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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

El Dany Cerebral Adquirit (DCA) és un important problema actual a causa de 
les greus conseqüències que afecten a les persones que el pateixen. Amb els 
anys, els estudis i els nous coneixements, s‟han anat veient les possibles 
diferents seqüeles tant a nivell motor com cognitiu, conductual i emocional, que 
impacten en la qualitat de vida del pacient. 

Una de les disfuncions cognitives més comunes en pacients amb DCA són les 
alteracions atencionals. L‟atenció permet l‟adquisició i processament adequats 
de la informació, fent que la seva alteració porti a una afectació de les altres 
funcions cognitives com poden ser la memòria, les funcions executives i també 
la conducta, i com a conseqüència afecti directament sobre les activitats de la 
vida diària dels pacients. S‟ha demostrat que una intervenció de rehabilitació 
neuropsicològica inicial enfocada a les dificultats i alteracions atencionals, no 
només és beneficiosa per la pròpia atenció si no que es veuen millores en 
altres funcions també afectades per la lesió, com les anomenades anteriorment 
(Zoccolotti et al., 2011). 

Així doncs, és de gran importància fer una avaluació de l‟atenció de pacients 
amb DCA a partir de proves i tests neuropsicològics per poder veure les 
possibles afectacions i elaborar un pla terapèutic personalitzat que incideixi 
sobre les alteracions atencionals, com també sobre altres disfuncions que 
pugui presentar la persona. 

L‟atenció visuoespacial és la capacitat d‟orientar i localitzar els estímuls en 
l‟espai (Posner, & Petersen, 1990) i es pot veure afectada degut al DCA. Les 
proves i tests neuropsicològics clàssics per avaluar l‟atenció visuoespacial, tant 
com els dedicats a avaluar altres funcions cognitives superiors, es realitzen en 
paper i llapis. S‟ha demostrat que aquests tests, tot i poder determinar la 
presència de disfuncions atencionals, moltes vegades els resultats que donen 
no s‟adeqüen ni igualen al nivell de dificultats i limitacions en les que es troben 
aquests pacients a la seva vida diària (Okahashi et al., 2013; Chaytor, 
Schmitter-Edgecombe & Burr, 2006). 

La validesa ecològica és la capacitat dels tests i proves neuropsicològiques de 
donar resultats coherents amb les dificultats i el rendiment dels pacients en les 
activitats de la seva vida diària (Neguț, Jurma & David, 2017; Chaytor & 
Schmitter-Edgecombe, 2003). Actualment s‟estan desenvolupant nous tests 
neuropsicològics que asseguren un grau més alt de validesa ecològica. Alguns 
d‟aquests tests o proves han sigut desenvolupats a partir de la tecnologia de la 
Realitat Virtual (RV) i han demostrat la seva eficàcia per avaluar processos 
cognitius i sobretot el seu major grau de validesa ecològica respecte als tests 
neuropsicològics clàssics (Matheis et al., 2007; Neguț, Jurma & David, 2017; 
Parsons & Courtney, 2014). Neguț, Jurma & David (2017) comparen el 
tradicional Continuous Performance Test (CPT) per avaluar l‟atenció sostinguda 
i la impulsivitat amb el ClinicaVR: Classroom-CPT (VC), un test neuropsicològic 
elaborat amb Realitat Virtual, basat en el CPT tradicional i utilitzat per avaluar 
els dèficits atencionals en infants amb Trastorn per Dèficit d‟Atenció i 
Hiperactivitat (TDAH). A partir de comparar els resultats obtinguts de 
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l‟administració d‟aquests dos tests en pacients amb TDAH i infants sense 
aquests trastorn demostren la disparitat de resultats entre les dues proves.  

La utilització de la Realitat Virtual en neuropsicologia està augmentant molt, no 
només en el procés d‟avaluació de funcions cognitives, si no també en el 
procés de rehabilitació neuropsicològica. Aquesta tecnologia permet crear 
escenaris virtuals molt més realistes (Okahashi et al., 2013), i dóna la 
possibilitat al personal clínic i investigador d‟elaborar diferents tasques amb la 
possibilitat de que el professional controli en cada moment el camp visual del 
pacient, la presentació d‟estímuls i la dificultat de la tasca, personalitzant-la i 
adaptant-la a cada pacient. La RV permet posar en pràctica diferents 
requeriments d‟una intervenció de rehabilitació o diagnòstic, on es poden 
recollir una varietat de mesures i dades específiques determinades pels clínics i 
útils a l‟hora d‟avaluar, diagnosticar i rehabilitar. 

L‟aplicació de tests neuropsicològics amb RV, tant immersiva com no 
immersiva, per avaluar l‟atenció visuoespacial es pot trobar en diferents estudis 
on s‟han elaborat tests per veure les disfuncions atencionals en pacients amb 
heminegligència (Emerson et al., 2018; Spreij, Ten Brink, Visser-Meily & 
Nijboer, 2018; Ogourtsova, Archambault, Sangani & Lamontagne, 2018). Tot i 
això no hi ha evidència d‟estudis amb RV per l‟avaluació d‟alteracions en 
l‟atenció visuoespacial en pacients amb DCA de diferents etiologies i 
diagnòstics. 

 

1.1. ATENCIÓ EN EL DANY CEREBRAL 

1.1.1. CONCEPTE D’ATENCIÓ: 

Com Kolb i Wishaw defineixen en el llibre Neuropsicología Humana (2006), 
l‟atenció és la capacitat de “concentrar un focus mental en certa estimulació 
aferent sensitiva, programes motors, memòries o representacions internes”. 
L‟atenció permet seleccionar i processar estímuls front a la alta informació que 
ens envolta i arriba (Vecera, & Rizzo, 2003). 

Aquesta sempre ha sigut de gran interès en neuropsicologia ja que és una gran 
necessitat en el dia a dia dels pacients amb DCA i influeix en altres funcions 
cognitives com ara la memòria i funcions executives, comprometent d‟aquesta 
manera l‟aprenentatge de les persones (Junqué & Barroso, 2009). Per aquesta 
raó s‟ha anat estudiant i ampliant els coneixements d‟aquesta funció cognitiva 
tant a nivell neurofuncional com neurofisiològic i neuroanatòmic. William James 
(1890) ja parlava de l‟atenció, de la seva importància a nivell cognitiu i del seu 
paper en la vida de les persones en el llibre The Principles of Psychology.  

Amb els anys la recerca en el sistema atencional humà ha anat augmentant, 
aportant nova informació i models atencionals amb els que es basen els 
coneixements d‟avui en dia, els tests i proves neuropsicològiques utilitzades en 
l‟actualitat.  

Sohlberg i Mateer (1989) van crear el Model atencional de Sohlberg i Mateer on 
divideixen l‟atenció en 5 nivells ordenats jeràrquicament: atenció focalitzada, 
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sostinguda, selectiva, alternant i dividida. L‟atenció focalitzada la van definir 
com la capacitat de centrar l‟atenció a un estímul o tasca, l‟atenció sostinguda 
com la capacitat de mantenir l‟atenció a una tasca o estímul específic durant un 
període de temps perllongat, l‟atenció selectiva com la capacitat de focalitzar 
l‟atenció a estímuls rellevants i no a estímuls distractors, l‟atenció alternant com 

la capacitat de canviar el focus d‟atenció d‟una tasca o estímul a un altre, i 
finalment van anomenar atenció dividida a la capacitat de respondre a varies 
tasques al mateix temps i donar dues o més respostes. 

Mirsky, Duncan i els seus companys van elaborar el conegut Model atencional 
de Mirsky i Duncan, en el qual definien els components essencials de l‟atenció: 
focalització i element executiu, atenció sostinguda, alternança, codificació i 
estabilització (Mirsky, Anthony, Duncan, Ahearn, & Kellam, 1991; Mirsky, 
Fantie, & Tatman, 1995). L‟atenció focalitzada, l‟atenció sostinguda i l‟atenció 
alternant del Model de Sohlberg i Mateer, fan referència als mateixos 
components atencionals que la focalització, l‟atenció sostinguda i l‟alternança 
del Model de Mirsky i Duncan, respectivament. A més a més, Mirsky i Duncan 
també parlen de la codificació i estabilització de l‟atenció: defineixen la 
codificació com a l‟habilitat de captar i registrar la informació que arriba, i 
l‟estabilització com a la coherència en la resposta a estímuls específics (Koziol, 
Joyce, & Wurglitz, 2014; Fernandez, 2014). 

Michael I. Posner i Steven E. Petersen, coneguts per la seva recerca en 
l‟atenció, van desenvolupar un nou model anomenat Model atencional de 
Posner i Petersen. Posner i Petersen (1990) proposen que tot i que el sistema 
atencional interacciona amb altres parts del cervell, aquest està separat dels 
sistemes sensorial i motor, i format per un conjunt d‟àrees cerebrals 
connectades entre elles on cadascuna té una funció diferent. Així doncs, en 
aquest model es parla de tres subsistemes connectats amb els quals es 
divideix tot el sistema atencional: sistema d‟alerta o sistema reticular, sistema 
atencional anterior o xarxa executiva i el sistema atencional posterior o xarxa 
d‟orientació. El sistema d‟alerta permet mantenir l‟estat de vigilància o alerta, el 
sistema atencional anterior o xarxa executiva permet detectar estímuls de 
l‟entorn de forma conscient facilitant l‟accés d‟informació tant de processos 
sensorials com de la informació provinent de la nostra memòria. Finalment, el 
sistema atencional posterior o xarxa d‟orientació permet orientar segons els 
estímuls sensorials, situant-se aquí l‟atenció visuoespacial. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema dels models atencionals de Sohlberg i Mateer, de Mirsky i Duncan 
i de Posner i Petersen. 
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1.1.2. ATENCIÓ VISUOESPACIAL: 

En el nostre estudi ens hem centrat en l‟atenció visuoespacial i la influència de 
la localització dels estímuls en l‟espai sobre la resposta atencional en pacients 
amb DCA. 

L‟atenció visuoespacial és la capacitat de processar la informació visual i 
respondre de forma selectiva front a estímuls que es troben en llocs 
determinats de l‟espai visual en moments particulars (Kolb & Whishaw, 2006). 
Així doncs, la regió en la que apareix un estímul és seleccionada i hi intervé 
més processament cognitiu (Vecera, & Rizzo, 2003). 

