PROGRAMA
Avenços en la Rehabilitació Neuropsicològica i l’Estimulació Cognitiva
Estudi dels avenços en neurociència referits a l'àmbit de la rehabilitació neuropsicològica.
Plasticitat de les connexions entre les funcions corporals i el cervell. Variables que
contribueixen a la recuperació neuropsicològica. Tendències actuals sobre les tècniques i
eines d'exploració i avaluació diagnòstica i les seves aportacions a la rehabilitació
neuropsicològica i l'estimulació cognitiva. L'avaluació amb finalitat rehabilitadora i els
resultats en rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva.
Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva en les alteracions del Dany Cerebral
Adquirit
Mecanismes de reorganització cortical en el Dany Cerebral Adquirit. 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.
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 en 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.
Pràcticum Professional
Les pràctiques es realitzaran en les unitats assistencials de l'Institut Guttmann, Hospital de
Neurorehabilitació: Àrea Mèdica, àrea d'Infermeria, àrea de Rehabilitació Funcional, àrea
de Rehabilitació NeuroPsicoSocial. Seran pràctiques tutelades on l'estudiant integrarà les
habilitats de valoració, planificació, diagnòstic i tractament dels diferents processos de
Rehabilitació Neuropsicològica.
Pràcticum de recerca
Les pràctiques es realitzaran en les àrees d'investigació de l'Institut Guttmann. En aquest
mòdul l'estudiant tindrà l'oportunitat de participar en l'activitat dels grups de recerca de
l'Institut Guttmann. Els / les estudiants acordessin amb el seu tutor la línia de recerca en
què es integraran d'acord als seus interessos professionals.
Treball fi de Màster
L'estudiant elaborarà i presentarà una memòria de les pràctiques realitzades a l'Institut
Guttmann, que haurà de contenir una descripció detallada i precisa del treball pràctic dut a
terme i fonamentant les activitats amb els coneixements adquirits durant els estudis

L'objectiu principal del nou MÀSTER UNIVERSITARI EN REHABILITACIÓ
NEUROPSICOLÒGICA I ESTIMULACIÓ COGNITIVA és contribuir a la formació
especialitzada i científica de professionals que han cursat el títol de grau, o les
diplomatures o llicenciatures de l'àmbit de les ciències de la salut i de la vida o bé de
les ciències experimentals i tecnològiques.
S'estructura en 60 ECTS, a realitzar en un any acadèmic, i té una orientació
professional per a aquells / es alumnes que vulguin adquirir habilitats específiques en
l'assistència i la rehabilitació Neuropsicològica de les persones amb Dany Cerebral
Adquirit i una orientació recerca per a aquelles que, a més, volen avançar en el
coneixement científic de la Rehabilitació Cognitiva.
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