
Neuropsicòloga: 

Ivette Casas Güell 

Nª Col: 15.568 

Mail: icasas@ebacentelles.cat 

Interessats ja podeu sol·licitar 

hora a la recepció del CAP 

Què és la neuropsicologia? Servei de Neuropsicologia 

Clínica És la ciència que avalúa i rehabilita 

les funcions cognitives, és a dir, les 

funcions superiors i/o cerebrals. 

A qui va dirigit? 

A persones que tenen o creuen te-

nir problemes en les funcions cog-

nitives com: memòria, atenció, fun-

cions executives, raonament, visuo-

percepció, llenguatge o organització 

motriu. 

Beneficis de la neuropsicologia 

 Diagnòstic precoç de deterio-

rament cognitiu i inici de ma-

lalties neurodegeneratives 

com l’Alzheimer. 

 Rehabilitació i estimulació 

cognitiva per a millorar i/o 

mantenir les funcions cogniti-

ves. 

 Suport i assessorament emo-

cional familiar i per als cuida-

dors principals. 

 Millorar la qualitat de vida 

tant del pacient neurològic 

com del cuidador principal. 
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Informa’t 



A qui va dirigit? 

A persones que tenen o sospiten tenir alguna 

patologia neurològica, com per exemple: ma-

lalties neurodegeneratives ( Alzheimer, Par-

kinson, Esclerosi Múltiple…), traumatismes 

craneoencefàlics, ictus i/o dany cerebral. 

És molt important un diagnòstic precoç de 

malalties neurodegeneratives per a poder esti-

mular i mantenir les funcions cogntives a llarg 

termini. 

 

Beneficis de la neuropsicologia 

Els principals beneficis de la neuropsicologia 

és la valoració en etapes inicials de l’estat cog-

nitiu de la persona afectada per a una patolo-

gia neurològica, sent la prova fonamental per 

al diagnòstic. En segon terme, és molt impor-

tant el tractament cognitiu per a poder millo-

rar les funcions superiors i aconseguir així una 

millor qualitat de vida per al pacient i els fami-

liars. 

El neuropsicò-

leg disposa de 

la formació de 

psicologia i de 

la especialitza-

ció en neurop-

sicologia. El seu 

objectiu pro-

fessional és la valoració de les 

funcions que depenen del nostre 

cervell, la recerca en neurocièn-

cies i la rehabilitació dels dèficits 

cognitius.  La seva tasca principal 

és la recuperació de les funcions 

deficitàries i l’avaluació de l’estat 

cognitiu per col·laborar en el 

diagnòstic neurològic. 

Neuropsicòleg/a 
Contacte 

Per a qualsevol informació i/o programa-

ció de visites contacteu amb la recepció 

del CAP . 
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