Posner i Petersen (1990) plantegen diferents estructures neuroanatòmiques 
que participen en cada un dels subsistemes atencionals explicats en l‟apartat 
anterior. En el cas del sistema atencional posterior, en el que funcionalment 
situaríem l‟atenció visuoespacial, està format pel lòbul parietal posterior, el nucli 
pulvinar lateral del tàlem posterolateral i el col·licle superior del mesencèfal. Les 
neurones d‟aquestes tres zones mostren una despolarització augmentada quan 
es centra l‟atenció a la localització d‟un estímul respecte quan es centra 
l‟atenció a una altra part de l‟espai on no es troba l‟estímul, demostrant així la 
implicació d‟aquestes zones cerebrals en l‟atenció visuoespacial. A més a més, 
aquestes tres zones tenen unes funcions atencionals lleugerament 
diferenciades entre elles 
provocant que lesions 
d‟aquestes causin alteracions 
dispars: el lòbul parietal 
posterior permet descentrar 
l‟atenció del focus diana, el 
nucli pulvinar lateral permet 
focalitzar l‟atenció en un 
estímul determinat, i finalment 
el col·licle superior del 
mesencèfal permet moure el 
focus d‟atenció d‟una àrea a 
una altra. 

Des de fa temps, va aparèixer el concepte de la presència de dos sistemes 
neuronals diferenciats anatòmicament i funcionalment parlant que controlen la 
nostra atenció visuoespacial i que són anomenats via o xarxa atencional dorsal 
i via o xarxa atencional ventral (Corbetta, & Shulman, 2002; Vossel, Geng, & 
Fink, 2014). Des de l‟aparició d‟aquest concepte s‟han fet grans estudis sobre 
aquestes xarxes i actualment s‟accepta que aquestes no només tenen funcions 
independents, si no que estan completament relacionades i interaccionen entre 
elles (Joyce, & Hrin, 2015; Corbetta, & Shulman, 2011). Corbetta i Shulman 
(2002) van explicar que el sistema atencional visual està controlat per aquestes 
dues xarxes, on la dorsal s‟encarrega del control “top-down” atencional que 
guia l‟atenció a partir de processos cognitius i d‟objectius conductuals (factors 
endògens), i la ventral del control “bottom-up”, on són les pròpies propietats 
dels estímuls del camp visual les que guien l‟atenció (factors exògens) 
(Corbetta, & Shulman, 2002; Moore, & Zirnsak, 2017; Vecera, & Rizzo, 2003).  

Figura 2: Activació de les xarxes del model de 

Posner i Petersen (Fan, 

McCandliss, Fossella, Flombaum & Posner, 2005) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCandliss%20BD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15907304
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fossella%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15907304
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Flombaum%20JI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15907304
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Posner%20MI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15907304
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La via dorsal connecta zones dorsals posteriors del lòbul parietal amb el còrtex 
frontal de forma bilateral, i regeix la focalització atencional voluntària a estímuls 
en zones concretes de l‟espai visual. En canvi, hi ha una lateralització en 
l‟hemisferi dret de la via ventral, la qual connecta zones del temporoparietal 
amb el còrtex frontal ventral, i s‟encarrega de la detecció involuntària d‟estímuls 
inesperats en l‟espai visual i dels canvis de focalització de l‟atenció (Vossel, 
Geng, & Fink, 2014; Corbetta, & Shulman, 2011). En estudis amb neuroimatge, 

s‟ha pogut veure un augment de senyal BOLD en la xarxa atencional dorsal en 
dirigir l‟atenció voluntàriament a uns estímuls visuals en una localització 
concreta, i per contra, un augment de senyal BOLD en la xarxa atencional 
ventral quan s‟intenta processar un estímul que ha aparegut en una zona 
inesperada no atesa (Lunven, & Bartolomeo, 2017). 

La via dorsal està formada pel solc intraparietal, el lòbul parietal superior, 
precúneus i els camps oculars frontals. En canvi, la via ventral està composta 
per la unió temporoparietal i el còrtex ventral frontal incloent els girs frontals 
medial i inferior (figura 3) (Vossel, Geng, & Fink, 2014; Lunven, & Bartolomeo, 
2017). 

Figura  3: Esquema de les vies dorsal 
(blau marí) i ventral (taronja), i 
demostració de la connectivitat d‟aquestes 
amb el còrtex visual (V). La via ventral 
està lateralitzada en l‟hemisferi dret 
mentre que la via dorsal és bilateral. IPS: 
solc intraperietal, FEF: camps oculars 
frontals, VFC: còrtex ventral frontal, TPJ: 
unió temporoparietal, V: còrtex visual 
(Vossel, Geng, & Fink, 2014). 

Anatòmicament, aquestes dues xarxes estan connectades pel fascicle 
longitudinal superior, el qual està format per tres tractes de substància blanca 
que connecten les diferents estructures de la via dorsal, les de la via ventral i 
les de les dues vies entre elles (figura 4) (Lunven, & Bartolomeo, 2017). 

Figura 4: Representació de les tres 
branques del fascicle longitudinal 
superior (A) i les estructures de les 
dues xarxes atencionals que 
connecten (B). IPs: solc 
intraperietal, FEF: camps oculars 
frontals, VFC: còrtex ventral frontal, 
TPJ: unió temporoparietal. (Lunven, 
& Bartolomeo, 2017). 

Tot i que hi ha molt per estudiar i la interacció entre les dos vies no és 
completament coneguda, hi ha diferents explicacions sobre aquesta. Per una 
banda es creu que en situacions en les que apareix un estímul rellevant, la via 
ventral és la que detecta l‟aparició d‟aquest estímul i la dorsal la que determina 
de forma més precisa la seva localització en l‟espai visual, seguint la idea de 
que la via ventral és la que ens aporta informació sobre quin és l‟objecte o 
estímul que estem veient, i la dorsal la que ens permet saber la posició exacte 
d‟aquest en l‟espai. Conseqüentment la interacció entre aquestes dues vies 
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guia el nostre comportament voluntari front als canvis del medi que ens envolta 
(Koziol, Joyce, & Wurglitz, 2014). Per altra banda, es pensa que la via ventral 
provoca una detenció de l‟activitat cognitiva de la via dorsal quan apareix un 
estímul rellevat i inesperat en l‟espai, provocant que l‟atenció es centri en 
aquest nou estímul (Corbetta, & Shulman, 2002; Heinen, Feredoes, Ruff, & 
Driver, 2017). 

 

1.1.3. AFECTACIONS DE L’ATENCIÓ VISUOESPACIAL EN EL DANY 

CEREBRAL 

Així doncs, en aquests subsistemes i vies atencionals es distribueixen els 
diferents processos necessaris, interrelacionats entre ells, permetent una 
integració d‟aquests de la qual en depèn l‟atenció visuoespacial. Dit d‟una altra 
manera, els subsistemes atencionals no funcionen independentment si no que 
per a una correcta atenció visuoespacial es necessita una integració idònia dels 
mecanismes de vigilància, orientació i detecció dels estímuls tant a nivell 
espacial com temporal (Carter et al., 2016).  

Aquest fet demostra que lesions en diferents regions cerebrals poden provocar 
alteracions en l‟atenció visuoespacial a diferents nivells, i amb diferències entre 
pacients amb DCA depenent de l‟etiologia de la lesió i temps des de la lesió 
entre d‟altres.  

Les alteracions visuoespacials han estat molt estudiades sobretot en pacients 
amb Síndrome d‟heminegligència espacial, els quals presenten una negligència 
o inatenció espacial contralateral a la lesió cerebral. Així doncs es pot veure 
com aquests pacients no atenen a estímuls que es troben a l‟espai contralateral 
a la lesió, només vesteixen una part del seu cos, mengen una part del plat que 
se‟ls dona, o només escriuen en una zona d‟un full en blanc (Junqué & Barroso, 
2009; Vecera, & Rizzo, 2003).  

En proves neuropsicològiques utilitzades per avaluar l‟atenció visuoespacial, 
com ara el test de bisecció de línies, la busca de patrons determinats o 
l‟anomenar lletres escrites, pacients amb lesions en els lòbuls parietals 
posteriors poden mostrar dificultats per realitzar aquestes tasques, les quals no 
són degudes a problemes en el reconeixement dels objectes o lletres, si no en 
l‟atenció visuoespacial (Posner i Petersen, 1990). 

 

1.1.4. AVALUACIÓ DE L’ATENCIÓ VISUOESPACIAL 

Imaginem un pacient amb DCA que li provoca problemes atencionals que no li 
permeten detectar estímuls en una regió de l‟espai: aquest es podria trobar tant 
en situacions on no troba algun objecte, on no localitza una persona que intenta 
interactuar amb ell, o fins i tot en situacions de perill a l‟hora d‟anar pel carrer.  

L‟avaluació de l‟atenció visuoespacial és de gran importància ja que petites 
alteracions poden provocar grans limitacions en la vida diària dels afectats. 
Sabent si aquesta es veu afectada i a quin nivell, es podran desenvolupar 
tècniques o programes de rehabilitació personalitzats i adequats per a cada 
pacient. 
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Hi ha una gran varietat de tests neuropsicològics utilitzats per avaluar l‟atenció 
visuoespacial i determinar els dèficits deguts al dany cerebral adquirit. En la 
següent llista estan escrits algun d‟ells: 

- Tasques de cancel·lació, com poden ser el test de Cancel·lació de 
Lletres de Diller o el Tests d‟atenció d2 (Junqué & Barroso, 2009) 

- Còpia de figures geomètriques, lletres o formes simples (Klinke, 
Hjaltason, Tryggvadóttir, & Jónsdóttir, 2018) 

- Test de bisecció de línies (Junqué & Barroso, 2009; Grattan & 
Woodbury, 2017) 

- Clock Drawing Test (CDT) (Vecera, & Rizzo, 2003) 
- Bateries neuropsicològiques com per exemple la bateria de Inatenció 

Conductual Behavioural Innatention Test (BIT) (Grattan & Woodbury, 
2017) 

Tots aquests tests mesuren i avaluen diferents aspectes de l‟atenció 
visuoespacial podent així determinar la presència o absència d‟afectacions en 
pacients amb dany cerebral. Una característica comuna de tots aquests tests 
és que es realitzen en paper i llapis. Tot i que són eficients i han estat validats, 
amb l‟avenç de les noves tecnologies s‟han creat tests i tasques 
computeritzades que han demostrat ser més sensibles i que donen uns 
resultats més determinants en comparació amb els realitzats en paper i llapis 
(Carter et al., 2016; Bonato, & Deouell, 2013; Bonato, Priftis, Umiltà, & Zorzi, 
2013). En molts casos, en els tests en paper i llapis les dades i mesures 
obtingudes són més limitades que en el cas dels test computeritzats, on a més 
a més la validesa ecològica és molt major (Parsons & Courtney, 2014; Parsons, 
McMahan, & Kane, 2018, Matheis et al., 2007). 

Un pas encara més gran ha sigut la utilització de la innovadora tecnologia de la 
Realitat Virtual per a l‟avaluació i rehabilitació neuropsicològica tant 
d‟afectacions en funcions cognitives com alteracions físiques degudes a DCA. 

