TÍTOL D’EXPERT (FELLOWSHIP)
EN REHABILITACIÓ
NEUROPSICOLÒGICA DEL DANY CEREBRAL
60ECTS per la Universitat Autònoma de Barcelona
OBJETIUS ESPECÍFICS
El títol d'Expert es dirigeix a psicòlegs que 
participen en l'atenció clínica de
persones amb dany cerebral, o que
vulguin dedicar-se professionalment en
el futur.
L'objectiu d'aquest programa és dotar
l'alumne del coneixement en l'àmbit
clínic-assistencial i científic, aprofundint
en l'aplicació de les tècniques
diagnòstiques i terapèutiques més
eficaces.

PLA DE TREBALL
•

Formació pràctica

•

Formació teòrica

•

Formació investigadora

Formar a professionals psicòlegs
experts en neuropsicologia clínica;
tant en l’exploració i diagnòstic
com en la rehabilitació de pacients
amb dany cerebral congènit i
adquirit.



Aprofundir en la rehabilitació
neuropsicològica a través de la
pràctica clínica i assistencial.



Integrar els coneixements teòricspràctics en entorns clínics.

ESTRUCTURA

REQUISITS

El programa té una durada de 47
setmanes, amb un total de 1.500 hores
de pràctica clínica a l'àrea de
neuropsicologia de l’Institut Guttmann.

Llicenciatura o Grau en Psicologia, o el
resguard corresponent a la seva
tramitació.

DATA I HORARI

Per a estudiants de fora d'Espanya és
imprescindible presentar l'homologació
del títol de Psicòleg.

Disposar d'estudis de postgrau (màster o
La data d’inici s’acordarà amb la
doctorat) en neuropsicologia o disciplines
Secretaria de Docència i serà autoritzada
afins. Es donarà prioritat als exalumnes
pel Comitè de Docència.
del Màster Universitari en Rehabilitació
Horari: de 10h a 13,30h
Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva
i de 14,30h a 18,00h.
(Institut Guttmann-Universitat Autònoma
de Barcelona).
PREU

El preu del programa és de 1.200€.

És un requisit contractar una assegurança
d'accidents i de responsabilitat civil pel
període que cobreixi tota l’estància al
nostre hospital. Si ja disposa d'una
pòlissa d'assegurança, serà suficient que
aporti una còpia de la pòlissa i del
contracte.

DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA:


SOLI·LCITUD D’ADMISIÓ

Full de sol·licitud correctament
emplenat



L'imprès de sol·licitud juntament amb la
documentació sol·licitada s'haurà de
lliurar a la Secretaria de Docència de
Títol de Psicologia i Expedient
l'Institut Guttmann (presencialment,
acadèmic oficial (còpia compulsada
correu postal o correu electrònic).
o legalitzada) *



Currículum Vitae



1 fotografia tipus carnet (en
format JPG)



DNI / Passaport / NIE



Resguard assegurança d'accident i
de responsabilitat civil (si resulta
admès)

COORDINACIÓ
Dr. Alberto García Molina. Doctor en
Neurociències. Especialista en
Neuropsicologia. Neuropsicòleg de
l’Institut Guttmann.

*Els candidats de fora d'Espanya hauran de
lliurar còpia de la seva homologació del títol
compulsat o legalitzat.

Més informació i inscripcions a la pàgina web guttmann.com o contactant a:

Secretaria de Docencia
Camí de Can Ruti, s/n 08916 Badalona
Tel: 93 497 77 00 ext.: 2360 / 2350
Horari: Laborables de 8,15h a 17h
docencia@guttmann.com

