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RESUM 

El deteriorament cognitiu patològic és una amenaça creixent. Es calcula que entre el 4% i el 

19% de les persones amb edat igual o major de 65 anys presenten un deteriorament cognitiu 

lleu (DCL). Aquestes xifres contínuament estan augmentant, ja que la prevalença del DCL 

incrementa amb l’envelliment poblacional. 

El DCL presenta una clara tendència a evolucionar cap a demència, convertint-se aquesta en el 

major desafiament a nivell mundial tant pel sistema sanitari com en l’àmbit social. L’any 2015 

la prevalença es situava en 47 milions de persones, i els experts pronostiquen un augment en 

aquestes xifres, calculen 66 milions d’afectats en el 2030 fins a situar-se en 131 milions l’any 

2050. 

La causa és multifactorial. Tot i això en poblacions envellides, sedentàries, amb un nivell 

educatiu baix i tendència a l’aïllament social, tenen una prevalença més elevada. 

Actualment es precisen intervencions innovadores com pot ser l’entrenament cognitiu a través 

dels dispositius informàtics, per mantenir una correcta funció cerebral davant l’envelliment 

cognitiu fisiològic i el deteriorament associat. 

L’objectiu d’aquest estudi és comprovar l’eficàcia d’aquesta pràctica alhora de maximitzar 

l’adherència al programa per part de l’usuari, provar la viabilitat d’un programa d’entrenament 

cognitiu i estimular diverses habilitats cognitives. 

 

Paraules clau: entrenament cognitiu, entrenament cerebral, deteriorament cognitiu lleu, 

entrenament informatitzat, demència, envelliment, deteriorament cognitiu. 
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1. ANTECEDENTS 

1.1 Estructura cortical 

Formada per una fina pel·lícula de teixit nerviós que conté uns 100 000 milions de neurones 

que cobreixen la superfície de totes les circumvolucions del cervell, trobem l’escorça cerebral. 

El gruix de la capa varia entre 2 a 5 mm, amb una àrea total similar a la quarta part d’un metre 

quadrat. Podem trobar diferències estructurals histològiques segons la regió anatòmica de 

l’escorça cerebral, aquest fet, ens permet fer una classificació. L’arquicòrtex evolutivament és 

la més primitiva, la formen entre tres o quatre làmines y forma part de l’hipocamp. Per altra 

banda, el paleocòrtex amb tres capes es situa en la superfície ventral d’ambdós hemisferis 

cerebrals i llarg de la circumvolució de l’hipocamp en la zona del lòbul temporal medial. Cal 

destacar, que quasi tota l’escorça que cobreix els hemisferis cerebrals s’anomena neocòrtex. 

(1,2) 

El neocòrtex, tal com s’aprecia en l’Annex I, el formen sis capes cel·lulars superposades amb les 

corresponents subdivisions. També podem observar les diferents poblacions cel·lulars en cada 

una de les làmines. En la capa l  hi trobem principalment neuròpils. En làmines II i III estan 

formades per petites neurones piramidals amb connexions corticocorticals. En canvi, la làmina 

IV és abundant en neurones estrellades que ramifiquen localment els seus axons. 

Profunditzant cap a la capa V i VI observem poblacions de neurones piramidals que mitjançant 

els seus axons abandonen l’escorça. (1,2) 

Encara que l’escorça cortical presenti una uniformitat global, regionalment hi ha diferents 

característiques laminars. Aquestes diferències histològiques a l’inici del segle XX van ser 

classificades en aproximadament 50 àrees citoarquitectòniques diferents per Korbinian 

Brodman (Annex I). Les diferències en aquestes àrees, no tan sols són estructurals sinó també 

funcionals. És a dir, podem identificar-les per les propietats de resposta fisiològica de les 

cèl·lules que les componen i pels seus patrons de connexions tant a nivell local com a gran 

distància. (1) 

Encara que les àrees citoarquitectòniques presenten certes diferencies, els circuits de 

qualsevol regió cortical coincideixen en les següents característiques: (1) 

 Cada capa cortical rep majoritàriament  aferències d’una font primària i envia les 

eferències a una estructura diana primària. 

 Cada àrea presenta tant connexions columnars/radials (en l’eix vertical) com 

connexions horitzontals/laterals (en l’eix horitzontal). 

 Les cèl·lules amb una funcionalitat similar s’alineen radialment, abastant totes les 

capes corticals. 

