TALLER

AVALUACIÓ NEUROPSICOLÒGICA I
REALITAT VIRTUAL (RV)
Data
Horari
Destinataris/àries

Lloc

26 de febrer de 2018
Dilluns, de 17:30 h. a 19:00 h.

Palma (Mallorca)

Duració

2,5 hores

Núm. de places

30

Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i altres professionals.
Introducció teòrica a la Realitat Virtual i el seu desenvolupament dins la pràctica
clínica i sanitària.
§ Oferir model d’avaluació amb RV dins els diferents vessants aplicats tant amb
adults com amb població infantojuvenil.
Exposició dels coneixements bàsics de Realitat Virtual i les tècniques d’avaluació
associades.
1. Introducció
§ Ús de la RV en l'àmbit de la psicologia clínica. Avantatges i efectivitat.
§ Més enllà del tractament en exposició: Avaluació dels processos cognitius
simulant entorns reals.
2. Avaluació dels processos atencionals
§ Tècniques d'avaluació clàssica i precedents.
§ Avaluació de l'atenció en nins/es
§ Avaluació de l'atenció en adults
3. Avaluació de les funcions executives
§ Paradigmes clàssics
§ Avaluació de les funciones executives mitjançant RV
4. Avaluació de la memòria
§ Paradigmes clàssics
§ Avaluació de la memòria mitjançant RV – el What Which Where, Test
5. Torn de preguntes
§

Objectius
Metodologia

Programa

Ponent

MIGUEL MEJÍAS PÉREZ
Psicòleg General Sanitari (Col·l. GZ-02512). Llicenciat en Psicologia per la UIB. Pràcticum
en Psicologia Pericial. Màster en neuropsicologia clínica (en curs) per la UAB.
Investigador senior Nesplora.

PREU MATRÍCULA

Preu matrícula

Devolució Matrícula

Termini

§

Col·legiats/des Mallorca

§

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

§

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

15 €

§

Estudiants de Psicologia precol·legiats

10 €

§

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

20 €

§

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

50 €

25 €
Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major.
Fins el 20 de febrer de 2018.

d’inscripcions
Inscripcions
Certificació
Lloc de realització

La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20180226MA).
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.

