GRUP D'ESTUDI DE LA COGNICIÓ I LA CONDUCTA
El Grup d'estudi de la cognició i la conducta de la Societat catalana de neurologia estarà
format per un grup de socis de la SCN amb especial interès i dedicació en patologies
relacionades amb l’alteració cognitiva i trastorns conductuals, que pretén promoure el
coneixement de les mateixes dins la Societat Catalana de Neurologia.

OBJECTIUS GENERALS
 Mantenir les Guies Oficials de Diagnòstic i Tractament de l’SCN actualitzades
anualment.
 Col·laborar en la organització dels Cursos Anuals de Formació Continuada de
l’SCN
 Cooperar en les tasques docents i de recerca de l’especialitat que li encarregui la
SCN
 Assessorar científicament a la SCN en aquelles qüestions que li siguin
consultades.
 Organitzar una reunió administrativa anual del grup.

OBJECTIUS ESPECÍFICS.
Reunió anual on el coordinador/a i el secretari/a del grup plantejaran els objectius
específics a portar a terme durant el mateix.

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DEL GRUP
Segons la normativa de la formació de grups de la SCN.
- El Grup d’Estudi estarà format per dues persones: el/la secretari/a i el/la coordinador/a
del grup, que no formarà part de la junta de l’SCN però que haurà d’assistir a les
reunions de la junta de l’SCN quan hi sigui convocat.
-El secretari/a del grup serà un membre de la Junta Directiva de l’SCN. En el cas que no
fos membre de la Junta, seria el que es convocaria a la Junta amb veu però no vot, tal
com es va aprovar en l’assemblea de la SCN 2013. S’haurà de comunicar, però, a la
Junta de Govern de l’Acadèmia, perquè en doni el seu vist-i- plau.

- Les renovacions dels càrrecs del Grups (coordinador/a i secretari/a) es farà cada dos
anys coincidint amb l’assemblea ordinària de la SCN, que es fa cada any en les
Reunions Anuals. La junta directiva de l’SCN proposarà el nom del nou coordinador del
grup d’estudi quan es faci la renovació.

Aquesta proposta de grup d’estudi de la cognició i la conducta es presentarà a la junta
de la SCN del dia 17 de juliol 2013 per tal de ser aprovada. La proposta de coordinador
i secretari del grup és la següent:

Coordinador del grup: Dr Albert Lleo Bisa
Secretari del grup: Dr Albert Lladó Plarrumaní