 Les interneurones de les capes corticals específiques, creen axons locals que s’estenen 

de manera horitzontal a través de l’escorça. L’objectiu és vincular grups de cèl·lules 

funcionalment semblants. 
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1.2 Escorces d’associació 

1.2.1 Aspectes generals 
Tal com es mostra en l’Annex II, en humans les escorces d’associació figuren aproximadament 

el 80% de l’escorça cerebral. Les funcions realitzades per les escorces d’associació, 

s’anomenen cognició. Cognició, fa referència a una àmplia varietat de funcions neurals. 

Funcions com la capacitat de fixar l’atenció a estímuls complexes, identificar-ne el significat i 

les característiques, planificar respostes significatives i emmagatzemar detalls d’aquesta 

informació. Les escorces d’associació s’ubiquen en els lòbuls frontal, parietal y temporal. El 

lòbul occipital amb l’escorça estriada, realitza funcions més relacionades amb la visió, encara 

que també col·labora en la cognició. (1) 

 

1.2.2 Característiques 
Les escorces d’associació reben aferències que provenen d’altres zones de l’escorça. Podem 

dir, que la informació que arriba a les escorces d’associació a través del tàlem, és informació 

sensitivomotora prèviament processada en les àrees sensitivomotores primàries de l’escorça 

cerebral i posteriorment retroalimentada cap a les escorces d’associació. Afegeixen sentit i 

significat a la informació sensitiva o motora de les àrees primàries per aconseguir un nivell 

d’informació cortical superior. També comparen els estímuls actuals amb la informació ja 

emmagatzemada en la memòria, aconseguint una integració sensorial. En canvi, les escorces 

sensitives primàries reben informació talàmica més directa relacionada amb els òrgans 

perifèrics dels sentits. (1) 

Gran part de les aferències cap a les escorces d’associació, es produeixen mitjançant 

projeccions des d’altres àrees corticals i s’anomenen connexions corticocorticals. Aquestes 

connexions poden sorgir de regions corticals de l’hemisferi oposat a través del cos callós i la 

comissura anterior, anomenant-se llavors connexions interhemisfèriques. (1) 

A nivell subcortical els nuclis dopaminèrgics del mesencèfal, els nuclis noradrenèrgics i 

serotoninèrgics de la formació reticular del tronc de l’encèfal i els nuclis colinèrgics del tronc 

de l’encèfal i l’encèfal anterior basal, són fonts importants d’innervació de les escorces 

d’associació. (1) 

Com es pot observar en l’Annex III, les àrees d’associació principals són les següents: (2) 

 Àrea d’associació parietooccipitotemporal 

 Àrea d’associació prefrontal 

 Àrea d’associació límbica 
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1.2.3 Funcions cognitives 

1.2.3.1 Atenció 

1.2.3.1.1 Descripció: 
Funció relacionada amb l’escorça d’associació parietal, especialment en la zona inferior del 

lòbul parietal. Tal com es pot apreciar en l’Annex IV, aquesta funció cognitiva està distribuïda 

de forma desigual entre els dos hemisferis. Aquest desequilibri és degut a l’especialització de 

l’hemisferi esquerre per al llenguatge fet que trasllada l’atenció a l’hemisferi dret. L’escorça 

parietal dreta controla tant l’atenció de l’hemicós dret i esquerra com de l’espai extrapersonal, 

mentre que l’hemisferi esquerre es centra en l’atenció del cantó dret. (1) 

1.2.3.1.2 Disfuncions en l’atenció 
Quan es lesiona l’hemisferi parietal esquerra poden haver-hi compensacions per part de 

l’hemisferi dret sa. En canvi l’hemisferi esquerre no és capaç de compensar una lesió de 

l’escorça parietal dreta. La lesió en l’escorça parietal dreta, causa l’incapacitat de mantenir 

l’atenció i la no orientació envers els estímuls que es presenten del cantó corporal o en l’espai 

visual oposat a la lesió. Aquests dèficits s’anomenen síndrome de negligència contralateral i 

comporta apràxies en executar tasques motores del cantó desatès (vestir-se, agafar objectes, 

dibuixar...). Cal destacar el fet que l’agudesa visual, la sensibilitat somàtica i la capacitat 

motora, en tot moment romanen intactes a la lesió. Els signes d’aquesta síndrome són 

variables, pot variar des d’una falta d’atenció contralateral lleu que millora amb la recuperació 

del pacient, fins a una negació de l’hemicós i de l’espai extracorporal contraris a la lesió de 

forma permanent. (1) 

 

