
CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ 
INSTITUT GUTTMANN  

per la Universitat Autònoma de Barcelona 

Avenços en la rehabilitació neuropsicològica i 

l'estimulació cognitiva  

Estudi dels avenços en neurociència referits en 

l'àmbit de la rehabilitació neuropsicològica | 

Variables que contribueixen a la recuperació 

neuropsicològica | Tendències actuals sobre 

les tècniques i eines d'exploració i avaluació 

diagnòstica i les seves aportacions en la 

rehabilitació neuropsicològica i l'estimulació 

cognitiva | L'avaluació amb finalitat 

rehabilitadora i els resultats en rehabilitació 

neuropsicològica i estimulació cognitiva.  

 

Neurorehabilitació i activitat física 

El model Bio-psico-social | Qualitat en 

Neurorehabilitació | Planificació de l'alta 

hospitalària | Activitat física i esport com a 

eina de rehabilitació | L'esport de competició | 

L'esport com a via de socialització i 

manteniment de la salut. 

Bases neurocientífiques 

Estructura i funció del sistema nerviós | 

Mètodes d'avaluació del sistema nerviós | 

Fisiopatologia i mecanismes de les lesions del 

sistema nerviós. 

 



Rehabilitació neuropsicològica i estimulació 

cognitiva en les alteracions del Dany Cerebral 

Adquirit 

Mecanismes de reorganització cortical en el 

DCA | Tècniques i instruments d'avaluació 

específics | Anàlisi i disseny d'estratègies 

terapèutiques personalitzades que permeten 

el desenvolupament de noves capacitats o la 

recuperació funcional del sistema nerviós 

lesionat | Planificació de programes 

d'intervenció cognitiva en Dany Cerebral 

Adquirit i monitorització de resultats. 

Recerca mèdica en neurorehabilitació 

Principis de la recerca científica | Elaboració 

de treballs científics | Anàlisi de dades | 

Aspectes ètics en investigació humana i 

experimental | Crítica d’articles científics. 

Fisiopatologia i abordatge terapèutic de la 

Lesió Medul·lar 

Epidemiologia i clínica de l'AM | Exploració 

neurològica | Tractament clínic i quirúrgic | 

Abordatge terapèutic de les principals 

complicacions. 

 

 

Estratègies de rehabilitació neuropsicològica i 

estimulació cognitiva en patologies amb 

afectació neuropsicològica 

Mecanismes de reorganització cortical en les 

patologies mentals, el deteriorament cognitiu 

lleu, les demències i la població infantil | 

Noves tecnologies en l'avaluació diagnòstica 

de les alteracions cognitives, conductuals i 

emocionals | Estratègies d'abordatge des 

d'una perspectiva neurobiològica, psicològica i 

social | Planificació dels programes 

d'intervenció cognitiva i monitorització de 

resultats. 

Fisiopatologia i abordatge terapèutic del 

Dany Cerebral i malalties 

neurodegeneratives, en l'adult i el nen 

Epidemiologia, diagnòstic i tractament 

neurorehabilitador del TCE | Epidemiologia, 

diagnòstic i tractament neurològic i 

rehabilitador de l'ictus | Introducció al 

diagnòstic, avaluació i tractament 

neurorehabilitador de les malalties 

neurodegeneratives | Rehabilitació 

neuropsicològica | Diagnòstic i tractament de 

la disfàgia neurògena | Rehabilitació 

logopèdica. 

 



Més informació a l’apartat de Docència de la pàgina web www.guttmann.com 

Secretaria de Docència 

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   

MÒDULS ECTS DATES PREU 

Avenços en la rehabilitació neuropsicològica i 

l'estimulació cognitiva  

10 ECTS 13-17 set i 18-22 oct 2021 

(matí i tarda) 

750€ 

Neurorehabilitació i activitat física 6 ECTS 27 set-01 oct i 04-08 oct 

2021 (matí) 

450€ 

Bases neurocientífiques 6 ECTS 08-12 nov i 15-19 nov 2021 

(matí) 

450€ 

Rehabilitació neuropsicològica i estimulació 

cognitiva en les alteracions del DCA 

10 ECTS 22-26 nov i 13-17 des 2021 

(matí i tarda) 

750€ 

Recerca mèdica en neurorehabilitació 3 ECTS 29 nov—03 des 2021(matí) 225€ 

Fisiopatologia i abordatge terapèutic de la LM 9 ECTS 17-21 gen i 14-18 feb 2022 

(matí i tarda) 

675€ 

Estratègies de rehabilitació neuropsicològica i 

estimulació cognitiva en patologies amb 

afectació neuropsicològica 

10 ECTS 24-28 gen i 21-25 feb 2022 

(matí i tarda) 

750€ 

Fisiopatologia i abordatge terapèutic del DCA i 

malalties neurodegeneratives, en l'adult i el 

nen 

12 ECTS 07-11mar, 04-08 abr i 02-06 

mai 2022 (matí) 

900€ 

https://www.guttmann.com
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