 

1.2. REALITAT VIRTUAL EN NEUROPSICOLOGIA 

La Realitat Virual (RV) és una tecnologia que ens permet crear i fer ús d‟espais 
virtuals digitalitzats que volen recrear activitats en el món real (Parsons, 2015) i 
que permeten a l‟usuari tenir una experiència multisensorial i interaccionar amb 
aquests escenaris amb la visió, audició i tacte (Deutsch, & Westcott McCoy, 
2017; Sveistrup, 2004). Aquesta pot ser immersiva, en la que s‟utilitzen unes 
ulleres per veure aquest espai virtual en 3D donant la sensació de que hi estàs 
totalment dins, i no immersiva, en la que s‟utilitzen pantalles d‟ordinadors en 2D 
(Parsons, 2015; Adamovich, Fluet, Tunik, & Merians, 2009; Saposnik, et al., 
2016; Esfahlani, Thompson, Parsa, Brown, & Cirstea, 2018). Com en la RV 
immersiva s‟utilitzen les ulleres, aquestes cobreixen tot l‟espai visual de la 
persona que les utilitza obtenint un nivell d‟immersió que la RV no immersiva no 
pot aportar (Foerster, Poth, Behler, Botsch, & Schneider, 2017). 

Aquesta innovadora tecnologia té diferents aplicacions com per exemple en 
jocs d‟entreteniment, oci, educació i entrenament professional (Dużmańska, 
Strojny & Strojny, 2018), però també s‟ha demostrat una gran utilitat tant en 
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rehabilitació i avaluació físiques i neuropsicològiques (Sveistrup, 2004; 
Adamovich, Fluet, Tunik, & Merians, 2009; Okahashi et al., 2013), com en 
estudis de neurociències clíniques, afectives i socials (Parsons, 2015; Jordan, 
Fager, Male, & Farr, 2016). 

El benefici més important de la utilització de la RV en neuropsicologia és el 
d‟aportar una validesa ecològica molt més elevada que els tests 
neuropsicològics en paper i llapis. Això fa referència a que aquesta tecnologia 
ens permet generalitzar les dades obtingudes de les proves amb RV obtenint 
informació molt més acurada i propera en referència amb el que es troben els 
pacients en el dia a dia (Parsons, 2015; Matheis et al., 2007). Gràcies a 
aquesta, és possible realitzar escenaris virtuals lo més semblants possibles a la 
realitat, creant situacions o activitats en les que els pacients es poden trobar en 
la vida diària. A la vegada, també es poden crear situacions que poden ser 
impossible o casi impossible de crear en el món real (Adamovich, Fluet, Tunik, 
& Merians, 2009). 

En diferents estudis, s‟ha comparat la utilització de la RV respecte tests 
convencionals i utilitzats tant per avaluar com per rehabilitar funcions cognitives 
en pacients amb dany cerebral, i s‟ha demostrat que la RV és eficaç en aquests 
dos àmbits al mateix nivell que els tests neuropsicològics convencionals en 
paper i llapis, o fins i tot, obtenir resultats més determinants i acurats a les 
dificultats funcionals dels pacients (Neguț, Jurma & David, 2017; Bohil, Alicea, 
& Biocca, 2011).  La capacitat de crear escenes més realistes de la vida diària, 
controlar els estímuls que apareixen en l‟escena, controlar la presència o no 
d‟estímuls distractors i la dificultat de les tasques permet una millor validesa 
ecològica. Com a conseqüència, en alguns casos s‟ha vist que la RV pot 
demostrar l‟existència de limitacions o alteracions funcionals que amb tests 
neuropsicològics no s‟havia detectat (Grattan & Woodbury, 2017). 

 

1.2.1. AVANTATGES DE LA RV EN NEUROPSICOLOGIA 

- Creació d‟escenaris virtuals personalitzat: Com la RV permet crear tot 
tipus d‟escenaris depenent de l„objectiu que es tingui, també dona la 
possibilitat de crear tasques tant per avaluar com per rehabilitar pacients 
amb DCA. Així doncs, és possible programar diferents tasques depenent 
del que es vulgui analitzar o rehabilitar, i crear un programa rehabilitador 
personalitzat segons el pacient que es beneficiarà d‟aquest. (Parsons, 
2015; Deutsch, & Westcott McCoy, 2017; Sveistrup, 2004).  

- Escenaris virtuals realistes i segurs: Els escenaris virtuals s‟assimilen al 
màxim a la realitat aconseguint que els pacients es trobin en situacions i 
espais en els que, majoritàriament, es podrien trobar en la vida real. A 
més a més, com aquests espais es creen virtualment són segurs pels 
pacients (Sveistrup, 2004; Adamovich, Fluet, Tunik, & Merians, 2009). 

- Increment de la validesa ecològica: Tots aquests avantatges fan que 
amb aquesta tecnologia es puguin crear escenes o espais virtuals molt 
més semblants a la realitat del que els pacients es troben en el seu dia a 
dia, i per tant incrementar la validesa ecològica dels tests 
neuropsicològics convencionals. (Parsons, 2015; Matheis et al., 2007). 
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- Recollida, emmagatzematge i processament automàtic de les dades: El 
personal investigador i/o clínic podrà determinar de forma específica les 
dades que voldrà que es recullin en les tasques creades en RV. Gràcies 
a la tecnologia, aquestes dades es recolliran, emmagatzemaran i 
processaran de manera automàtica i ràpida. Això facilita el procés 
d‟obtenció de dades i fa possible que se‟n recullin moltes més que en 
tests en paper i llapis. (Parsons, 2015). 

- Immersió: Aquests espais virtuals permeten que els participants estiguin 
immersos en ells i els doni la sensació de que estan presents en aquest 
espai. Això fa que els usuaris tinguin un benefici major de la utilització de 
la RV i augmenti la seva motivació i interès en el procés d‟avaluació o 
rehabilitació amb RV (Deutsch, & Westcott McCoy, 2017). 

- Motivació: Gràcies a les característiques de la RV, la sensació 
d‟immersió que provoca i la novetat d‟aquesta per la majoria de 
persones, es crea una motivació en els pacients que fa que el procés 
d‟avaluació o rehabilitació els sigui molt més amè i beneficiós (Chen, 
Chung, Proffitt, Wade, & Winstein, 2015). 

- Interacció amb estímuls dels escenaris: Gràcies a les característiques 
del programa es pot interaccionar amb els estímuls, com per exemple 
tocar i agafar objectes, realitzant accions que en una sessió normal de 
rehabilitació sense aquesta tecnologia no es podrien dur a terme de la 
mateixa manera (Sveistrup, 2004). 

- Control dels estímuls: Es poden controlar totes les característiques dels 
estímuls i escenaris que es creen segons el que es vol estudiar o 
rehabilitar en cada pacient. Això permet variar, per exemple, el nombre 
d‟estímuls o la dificultat de les tasques, permetent la personalització de 
les tasques segons les necessitats de cada pacient (Parsons, 2015). 

- Feedback a temps real: El programa dona un feedback immediat als 
pacients durant la realització de les tasques, de manera que es poden 
veure les conseqüències dels actes i adaptar-se a aquestes (Deutsch, & 
Westcott McCoy, 2017; Adamovich, Fluet, Tunik, & Merians, 2009).  

 

1.2.2. INCONVENIENTS I RISCS DE LA RV EN NEUROPSICOLOGIA 

- Malestar degut al simulador: Fa referència a la possible sensació de 
malestar durant i/o després d‟exposar-se a la RV. Aquest es produeix a 
causa de la incongruència entre la percepció visual del moviment en 
l‟espai virtual, i la percepció vestibular, i les expectacions basades en 
l‟experiència prèvia (Dużmańska, Strojny & Strojny, 2018). Aquest 
malestar acostuma a produir-se sobretot en aquells espais virtuals en 
que se simula el moviment de la persona, de manera que aquest 
moviment està controlat pel programa i no pel pacient (Parsons, 2015). 
Tot i que el mareig és l‟efecte més comú, també s‟inclouen les nàusees, 
cansament, increment de la sudoració, vertigen, visió borrosa i mal de 
cap entre d‟altres (Kennedy, Lane, Berbaum & Lilienthal, 1993).  
Els efectes i la severitat d‟aquests depenent de diferents factors tant 
individuals de la persona que s‟exposa a la RV (edat, estrès, ansietat, 
diversió durant la utilització de la RV), com de les característiques del 
simulador i escenes creades (Dużmańska, Strojny & Strojny, 2018).  
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- Xocs de les mans amb objectes o persones de l‟entorn: en algunes de 

les tasques s‟han de tocar objectes que apareixen en el camp virtual. 
Podria ser que en el moment d‟estirar les mans per tocar els objectes de 
l‟escenari virtual topi amb objectes o persones del món real. 

 

1.3. OBJECTIUS 

Des de l‟Àrea de Rehabilitació NeuroPsicoSocial i l‟Oficina de Recerca i 
Innovació del Institut Guttmann, hem volgut impulsar l‟ús de la RV per 
l‟avaluació i estudi de la resposta atencional de pacients amb DCA. Com hem 
explicat, l‟atenció visuoespacial ha sigut estudiada majoritàriament en pacients 
amb heminegligència, per això nosaltres ens hem proposat ampliar l‟estudi a 
pacients amb DCA sense tenir-ne en compte l‟etiologia.  

A partir de l‟elaboració de diferents tasques de detecció d‟estímuls en diferents 
espais virtuals, apliquem una varietat d‟estímuls distribuïts espacialment per 
estudiar i analitzar com la seva distribució espacial afecta en la resposta 
atencional. 

Així doncs, gràcies a aquest estudi volem veure com la resposta atencional de 
pacients amb DCA es veu afectada o influenciada per la localització espacial 
dels estímuls visuals, ampliant els coneixements actuals a tot tipus de DCA. 
Amb la utilització de la RV volem determinar l‟efectivitat d‟aquesta tecnologia en 
l‟estudi de la resposta atencional, aplicant les mesures necessàries per reduir al 
màxim els possibles inconvenients i riscs de l‟ús de la RV durant tot el procés, i 
amb la hipòtesi de que gràcies als beneficis exposats anteriorment i la seva 
gran validesa ecològica, aquesta serà efectiva en l‟estudi i avaluació de 
l‟atenció visuoespacial. 
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2. MATERIALS I MÈTODES 

Per estudiar la resposta atencional en pacients amb DCA utilitzant la tecnologia 
de Realitat virtual i determinar com aquesta resposta atencional depèn de la 
distribució espacial dels estímuls, hem exposat a pacients amb DCA de l‟Institut 
Guttmann a diferents tasques on es presenten, de forma controlada, estímuls 
repartits en diferents zones del camp visual. Gràcies al programa de la RV 
s‟han recollit les dades que nosaltres hem especificat de les respostes dels 
pacients de forma automàtica per poder-les analitzat posteriorment. Les 
tasques que hem creat són 4, les quals tenen diferents característiques i amb 
les que podem observar les respostes atencionals dels pacients.  