1.2.3.2 Llenguatge 

1.2.3.2.1 Descripció: 
La funció del llenguatge és la representació simbòlica. Obeir un conjunt de normes per a fer 

servir aquests símbols (gramàtica), generar significats ordenant els símbols (sintaxi) i proveir a 

les paraules de la càrrega emocional adequada (prosòdia). (1) 

La capacitat lingüística depèn del correcte funcionament de diverses àrees especialitzades 

situades majoritàriament en les escorces d’associació dels lòbuls frontal i temporal. Aquestes 

funcions del llenguatge, es situen a l’hemisferi esquerre. Concretament, en l’escorça frontal 

esquerra hi ha el circuit per a les ordres motores que organitzen la producció de paraules 

significatives. Per altra banda, a l’escorça temporal esquerra hi ha les connexions entre els 

sons de la parla i el seus significats. (1) 

Cal destacar, la importància de l’hemisferi dret en ser l’encarregat de governar el contingut 

emocional (afectiu) de la parla. (1) 

1.2.3.2.2 Funció 
Aquesta acció cognitiva es porta a terme gràcies a la coordinació de les següents àrees 

corticals: (2) 
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1) Àrea de Broca. Situada en l’escorça prefrontal posterolateral i en part de l’àrea premotora. 

Proveeix els circuits nerviosos per a la formació de paraules. En aquesta àrea es duen a terme 

els plans i els patrons motors per a l’expressió de cada paraula i de frases curtes. El 

funcionament d’aquesta àrea està vinculat amb el centre per a la comprensió del llenguatge de 

Wernicke. 

2) Àrea de Wernicke. Situada darrere de l’escorça auditiva primària en la part posterior de la 

circumvolució superior del lòbul temporal. La seva funció bàsica és la comprensió del 

llenguatge. Aquesta àrea té una gran rellevància en interpretar els significats complicats dels 

diferents patrons d’experiències sensitives. Podríem afirmar, que és la regió més important en 

relació a les funcions intel·lectuals superiors, ja que quasi totes elles es basen en el llenguatge. 

L’àrea de Wernicke reuneix informació de les àrees d’associació somàtica, visual i auditiva 

(Annex V). Aquest fet ens permet assolir alts nivells de comprensió, els quals anomenem 

intel·ligència. Aquesta zona de confluència està majoritàriament desenvolupada en l’hemisferi 

esquerre del cervell. (2) 

Cal destacar, que existeixen diverses àrees corticals relacionades amb la funció del llenguatge. 

Aquestes àrees tal com s’aprecia en l’Annex VI, moltes d’elles estan situades fora de les àrees 

clàssiques del llenguatge (àrea de Broca i àrea de Wernicke). (1,3) 

1.2.3.2.3 Disfuncions en el llenguatge 
Determinades lesions encefàliques, comprometen funcions del llenguatge. Aquestes 

disfuncions s’anomenen afàsies i provoquen una anul·lació o disminució de la capacitat de 

comprendre o produir el llenguatge amb la intenció de comunicar declaracions significatives. 

Cal remarcar, que la capacitat de percebre els estímuls corresponents i la de produir paraules, 

pot mantenir-se intacta. (1) 

Els pacients afectats per afàsies, no disposen de la capacitat per reconèixer o utilitzar 

correctament el valor simbòlic de les paraules. Aquest fet, els inutilitza la comprensió 

lingüística, l’organització gramatical i l’entonació apropiada, provocant en ells un llenguatge 

patològic. (1)   

1.2.3.2.3.1 Afàsia de Broca 

També anomenada afàsia motora o d’expressió. Localitzada en lesions en el lòbul frontal 

esquerre en l’àrea de Broca. S’afecta la capacitat de produir eficientment el llenguatge. (1) 

1.2.3.2.3.2 Afàsia de Wernicke 

Coneguda també com a afàsia sensitiva o de recepció. Causada per danys en el lòbul temporal 

esquerre en la regió de Wernicke. Provoca una alteració en la capacitat per a comprendre el 

llenguatge parlat. (1) 

1.2.3.2.3.3 Afàsia de conducció 

Trastorn degut a l’afectació de les vies que connecten les regions temporals amb les frontals. 

