
 
 
 
 
CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ D’UNA ACTIVITAT DE FORMACIÓ EN LÍNIA AL 

VOLTANT DE LA COMUNICACIÓ ALTERNATIVA I AUGMENTATIVA (CAA) I ELS SISTEMES 

RELACIONATS (SAAC) - Febrer 2022 

 

 

Objectiu de la convocatòria 

 

L’objectiu del procés és seleccionar a una persona per donar resposta a un encàrrec formatiu en 

el que el CLC és el proveïdor del servei a una altra entitat. Per prestar aquest servei es requereix 

una persona amb iniciativa, responsable, amb capacitats comunicatives i docents i experiència 

en el camp logopèdic en el que se centra la formació.  

La Junta de Govern es reserva la capacitat per a l’elecció de la persona que prestarà aquest 

servei i per a la supervisió de l’encàrrec.  

 

Descripció de l’activitat formativa 

 

- Tema: la comunicació alternativa i augmentativa (CAA) i els sistemes de comunicació 

relacionats (SAAC) 

- Dates: dissabte 26 i diumenge 27 de març. 

- Horari: de 9:00 a 14:00 h. 

- Durada: 10 hores.   

- Lloc: en línia. 

- Destinataris: usuaris de serveis assistencials, professionals que necessiten informació 

sobre el tema, familiars d’usuaris SAAC i amb CAA, monitors de lleure. No és necessària 

formació prèvia. 

- Màxim de persones inscrites: 15-20 

- Organitza: Consell Comarcal del Montsià 

 

Programa de l’activitat

 

Objectius Continguts Metodologia (proposta) 

1. Conèixer els continguts 
teòrics bàsics per poder 
entendre l’ús dels SAAC.  

1. Què és la Comunicació 
Alternativa i Augmentativa 
(CAA)? 
 
2. Classificació del SAAC: 
     -Amb suport 
     -Sense suport 
     -Quin contingut (tangible, 
imatge, pictograma..) 
    -Tipus accés 
 
3. Conèixer els beneficis de la 
CAA i el SAAC 
 
4. Qui poden ser els usuaris de 
SAAC? 

 
Sessions magistrals  

Jocs de rol 

Manipulació de materials 
existents  

Visionat de material audiovisual  

Presentació i discussió de casos 

 

 



 
 
 
 

2. Conèixer alguns Sistemes de 
Símbols i el funcionament dels 
seus possibles suports. 

1.Tipus de símbols que es 
poden emprar. 
 
2.Tipus d’ajudes tècniques per a 
la comunicació. 
 
3. Ús teòric-pràctic dels suports 
 

 

 

3. Conèixer el paper de les 
diferents persones implicades 
en la implementació del SAAC. 

1. Qui ha d’estar implicat en la 
implementació del SAAC? 
 
2. Necessitat de la figura del 
facilitador  
 
3. El paper de la família i 
l’entorn més proper. 
 

4. Conèixer estratègies de 
comunicació amb usuaris de 
SAAC. 

1. Estratègies de comunicació 
amb usuaris de SAAC 
 
 

5. Conèixer diferents recursos 
d’utilitat. 

1. Entitats, associacions, 
fundacions i empreses que es 
dediquen al desenvolupament 
d’aplicacions 
 
2. Biblioteques de CAA i SAAC  

Model d’avaluació Qüestionari amb preguntes de resposta múltiple 

Percentatge d'assistència per 
rebre el certificat 

80% 

Referències bibliogràfiques Alcantud, F. (2003). Tecnologías de ayuda en personas con 
trastornos de comunicación. Barcelona: Nau Llibres. 
 
Basil, C., Soro-Camats, E. i Rosell, C. (1998). Sistemas de signos 
y ayudas técnicas para la comunicación aumentativa y la escritura: 
principios teóricos y aplicaciones. Barcelona: Masson. 
 
Von Tetzchner, S., Basil, C. i Martinsen, H. (1993). Introducción a 
la enseñanza de signos y al uso de ayudas técnicas para la 
comunicación. Madrid: Visor. 
 
Warrick, A. (2002). Comunicación sin habla: comunicación 
aumentativa y alternativa alrededor del mundo. Madrid: CEAPAT 
Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. 
 



 
 
 
 
Tasques a realitzar 

 

- Articular els continguts en base als objectius del programa. 

- Desenvolupar la metodologia per assegurar els aprenentatges i potenciar la participació 

activa de les persones inscrites. 

- Crear els materials per ser enviats als participants, prèvia revisió per part de la  comissió 

de Desenvolupament professional continu. 

- Elaborar el qüestionari d’avaluació i enviar al CLC per al vist-i-plau de la comissió de 

Desenvolupament professional continu.. 

- Impartir la docència de les dues sessions formatives els dies indicats. 

- Controlar l'assistència dels participants. 

- Avaluar el grau d’aprofitament dels participants. 

- Confeccionar la llista dels participants amb dret a obtenir certificat i enviar-la al CLC per 

la seva emissió. 

 

Calendari de realització 

 

17 - 28 de febrer Articulació dels continguts i desenvolupament de la metodologia 
en base als objectius de la formació. 

28 de febrer - 7 de març Creació dels materials docents pels participants i elaboració de la 
prova d’avaluació. 

8 de març Data límit per a l’enviament dels materials i la prova d’avaluació al 

CLC.  

8 - 10 de març Revisió dels materials i la prova d’avaluació per part del CLC. 

26 i 27 de març Docència en línia 

Fins el 3 d’abril Realització de la prova d’avaluació.  

4 d’abril Confecció i enviament al CLC de la llista de participants amb dret 
a obtenir certificat. 

 

 

Perfil professional 

 

- Logopeda col·legiat/da al CLC. 

- Capacitat per portar a terme tasques de docència: programació, sessions de classe, 

avaluació, dinamització d’activitats d’aprenentatge i avaluació.  

- Bona capacitat de comunicació oral i escrita en català i castellà (nivell C). 

- Domini de tecnologies de comunicació. 

- Experiència en docència o docència en línia. 

- Habilitats de gestió de grups. 

 

 

 



 
 
 
 
S’ofereix 

 

S’ofereixen uns honoraris de 750 €, prèvia presentació de la factura corresponent.  

 

 

Condicions de participació 

 

Seran requisits imprescindibles per a la valoració del/de la candidat/a:  

- Ser col·legiat/da al CLC 

- Omplir el Formulari per a la convocatòria de realització d’una activitat de formació en línia 

al voltant de la comunicació alternativa i augmentativa (CAA) i els sistemes relacionats 

(SAAC) - febrer 2022 

- Presentar-se, si es requereix, a una entrevista personal en línia.  

 

 

Criteris de selecció 

 

La Junta de Govern del CLC valorarà la idoneïtat del candidat en funció del grau d’ajustament 

del seu currículum vitae i del perfil professional a les característiques de la convocatòria. 

Es reserva l’opció de realitzar una entrevista personal en línia per tal de conèixer alguns detalls 

més del perfil dels candidats.  

Podrà realitzar l’elecció que consideri oportuna o refusar a tots els participants si considera que 

no compleixen els requisits establerts a la convocatòria. 

 

 

Calendari de la convocatòria 

 

Presentació de candidatures: del 8 al 13 de febrer.  

Publicació dels resultats del procés de selecció: 16 de febrer a través de la web. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZea95lO-NakHo66EGJ7NxJ7FMHxphK4EtenvvpJWbth4Vrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZea95lO-NakHo66EGJ7NxJ7FMHxphK4EtenvvpJWbth4Vrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZea95lO-NakHo66EGJ7NxJ7FMHxphK4EtenvvpJWbth4Vrw/viewform

