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1. Resum del projecte  

 

Assaig clínic aleatoritzat, comparatiu i amb avaluador cec. 

La mostra d’estudi havia de ser de 90 pacients amb una edat compresa entre els 6 i els 

18 anys i amb història de TCE moderat o greu, mínim 6 mesos abans de la inclusió a 

l’estudi. Es van excloure de l’estudi tots aquells pacients amb diagnòstics previs de 

trastorn psiquiàtric greu, aquells que presentaven un quocient d’intel·ligència per sota 

dels 70 punts i aquells que presentaven dèficits sensitius i motors greus que podien 

impedir l’administració dels tests de valoració. 

 

Prèviament a la inclusió dels participants als tres grups d’estudi es va realitzar una 

valoració neuropsicològica, psicopatològica i funcional.  

 

La mostra va ser distribuïda aleatòriament entre el grup d’estimulació cognitiva i el 

grup d’intervenció en pares. Aquells participants que per raons de localització no 

podien assistir a les sessions de treball, van ser assignats al grup control.  

 

Disseny inicial de la mostra: 
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Sessions de rehabilitació a nens 

El tractament d’estimulació cognitiva mitjançant robòtica va tenir una durada de 6 

mesos, amb un total de 108 hores (64 presencials i 44 a domicili).  

Es va decidir treballar a través d’un robot per afavorir l’adherència al tractament. El 

robot va ser programat per l’equip de La Salle i les activitats van ser preparades pel 

nostre equip. A partir de reunions entre els dos centres col·laboradors en el projecte 

(Hospital Sant Joan de Déu i La Salle), es van definir les necessitats clíniques del 

programa d’intervenció i les solucions tecnològiques. Les reunions es van realitzar amb 

una periodicitat setmanal durant 3 mesos. L’objectiu principal d’aquest programa era 

aconseguir exercicis ecològics, és a dir, exercicis que fossin molt aplicables en la vida 

diària del nen. En aquesta línia ecològica va sorgir la proposta del programa 

d’intervenció, que està subdividit en 3 mòduls: 

  

1) Mòdul Mascota virtual. Aquest mòdul es va concebre per proporcionar un 

feedback als pacients sobre la seva execució durant el procés de rehabilitació, amb 

l’objectiu últim de potenciar la seva motivació i adherència al tractament. La mascota 

virtual és sensible al rendiment i execució del pacient en les diverses activitats 

proposades durant el programa d’intervenció, de manera que el robot/mascota virtual 

es posaria trist o content en funció de com es fessin aquestes activitats (efectuar les 

activitats dins l’horari marcat pels terapeutes, cuidar-se de la bateria del robot, o 

recordar-se d’apagar el robot a la nit per estalviar bateria). Inclou altres funcions, com 

donar-li menjar, vestir-lo, portar-lo al metge, explicar-li com ha anat el dia (diari) que 

ens ajuden a treballar la motivació i la responsabilitat en els nens.  

2) Mòdul Agenda escolar/personal. Aquest mòdul específic es va concebre amb 

l’objectiu que el pacient organitzés el seu temps mitjançant una aplicació amb 

calendari, alarmes i rellotge. 

3) Mòdul d’Estimulació cognitiva. Aquest mòdul inclou activitats específiques per 

treballar les funcions d’atenció, la memòria, el llenguatge, lectura i escriptura i les 

funcions executives i representa l’eix central del programa de rehabilitació 

neuropsicològica. La dificultat dels exercicis ve determinada per l’edat del nen i pel seu 

nivell escolar. Els continguts acadèmics del seu curs escolar ens indiquen el tipus de 

coneixements que hauria de saber o/i adquirir. L’objectiu d’aquestes activitats no és 

treballar directament sobre els continguts escolar, però sí incorporar-los per treballar 

les funcions cognitives ja descrites. Abans de cada exercici es proporcionen unes 

pautes per facilitar als nens unes autoinstruccions amb l’objectiu de centrar l’atenció 
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durant la realització de la tasca, com planificar-se per optimitzar-ne l’execució o regles 

mnemotècniques per millorar la memòria.  

 

Durant les sessions presencials també es va treballar: 

 

1. Cohesió grupal: l’objectiu principal consistia a treballar la cooperació del grup. Quan 

els nens treballaven en equip hi havia un augment de l’autoestima, de la 

responsabilitat, del reconeixement, del respecte i de la confiança en si mateixos.  

2. Treball emocional amb els nens (autoestima). Entre d’altres, es treballava el 

desenvolupament del sentiment d’identitat pròpia, la reflexió sobre si mateixos, la 

consciència de les característiques personals, prendre consciència de la seva 

singularitat i aprendre a respectar els altres.  

3. Pautes conductuals mitjançant autoinstruccions. Es van utilitzar principalment 

per treballar les dificultats atencionals i de planificació.  

4. Pautes per instaurar rutines i hàbits en el dia rere dia. Es van treballar amb 

l’objectiu de millorar la planificació diària i facilitar la realització de les tasques de cada 

dia.  

5. Exercicis d’estimulació cognitiva mitjançant exercicis dinàmics. Principalment per 

potenciar la velocitat de processament, ja que és una seqüela molt habitual en el dany 

cerebral. 

 

 

FOTOS ROBOT 
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La intervenció a pares també va tenir una durada de 6 mesos (22 sessions), a raó 

de 2 hores setmanals grupals i 5 sessions individuals amb el terapeuta al llarg dels 6 

mesos d’intervenció. Finalment van quedar tres grups de pares. 

 

El contingut de les 22 sessions: 

- 1: Introductòria: presentació, explicació d’objectius del tractament i objectius propis 

de les famílies. 