Per exemple, una alteració del fascicle arquejat que connecta l’àrea de Broca amb la de 

Wernicke. Aquest tipus de lesió, pot provocar l’incapacitat de produir respostes apropiades a 

la comunicació auditiva, encara que es comprengui la comunicació. (1) 
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1.2.3.2.4 Rellevància de l’hemisferi dret 
L’ hemisferi dret aporta a les paraules, components prosòdics. Aquests elements tenen relació 

amb els components emocionals i tonals del llenguatge, aportant riquesa lingüística en la 

comunicació quotidiana. La deficiència d’elements prosòdics, s’associa amb lesions a 

l’hemisferi dret en les regions que correspondrien a les àrees de Broca i Wernicke de 

l’hemisferi esquerre. (1) 

 

1.2.3.3 Memòria 

1.2.3.3.1 Descripció 
La memòria és la capacitat de codificar, emmagatzemar i recuperar la informació apresa. (1) 

 

1.2.3.3.2 Classificació 

1.2.3.3.2.1 Categories qualitatives de la memòria 

Qualitativament en l’emmagatzematge de la informació, es pot realitzar la següent subdivisió: 

(1) 

 Memòria declarativa. Guarda relació amb l’emmagatzematge i la recuperació del 

material que pot expressar-se a través del llenguatge. És a dir, tot allò que es pot 

“declarar” i està disponible a la consciència (episodis diaris, el significat de paraules, 

etc.) 

 Memòria no declarativa o memòria de procediments. Implica habilitats i associacions 

adquirides i recuperades a nivell inconscient. No es troba disponible per a la 

consciència (habilitats motores, recordar com cantar una cançó, etc.)  

1.2.3.3.2.2 Categories temporals de la memòria 
La memòria també pot classificar-se en relació al temps durant el qual és eficaç. Es podrà 

subdividir en tres categories: (1) 

Memòria immediata. Capacitat per sostenir en la ment experiències durant pocs segons. 

Memòria a curt termini. Permet mantenir la informació en la ment varius segons o minuts. Per 

exemple si perdem les claus, ens evita buscar als llocs ja inspeccionats. 

Aquesta memòria és limitada en duració i en capacitat. Per tant, la informació important s’ha 

de reactivar mitjançant la repetició perquè pugui persistir. 

Memòria a llarg termini. Implica una retenció més permanent de la informació durant dies, 

setmanes o anys. La informació destacable per la memòria immediata i per la memòria de 

treball, pot entrar en la memòria a llarg termini mitjançant la pràctica conscient o inconscient. 
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1.2.3.3.3 Característiques 

1.2.3.3.3.1 Consolidació, imprimació i associació 

La consolidació de la memòria és el procés en el qual les memòries immediates y les de curt 

termini es codifiquen en memòries a llarg termini. (1) 

La imprimació és el procés que permet la transferència d’informació des de la memòria 

immediata i la memòria a curt termini fins a la memòria de llarg termini. Representa una 

variació en el processament d’un estímul a causa d’una trobada prèvia amb el mateix estímul o 

algun altre relacionat. (1) 

L’associació permet crear relacions entre la informació que ja teníem emmagatzemada i els 

nous estímuls que es presentin. La capacitat d’associar influirà directament en l’eficiència de la 

memòria de treball, ja que l’aptitud humana per a recordar informació sense significat és 

limitada. (1) 

 

1.2.3.3.4 Estructures encefàliques relacionades amb l’adquisició i 

l’emmagatzemament de la memòria declarativa 
Tal com es mostra en l’Annex VII, l’hipocamp junt amb les seves connexions subcorticals amb 

els cossos mamil·lars i  amb el tàlem, són estructures bàsiques per a la formació de la memòria 

declarativa. L’hipocamp i les àrees corticals relacionades amb el lòbul temporal medial, 

determinen la transmissió d’informació declarativa a memòria de llarg termini. La solidesa amb 

la qual es codifiquen aquestes memòries, varia segons els canvis estructurals i funcionals 

resultants de l’experiència. Per tant, la lesió d’aquestes estructures, provoca amnèsia 

anterògrada. (1,4) 

Les memòries declaratives s’emmagatzemen a l’escorça cerebral, no en estructures 

diencefàliques. Aquesta idea va ser reforçada en les investigacions del psicòleg Lashley. 

Lashley, va realitzar talls que desconnectaven regions de l’escorça en rates, i aquestes no van 

oblidar certes accions que prèviament havien après, però a l’augmentar el grau de destrucció 

tissular, sí que es va afectar la seva memòria. Aquests resultats indiquen que 

l’emmagatzemament de la memòria declarativa, depèn d’una xarxa cortical àmpliament 

distribuïda, la qual només es deteriora en destruir grans porcions. L’alteració d’alguna àrea 

específica comporta una fragmentació del coneixement. (1,5) 

Segons J.M Fuster, en l’article “paradigma reticular de la memòria cortical” denominava a 

aquestes xarxes corticals com cògnits. Aquest mot fa referència a xarxes neuronals distribuïdes 

per l’escorça i unides sinapticament a través de connexions modulades per l’experiència vital. 

