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NORMATIVA DEL SERVEI DE LOGOPEDIA CURS 2016-2017 

El tractament logopèdic és considerat un servei vinculat a la salut i el futur acadèmic i personal del pacient, 
per la qual cosa requereix una normativa de funcionament diferent a d’altres activitats extraescolars.  

A continuació es detalla la normativa de funcionament d’aquest servei, amb funció contractual i per tant, 
de compromís, entre client i terapeuta en ambdues direccions; amb la intenció d’assegurar el màxim 
aprofitament del tractament, gràcies al màxim compromís de totes les parts implicades. 

Es prega que es torni signada aquesta normativa i que ambdues parts es quedin amb una còpia (terapeuta i 
família). 

ASSISTÈNCIA: 

- És necessària la màxima assistència al tractament. Hem de tenir en compte que és un tractament 
de la salut i que, per poder assolir tots els objectius, és necessari realitzar el tractament com a 
mínim un cop per setmana. Si l’assistència és òptima, el tractament es farà en el temps previst fent 
minvar les possibilitats que s’allargui, cosa que suposarà un estalvi a la llarga per al pacient. 

- En cas de no poder assistir a la visita, caldrà contactar directament amb el professional amb 48h 
d’antelació. En cas d’haver avisat dins el termini d’antelació previst, es buscarà dia/hora per a 
recuperar la visita. En cas contrari, no es retornarà l’import de la sessió ni es recuperarà. S’entén 
que, com que és un servei de la salut, tindrà prioritat sobre altres activitats lúdiques variables en el 
temps.  

- El nombre màxim de sessions recuperables seran 4 durant tot el curs lectiu (Setembre - Juny).  
- El pagament sempre serà mensual. Depenent del calendari o de variables com són els festius, es 

faran entre 3 o 5 sessions. Sigui com sigui, un mes de tractament equival a 4 sessions de manera 
que al final del tractament el còmput s’haurà de fer d’aquesta manera. 

- És demana que la persona que reculli al pacient estigui a la sala d’espera 5 minuts abans de que 
acabi la sessió per fer el traspàs d’informació. 

FINALITZACIÓ DEL SERVEI: 

- S’ haurà d’avisar amb un mínim de 15 dies d’antelació. D’aquesta manera, s’utilitzen les dues 
últimes sessions per realitzar el tancament de l’abordatge terapèutic iniciat. La finalitat d’aquest 
tancament és traspassar informació i pautes a la família per tal d’acabar de generalitzar els 
objectius assolits durant el tractament. 

HORARI: 

- En dies lectius del curs escolar: els matins, entre les 12:30 i les 15:00 hores (amb possibles 
entrevistes amb pares i mares a partir de les 12:00 h), i les tardes, dins la franja compresa entre les 
16:30 i les 18 hores. 

- En tardes i dies no lectius del mes de juny i en tot el mes de juliol en què es desenvolupin d’altres 
activitats gestionades per l’AMPA al centre: de les 9:00 a les 16:30 hores. 

- Dins d’aquesta franja la professional assignarà els horaris segons la seva disponibilitat per realitzar 
el tractament. 

- S’assignarà un horari fix per a tot el curs escolar, de manera que s’haurà de respectar i no es 
canviarà a excepció que hi hagi una causa justificada.  

- Només hi haurà canvi d’horari a l’estiu, en els mesos de juliol i agost acordant l’horari disponible 
que ha establert l’escola, l’AMPA i la professional per realitzar el servei.  

QUÈ INCLOU EL TRACTAMENT LOGOPÈDIC? 

- Report d’informació als pares. 
- Consulta aïllada. 
- Visita de valoració. (Amb cost de 20€ si no ets soci de l’AMPA del Pilarín Bayés) 

mailto:laura.vela.log@gmail.com�


Parc de les Nacions Unides Nº 7 1º 6ª 08225 Terrassa (BARCELONA)  I  Tel. 628.095.985   laura.vela.log@gmail.com   
 Gabinet Logopèdic i psicològic VOCALIA EGARA  -  NIF: 45644009-A – www.logopediavocaliaegara.com 

2 
 

- Sessió diagnòstica sense informe*. 
- Entrevista trimestral amb els pares (només en el cas de no veure’ls cada setmana). 
- Una entrevista amb els mestres i altres professionals. 
- Traspàs d’informació amb els mestres i amb altres professionals sempre que sigui necessari durant 

el curs. 
- Proves trimestralment. 
- Pautes als pares. 
- Material. 
- Deures per casa. 
- Un cop finalitzat el tractament visita de revisió als 3 mesos. 
- Pressupostos, certificat de derivació a altres professionals o justificants de tractament. 

 
*Els informes es cobren al marge del tractament. 

QUÈ ÉS EL QUE NO INCLOU EL TRACTAMENT LOGOPÈDIC? 

- En cas de que la família sol·liciti un informe logopèdic, aquest generarà un cost afegit de 70€ per 
informe als NO socis de l’AMPA i 50€ als socis de l’AMPA.  

TARIFES 

 

DESCOMPTES ESPECIALS 

- Descomptes d’un 10% als germans dels alumnes que estan realitzant un tractament al servei de 
logopèdia, a les famílies que presentin el carnet d’atur o el carnet de família nombrosa i a nens 
amb discapacitat o que un dels progenitors sigui pensionista per discapacitat. 

- Es regalaran dues sessions, a més de les pagades del seu tractament, a aquelles famílies que 
derivin a algú al nostre centre (Es faran efectives les dues sessions un cop l’altra família hagi realitzat el primer pagament). 

TERMINI I FORMA DE PAGAMENT: 

- L’abonament es realitza mensualment, de forma prèvia al tractament,  de l’1 al 7 de cada mes. 
- La modalitat pot ser en efectiu o bé a través de transferència bancària al compte corrent: 2100-

0385-86-01-01484515 de La Caixa, indicant com a concepte, el nom complet del pacient i el mes. 
- Si el pagament no s’ha fet dins del període establert contactarem amb la família per regularitzar la 

situació. 

WEB 

- Podeu mirar la pàgina web on tenim tota la informació necessària i els cursos intensius que 
s’impartiran durant el curs: www.logopediavocaliaegara.com 
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Nen/a: ..................................................................................................................................... 

 Tractament logopèdic en 
curs:  

 

 

Horari per curs 2015-2016 de setembre a 
juny:  

 De ........... hores a ........... hores.                                 

Signatura professional                                                                                        Signatura del tutor/a del pacient 

 

 

Nom: Laura Vela Sánchez                                                                  Nom i cognoms: .............................................. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jo, ....................................................., com a pare/mare/tutor legal del 

nen/a.............................................................................. accepto la normativa del curs 2016-2017 del Gabinet 

Logopèdic i psicològic VOCALIA EGARA a dia ........./......../20....... 

 Tractament logopèdic en 
curs:  

 

 

 

Horari per curs 2015-2016 de setembre a 
juny:  

 De .................... hores a ................... hores. 

                                       

 

Signatura professional                                                                                   Signatura del tutor/a del pacient 

 

                                                    

 Nom: Laura Vela Sánchez                                                        Nom i cognoms:.......................................................  

 

Sessió de 45 min. 

Individual/setmana 

Sessió de 30 min. 

Individual/setmana 

Sessió de 45 min. En 

petit grup/setmana 

2 Sessions de 30 min. 

Individual/setmana 

    

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
     

Sessió de 45 min. 

Individual/setmana 

Sessió de 30 min. 

Individual/setmana 

Sessió de 45 min. En 

petit grup/setmana 

2 Sessions de 30 min. 

Individual/setmana 

    

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
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