 

2.1. PARTICIPANTS: 

Els criteris d‟inclusió dels participants de l‟estudi són: 1) pacients majors de 16 
anys amb dany cerebral adquirit i 2) presentar afectació cognitiva demostrada a 
partir d‟una avaluació neuropsicològica. Com a criteris d‟exclusió: 1) no 
manifestar alteracions del llenguatge, 2) presentar les condicions mínimes 
d‟orientació i atenció i 3) reunir les condicions necessàries per poder interactuar 
amb l‟aplicació de forma autònoma. 

Així doncs, en aquest estudi han participat 18 pacients de l‟Institut Guttmann, 
dels quals només tenim dades de 17 d‟ells, ja que es van perdre els resultats 
d‟1 participant. D‟aquests 17 pacients, 13 són homes i 4 dones, amb un rang 
d‟edat d‟entre 19 anys (valor mínim) a 63 anys (valor màxim). La mitjana d‟edat 
és de 44,12 anys i la desviació estàndard de 11,98. 

Tots els participants són pacients amb DCA però l‟etiologia és diversa: 6 d‟ells 
van patir un traumatisme cranioencefàlic (TCE), 5 altres van patir ictus, 4 dany 
cerebral no traumàtic (2 hemorràgies, 1 neoplàsia maligna de cerebel, 1 
anòxia), 1 pacient amb Esclerosi Múltiple i finalment 1 últim amb disfuncions 
traumàtiques en la medul·la espinal. 

A tots els pacients se‟ls hi assigna un codi amb el que es guarden les dades 
recollides durant les tasques, assegurant confidencialitat en el registre 
d‟aquestes.  

Abans de que els pacients comencin a realitzar les activitats els hi 
proporcionem un document informatiu de l‟estudi en el qual s‟explica i es 
detallen les característiques d‟aquest, els beneficis, possibles riscs que hi 
poden haver i la informació per al tractament de dades de caràcter personal. 
Seguidament es demana que omplin un qüestionari sobre el full informatiu amb 
el qual demostren la correcta comprensió d‟aquest i que signin el consentiment 
informat. 

 

2.2. APARELL DE REALITAT VIRTUAL: 

L‟aparell de RV immersiva que utilitzem en aquest estudi és el HTC Vive del 
qual utilitzarem uns comandaments (un o dos depenent de les dificultats que 
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tingui cada pacient per utilitzar les dues mans) i les ulleres de RV, les quals són 
perfectament ajustables a la mida del cap. 

Els comandaments tenen dos botons (un superior i un inferior) amb els que es 
pot interactuar amb l‟espai virtual. En el nostre cas només serà necessari 
utilitzar els botons dels comandaments tant en la primera tasca com en la 
segona, fet que ens permetrà interaccionar amb els estímuls que apareixeran 
en cada una d‟aquestes. A més a més aquests comandaments també poden 
vibrar si es programen per fer-ho, i en el nostre cas ho faran en la tercera i 
quarta tasca per informar al participant que han interaccionat amb els estímuls 
de la manera que se‟ls hi demana. 

             

Per que el programa de RV detecti i localitzi al pacient amb exactitud i a temps 
real, s‟utilitzen dues estacions base que capten les senyals d‟uns sensors que 
es troben tant a les ulleres com als dos comandaments. Aquests sensors 
només són captats en una àrea concreta de la zona on es realitzen les tasques 
de RV, la qual ha sigut determinada prèviament pel personal investigador. 
Aquesta àrea s‟anomena “àrea de joc” i per delimitar-la s‟utilitzen les dues 
estacions base. 

Per minimitzar al màxim l‟aparició de riscs de l‟ús de la RV exposats prèviament 
apliquem certes mesures: 

- Mareig: el mareig es produeix generalment en aquelles escenes en les 
que se simula el moviment del pacient i l‟entorn es mou de forma 
controlada pel programa, no per la pròpia persona. Nosaltres hem fet 
que aquesta situació només aparegui en una de les tasques per reduir la 
probabilitat de que els pacients es maregin, i hem fet que aquesta tasca 
sigui la última de la sessió. En el cas de que apareguin els mareigs, 
sensació de malestar o vòmits, aturem la tasca de forma immediata. 

- Xocs amb objectes o persones: a causa dels moviments que han de fer 
els pacients amb els braços per interactuar amb els estímuls virtuals de 
les tasques, podria ser que topessin amb  obstacles o altres persones de 
la sala on es realitza la sessió. Per evitar-ho, situem als pacients en una 
zona lliure d‟obstacles. 

- Caigudes i ensopegades: Per evitar possibles caigudes totes les tasques 
es realitzen sempre asseguts. 

 

Figura 5: 

Participant de 

l‟estudi 

realitzant les 

tasques, 

utilitzant les 

ulleres de RV i 

un 

comandament. 
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2.3. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES: 

Les 4 tasques creades tenen diferents característiques amb les que podem 
observar les respostes atencionals dels pacients. Totes elles es realitzaren en 
una sola sessió de 55 minuts aproximadament. 

Abans de les tasques, s‟explica als pacients l‟objectiu de cada una d‟elles i es 
dona les instruccions de forma clara i concisa perquè entenguin i sàpiguen el 
que han de fer en cadascuna d‟elles. A més a més, es deixa un temps abans 
de cada tasca perquè facin una prova i sàpiguen com han d‟actuar. A cada 
període de prova hi ha una sèrie d‟estímuls per a que els pacients puguin 
entendre la tasca, i és el personal investigador el que donarà pas a l‟inici de la 
sessió prement una tecla del teclat de l‟ordinador.  

Com hem comentat hi ha 4 tasques diferents ordenades de forma determinada 
per assegurar un bon seguiment de la sessió i deixant la tasca amb més 
dificultat al final. Les quatre tasques s‟anomenen: “La Luna”, “Circ”, “Porter” i 
“Circuit”. 

Com s‟ha explicat, una característica de la Realitat Virtual és la immersió. 
Nosaltres hem volgut que els pacients es trobin el màxim d‟immersos possibles 
en cada tasca, i una forma d‟aconseguir-ho ha sigut situant cada una d‟elles en 
un escenari el màxim relacionat amb aquesta. En la primera tasca l‟escenari és 
la Lluna, en la segona un circ, la tercera una pista de futbol sala d‟un pavelló 
d‟esports i la quarta un camp amb muntanyes. 

 

TASCA 1: LA LLUNA  

Com bé el seu nom indica, aquesta tasca es realitza en un escenari que simula 
la Lluna, i consisteix en l‟aparició d‟asteroides que es desplacen pel camp 
visual del pacient de dreta a esquerra o d‟esquerra a dreta, per la part superior 
o inferior del camp visual, i que els pacients han de disparar amb una o dues 
pistoles làser (depenent de si el pacient pot utilitzar els dos comandaments, un 
en cada mà, o només un d‟ells) per destruir-los tant bon punt els vegin. 

  

   

 

El temps total màxim d‟aquesta tasca és de 5 minuts i 2 segons. Considerem 
12 tipus d‟asteroides diferents, dels quals 6 apareixen a la dreta del camp 
visual i es desplacen cap a l‟esquerra, i 6 altres apareixen per l‟esquerra i es 
desplacen cap a la dreta. Dins de cada grup de 6 asteroides, 3 es desplacen 

Figura 6: A) Visió aèria de l‟escenari virtual de La Lluna. B) Imatge captada durant la 

realització de la tasca. Es mostren les pistoles làser i un dels asteroides. 

A B 
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per la part superior del camp visual i els 3 restants per la part inferior. A més a 
més, cada un dels asteroides de cada grup de 3, tarda més o menys temps en 
desplaçar-se: un d‟ells ho fa en 3 segons, un altre en 5 segons i finalment un 
altre en 8 segons. Aquest procés es repeteix 4 vegades de manera que en total 
apareixen 48 asteroides.  

La presentació dels asteroides és aleatòria i no se segueix un ordre determinat 
per evitar que el pacient pugui preveure el que succeirà. 

Cada asteroides apareix 1 segon després de que l‟asteroide anterior hagi sigut 
destruït o hagi acabat el seu recorregut. Quan els asteroides són eliminats pels 
pacients, desapareixen amb un efecte d‟explosió, en canvi, en el cas de que 
alguns asteroides no siguin destruïts, aquests desapareixen sense l‟efecte de 
d‟explosió. 

Dades recollides: 

- Encerts: nombre de asteroides petats 
- Omissions: nombre de asteroides no petats 
- Angle respecte de la visual en el que apareix cada asteroide 
- Angle respecte de la visual en el que cada asteroide és petat 
- Moment en el que cada asteroide apareix 
- Moment en que els asteroides han estat destruïts 
- Moment en el que el pacient veu l‟objecte: moment en que el pacient 

centra la mirada en l‟asteroide 
- Temps de reacció: temps que ha passat des de que l‟asteroide ha 

aparegut i ha estat petat 

 

TASCA 2: CIRC 

Aquesta és la segona tasca que realitzen els pacients i el seu objectiu és petar 
tot els globus que vegin. El temps total màxim de la tasca és de 8 minuts i 20 
segons, i l‟escenari en el que es dona és un circ.  

  

  

 

Hi ha 5 colors diferents de globus: rosa, lila, blau marí, blau clar i verd clar. 
Hem escollit aquests colors perquè contrastin be amb els colors de l‟escenari 
del circ i així els pacients no els puguin confondre amb altres objectes de 
l‟escena. 

A B 
Figura 7: A) Visió aèria de l‟escenari virtual del circ. B) Imatge captada durant la 

realització de la tasca. Es mostren les pistoles d‟aigua i els globus que s‟han de petar.  

A B 
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La tasca està dividida en 4 fases diferents que es repeteixen dues vegades 
però en un ordre diferent: 

- Fase 1: Apareixen 6 globus estàtics a la vegada, distribuïts de forma 
uniforme per tot el camp visual. El globus apareix de sobte. 

- Fase 2: Apareix un únic globus estàtic cada cop. El globus apareix de 
sobte. 

- Fase 3: Apareix un únic globus estàtic cada cop. El globus apareix fent-
se gran poc a poc fins arribar a la seva mida. 

- Fase 4: Apareixen 6 globus estàtics a la vegada, distribuïts de forma 
uniforme per tot el camp visual. Els globus apareixent fent-se grans poc 
a poc fins arribar a la seva mida. 

Pel que fa als globus que es van inflant augmentant de mida poc a poc, ho fan 
en 1250ms. 