Els cògnits s’interconnecten entre ells, de manera que un grup de neurones pot enllaçar amb 

altres xarxes cognitives i formar part, de diverses memòries. Contínuament tenim el potencial 

de crear noves associacions o modificar les ja existents. (6) 

Per a poder formar a l’escorça noves xarxes de memòria (noves memòries), precisarem una 

correcta funcionalitat de diverses estructures límbiques, en especial la funció de l’hipocamp. 

(6) 
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1.2.3.3.5 Estructures encefàliques relacionades amb l’adquisició i 

l’emmagatzemament de la memòria no declarativa 
La memòria no declarativa utilitza els ganglis basals, l’escorça prefrontal, l’amígdala, l’escorça 

d’associació sensitiva i el cerebel per emmagatzemar la informació. L’imprimació de l’acció no 

conscient depèn principalment de la integritat de l’escorça d’associació sensitiva. És a dir, 

s’utilitzen estructures anatòmiques diferents que les usades en la formació de la memòria 

declarativa. La memòria de llarg termini emmagatzema els records en xarxes extenses de 

neurones, on l’activitat d’aquestes connexions sinàptiques es modifica i modela a través de  

l’experiència. (1) 

Podem dir que les memòries de llarg termini, siguin declaratives o no declaratives, 

s’emmagatzemen en tot l’encèfal. Així i tot, els traços de memòries individuals no estan 

dispersats aleatòriament per l’escorça. Es localitzen principalment a l’interior de les àrees 

encefàliques involucrades originalment en el processament de cada tipus d’informació. (1) 

 

1.2.3.4 Funcions executives 

1.2.3.4.1 Definició 
Les funcions executives engloben tot un conjunt de processos cognitius, aquests coordinen 

alhora processos més bàsics amb l’objectiu de resoldre comportaments complexos. Entre 

d’altres podem trobar la planificació mental,  el control de les accions, la inhibició de 

conductes, la memòria de treball, etc. (7,8) 

Per a una correcta execució de les funcions cognitives, precisem la integritat funcional de 

l’escorça prefrontal o també anomenada escorça d’associació del lòbul frontal, principalment 

la regió de l’escorça frontal dorsolateral. La funció principal de l’escorça prefrontal és la 

d’organitzar temporalment les accions que estan dirigides a aconseguir una fita, sigui amb una 

finalitat biològica o cognitiva. Cal destacar, que per poder dur a terme les funcions executives, 

es precisa la coordinació de múltiples sistemes neurals. (7-9) 

 

1.2.3.4.2 Classificació 
Per poder-nos adaptar i donar resposta al nostre entorn, disposem d’un ampli ventall de 

funcions executives: (8) 

1.2.3.4.2.1 Planificació 
Fa referència al conjunt d’habilitats que permeten determinar i organitzar el conjunt d’accions 

necessàries per aconseguir una fita. Aquestes accions fan referència a la capacitat per 

determinar conceptes, la generació d’alternatives, la presa de decisions i la facultat per 

ordenar jeràrquicament les informacions o idees. (8) 

La capacitat de planificació s’altera en lesions de l’escorça prefrontal, en especial la regió de 

l’escorça dorsolateral. (8) 
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1.2.3.4.2.2 Conceptualització i flexibilitat cognitiva 

Aquestes capacitats desenvolupades gràcies a la contribució de l’escorça dorsolateral, ens 

permeten generar conceptes mentals i modifica’ls per poder-nos adaptar a les exigències d’un 

entorn canviant. (8) 

1.2.3.4.2.3 Memòria de treball 

La memòria de treball o memòria operativa permet emmagatzemar de forma temporal i 

limitada una determinada informació. Aquest fet, permet el correcte desenvolupament de les 

funcions cognitives de l’escorça prefrontal per una òptima resolució de problemes o per 

realitzar amb èxit operacions mentals. El seu correcte funcionament és essencial per a 

qualsevol tasca mental: manipular informació, raonar, solucionar problemes calcular, etc. (8) 

 

1.2.3.4.3 Valoració de la funció 
Determinades funcions executives solen ser valorades per les següents proves 

neuropsicològiques. (8) 

 

Funció executiva Prova 

Planificació Torre de Hanoi, Torre de Londres, laberints. 

