
 

Compromís amb les famílies 

 

Des del Servei de Logopèdia us volem donar la benvinguda a aquest nou curs escolar. 

Al servei prima la relació entre els infants, la seva família  i el professional. Per tal de garantir un bon 

funcionament del procés terapèutic i que aquest sigui eficaç, s’ha de prioritzar l’assistència  el treball 

continuat.  Així doncs, us fem entrega d’aquest document amb la finalitat de recordar aspectes bàsics 

sobre el funcionament del servei, les quotes, els dies festius i períodes de vacances i, per tal de poder 

facilitar la recollida de dades (les quals passaran a formar part de l’arxiu de dades de pacients i, seran 

emprades única i exclusivament en benefici dels pacients). 

 

Servei de logopèdia 

El servei de logopèdia es desenvolupa des del mes de setembre al mes de juny (ambdós inclosos), 

durant aquest període de temps es faran les noves valoracions i els tractaments. Durant el mes de 

juny es realitzaran les reunions de tancament de curs. 

Aquest servei es duu a terme en horari dijous i divendres. On les valoracions i els tractaments es 

realitzen dins de la franja extraescolar del migdia. 

 

Abans del tractament: 

Un cop l’equip docent o la familia ens fa arribar la demanda de logopèdia, fem la valoració, el 

pertinent informe i concretem dia i hora amb la família per tal de fer una reunió on s’explica la 

valoració feta al seu fill/-a i els resultats d’aquesta, s’entrega de l’informe diagnòstic, juntament amb 

la documentació del servei, prèviament explicada a la reunió. En aquesta reunió s’arribarà a un acord 

entre la família i el professional per programar les sessions, quant a horari, duració i freqüència. 



 

● Es pot atendre al pacient setmanalment, quinzenalment o mensualment (visita de 

seguiment). 

● El pacient no comença el tractament logopèdic amb un nombre de sessions establert, sinó 

que a mesura que passa el temps, depenent del diagnòstic i de l’evolució, finalitzarà abans o 

després. 

● Les sessions poden ser individuals o compartides. La tipologia de sessió es triarà durant la 

devolució de l’informe i segons criteris del professional i la família.  

o Quan parlem de sessions compartides, volem fer referència que sempre es buscaran 

perfils adequats per portar a la fi un tractament ajustat. *no es barrejaran cursos ni 

classes, els infants seran de la mateixa classe i grup estable.  

 

Durant el tractament: 

L’horari d’atenció pot ser individual o en grup i s’estableix amb el professional, segons la seva 

disponibilitat.  

En cas que no es pugui assistir a una visita programada cal que s’avisi amb d’antelació, d’aquesta 

manera la sessió es podrà recuperar. En cas que no s’avisi i no s’assisteixi, la visita quedarà cobrada 

i sense poder recuperar-se. 

Si per qualsevol motiu el professional ha d’anul·lar una sessió, s’avisarà tan aviat com es pugui  i es 

donaran altres dies i hores perquè sigui recuperada.  

Demanem que tots els infants portin una llibreta per tal d’anotar allò que s’haurà treballat a sessió.   

Els pares, mares o tutors/-es poden sol·licitar reunions per tal de conèixer l’evolució o comentar 

qualsevol inquietud. Igualment, la professional pot necessitar realitzat una visita amb la família. 

Aquesta visita s’haurà de concretar, segons disponibilitat del professional i, no tindrà cap cost per la 

família. Ara bé, si el professional ha de redactar informe, de seguiment o alta,  aquest tindrà un cost. 



 

A l’acabar el curs escolar, es farà una última reunió de seguiment amb la família, en aquesta el 

professional explicarà l’evolució del tractament i, només si la família ho demana farà entrega de 

l’informe de seguiment i del dossier d’activitats per l’estiu, amb cost addicional.  

Com que aquest curs serà una mica diferent dels altres i, per si un cas es decreta estat d’alarma i, 

per tant confinament total, hi haurà una continuïtat de les sessions de manera on-line, mitjançant 

Google Drive es farà una carpeta per cada infant, la qual serà compartida amb la família i, emprant 

plataformes com Skype, Meet, Duo, … Es faran videoconferències per acompanyar aquestes 

sessions. Ja durant el confinament del curs passat es va dur a terme aquesta iniciativa i realment 

ha donat molts bons resultats.  

