CURS

REHABILITACIÓ NEUROPSICOLÒGICA
EN NINS I ADULTS
Dates

16 de juny de 2018

Horari

Dissabte, de 10:00 h. a 14:00 h.

Destinataris/àries
Objectius
Metodologia

Ponent

Palma (Mallorca)

Duració

4 hores

Núm. de places

30

Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i altres professionals.
§

Revisar les característiques principals dels tractaments neuropsicològics, des de
les clàssiques tècniques d'intervenció mitjançant restauració i compensació, fins
a la recent incorporació de tècniques d'estimulació cerebral.

Exposició dels continguts assenyalats i estudi de casos gravats en vídeo
§
§

Programa

Lloc

§
§
§
§
§

Introducció a la rehabilitació neuropsicològica.
Característiques principals i possibles enfocaments
neuropsicològica.
Restauració i compensació.
Avanços recents.
El paper de les famílies.
Efectivitat de la rehabilitació neuropsicològica.
Conclusions.

en

rehabilitació

MARCOS RIOS-LAGO
Doctor en Psicologia (col·l. M-016148). Neuropsicòleg clínic i docent universitari.
Universitat Complutense de Madrid. Magíster en Neuropsicologia Cognitiva per la UCM.
Professor del departament de Psicologia Bàsica II de la Universitat Nacional d'Educació a
Distància (UNED). Neuropsicòleg en el servei de Neuroimatge de l'Hospital Ruber
Internacional. Madrid. Coordinador de la Unitat de Dany Cerebral de l'Hospital Beata
María Ana. Madrid.

PREU MATRÍCULA
§

Col·legiats/des Mallorca

§

Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera

40 €
Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

Preu matrícula

§

Col·legiats/des integrants del GIAI

32 €

§

Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des

30 €

§

Estudiants de Psicologia precol·legiats.

20 €

§

Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters
universitaris homologats de Psicologia

30 €

§

Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals

70 €

Devolució Matrícula

Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major.

Termini
d’inscripcions

Fins el 31 de maig de 2018.
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.

Inscripcions
Certificació
Lloc de realització

1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20180616MA).
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB.
S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament si hi ha una assistència mínima del 80%.
Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma.