Conceptualització i flexibilitat cognitiva WCST, Test de formació de conceptes de 

Kasanin-Kanfmann 

Memòria de treball Dígits inversos, lletres i números de la Wais, 

paradigma de Sternberg, Pasat. 

 

1.2.4 Plasticitat 

1.2.4.1 Aspectes generals 
Els fenòmens plàstics cerebrals, són un conjunt de propietats intrínseques del propi sistema 

nerviós que permeten modular la infraestructura sinàptica dels cògnits corticals a partir de 

l’experiència a través de l’aprenentatge, la rehabilitació o l’entrenament, originant noves 

capacitats funcionals. Aquestes modificacions en les connexions corticals són degudes a la 

necessitat d’adaptació a un medi en constant canvi. El contacte amb l’entorn estimulà 

l’expansió i la diferenciació constant de les xarxes neuronals corticals de memòria i 

coneixement. Cògnits nous modifiquen o reemplacen els vells. (6,10,11) 

A partir de la tercera dècada de la vida, comença a disminuir la capacitat plàstica dels cògnits 

corticals. Disminueix progressivament l’eficiència per adquirir i recordar memòries. Les 

associacions tènues i específiques com dates, cares i noms, es deterioren amb més facilitat. 

Per altra banda, les xarxes relacionades amb diverses experiències, com memòries i 

coneixements abstractes, són accessibles a partir de múltiples associacions i fortament 

consolidades per l’experiència repetida. Aquests fets redueixen la seva velocitat de 

deteriorament en el context d’involució contínua causada per la vellesa. (6) 
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Cal destacar la importància de l’atenció per construir i recuperar cògnits. Un deteriorament 

greu d’aquesta funció cognitiva, implica l’incapacitat d’aprendre i recordar. Per tant, és molt 

important mantenir una motivació contínua en el pacient. (6) 

Per frenar els dèficits estructurals i funcionals que causa la vellesa en les xarxes corticals, s’ha 

d’estimular al màxim la plasticitat. Potenciar les xarxes existents i augmentar-ne les seves 

associacions, són els objectius principals per evitar el deteriorament de la memòria reticular 

cortical. Per aconseguir aquestes fites l’exercici cognitiu és clau, ja que reforça les xarxes 

cognitives i crea noves associacions. (6) 

 

1.2.4.2 Mecanismes de control  
Els canvis en l’estructura sinàptica de les xarxes neuronals corticals, són causats per l’equilibri 

entre mecanismes promotors i mecanismes limitants de la plasticitat. Tan important és el 

procés de formar noves sinapsis, com el d’eliminar aquelles que resultin supèrflues per poder 

optimitzar la cognició. Per afavorir la plasticitat es necessita el factor neurotròfic BDNF, en 

canvi, per limitar-la, els gens del complex principal d’histocompatibilitat (MHC) hi tenen una 

acció protagonista. (10) 

En les sinapsis, trobem els mecanismes de potenciació a llarg termini (LTP) i els de depressió a 

llarg termini (LTD). La LTP comença amb l’entrada de calci passant a través dels receptors de 

glutamat en la densitat postsinàptica (PSD). El calci activa les quinases i les proteinquinases i es 

realitzen canvis en el citoesquelet, on les espines dendrítiques augmenten de superfície en la 

PSD per incrementar els receptors de glutamat i millorar el flux a través dels receptors. Al 

mateix temps, principalment la senyalització del BDNF, provoca la polimerització de filaments 

d’actina, consolidant la nova forma de l’espina dendrítica i dels LTP. (10) 

D’altra banda, l’adenosina bloqueja la consolidació dels LTP en suspendre la polimerització de 

l’actina. També, els gens de la regió d’ADN anomenada MHC són limitants dels canvis plàstics 

relacionats amb l’experiència. (10) 

Podríem concloure destacant la gran importància dels diferents moduladors, per una banda  el 

BDNF i per l’altra l’adenosina o els gens MHC. És essencial el fet de reforçar i crear noves 

sinapsis en la plasticitat de desenvolupament, però també ho és per un funcionament 

neuronal normal, l’eliminació de connexions sinàptiques irrellevants. (10)  

 

1.3 Deteriorament cognitiu  

1.3.1 Definició 
La pèrdua cognitiva fa referència a diversos canvis. Aquests poden ser fisiològics, relacionats 

amb un envelliment cognitiu normal per part de l’individu, o patològics com el deteriorament 

cognitiu lleu (DCL) i la seva possible progressió a demència. (12) 