- 2: El cervell: explicació bàsica sobre la neuroanatomia del cervell i el funcionament 

d’un cervell sa, per poder entendre els possibles dèficits que ocasiona un dany 

cerebral. 

- 3-5: Blog dedicat al treball de conducta a casa; com establir hàbits, horaris, donar 

ordres o posar normes, augmentar conductes positives i reduir-ne de negatives. 

- 6-11: Blog dedicat a l’escola, principalment sobre com organitzar l’estudi, hora de 

deures, com estudiar, com tractar els problemes de lectoescriptura o matemàtiques 

derivats del TCE... 

-12: dedicada als problemes de memòria, entendre les diferències entre el que és un 

problema de memòria o un problema d’atenció. 

- 13: dedicada a la solució de problemes, principalment amb adolescents; es van donar 

a les famílies estratègies i tècniques de solució de conflictes. 

- 14-19: bloc d’estat d’ànim: es van dedicar 6 sessions a parlar dels problemes 

emocionals que pot comportar el TCE al nen, com ara tristesa, labilitat emocional o 

ansietat. Es van donar eines als pares per ser capaços de detectar i actuar. Es va 

parlar de la reestructuració del pensament i dels problemes socials que aquests nens 

poden presentar. Es va dedicar una sessió a parlar de l’autocontrol i el control de la ira 

en els nens. 

- 20: dedicada a parlar dels pares, de la repercussió del TCE a la família, de com els 

havia repercutit en les vides personals, laborals... Sessió de ventilació emocional. 

-21: sessió de treball social impartida pel cap de treball social de l’hospital, David 

Nadal. En aquesta sessió es va oferir informació als pares en relació amb els graus de 

disminució, tuteles i ajuts legals vigents i adequats al trastorn dels seus fills. 

- 22: última sessió de treball amb les famílies. No es va aportar informació nova, vam 

repassar el continguts treballats durant els 6 mesos de tractament i cada família 

individualment va elaborar un full de ruta per al seu fill tenint en compte que des 

d’aquell moment endavant caldria treballar i de quina manera. L’objectiu era que els 
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pares acabessin les sessions sentint que sabien què caldria fer en cada moment i que si 

no era així sabrien on buscar la informació. 

 

Paral·lelament es van fer els contactes amb tots els tutors dels nens participants en el 

grup de pares i es va demanar tutoria amb cadascun d’ells. Es van realitzar reunions 

amb els tutors i la resta de professors a les diverses escoles. 

 

Als 3 mesos d’iniciar-se la fase d’intervenció estava prevista una reavaluació 

neuropsicològica, psicopatològica i funcional de seguiment, així com en el moment de 

la finalització del tractament i un any després. 

 

Pacients 

Amb tota la difusió que es va fer del projecte, es va aconseguir la participació de 76 

famílies. Després de la reunió informativa, més de la meitat va rebutjar formar part del 

grup de tractament i es van quedar en el grup control. Per optimitzar l’anàlisi 

estadística, es va fer un emparellament per sexe i edat entre el grup control i grup de 

tractament. Al final van quedar grups de 13 pacients. 

 

 

2. Resultats  

 

Tal com estava previst, el grup de tractament ha 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 conductuals amb una dimensió de l’efecte mitjà. A més, 

aquesta millora és estadísticament significativa en la puntuació de la Torre de Londres i 

amb tendència a la significació en Dígits Inversos i en l’índex externalitzant de la Child 

Behavior Checklist. Clínicament es tradueix en una millora de la flexibilitat cognitiva, 

l’establiment d’objectius i la conducta. 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 les variables: problemes de pensament i problemes 

externalitzants de l’Achenbach de la Child Behavior Checklist, escala social del 
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Vineland, Índex de Pressió Familiar i BRIEF (escala de comportament de les funcions 

executives). 

 

Analitzant els objectius marcats, volem ressaltar que no només s’ha trobat una millora 

en els problemes externalitzants. També s’han trobat millores en els símptomes que 

componen l’escala de Problemes de Pensament, símptomes que en un inici no vam 

pensar que es modificarien. 

 

Atesa la dimensió mostral, s’ha inclòs una altra anàlisi per estudiar els canvis intragrup 

abans i després de la intervenció (dimensió de l’efecte intragrup). 

 

Independentment del temps passat des del TCE, es poden obtenir millores cognitives i 

conductuals a través d’una intervenció específica. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions  

 

Malgrat les complicacions que hem tingut per dur a terme l’estudi, els resultats 

obtinguts han estat positius. 

 

Els resultats ens indiquen que les eines ideades (robot i les sessions per a pares) es 

poden aplicar als nens que han patit un TCE moderat-greu amb garantia d’èxit. 

  

Cada dia hi ha més evidència de l’efectivitat de l’abordatge global del pacient amb dany 

cerebral adquirit en població pediàtrica. Segons el nostre coneixement, a Catalunya en 

aquests moments no se sol oferir rehabilitació cognitiva com a part de l’abordatge 

terapèutic després d’haver patit un TCE moderat-greu. Els nostres resultats palesen el 

futur potencial de la rehabilitació cognitiva en aquest grup de pacients.  

 

Conseqüentment, en un entorn hospitalari els nostres resultats ens indiquen que 

s’hauria de preveure la intervenció en tres escenaris: 

- Família: oferir psicoeducació i estràtegies. 

- Escola: oferir psicoeducació i estratègies. 

- Nen: rehabilitació cognitiva des d’un enfocament molt pràctic (ecològic). 
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Com ja està reportat, com abans es tracten 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 pels 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.  
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