
ESTIMULACIÓN COGNITIVA NA ENFERMIDADE  

DE ALZHEIMER 

Co presente curso preténdense adquirir coñecementos sobre o concepto de estimulación 
cognitiva e as estratexias e programas máis comúns de estimulación e adquirir as 

habilidades necesarias para poñelos en práctica 

 

       1. Estimulación cognitiva. Introdución 
e conceptos xerais 
 

 Estimulación cognitiva: concepto, obxetivos, base científica, 
eficacia, áreas de intervención e estimulación segundo o nivel 
de deterioro 

 Observación do deterioro das capacidades mentais en         
enfermos en distintas fases da enfermidade 

 Adquirir habilidades na aplicación da Escala GDS 

       2. Metodoloxía da intervención       
estimulativa. Recomendacións específicas 
e pautas para a intervención 
 

 Descrición da metodoloxía da intervención: aplicación,        
formación de grupos, estrutura da intervención… 

 Recomendacións específicas e pautas para a estimulación 

 Adquirir habilidades na aplicación da Escala Mini-exame      
cognitivo 

       3. Estratexias e programas de         
estimulación cognitiva máis utilizados na 
actualidade I: Orientación á realidade e 
reminiscencia 

 Descrición de programas de orientación á realidade 

 Reminiscencia 

 Realización dunha sesión de reminiscencia 

 Realización dunha ficha de material adaptada 

       4. Estratexias e programas de         
estimulación cognitiva máis utilizados na 
actualidade II: Programas de estimulación 
e actividade cognitiva, actividades        
musicais e terapias alternativas 

 Descrición de programas de: estimulación e actividade        
cognitiva (memoria, linguaxe, percepción, praxias e funcións 
executivas) 

 Musicoterapia e actividades musicais 

 Terapias alternativas 

       5. Estratexias e programas de          

estimulación cognitiva máis utilizados na 

actualidade III: Programas informáticos, 

recursos na rede e Pizarra Dixital            

Interactiva (PDI)  

 Descrición do Programa de estimulación levado a cabo nunha 

Unidade de Psicoxeriatría dunha institución galega. 

            6. Aplicación práctica I:            

Estimulación no ámbito residencial  

 Descrición do Programa de estimulación levado a cabo nunha 

Unidade de Psicoxeriatría dunha institución galega. 

            7.  Aplicación práctica II.           

Estimulación no ámbito comunitario  

 Descrición do Programa de Estimulación (PE) levado a cabo   

nunha Asociación de Alzheimer de Vigo. 

PROGRAMA FORMATIVO:                                  

DATOS DE CONTACTO: 

 AFAGA. Martínez Garrido 21, interior, 36205 

Vigo (Pontevedra) 

 afaga@afaga.com 

 Teléfono: 986 22 97 97 

 Conceptualizar a estimulación cognitiva orientándoa cara os obxectivos, a eficacia e as 

áreas de intervención 

 Aprender as diferentes estratexias e programas de estimulación cognitiva máis utilizados 

na  actualidade 

 Asimilar a aplicación práctica destes programas a través de supostos 

 

OBXETIVOS 

DIRIXIDO A: 
Profesionais do sector 

Calquera persoa interesada na temática 

 