La primera vegada que es realitzen les tasques, l‟ordre d‟aquestes és el 
següent: fase 1, fase 2, fase 3 i fase 4. En canvi, la segona vegada es canvia 
l‟odre per evitar que els pacients puguin preveure el que succeirà, sent aquest 
el següent: fase 2, fase 3, fase 4 i fase 1. En cada fase s‟han de petar els 
globus o grups de globus 5 vegades, per tant hi haurà un total de 140 globus. 

Tots els globus tenen un temps màxim de 12,5 segons per mantenir-se en 
l‟espai i els pacients han de petar tots els que vegin en aquest temps, però en 
el cas de que algun no sigui vist ni petat, desapareix als 12,5 segons des de la 
seva aparició. Això pot provocar que alguns pacients finalitzin aquesta tasca 
abans que altres, depenent del nombre de globus que petin i de la velocitat en 
la que ho facin. En el cas dels globus que s‟inflen poc a poc, el temporitzador 
s‟inicia en el moment en que apareixen els globus (moment on la seva mida és 
la mínima) permetent que es pugui determinar si el pacient ha vist el globus 
durant el procés d‟inflat o quan ja ho estava totalment. 

Com en el cas dels asteroides de la primera tasca, en el moment en que els 
globus són petats, aquests desapareixen amb un efecte d‟explosió, mentre que 
si algun globus no és explotat, aquests desapareixerà de sobte sense aquest 
efecte. 

Dades recollides: 

- Encerts: nombre de globus petats 
- Omissions: nombre de globus no petats 
- Angle respecte de la visual en el que apareix cada globus 
- Moment en el que cada globus apareix 
- Moment en que els globus han estat petats 

 

TASCA 3: PORTER 

En aquesta tercera tasca el pacient ha de parar les pilotes que li arriben per 
evitar que aquestes entrin a la porteria que té darrera. Per aquesta raó, 
l‟escenari escollit per aquesta tasca és la pista de futbol sala d‟un pavelló 
d‟esports. 
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Figura 8: A) Visió aèria de l‟escenari virtual del gimnàs. B) Imatge captada durant la 
realització de la tasca. Es mostren les mans de porter d‟aigua i una de les pilotes 
blanques. 

El temps total és de 3 minuts i 20 segons aproximadament en els quals 
apareixen un total de 100 pilotes que el pacient ha de parar. La velocitat de les 
pilotes es calcula de forma que des de que aquestes apareixen fins que arriben 
als pacients per que les parin passen aproximadament 2 segons. Tot i això, per 
fer que el pacient hagi de parar unes pilotes més ràpid que les altres, hi ha 
unes “pilotes lentes” que apareixen 1 segon després de que la pilota anterior 
desaparegui (3 segons des de que la pilota anterior ha aparegut), i unes 
“pilotes ràpides” que ho fan 1 segon abans de que la pilota anterior hagi 
desaparegut (en el segon 2 del recorregut de la pilota anterior a elles). Així 
doncs aquesta tasca també està dividida en 4 fases: 

- Fase 1: 25 pilotes lentes 
- Fase 2: 25 pilotes ràpides 
- Fase 3: 25 pilotes lentes 
- Fase 4: 25 pilotes ràpides 

Les pilotes estan repartides de forma homogènia per la dreta, esquerra i centre 
de l‟espai. Per a que els pacients es donin compte de si han tocat una pilota o 
no, cada cop que en paren una el comandament amb el qual s‟ha realitzat 
l‟acció vibra. 

Pel que fa al color de les pilotes, hem escollit el blanc (fases 1 i 2) i el groc 
(fases 3 i 4) ja que són dos colors comuns de pilotes de futbol i fan les pilotes 
més visibles en l‟espai virtual ja que contrasten amb els colors de l‟escenari. 

Totes les pilotes apareixen a 30 metres del punt de vista del participant i es 
dirigeixen cap a ell fent un moviment parabòlic. Aquesta tasca s‟ha dissenyat 
de manera que les pilotes arribin fins a un punt dins del que anomenem 
“porteria virtual”. Aquesta “porteria virtual” és un espai virtual que el participant 
no veu i que es troba a 15cm del punt de vista d‟aquest. En el cas dels pacients 
que poden utilitzar els dos comandaments (un amb cada mà), aquest espai té 
les següents mides respecte el seu punt de vista: 70 cm a cada costat i 100 cm 
d‟amplada. El centre de la “porteria virtual” el desplacem 12,5 cm de l‟alçada 
dels ulls cap avall, situant-se aproximadament a l‟alçada de les espatlles, per 
evitar que les pilotes que arriben en zones més altes siguin molt complicades 
de parar. En el cas de que el pacient només pugui utilitzar un comandament, ho 
adaptem fent que el costat de la “porteria virtual” oposat al de la mà on té el 

A B 
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comandament es redueixi a 30cm D‟aquesta manera totes les pilotes arriben 
desplaçades cap al costat on el pacient està utilitzant el comandament.  

 

 

 

 

 

Figura 9: Representació de la “porteria virtual” amb les respectives mides segons si el 
pacient utilitza els dos comandaments (A), o un sol comandament amb la mà dreta (B). 

 

Dades recollides: 

- Encerts: nombre de pilotes parades 
- Omissions: nombre de pilotes parades 
- Angle respecte de la visual en el que apareix cada pilota 
- Moment en que les pilotes han estat parades 
- Moment en que ha aparegut cada pilota 
- Nombre de vegades que el pacient ha utilitzat cada comandament per 

parar les pilotes (si és possible segons les característiques del pacient) 

 

TASCA 4: CIRCUIT 
La quarta i última tasca té com a objectiu atrapar papallones amb un o dos 
caçapapallones (depenent de si el pacient pot utilitzar els dos comandaments, 
un en cada mà, o només un d‟ells) i per això el seu escenari és un camp amb 
muntanyes. 

  

 

 

El temps de duració és de 4 minuts i 40 segons, en els que apareixen un total 
de 80 papallones. En aquest cas se simula que el pacient es va desplaçant pel 
camp i va trobant papallones que ha de caçar amb el/els caçapapallones, de 
manera que aquestes papallones estan separades entre elles per una distància 
determinada perquè arribin al pacient en 2 o 5 segons. Aquelles papallones que 

Punt de vista 

pacient 
50 cm 

50 cm 

70 cm 70 cm 

Punt de vista 

pacient 
50 cm 

50 cm 

30 cm 70 cm A B 

Figura 10: A) Visió aèria de l‟escenari del camp amb muntanyes. B) Imatge captada 

durant la realització de la tasca. Es mostren els caçapapallones i papallones que 

s‟han de caçar.  
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estan separades a una distància més curta, fent que el temps que transcorre 
mentre que el pacient es desplaça pel camp des d‟una papallona a una altre 
sigui de 2 segons, les anomenem “papallones ràpides”. En canvi aquelles en 
les que el temps és de 5 segons les anomenem “papallones lentes”. 

Seguint aquesta classificació de les papallones hem organitzat la tasca en 4 
fases: 

- Fase 1: 20 papallones lentes 
- Fase 2: 20 papallones ràpides 
- Fase 3: 20 papallones lentes 
- Fase 4: 20 papallones ràpides 

Com en la tercera tasca, en el cas de que algun pacient no pugui utilitzar els 
dos comandaments, adaptem la tasca fent que els estímuls apareguin tots amb 
un lleu desplaçament a la dreta (en el cas de que s‟utilitzi un comandament 
amb la mà dreta) o a l‟esquerra (en el cas de que s‟utilitzi un comandament 
amb la mà esquerra). D‟aquesta manera evitem que les possibles omissions 
(nombre de papallones no atrapades) siguin degudes a que no han pogut 
atrapar-les per la gran distància en la que estaven situades del pacient en el 
món virtual. 

 

Dades recollides: 

- Encerts: nombre de papallones atrapades 
- Omissions: nombre de papallones no atrapades 
- Angle respecte de la visual en el que apareix cada papallona 
- Moment en que les papallones han estat atrapades 
- Nombre de vegades que el pacient ha utilitzat cada comandament per 

atrapar les papallones (si és possible segons les característiques del 
pacient) 

 

2.4. QÜESTIONARI DE MALESTAR: 

Al finalitzar les tasques, els hi passem un Qüestionari de Malestar (annex I) on 
els hi demanarem que ens responguin unes preguntes sobre el seu estat en 
aquell moment i possibles afectacions que puguin presentar degudes al 
simulador de RV. Aquest qüestionari l‟hem adaptat del qüestionari validat 
Simulator sickness questionnaire (Kennedy, Lane, Berbaum & Lilienthal, 1993). 

Com hem comentat, uns dels riscs de la utilització d‟aquesta tecnologia és 
l‟aparició de sensació de mareig, nàusees, mal de cap o fatiga visual entre 
d‟altres. Kennedy, Lane, Berbaum i Lilienthal (1993) van crear aquest 
qüestionari a partir d‟estudiar els efectes que apareixien amb més freqüència 
després de la utilització d‟un simulador. Per això amb el qüestionari volem 
saber quins efectes i malestar ha provocat la utilització de la RV en els nostres 
pacients. 
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2.5. QÜESTIONARI D‟USABILITAT: 

Després del qüestionari de malestar (annex II), també els hi passem un 
qüestionari sobre la usabilitat de la Realitat Virtual. Aquest està compost de 11 
preguntes amb les que volem saber l‟opinió dels pacients sobre les tasques 
realitzades en la Realitat Virtual i la utilització d‟aquesta tecnologia en el 
diagnòstic i rehabilitació neuropsicològica. 

Gràcies a aquest qüestionari podem saber els aspectes que més agraden o 
que més troben útils els pacients, i per contra, els que menys, poden així 
mantenir o canviar aspectes de l‟ús de la RV en projectes futurs. 

 

2.6. ANÀLISI ESTADÍSTIC: 

Les dades de les tasques i les respostes dels qüestionaris de malestar i 
d‟usabilitat van ser recollides de manera automàtica pel programa de RV.  

Com cada una de les tasques és diferent, hi ha dades recollides comunes en 
totes elles però també altres de diferents. Aquestes dades poden ser tant dels 
propis objectes que apareixen com de la resposta generada pel pacient.  

