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Quin era l’objectiu del projecte? 

Comparar l’eficàcia d’un programa de rehabilitació cognitiva, mitjançant la robòtica, 

dirigit a nens que han tingut un traumatisme cranioencefàlic (TCE) i un programa 

d’assessorament i formació, dirigit als pares i a l’escola versus un grup control. 

 

Què ha descobert? 

Tal com estava previst, els grups que han rebut tractament han obtingut millors 

resultats en alguns dels paràmetres mesurats. En el grup d’intervenció als nens, s’han 

observat millores en totes les variables atencionals i executives i de conducta amb una 

mida de l’efecte mitjà. En canvi, el grup control manté un perfil estable entre les dues 

avaluacions. En el grup d’intervenció als pares, s’han observat millores significatives o 

amb tendència a la significació en conducta, funcions executives, socialització i pressió 

familiar. Independentment del temps passat des del TCE, es poden obtenir millores 

cognitives i conductuals a través d’una intervenció específica. 

 

  



Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

Es pot aplicar el mètode que hem dissenyat als nens que han tingut un TCE moderat-

greu amb garantia d’èxit. En general, actualment a Catalunya no s’ofereix rehabilitació 

cognitiva com a part de l’abordatge terapèutic després d’haver tingut un TCE moderat-

greu. Els nostres resultats posen en evidència el futur potencial de la rehabilitació 

cognitiva en aquest grup de pacients.  

 

Per tant, en un entorn hospitalari s’hauria de contemplar la intervenció en tres 

escenaris: Família: per oferir psicoeducació i estratègies; Escola: per oferir 

psicoeducació i estratègies, i Nen: per fer rehabilitació cognitiva des d’un enfoc molt 

pràctic (ecològic). Com més aviat es tractin les seqüeles cognitives dels TCE, millor 

pronòstic obtindrem. I això no només és important per al pacient en si, sinó que també 

ho hem de tenir en compte per als recursos públics destinats a atendre les persones 

amb seqüeles d’un TCE. Un abordatge integral en un moment inicial reduiria aquestes 

seqüeles cognitives i, per tant, la despesa pública que comporta a llarg termini.   

     

 


