
 

 

 

 

CURS: 

ASPECTES NEUROPSICOLÒGICS DE LA 
ESQUIZOFRÈNIA 

  
 

Dates 1 de juny de 2019 
Lloc 

Palma (Mallorca) 

Horari Dissabte, de 10:00 h. a 12:00 h.  
Duració 2 hores 

Núm. de places 30 

Destinataris/àries Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i Màster PGS 

Objectius 

L'avaluació psicodiagnòstica i Neuropsicològica mitjançant proves i escales 
estandarditzades forma part de la pràctica clínica habitual en l'abordatge Psicològic del 
pacient ingressat a la Unitat d'Hospitalització de Subaguts de l'Hospital Psiquiàtric de 
Palma de Mallorca. Institució que des d'inicis dels anys 80 compta amb la incorporació del 
psicòleg clínic en els Serveis de Psiquiatria i amb una àmplia tradició en el tractament 
multidisciplinari de pacients amb trastorn mental greu. 

Metodologia 

Es presentaran dades clíniques i sociodemogràfiques juntament amb els resultats 
obtinguts per una mostra significativa de pacients amb Orientació Diagnòstica de Trastorn 
de l'espectre de la Esquizofrènia als quals se'ls han aplicat les escales Whesler 
d'Intel·ligència per a Adults (WAIS IV) i la Matrics Consensus Cognitive Battery (MCCB). 

Programa 

 

 

▪ L'espectre de l'Esquizofrènia: 
▪ Curs de la malaltia. Símptomes clínics i cognició. 
▪ L'Avaluació Psicològica i Orientació Diagnòstica. 
▪ Perfil Cognitiu, Deteriorament i Recuperació funcional. 
▪ Intervencions terapèutiques multidisciplinaris. 

 

Ponent 

 

MARGARITA ROSSELLÓ CORRÓ 
Psicòloga (col·l. 0-00098). Psicóloga Especialista en Psicologia Clínica. Psicòloga Clínica de 
la Unitat d’Hospitalització de Subaguts. Hospital Psiquiátrico/Hospital Son Espases. 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des Mallorca 15 € 

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

(ingrés del 50% de la matrícula que es 

tornarà una vegada finalitzat el curs) 

▪ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 10 € 

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats   0 € 

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

10 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 22 de maig de 2019.  
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes. 

Inscripcions 

1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web 
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20190601MA). 
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB. 

Certificació S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament si hi ha una assistència mínima del 80%.  

Lloc de realització Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma. 

 

http://www.copib.es/cursos/20190601MA