En la primera tasca s‟analitza el costat pel qual apareix cada asteroide 
(dreta/esquerra), l‟alçada per la qual es desplaça cada asteroide respecte el 
punt 0 que hem situat a la base de la “l‟àrea de joc”, el temps de reacció del 
pacient (des de que apareix l‟asteroide fins que el pacient el destrueix) i la 
localització dels asteroides en l‟espai visual en el moment en que el pacient els 
destrueix. En la segona tasca s‟analitza la fase en la que apareix cada globus, 
la presència o no de cada globus en un grup de globus, el tipus d‟aparició de 
cada globus (inflat/no inflat), les explosions dels globus i quin comandament 
han utilitzat en cada cas, el temps de reacció (des de que apareix cada globus 
fins que és petat), l‟ordre de petat de cada globus dins d‟un grup de globus i 
l‟alçada en la que apareix cada globus respecte el punt 0 que també hem situat 
a la base de la “l‟àrea de joc”. En el tercer escenari s‟analitza el temps en el 
que apareix cada pilota, les pilotes que han estat parades i les que no, el 
comandament que s‟ha utilitzat en cada parada, l‟interval de temps entre pilotes 
(des de que apareix una fins que apareix la següent), el color de cada pilota i la 
localització d‟aquestes quan arriben a la “porteria virtual”. Finalment, en l‟última 
tasca s‟analitza l‟interval de temps entre papallones (2 segons/5 segons), les 
papallones que han estat atrapades i les que no i la zona de l‟espai en el que 
se situa cada papallona (dreta/esquerra).  

Com volem veure si la resposta atencional es veu afectada segons la 
localització dels objectes, en totes les activitats recollim la localització dels 
objectes en el punt de l‟espai virtual i segons un punt de referència que definim 
prèviament. Per analitzar aquestes dades i les respostes dels pacients, en cada 
tasca dividim l‟espai virtual en 2 o 5 columnes. En les tres primeres (lluna, circ i 
gimnàs) dividim l‟espai virtual en 5 columnes: extrem esquerre, esquerra, 
centre, dreta i extrem dret. En canvi, en l‟última tasca dividim l‟espai virtual en 
dos: l‟hemiespai esquerre i l‟hemiespai dret. En quant a l‟alçada, en la primera 
tasca dividim l‟espai virtual en dos: dalt i baix.  
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Per l‟anàlisi estadístic hem utilitzat el programa Microsoft Excel 2010, i s‟han 
analitzat tant variables qualitatives com quantitatives. En els anàlisis de 
variables hem aplicat els tests T-Student i ANOVA, i hem definit el valor p com 
a estadísticament significatiu quan p≤0,05. Per  
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3. RESULTATS 

Les dades obtingudes les hem pogut analitzar tant a nivell individual per a cada 
pacient com a nivell de tasca per estudiar l‟eficàcia de cada una d‟elles i els 
resultats obtinguts en aquestes.  

Conseqüentment, en cada pacient hem pogut comparar els seus resultats, per 
tant les seves respostes atencionals en totes les tasques, i observar si aquests 
segueixen un patró determinat que es repeteix en totes elles o no. A més a més 
hem pogut veure si aquestes respostes són congruents o incongruents amb el 
diagnòstic i l‟avaluació neuropsicològica realitzats prèviament a cada un dels 
pacients durant la seva estada a l‟hospital. 

 

LA VELOCITAT DEL MOVIMENT DELS ESTÍMULS NO AFECTA EN 

ELS ENCERTS  

En la primera tasca els objectes que apareixen (asteroides) estan en moviment, 
del qual se‟n varia la velocitat o el temps que tarden desplaçar-se (3 segons, 5 
segons i 8 segons). S‟ha pogut observar que les respostes dels pacients front a 
aquests estímuls varien lleugerament de manera positiva quan la velocitat dels 
moviments és inferior, i negativa quan la velocitat augmenta, referint-nos com a 
positiu un major nombre d‟encerts i menor nombre d‟omissions, i com a negatiu 
un menor nombre d‟encerts i 
major nombre d‟omissions (figura 
11).  
Tot i això aquesta variació no és 
estadísticament significativa si 
analitzem les dades d‟encerts i 
omissions en els 3 tipus 
d‟asteroides segons la seva 
velocitat. Amb el test ANOVA 
obtenim un p valor de 0,36 
(p≥0,05) demostrant que no hi ha 
diferències estadísticament 
significatives per assumir que la 
velocitat dels asteroides influeix 
en la resposta atencional dels 
pacients.  
 

EL PERÍODE DE TEMPS ENTRE ESTÍMULS AFECTA EN LA 

RESPOSTA DELS PACIENTS 

Tant en la tercera com en la quarta tasca varia el temps entre estímuls. En el 
cas de la tercera activitat, hi ha fases on les pilotes apareixen 3 segons després 
de que la pilota anterior hagi aparegut i altres fases on ho fan 1 segon després, 
requerint respostes del pacient menys o més ràpides respectivament. En 
l‟última tasca, les papallones estan separades a diferents distàncies de manera 
que, a causa del moviment que simula el desplaçament del pacient, en algunes 
fases els pacients arriben a una papallona 5 segons després de la papallona 
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Figura 11: Encerts i omissions d‟asteroides en la 
tasca de La Lluna segons el temps de 
desplaçament de cada asteroide (3, 5 o 8 
segons).  
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anterior mentre que en altres fases 2 segons després, requerint també que les 
respostes siguin més ràpides en aquest últim cas. 

Analitzant les diferències entre encerts i omissions tant en les pilotes com en 
les papallones més o menys ràpides, podem veure com el nombre d‟encerts és 
major quan el temps entre estímuls és més llarg i menor quan el temps és més 
curt. Conseqüentment, hi ha menys omissions quan el temps entre estímuls és 
més llarg i viceversa (figura 12). 

Amb el test T-Student analitzem les dades per les pilotes ràpides o lentes i 
obtenim un p valor de 0,0008. També ho fem per les papallones, obtenint un p 
valor de 0,012. En tots els casos p≤0,05 demostrant que les diferències són 
estadísticament significatives i que per tant el període de temps entre estímuls 
afecta de forma significativa en la resposta atencional dels pacients. 

 

LA PRESENTACIÓ DE L’ESTÍMUL TARGET SOL AFAVOREIX LA 

DETECCIÓ D’AQUEST 

En la segona tasca hi ha fases en les que els estímuls target (globus) es 
presenten sols, mentre que en altres fases es presenten en grups de 6 globus 
simultàniament. S‟ha pogut observar que hi ha hagut més encerts en aquells 
globus que han aparegut sols que els que han aparegut en grup, i viceversa per 
les omissions. Aquestes diferències són estadísticament significatives, amb un 
p valor = 0,029 (p≤0,05) en el test T-Student. 

Taula 1: Percentatges 
d‟encerts i omissions totals 
segons la presentació dels 
globus en grup o sols.  

 

LES PILOTES GROGUES ES DETECTEN MÉS QUE LES BLANQUES 

En la tercera tasca apareixen pilotes de color blanc i groc. Analitzant i 
comparant el nombre d‟encerts i omissions segons el color de les pilotes es pot 
veure com es fan més encerts en les pilotes grogues que en les blanques. Amb 
el test T-Student obtenim un p valor de 0,028 (p≤0,05), concloent que les 
diferències són estadísticament significatives. 

 Sols En grup Total 

Encerts 47,06% 45,91% 100% 

Omissions 2,94% 4,09% 100% 
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Figura 12: Encerts i omissions segons el temps entre estímuls (pilotes i papallones). 
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Tot i això no podem concloure 
que aquest increment d‟encerts 
és a conseqüència al canvi de 
color, ja que totes les pilotes 
grogues apareixen a la segona 
meitat de la tasca, on es tornen 
a repetir les fases de “pilotes 
lentes” i “pilotes ràpides”. Així 
doncs, aquest increment 
d‟encerts també podria ser 
degut a l‟aprenentatge i 
adaptació de la tasca. 

Per aquesta raó, en un futur 
hauríem de modificar aquesta 
tasca per a que les pilotes blanques i grogues apareguessin a l‟atzar i no totes 
les grogues a la segona meitat de la tasca. Així podríem determinar si hi ha una 
associació causal entre l„augment d‟encerts i el color groc de les pilotes. 

 

L’EFECTE D’INFLAT DELS GLOBUS NO AFECTA EN LA RESPOSTA: 

En la tasca del circ, hi ha globus que apareixen amb un efecte d‟inflat (el globus 
apareix petit i es va fent gran fins a la seva mida), mentre que altres globus 
apareixen directament amb la seva mida i sense cap efecte d‟inflat. Hem volgut 
veure si aquest efecte afavoreix 
o no a que els pacients facin 
més encerts, però després de 
l‟anàlisi estadístic amb el test t-
Student, hem vist que no hi ha 
unes diferències estadísticament 
significatives entre encerts i 
omissions dels globus que 
apareixen amb o sense efecte 
d‟inflat, obtenint p=0,59 (p≥0,05) 
amb el test T-Student. 

Conseqüentment, concloem que 
l‟efecte d‟inflat no influeix en la 
resposta atencional dels pacients 
front a aquests estímuls.  

 

OBTENCIÓ DE PATRONS INDIVIDUALS D’ATENCIÓ 

VISUOESPACIAL: 

Gràcies a les dades de les 4 tasques, podem obtenir un patró individual de 
cada pacient de la seva atenció visuoespacial, en el que veiem la capacitat de 
detecció d‟estímuls segons la distribució espacial d‟aquests.  
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Així doncs, podem comparar el nombre d‟encerts i omissions fets per cada 
pacient en cada una de les tasques i segons la localització de cada un dels 
estímuls en l‟espai virtual. També podem veure el temps de reacció de cadascú 
segons la localització dels estímuls i el seu desplaçament. 

Els patrons obtinguts de cada pacient per cada una de les activitats són 
semblants entre ells, mostrant una coherència entre els resultats de totes les 
tasques. 

 

PATRÓ COMÚ DE DETECCIÓ D’ESTÍMULS SEGONS LA DISTRIBUCIÓ 

ESPACIAL D’AQUESTS: 

La primera i tercera tasca, l‟espai virtual s‟ha dividit en 5 columnes. Els resultats 
obtinguts d‟encerts i omissions en la primera i tercera tasca respecte les 5 
columnes que divideixen l‟espai virtual són congruents en la majoria dels 
pacients mostrant el patró atencional de cada participant segons la distribució 
espacial dels estímuls.  

