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CONTIDOS
A formación pretende abordar a temática de audición e

linguaxe a través dun modelo baseado en casos

prácticos, analizando con detalle as dificultades ou

trastornos co fin de deseñar metodoloxías e técnicas

concretas de intervención.

Presentación de casos e contextualización.

Posible avaliación e aproximación diagnóstica a efectos

de prevención e intervención.

Valoración de fortalezas e dificultades.

Determinación de obxectivos.

Metodoloxías, técnicas e estratexias de intervención.

Elaboración de informes.



OBXECTIVOS

En referencia aos casos concretos, proporcionar

pautas diagnósticas e modelos de exploración,

avaliación e tratamento nos trastornos de audición,

linguaxe, fala, voz e aprendizaxe.

Atopar e elaborar estratexias de intervención

sopesando, para cada caso concreto, aquelas que se

poidan considerar máis eficaces.

Adquirir competencias para elaborar informes, orientar

e asesorar a profesorado, familia e, de ser o caso, a

outros profesionais implicados na atención.



METODOLOXÍA
E

AVALIACIÓN
Será unha formación presencial e práctica, con traballo durante o

mesmo obradoiro en pequeno grupo supervisado polo relator

buscando participación e implicación das persoas asistentes. Para

isto, no seu momento, faráselles chegar unha breve guía con

orientacións para, sí é o seu desexo, facer unha presentación de

caso. 

A actividade non presencial levarase a cabo a través dun pequeno

traballo, directamente relacionado coa intervención, que será

enviado ao relator con data máxima do 3 de abril.

Para a realización do traballo en rede, pode elixirse entre  elaborar

directrices ou plan de intervención para un caso real ou  para un

suposto. 



Santos
Borregón
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RELATOR

EXPERIENCIA LABORAL E PROFESIONAL
- Conta con máis de 30 anos de experiencia e actividade laboral como
Pedagogo e Logopeda na Unidade de Valoración e Atención a Persoas

con Discapacidade en Segovia.
- Foi profesor nas especialidades de Maxisterio en Audición e Linguaxe e
en Educación Especial no Centro Superior de Estudos Universitarios “La

Salle”, Madrid.
- É profesor e asesor en Educación Superior en Paraguay.

- Na actualidade coordina e imparte formación e conferencias en
distintos postgrados, cursos e xornadas de especialización.

Licenciado en Ciencias da Educación, especialidade
Pedagoxía Terapéutica.

Logopeda e Especialista en Estimulación Precoz.



Aberto a tódalas persoas interesadas en seguir
formándose, especialmente para Mestras e Mestres

de Audición e Linguaxe, Pedagogos/as
Terapeúticos/as, mestres de EP e ESO, logopedas e

especialistas.

DESTINATARIOS
E

HOMOLOGACIÓN

Para que os asistentes acaden a homologación por
parte da Xunta, terán que asistir ás 8 horas de

formación presencial e realizar o traballo
posterior antes do 3 de abril de 2022, obtendo así

un certificado de 8h de formación.



HORARIO, LUGAR E PREZO

Socixs AGMAL/FEMAL
Non socixs
Estudantes

Celebrarase no Colexio La Salle en
Santiago de Compostela

 
Praza San Xoan Bautista de La Salle, 1

 
De 9:00 a 14:00

 
*Descanso de 11:30-11:55*

 
De 16:00 a 19:30

 

50€
100€
75€

 
Unha vez feito o pago non se devolverá o importe aboado. En

caso de forza maior que imposibilite a asistencia ao curso,
debe poñerse en contacto para a xustificación. 



 
Ofertaranse 50 prazas que se cubrirán

por estrita orde de inscrición
 

As inscricións pecharánse o 11 de marzo
ás 23:59

 

INSCRICIÓNS

A inscrición levarase a cabo a través dun formulario
de google ao que se poderá acceder dende a web
www.agmal.org dentro do apartado de formacións.

 



A Asociación Galega de Mestres de Audición e
Linguaxe (AGMAL) é unha asociación sen ánimo de
lucro que nace no 2017 co fin de respaldar e apoiar

a figura do profesorado de Audición e Linguaxe.
Buscamos aportar o noso gran de area fomentando

un mundo máis inclusivo. Para iso, organizamos
formacións e reunións con distintos profesionais do
campo da educación e da atención á diversidade,
e estamos ao día nos avances e investigacións no

campo da audición e a linguaxe. Na nosa web
podedes atopar máis información para estar ao

corrente dos retos que nos propoñemos e das novas
liñas nas que traballamos. 

ORGANIZA