El DCL és una condició en la qual, els afectats sofreixen un deteriorament cognitiu que 

comporta un detriment mínim de les activitats instrumentals de la vida diària (AIVD). Actua en 
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persones d’edat avançada, els quals mostren una pèrdua subjectiva i objectivable de la 

memòria, però sense implicar un diagnòstic de demència i són capaços de mantenir 

l’autonomia en les corresponents activitats diàries (AVD’s). (12-15) 

El DCL té diverses denominacions, les més populars són: alteracions de memòria associades a 

l’edat (AMAE) i mild cognitive impairment (MCI). (13) 

Per altra banda, s’anomena demència quan un individu amb un funcionament cognitiu normal 

o amb DCL, presenta una forta variació de les funcions cognitives. Aquesta variació, altera la 

capacitat de la persona per a dur a terme les activitats de la vida quotidiana (AVD’s) i l’aptitud 

en les accions d’autocura. El deteriorament del pacient està definit per la història prèvia de 

l’individu, les alteracions en l’examen clínic i els resultats de la valoració neuropsicològica. Tan 

sols podem classificar el conjunt d’alteracions com demència en absència de síndrome 

confusional agut, ja que aquest altera tot el funcionament cognitiu i els resultats dels tests 

neuropsicològics. (13) 

 

1.3.2 Classificació i diagnòstic 

1.3.2.1 DCL 
En l’esquema de l’Annex VIII, es representa els fets necessaris per diagnosticar i poder 

classificar el DCL, a continuació se n’ha realitzat la descripció pertinent. (13,16) 

Els criteris diagnòstics del deteriorament cognitiu lleu segons Petersen (1999), són els 

següents: (13,17) 

 Queixes subjectives d’alteracions de la memòria. 

 Disfuncions en la memòria objectivades mitjançant tests neuropsicològics. 

Concretament, 1.5 desviacions per sota la normalitat. 

 Funció cognitiva general normal 

 Desenvolupament normal en les AVD’s 

 Absència de demència 

Les alteracions del DCL poden afectar a diversos dominis cognitius i tenir diferent progressió, 

podem diferenciar-ne tres variants: (13,16) 

 DCL de tipus amnèsic. Habitualment evoluciona a malaltia d’Alzheimer. 

 DCL multidomini, s’afecta a més d’una funció cognitiva. Tendència a acabar 

desenvolupant-se com a demència vascular.  

 DCL d’un únic domini diferent del de la memòria (no amnèsic). Progressa cap a un altre 

tipus de demència diferent. 

1.3.2.2 Demència 
Actualment per definir els criteris de demència, existeixen diverses classificacions: 
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1.3.2.2.1 Criteris segons el DSM-IV 
Aquests criteris es centren en l’alteració de la memòria com a característica principal de la 

demència, cal destacar que la demència en fases inicials pot no afectar a la memòria, però si 

influir en altres funcions. (13) 

1. Desenvolupament de dèficits cognitius provocant: (13) 

1.1. Disfuncions de la memòria. Existeixen alteracions en la capacitat d’assolir nova 

informació o recordar coneixements prèviament apresos.   

1.2. Presència d’un dels següents trastorns: afàsia, apràxia, agnòsia i alteració en alguna 

funció executiva.  

2. Les anomalies cognitives comentades en els subapartats 1.1 i 1.2 han de ser prou greus per 

poder deteriorar l’activitat laboral i/o social de l’individu. 

3. L’evolució és d’inici gradual i de curs progressiu. 

4. El dèficit cognitiu dels punts 1.1 i 1.2 no està ocasionat per: alguna altra patologia del SNC, 

un quadre sistèmic que provoqui demència i abús de substàncies tòxiques.  

5. El deteriorament no es relaciona amb l’existència d’una síndrome confusional, tampoc 

amb una depressió major ni una esquizofrènia.   

1.3.2.2.2 Criteris de la Societat Espanyola de Neurologia   
Aquestes pautes contemplen altres possibilitats a part de la memòria com a forma d’inici, ja 

que certes demències s’originen amb alteracions de conducta o trastorns en l’àrea del 

llenguatge i mantenen la memòria salvaguardada. Existeix la següent classificació: (13) 

En funció de l’edat d’inici: (13) 

 Demències presenils. La degeneració s’inicia prèvia a 65 anys. 

 D. senils. Es manifesta en edats avançades. 

Basant-nos en la topografia del dany cerebral: (13) 

 Demències corticals. Principalment trobem afectades les escorces d’associació. La 

malaltia d’Alzheimer n’és la més representativa. 