 

Quotes 

Les quotes durant el curs escolar seran mensuals, és a dir, del mateix import independentment del 

mes en què  ens trobem, d’aquesta manera no hi haurà sorpreses en els imports, exceptuant el mes 

de setembre i juny. Les quotes han estat pensades d’acord amb el nombre de sessions que hi ha per 

mes, amb una mitjana de 4,5 sessions mensuals (en cas que es vulguin totes les quotes per sessions, 

s’ha de comentar a les logopedes). 

El pagament de les quotes es farà mitjançant domiciliat bancari a mes vençut. A l’última sessió del 

mes, s’informarà de l’import a abonar, si hi ha algun comentari a fer o alguna queixa es resoldrà al 

moment. Es girarà rebut bancari del dia 1 al 5 de cada mes en curs, fent-se hàbil el cobrament en 4 

dies hàbils. En cas que es retorni el rebut, es tornarà a girar incrementant l’import amb les despeses 

generades pel retornament.  

 

 

 



 

Quotes de tractaments 

Tipologia de sessió Temps Import mensual Sessió individual 

Individual 30 minuts 70€/mes 18€/sessió 

45 minuts 86€/mes 22€/sessió 

Compartida (màxim 3 nens/-es per grup) 30 minuts 52€/mes 14€/sessió 

45 minuts 70€/mes 18€/sessió 

 
Altres quotes 

 

Valoració : 
- Proves estandarditzades  
- Informe 
- Devolució (pares i mestres) 

- Part abonar per la família:  
o Parla i llenguatge: 52€ 
o Lecto – escriptura: 78€ 

Reunions Gratuït 

Informe seguiment 16€ 

Final de curs: reunió + informe + dossier 16€ 

Informe d’alta 16€ 

 

Dies festius i períodes de vacances 

● Els dies festius i els períodes de vacances en els quals el servei de logopèdia romandrà tancat 

seran els estipulats per l’escola.  

 
 

  



 

ACORDS (si us plau, ompliu els acords) 

En/ na _____________________________________________________________. 

Temps de sessió: 30 minuts / 45 minuts. 

Tipus de tractament: individual / grupal 

Tipus de quota de tractament: pack mensual / sessió 

Altres quotes:  

● Només reunió 

● Informe seguiment  

● Final de curs: informe + dossier + reunió 

● Informe d’alta 

 

 

 

CONSENTIMENT INEQUÍVOC 

En compliment de l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal: Dret d'informació en la recollida de dades Li informem que les dades personals que ens 

faciliti, seran incorporats a un fitxer sota la nostra responsabilitat, per al tractament de dades de caràcter 

personal, amb la finalitat d'informar-li dels serveis que ofereix nomeni empresa. Com a interessat directe, 

té dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de la informació que li concerneix i 

autoritza al fet que passi a formar part del fitxer, davant el qual pot exercitar els seus drets, i rebre 

informació i publicitat de productes i serveis de la nostra empresa. Els drets precitats podran fer-se 

efectius davant: EL SERVEI DE LOGOPÈDIA.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

BUTLLETA INSCRIPCIÓ 

 

Dades del pacient: 

 

Nom i cognoms   

Data de naixement   

Mestre/-a   Curs   

Nom tutor/-a legal   DNI   

Nom tutor/-a legal   DNI   

Adreça   

Correu electrònica   Telèfon   

 
ACORDS 

En/ na _____________________________________________________________. 

Temps de sessió: 30 minuts / 45 minuts. 

Tipus de tractament: individual / grupal 

Tipus de quota: pack mensual / sessió  

Altres quotes:  

● Només reunió 

● Informe seguiment  

● Final de curs: informe + dossier + reunió 

● Informe d’alta 

 

 

 

 



 

Condicions de pagament: 

● El pagament s’efectuarà mitjançant DOMICILIAT BANCARI. El rebut es passarà a mes vençut, 

fent-se efectiu entre l’1 i el 5 de cada mes. Si es retorna el rebut s’afegirà el càrrec 

corresponent. 

● El dia en què es passi el rebut s’informarà a les famílies.  

Nº de compte bancari 

                                                

  

En/Na ____________________________________________, amb DNI __________________, tutor 

legal de  ____________________________________________________________, accepta les 

condicions del compromís amb el servei. 

 
Signatura tutor/a legal                                                   Signatura de la logopeda 

 
 
 
 
VILABLAREIX, ________________________ del 201___ 