S‟ha pogut observar en la majoria dels pacients, sobretot en aquells que han 
obtingut bons resultats en totes les tasques, que les columnes dels extrems, 
tant esquerra com dret són aquelles on s‟han comès més omissions i menys 
encerts. En canvi, en les tres columnes més centrals (espai esquerra, centre i 
dret), els encerts augmenten respecte dels extrems i les omissions 
disminueixen. Aquests resultats defineixen un patró comú en el que les 
deteccions dels estímuls augmenten quan aquests es presenten en zones de 
l‟espai visual més centrals i no en els extrems. Podem veure un exemple dels 
estímuls detectats per un pacient segons la seva especialització en la figura 15. 
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Figura 15: Resultats d‟un pacient participant en l‟estudi. Encerts i omissions en la 

primera (La Lluna) i tercera tasca (Porter) a cada una de les columnes en les que s‟ha 

dividit l‟espai virtual: 1=extrem esquerre, 2=esquerra, 3=centre, 4=dreta, 5=extrem dret. 
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PATRÓ DE DETECCIÓ D’ESTÍMULS SEGONS LA SEVA DISTRIBUCIÓ 

ESPACIAL EN UN PACIENT HEMINEGLIGENT: 

A un dels pacients que han participat en l‟estudi se li va diagnosticar 

hemineligència esquerra en l‟avaluació neuropsicològica prèvia. Observem amb 

detall els encerts i omissions que ha fet en les diferents tasques segons la 

localització dels estímuls i veiem que el patró es manté en les tasques (figura 

16). Tant en la tasca de La Lluna, 

com la del Porter i el Circuit, hi ha 

hagut un nombre més elevat 

d‟encerts a la dreta que a 

l‟esquerra, en coherència amb el 

seu diagnòstic. Tot i això, en 

totes les tasques hi ha hagut 

encerts a l‟esquerra, demostrant 

que l‟heminegligència no provoca 

que el pacient no detecti cap 

estímul a l‟esquerra, si no que hi 

detecta menys estímuls i a 

mesura que ens apropem a la 

dreta la detecció dels estímuls va 

augmentant de manera gradual. 

Això es pot veure amb més 

claredat en el patró obtingut en 

les tasques de La Lluna i la del 

Porter, on l‟espai virtual s‟ha 

dividit en 5 columnes. Es mostra 

com en l‟extrem esquerra hi ha 

pocs encerts i aquests 

augmenten de manera gradual 

fins a la columna dreta (columna 

número 4 en la figura). Tot i això, 

de a mateixa manera que s‟ha 

explicat en l‟apartat anterior, 

aquest pacient també ha 

demostrat detectar menys 

estímuls en l‟extrem, en 

coherència amb els patrons dels 

altres pacients. 

 

COMPARACIÓ D’ENCERTS I ERRORS ENTRE TASQUES 

Hem volgut veure quines han sigut les tasques en les que s‟han obtingut millors 
i pitjors resultats en quan a quantitat d‟encerts i omissions. Per a això hem 
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comparat els encerts i omissions de tots els pacients en cada una de les 
tasques. En la taula 2 podem veure com la primera és en la que s‟han obtingut 
més encerts amb un 92,28% sobre el total d‟aquella tasca. En canvi en “Porter” 
és en la que s‟han fet menys encerts, amb un 59,00% del total en aquella 
activitat. Pel que fa a les omissions, i en coherència amb els valors del encerts, 
la primera tasca és en la que s‟han obtingut menys omissions, un 7,72%, i la 
tercera tasca és en la que se n‟han realitzat més i amb molta diferència, un 
41,00% del total en aquella tasca. 

 Lluna Circ Porter Circuit 

Encerts 92,28% 92,10% 59,00% 80,81% 

Omissions 7,72% 7,90% 41,00% 19,19% 

Taula 2 : Percentatges d‟encerts i omissions que s‟han realitzat en total en 
cada una de les tasques.  

Observant les dades de la taula 2, podem concloure que la tasca en la que s‟ha 
obtingut millors resultats (més encerts i menys omissions) ha sigut “La Lluna”, 
mentre que en la que s‟han obtingut pitjors resultats (menys encerts i més 
omissions) ha sigut la tercera.  

Com en la tasca del “Porter” el percentatge baixa molt, hem volgut comparar el 
percentatge d‟encerts i errors segons les fases de “pilotes lentes” i “pilotes 
ràpides”, per veure si hi ha una gran diferència. El mateix hem fet en el cas de 
l‟última tasca (segona amb menys encerts), amb les “papallones lentes” i les 
“ràpides”.  

 
Porter Circuit 

Lentes Ràpides Lentes Ràpides 

Encerts 64,12% 55,06% 84,85% 76,76% 

Omissions 35,88% 44,94% 15,15% 23,24% 

Taula 3 : Percentatges d‟encerts i omissions que s‟han realitzat segons el temps entre 
estímuls en la tercera i quarta tasca. 

Com veiem a la taula 3, en les fases dels estímuls lents de les dues tasques hi 
ha més encerts que omissions, i viceversa per les fases dels estímuls ràpids. 

Tot i aquests resultats, volem afegir que els valors obtinguts en la quarta tasca 
mostrats en molts casos no només venen definits per les capacitats atencionals 
dels pacients, si no que l‟alentiment en els moviments també afecta en el 
resultat. En el cas de la tercera tasca, les fases de “pilotes ràpides” poden 
provocar un increment de l‟estrès o sobresaturació en alguna pacients, influint 
així també en el seu rendiment i els resultats.   

 

QÜESTIONARI DE MALESTAR: 
En el qüestionari de malestar, les respostes d‟inexistència d‟efectes negatius 
predomina front a l‟aparició d‟efectes negatius de forma lleugera o severa. En 
cada una de les preguntes, més del 70% dels pacients responen amb una 
inexistència d‟efectes associats a la utilització de la RV. L‟únic efecte negatiu el 
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qual s‟ha presenciat en un dels pacients de forma severa és la dificultat per 
focalitzar la mirada 

 
 

QÜESTIONARI D’USABILITAT: 
Gràcies a aquest qüestionari hem pogut veure les opinions dels pacients 
respecte la seva experiència durant les 4 tasques de RV.  
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La darrera pregunta fa referència a l‟observació d‟errors durant les tasques i en 
les diferents escenes de RV, en la qual el 70,58% dels pacients s‟hi han 
mostrat en desacord o totalment en desacord. La resta dels pacients han 
respost “d‟acord” en aquesta última pregunta, exposant errors com una 
imprecisió dels comandaments a l‟hora d‟atrapar papallones en la última tasca, 
o suggestions com l‟adició de públic en l‟escena del circ de la segona tasca i 
sons de fons en la última tasca. La resposta que predomina amb més d‟un 50% 
en totes les preguntes, excepte en la última, és “Totalment d‟acord”, mostrant 
experiències i opinions positives durant l‟ús de la RV i les tasques que hem 
creat. 

Tots els pacients s‟han mostrat d‟acord o totalment d‟acord en quant als efectes 
motivadors de la RV i la diversió de les tasques i de la RV. Així doncs a tots ells 
els hi ha agradat les tasques i voldrien que hi haguessin més activitats amb RV 
en el dia a dia de la rehabilitació.  

Una característica i objectiu de la RV és la creació d‟escenaris el màxim 
realistes possibles per augmentar la immersió dels subjectes en aquests. En 
les primeres quatre preguntes sobre la sensació d‟immersió en cada una de les 
tasques, hi ha una heterogeneïtat de respostes però la predominant en totes és 
“totalment d‟acord”, seguida de “d‟acord”, formant entre elles el 85,29% del total 
de respostes en aquestes 4 preguntes. Tot i això, l‟última tasca és en la que 
més immersos s‟han sentit els pacients, amb tan sols un participant el qual ha 
estat “totalment en desacord”. Així doncs creiem que és gràcies a la simulació 
del desplaçament del pacient en l‟escena de la quarta tasca que els participants 
s‟hi han sentit més immersos. Per contra, la tercera tasca és en la que s‟han 
donat més respostes de “en desacord” o “totalment en desacord” amb la 
sensació d‟immersió en l‟escenari virtual del gimnàs, formant aquestes dues 
respostes conjuntament amb “indiferència” el 29,41% del total de respostes en 
aquesta pregunta (tercera pregunta del qüestionari). 
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4. DISCUSSIÓ 

En aquest estudi hem volgut estudiar la resposta atencional de pacients amb 
DCA per veure si aquesta es veu influenciada per la distribució espacial dels 
estímuls. Per fer això, hem volgut utilitzar la RV i impulsar l‟ús d‟aquesta per 
l‟avaluació i estudi de la resposta atencional de pacients amb DCA.  

Hem pogut demostrar que les tasques generades per nosaltres en la RV i que 
els pacients han realitzat, ens permeten discriminar pacients sense problemes 
atencionals d‟aquells que tenen l‟atenció visuoespacial afectada, segons les 
avaluacions neuropsicològiques de cada pacient realitzades prèviament i a les 
que hem tingut accés. A més a més, aquestes tasques ens han permès 
determinar les regions de l‟espai visual en les que els pacients tenen més o 
menys dificultats per detectar els estímuls, fent així una avaluació individual 
més detallada. Aquests resultats poden ser de gran utilitat a l‟hora de planificar 
el programa de rehabilitació individualitzat per a cada pacient. 

Com s‟ha comentat al principi, l‟atenció visuoespacial s‟ha estudiat sobretot en 
pacients amb heminegligència espacial, ja que en aquests casos l‟atenció 
visuoespacial ha estat més estudiada i és més coneguda (Emerson et al., 2018; 
Spreij, Ten Brink, Visser-Meily & Nijboer, 2018; Ogourtsova, Archambault, 
Sangani & Lamontagne, 2018). En el nostre cas, hem agafat una mostra de 
pacients amb DCA, però sense tenir-ne en compte l‟etiologia per poder veure si 
es detecten afectacions atencionals segons la localització dels estímuls en 
pacients amb DCA de diferents etiologies. 

Un factor molt important és l‟obtenció de patrons atencionals individuals segons 
la detecció dels estímuls situats en diferents zones de l‟espai virtual. Amb 
aquests patrons podem veure les capacitats i limitacions de cada participant, 
comparar-los entre ells i amb el diagnòstic i avaluació neuropsicològica prèvia. 
Així doncs, es demostra que les característiques de la RV com poden ser el 
realisme de les tasques, l‟augment del camp visual, el tipus de tasques que es 
poden crear amb la RV (semblants a situacions en les que els pacients es 
poden trobar en la vida diària) i la seva generalització, permeten posar al 
pacient en situacions i problemes amb els que es poden detectar alteracions en 
l‟atenció visuoespacial degudes al DCA. 

Pel que fa als resultats del pacient amb Heminegligència espacial, és important 
mencionar els patrons de detecció dels estímuls segons la seva distribució 
espacial. Aquests patrons determinen que en l‟heminegligència espacial la 
detecció dels estímuls no és totalment nul·la en el costat contralateral a la lesió, 
si no que es detecten menys estímuls en aquest costat i en va augmentant la 
detecció gradualment cap al costat ipsilateral a la lesió, congruentment amb 
altres estudis de la literatura (Emerson et al., 2018; Corbetta & Shulman, 2002). 

