
Jocs, cançons i emocions que ens permetin
dissenyar, construir i desenvolupar
enfocaments d’avaluació i intervenció
logopèdica basats en el Joc.
Treballar des d’un enfocament Ecològic, que
inclogui tant als infants com a las famílies en
tot el procés d’avaluació i intervenció
logopèdica.
“Los juguetes son las p a l a b r a s
del niño.
Y el juego, su l e n g u a j e ”.
G. Landreth

