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Objectius generals
1. Conèixer el paper i les competències del logopeda
com a perit professional.
2. Conèixer el procediment d’elaboració de l’informe
pericial judicial i les seves característiques tècniques i
formals. 
3. Practicar les línies bàsiques d’actuació d’un perit
professional en la seva compareixença davant del
tribunal.  

Objectius específics o d’aprenentatge
1.1 Entendre què és un peritatge professional, com
es fa, com es presenta i com es defensa. 
1.2 Entendre la importància de l'actualització
professional i l’expertesa del logopeda en el camp en
el qual s’ha de fer el peritatge.
1.3 Reflexionar sobre bones pràctiques en relació al
codi deontològic professional.
1.4 Identificar les habilitats comunicatives i
interpersonals necessàries per al perit professional.
2.1 Conèixer el procediment d’elaboració de
l’informe pericial.
2.2 Reconèixer els beneficis del treball
interdisciplinari en l’elaboració i revisió de l’informe
pericial. 
2.3 Conèixer les característiques formals i tècniques
que ha de tenir cada part de l’informe.
2.4 Entendre la importància de les conclusions de
l’informe en la resolució del cas.
3.1 Entendre els rols dels diferents agents que
intervenen en el procés judicial i saber adaptar-se al
propi. 
3.2 Ajustar la comunicació a les característiques de la
compareixença.
3.3 Entendre la importància de l'autoregulació
emocional i de la comunicació en cada moment del
procés. 

Dia
18 de novembre de 2023

Horari 
De 10 a 14:15 h

Duració 
4 h 

Data límit per al lliurament 
Prova d’avaluació 9 de desembre
de 2023

Idioma 
Català

Modalitat
Presencial a la seu del CLC

A càrrec
Roser Garganta i Colomí
Logopeda. Núm. col 110 
Experta en peritatge professional

Matrícula
35 € col·legiats exercents 
50 € col·legiats no exercents i
membres CGCL

Places limitades per ordre d'inscripció

Destinataris 
Logopedes 

Nivell 
Inicial
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Contingut
• L’actuació professional pericial: conceptes bàsics. 
• La importància de l’actualització professional i l’expertesa en el camp del peritatge
professional.
• El codi deontològic professional com a sanitaris i logopedes. 
• Les habilitats comunicatives (verbals i no verbals), les habilitats personals i de
relació amb els clients i altres professionals.
• Els passos a seguir en l'elaboració de l’informe: la revisió de la documentació i el
cas, l’avaluació i les conclusions, la confrontació de la documentació externa i el nexe
de causalitat, els barems de concordança i de discordança.
• El treball interdisciplinari per interpretar un informe i familiaritzar-se amb la
terminologia. La importància de la supervisió.
• La importància del llenguatge sintètic i tècnic en tot l’informe. 
• La importància de les conclusions en relació al cas i al procés judicial.
• Els rols dels diferents agents que intervenen en el procés judicial.
• El llenguatge verbal i no verbal. El llenguatge tècnic i el llenguatge tècnic adaptat.
•  L’expertesa i acreditació professional davant del tribunal.
• L’assertivitat i l’autoconeixement per regular la comunicació en el moment de la
compareixença.

Metodologia
La metodologia del curs serà teòricopràctica. 
Hi haurà una primera part magistral en la qual es mostraran les parts de l’informe i
les línies bàsiques de treball per desenvolupar-lo. Combinada amb l’exemplificació a
través de diferents tipologies de casos reals. 
La part pràctica es basarà en la metodologia de role playing durant la qual
s’assumiran rols possibles durant les compareixences, el treball de l’actitud corporal,
el llenguatge no verbal, les preguntes i les respostes possibles en la defensa de les
conclusions de l’informe pericial. 

Avaluació de l’aprenentatge
Exercici escrit en el qual s’hauran d’articular les parts principals d’un informe pericial,
a partir d’un cas donat. 
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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. 

Informació important
Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el
100% d’assistència i amb un percentatge d’encerts d’un
mínim del 70% en la prova d’avaluació de l’aprenentatge. 

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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