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9ª XORNADA SOBRE NEUROPSICOLOXÍA
E REHABILITACIÓN NEUROCOGNITIVA 

EN DROGODEPENDENCIAS
Vigo, 18 de outubro de 2019

P R O G R A M A

09:00 RECEPCIÓN E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09:30 CONFERENCIA – Rehabilitación das funcións executivas e da cognición social 
baseada en procesos. Javier Tirapu Ustarroz. Neuropsicólogo clínico e 
psicólogo clínico. Hospital San Juan de Dios Pamplona

11:30 PRESENTACIÓN
Abel Caballero. Alcalde de Vigo

11:45 DESCANSO E SESIÓN PÓSTERES

12:15 MESA REDONDA – Rehabilitación neuropsicolóxica en trastornos do 
espectro da esquizofrenia
Moderador: Rafael Fernández Martínez. Psicólogo clínico do servizo de 
Psiquiatría da Área de Xestión Integrada de Vigo. Grupo de investigación en 
neurociencia translacional, IISGS, CIBERSAM-ISCIII

· Efectividade do programa de intervención O Trisquel no tratamento de persoas 
con trastornos do espectro da esquizofrenia: estudo neuropsicolóxico. Olga 
Gutierrez Martinez. Psicologa clinica do servizo de Psiquiatría da Área de Xestión 
Integrada de Vigo. Grupo de investigación en neurociencia translacional, IISGS. 
CIBERSAM-ISCIII

· Efectividade do programa de intervención O Trisquel no tratamento de persoas 
con trastornos do espectro da esquizofrenia: estudo proteómico de 
biomarcadores predictores de resposta. Carlos Spuch Calvar. Grupo de 
investigación en neurociencia translacional, IISGS. CIBERSAM-ISCIII

13:00  MESA DE COMUNICACIÓNS ORAIS

13:30  REMATE

…..…….....……………..........................................................................................................................................

15:00 SEMINARIO: Neuropsicoloxía aplicada: da evaluación ao tratamento
Adolfo Piñón Blanco. Neuropsicólogo da UAD CEDRO. Grupo de investigación 
en neurociencia translacional, IISGS. CIBERSAM-ISCIII

17:00 REMATE

Destinatarios/as  

Profesionais da saúde mental e persoal técnico das entidades  que 
desenvolven a súa actividade no ámbito da prevención, asistencia e 

incorporación social das persoas con trastornos adictivos.

Inscrición

Gratuita 
Debe realizarse directamente na páxina web do PLDA

Admisión ata completar aforo, según data de inscrición.
Prazo ata o 6 de outubro.

Seminario da tarde: limitado a 20 prazas, preferentemente 
psicólogos e psiquiatras

Data

18 de outubro de 2019

Lugar

VERBUM. Casa das palabras
Avda de Samil nº 17 - 36212  | Vigoverbum@vigo.org

Teléfono +34 986 240 130 | Fax +34 986 240 633



9ª XORNADA SOBRE NEUROPSICOLOXÍA
E REHABILITACIÓN NEUROCOGNITIVA

EN DROGODEPENDENCIAS 

Vigo, 18 de outubro de 2019

INSCRICIÓN

As persoas interesadas en participar na xornada deben 
inscribirse a través do formulario dispoñible na páxina web

http://plda.vigo.org

Data límite: 6 outubro 2019

Autorizo ao Concello de Vigo para que incorpore a un ficheiro da súa propiedade os datos personais 
facilitados neste documento coa finalidade de manterme informado/a sobre o desenvolvemento dos 
eventos relacionados con esta xornada e outros de interese no ámbito do PLDA. Para acceder á 
información que lle concerne, rectificala, cancelala ou opoñerse ao seu tratamento informatizado, 
pode facelo enviando un correo electrónico a plda@vigo.org ou dirixindo un escrito á Oficina do Plan 
Local de Drogodependencias e outras Adiccións do Concello de Vigo, c / Quintela 31, 36209 Vigo

.

COMUNICACIÓNS CIENTÍFICAS Á 9ª XORNADA DE NEUROPSICOLOXÍA E REHABILITACIÓN 
NEUROCOGNITIVA EN DROGODEPENDENCIAS

O comité científico da 9ª Xornada de Neuropsicoloxía e Rehabilitación Neurocognitiva en 
Drogodependencias anima á participación activa mediante presentación de comunicacións en 
formato póster.

Con obxecto de promover a máxima participación nesta modalidade, non se esixe que a proposta 
remitida sexa orixinal (non presentada ou publicada con anterioridade). En todo caso, a experiencia 
ou estudo debe ter relación directa coa temática das xornadas e cumprir os criterios de calidade, 
vixencia e actualidade que estableza o comité científico.

Para obter o certificado de presentación de póster é imprescindible expoñelo durante a xornada.

PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS

A participación mediante comunicacións póster, require que -polo menos- o/a primeiro/a autor/a 
formalice a súa inscrición nas xornadas.

O resumo da comunicación presentarase directamente na web, respectando as instruccións que se 
indican, cubrindo o campo denominado ”resumo da comunicación” do formulario de inscrición.

O prazo de presentación é ata o 30 de setembro. 

MODELO PARA PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS

Título. Denominación do traballo ou estudo.
Autoría. Apelidos, nome. Centro de traballo.
Resumo (máximo 300 palabras): Introdución/obxectivos - Material e métodos - Resultados - 
Discusión/conclusións - Revisión bibliográfica.

ADMISIÓN DE PROPOSTAS

Unha vez finalizado o prazo de presentación, o comité científico valorará todas as propostas 
remitidas e determinará as que son admitidas para a súa presentación en formato póster. 

A admisión ou rexeitamento das propostas comunicarase ao/á primeiro/a autor/a.

De entre todos os traballos aceptados, durante o descanso e sesión pósteres da xornada, o comité 
científico seleccionará as 3 mellores comunicacións para a súa exposición oral na mesa de 
comunicacións orais. 

FORMATO DO PÓSTER

Medidas máximas do póster: 90 cm (ancho) x 110 cm (alto). Non se admite formato apaisado.

Os apartados que deben incluírse son: título, autoría e filiación, introdución/obxectivos, material e 
método, resultados, discusión/conclusións e referencias bibliográficas.

EXPOSICIÓN

O/A autor/a ou presentador/a do póster será o/a encargado/a de levalo, colocalo no número de 
panel asignado e retiralo ao finalizar a xornada. 

A inscrición debe realizarse
directamente na páxina web

http://plda.vigo.org/
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