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Preténdese que os participantes 

adquiran formación específica e 

especializada sobre a abordaxe 

multidisciplinar da enfermidade 

de alzheimer e outras demencias 

para cubrir e dar resposta á cre-

cente demanda social de dispor 

de profesionais debidamente ca-

pacitados que interveñan nos dis-

tintos procesos da enfermidade, 

na súa atención e nas súas conse-

cuencias. 

AFAGA COA FORMACIÓN... 

á ó

í



Nome do curso para profesionais Data  

  
1. Introdución á vellez e as demencias 

neurodexenerativas (20 horas) 
  

  
23 marzo 

  
2. Comunicación e intervención en pro-

blemas de comportamento 
 na enfermidade de Alzheimer (20 horas) 

  

  
20 abril 

  
3. Estimulación cognitiva na enfermida-

de de Alzheimer (30 horas) 
  

  
18 maio 

  
4. Intervención do terapeuta ocupacio-

nal con persoas con 
enfermidade de Alzheimer (20 horas) 

  

  
29 xuño 

  
5. Aplicacións prácticas de fisioterapia 

en Alzheimer e noutras demencias 
(20 horas) 

  

  
13 xullo 

  
6. Familia e coidador familiar de persoas 

con demencia (20 horas) 
  

7 setem-
bro 

  
7. Afectividade e sexualidade na vellez e 

na enfermidade de Alzheimer  
(20 horas) 

  

  
5 outubro 

  
8. Aspectos sociais no mundo da enfer-

midade de Alzheimer e outras 
 demencias neurodexenerativas  

(20 horas) 
  

  
3 novem-

bro 

CURSOS ESPECIALIZADOS EN 
ENFERMIDADES  

NEURODEXENERATIVAS 
 
Obxectivo xeral: Crear con-
ciencia da necesidade da abor-
daxe multidisciplinar no diag-
nostico e tratamento das de-
mencias nos diferentes niveis 
asistenciais. 

 
Acreditados pola Comisión de 
Formación Continuada das 
Profesións Sanitarias da Co-
munidade Autónoma de Gali-
cia a nivel nacional. 
 
Considerados de Interese Sa-
nitario. 
 
 

CERTIFICACIÓN DOS CURSOS: 

Os alumnos/as que superen os cursos terán 

acceso ao diploma que se expedirá ao final do 

curso.  

Para isto deberán ter superadas todas as pro-

bas que se realizarán ao longo dos cursos, 

tendo en conta os prazos de entrega e de rea-

lización de exames. 

¡ANIMATE A COMPLETAR A TÚA FORMACIÓN 

COS NOSOS CURSOS  

ESPECIALIZADOS! 

 

OS NOSOS DOCENTES SON PROFESIONÁIS 

QUE TRABALLAN TODOS OS DÍAS CON  

PERSOAS CON DETERIORO COGNITIVO 

 

 