Cada una de les tasques ha estat dissenyada de forma precisa per obtenir 
diferents variables i informació de la resposta atencional dels pacients. Per 
aquesta raó s‟han variat algunes de les característiques pròpies de l‟estímul 
(com ara el color, la velocitat del seu desplaçament o el període de temps entre 
estímuls) i altres pròpies de l‟escenari virtual (com la posició dels estímuls en 
l‟espai virtual o la simulació del moviment de desplaçament del participant 
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durant la realització de la tasca). Totes aquestes variants han permès que 
coneixem quins factors, a part de la pròpia localització dels estímuls, poden 
afectar en la resposta atencional dels pacients. 

Prèviament en altres estudis de la literatura, s‟ha estudiat com el moviment dels 
estímuls pot afectar en la detecció d‟aquest i s‟ha determinat regions de la via 
atencional dorsal que semblen estar més actives quan es detecten estímuls en 
moviment (Corbetta, & Shulman, 2002). Nosaltres hem fet que els estímuls 
tinguin un moviment de desplaçament tant en la tasca de “La Lluna” com la del 
“Porter·, i hem pogut veure com la velocitat del moviment dels estímuls no 
afecta en la resposta atencional dels pacients. En canvi, la variació del període 
de temps entre estímuls sí influeix a la resposta atencional. Disminuir el temps 
entre estímuls provoca que aquests apareguin de forma més ràpida i que hi 
hagi més d‟un estímul present a la vegada, dificultant així la tasca. Com bé es 
descriu en la literatura, augmentar la dificultat de les tasques provoca una 
degeneració de la resposta dels pacients i una major semblança a les 
situacions en les que ens podem trobar en el dia a dia, una major generalització 
i més validesa ecològica (Neguț, Jurma, & David, 2017; Matheis et al., 2007; 
Parsons & Courtney, 2014). Per tant, en coherència amb aquests estudis, a 
mesura que augmenta la dificultat de les tasques, que en el nostre cas ho hem 
fet disminuint el temps entre la presentació dels estímuls, la resposta atencional 
es veu afectada de forma negativa.  

Una altra característica pròpia dels estímuls que ha demostrat influir en la 
resposta atencional és el color dels estímuls Shulman, Avossa, Tansy, & 
Corbetta, 2002; Bourgeois, Badier, Baron, Carruzzo, & Vuilleumier, 2018; 
Hickey, & Peelen, 2015). La diferència i contrast de color dels objectes amb el 
color del fons o dels distractors permet determinar aquells objectes com a 
estímuls rellevants i per tant facilitar-ne la seva detecció (Corbetta, & Shulman, 
2002). Nosaltres hem pogut veure l‟efecte del color dels estímuls en la resposta 
atencional amb la tercera tasca (Porter). El nombre d‟estímuls detectats ha 
augmentat quan les pilotes eren grogues i no blanques. Aquest resultat seria 
coherent amb la literatura ja que les parets del gimnàs de l‟escena virtual, tot i 
que no són blanques com les pilotes, són clares, de manera que les pilotes 
blanques no es contrasten tant en l‟escena com les pilotes grogues. Tot i això, 
aquesta tasca està dissenyada de forma que totes les pilotes blanques 
apareixen en la primera meitat de la tasca i les grogues en la segona meitat, on 
es repeteixen les fases de “pilotes lentes” i “pilotes ràpides” de la primera 
meitat. Per aquesta raó, no hem pogut concloure que aquest augment 
d‟estímuls detectats quan les pilotes són grogues sigui a conseqüència del 
canvi de color dels estímuls, ja que també podria ser degut a un aprenentatge i 
adaptació a la tasca que augmenti el rendiment dels pacients en la segona 
meitat. 

Gràcies al qüestionari de malestar hem pogut determinar els efectes de les 
ostres tasques en RV sobre els pacients. Tot i que segons la literatura els 
efectes adversos més comuns són nàusees, mal de cap, increment de 
sudoració, vòmits i fatiga (Weech, Moon, & Troje, 2018), en el nostre cas cap 
pacient va patir nàusees ni vòmits. Pel que fa al mal de cap, 3 pacients van 
patir-ne, 4 van notar un increment de la sudoració i 2 es van sentir fatigats, tot i 
que en els tres casos de forma lleugera. Un dels participants va tenir dificultats 
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per focalitzar la mirada de forma severa. Hi ha moltes variables que poden 
influir en l‟aparició d‟efectes adversos en cada persona: edat, gènere, estrès i 
temps d‟exposició al simulador de RV (Dużmańska, Strojny, & Strojny, 2018). 
Per obtenir uns resultats més significatius i determinar quina d‟aquestes 
variables evita que apareguin molts efectes adversos en els participants del 
nostre estudi, es podria augmentar la mostra i observar si aquests resultats es 
mantenen. 

Amb el qüestionari d‟usabilitat hem pogut veure que la tasca que els pacients 
han classificat com la més realista i en la que s‟han sentit més immersos és la 
quarta. Schuemie, Van der Straaten, Krijn i Van der Mast (2001) exposen els 
diferents factors que influeixen a la presència i immersió de les persones durant 
la utilització de la RV. Un d‟aquests factors és la simulació de moviment de 
l‟usuari en l‟escena virtual. De les 4 tasques que hem creat, només a la quarta 
se simula el moviment del pacient en l‟escenari del camp, per tant això 
suggereix que aquesta simulació del moviment pot ser la causa de que els 
pacients hagin classificat aquesta tasca com la més realista i immersiva. 
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5. CONCLUSIÓ 

Després d‟aquest estudi, podem concloure que amb aquestes tasques de RV 
és possible analitzar i estudiar la resposta atencional de pacients amb DCA 
segons la distribució espacial dels diferents estímuls.  

El patró atencional individual obtingut a partir dels estímuls detectats en 
diferents zones de l‟espai visual es repeteix en totes les tasques, mostrant 
l‟efectivitat de totes elles i la possibilitat d‟obtenir patrons individuals que ens 
expliquin les capacitats i les limitacions atencionals de cada pacient, com ara la 
desatenció en algunes zones de l‟espai visual degut, i sense tenir en compte 
l‟etiologia del DCA. Així doncs, gràcies a això es podrien crear programes de 
rehabilitació neuropsicològica individualitzats.  

No obstant, pensem que en un futur s‟hauria de seguir estudiant amb més 
pacients per tenir una mostra més representativa i observar si els resultats 
obtinguts en aquest estudi es mantenen. A més a més, podríem considerar 
afegir un grup control amb el que poder comparar els resultats dels pacients i 
els dels controls sans.  

Com hem comentat, la tercera tasca s‟hauria de reestructurar de manera que 
les pilotes de diferents colors apareguin de forma aleatòria, per poder 
determinar si el color dels estímuls té una relació causal o no amb l‟augment de 
detecció dels estímuls. 

Finalment, comentar que també es pot plantejar l‟addició de distractors tant 
visuals com auditius. Aquests distractors dificultaran la tasca, la faran més 
complexa i li donaran una major validesa ecològica. Els distractors i l‟augment 
de la dificultat provoquen que la performance sigui més dolenta però que els 
resultats obtinguts siguin molt més coherents amb les limitacions dels pacients 
en la seva vida diària. Per aquesta raó, en un futur hauríem de proposar-nos 
afegir distractors en les tasques per comprovar si els resultats de les respostes 
atencionals varien. A més a més, també es podrien afegir sons de fons que no 
facin la funció de distractors, si no d‟augmentar el realisme de les tasques i per 
tant fomentar la immersió dels pacients en els escenaris de RV. 
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ANNEXES 

ANNEX I: QÜESTIONARI DE MALESTAR 

QÜESTIONARI DE MALESTAR 

Kennedy, Lane, Berbaum, & Lilienthal (1993)1 

Instruccions: Encercli les respostes que més s’adeqüin al seu estat actual o els símptomes que 

l’estan afectant en aquest moment. 

 

*La sensació de pesadesa al cap es caracteritza per un pressió general al cap acompanyat de 

cansament i sensació de que el cap pesa. 

**El vertigen és la sensació de pèrdua d’orientació respecte la vertical. 

***El malestar a l’estómac fa referència a molèsties a l’estómac sense la presència de nàusees.  

 

 

1. Original version: Kennedy, R.S., Lane, N.E., Berbaum, K.S., & Lilienthal, M.G. (1993). Simulator Sickness 

Questionnaire: An enhanced method for quantifying simulator sickness. International Journal of Aviation 

Psychology, 3(3), 203-220. doi.org/10.1207/s15327108ijap0303_3 

Malestar general Inexistent Lleu Moderat Sever 

Fatiga Inexistent Lleu Moderat Sever 

Mal de cap Inexistent Lleu Moderat Sever 

Fatiga visual Inexistent Lleu Moderat Sever 

Dificultats per 
focalitzar la mirada 

Inexistent Lleu Moderat Sever 

Increment de la 
salivació 

Inexistent Lleu Moderat Sever 

Suor Inexistent Lleu Moderat Sever 

Nàusees Inexistent Lleu Moderat Sever 

Dificultats de 
concentració 

Inexistent Lleu Moderat Sever 

Sensació de 
pesadesa al cap* 

Inexistent Lleu Moderat Sever 

Visió borrosa Inexistent Lleu Moderat Sever 

Mareig amb els ulls 
oberts 

Inexistent Lleu Moderat Sever 

Mareig amb els ulls 
tancats 

Inexistent Lleu Moderat Sever 

Vertigen** Inexistent Lleu Moderat Sever 

Malestar a 
l’estómac*** 

Inexistent Lleu Moderat Sever 

Eructes Inexistent Lleu Moderat Sever 
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ANNEX II: QÜESTIONARI D’USABILITAT 

Cuestionario de usabilidad - NIP: 2.018.303 - _____ 

 

1. Al ponerme las gafas 

siento que estoy en la 

Luna. 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferencia 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

2. Al ponerme las gafas 

siento que estoy en un 

circo real. 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferencia 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

3. Al ponerme las gafas 

siento que estoy en una 

pista de futbol real. 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferencia 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

4. Al ponerme las gafas 

siento que estoy en un 

campo real. 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferencia 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

5. El tamaño de los 

objetos y del escenario 

es adecuado. No tengo 

la impresión de ser 

demasiado alto ni 

demasiado bajo en el 

mundo virtual. 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferencia 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

6. Me resulta fácil ver y 

diferenciar los objetos 

que aparecen del propio 

escenario virtual. 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferencia 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

7. Las actividades con 

realidad virtual me 

resultan motivantes. 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferencia 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
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8. Las actividades con 

realidad virtual me 

resultan divertidas. 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferencia 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

9. Me gustaría que 

hubiera actividades de 

realidad virtual en el día 

a día de la rehabilitación. 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferencia 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

10. Me gusta en general 

cómo está presentada la 

actividad (escenario real, 

color, etc.). 

Mucho Bastante Normal Poco Nada 

 

11. Existen fallos de 

funcionamiento del 

programa que es 

imprescindible corregir. 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferencia 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

¿Qué fallos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