 D. subcorticals. L’alteració es localitza en la substància blanca subcortical i els ganglis 

basals. Per exemple ho és la malaltia de Parkinson i la de Huntington. 

 D. corticosubcortical. Demència que cursa amb diverses alteracions dels dos grups 

anteriors. Per exemple ho és la degeneració corticobasal i la demència dels cossos de 

Lewy. 

Segons l’etiopatogènia podem trobar: (13) 

 Demències primàries. En elles, el procés degeneratiu neurològic no depèn d’altres 

factors. Per exemple en l’Alzheimer. 

 D. secundàries. Apareix demència associada al curs d’altres malalties. Ex: demència 

associada al Parkinson o secundària a un procés tumoral.   
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1.3.3 Epidemiologia 
És necessari objectivar l’amenaça a escala mundial que representa el DCL, ja que freqüentment 

evoluciona a demència i en moltes ocasions, a aquestes dues classificacions diagnòstiques, tan 

sols les separa una “fina línia” fàcil de confondre. (14)  

En l’àmbit mundial, existeixen més afectats per DCL que per demència. La prevalença es situa 

entre el 4% i el 19% en les persones amb edat igual o major de 65 anys. Aquesta variància és 

deguda a les diferents definicions i interpretacions que rep el DCL. Entre els 70 i 75 anys 

augmenta a raó d’un 5-6% anual la probabilitat de progressió cap a DCL. Aquestes xifres 

contínuament estan augmentant, ja que la prevalença del DCL incrementa amb l’envelliment 

poblacional i entre les persones amb un nivell educatiu baix. (12,14,18) 

La progressió del DCL cap a la demència és clara, ja que el 39% de les persones diagnosticades 

amb DCL en entorns especialitzats i el 22% de diagnosticats en estudis poblacionals, 

evolucionaran a demència en els pròxims 3 a 10 anys, en comparació de tan sols un 3% entre 

la població de la mateixa edat però sense DCL. (14) 

Mundialment, la demència és el major desafiament tant pel sistema sanitari com el social. Tal 

com podem observar en l’Annex IX, l’any 2015 aproximadament 47 milions de persones 

sofrien demència. Els experts pronostiquen un augment en aquestes xifres, calculen 66 milions 

d’afectats en el 2030 fins a situar-se en 131 milions l’any 2050. (14) 

Aquest deteriorament greu de la funció cerebral, incideix directament en els afectats i també 

en les seves famílies, que pateixen com el seu familiar es torna progressivament més 

dependent i requereix més atenció. Amb una incidència mundial de 7,7 milions de casos nous 

a l’any, representa un gran impacte econòmic, ja que es calcula el seu cost global anual en 818 

mil milions d’USD. Aproximadament el 85% del cost global de les despeses anteriors, es 

relacionen amb serveis d’atenció familiar i social. (14,19) 

En l’àmbit nacional, es va estudiar una mostra de 4624 pacients de 65 o més anys. La 

prevalença de DCL del conjunt de la població va ser d’un 18.5%. El sexe femení va obtenir una 

taxa ajustada superior a la del sexe masculí, concretament un 18.5% en comparació al 14.3% 

obtingut en els homes. En edat superior als 85 anys, la prevalença augmenta fins a situar-se en 

un 45.3%. (15) 

 

1.3.4 Etiopatologia 
El principal factor etiològic que predisposa la persona al deteriorament cognitiu és 

l’envelliment. Tal com es representa en l’Annex X, a partir dels 45 anys, existeix un detriment 

cognitiu progressiu inclús en adults sans. Concretament es deteriora especialment la velocitat 

de processament (ex: comparació de dígits, de lletres i de patrons), la memòria de treball (ex: 

capacitat de lectura i càlcul) i la memòria a llarg terme (ex: alteracions en prova de Rey i en 

records lliures). Per altra banda, aspectes que formen part del coneixement general (escala de 

Shipley, vocabulari d’antònims i sinònims, etc.) mostren més estabilitat. (13,20) 

Per mostrar de manera més global el progressiu detriment neural, podem referència’ns amb la 

teoria STAC (Annex XI), la qual ens mostra el conjunt de canvis que succeeixen en el sistema 
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neurocognitiu amb l’edat i la relació d’aquests amb la neuroplasticitat. La vellesa comporta un 

deteriorament tant de l’estructura com del funcionament neural. Els deterioraments en 

l’estructura neural s’anomenen “reptes neuronals” i mostren les següents alteracions: (20) 

 Contracció volumètrica de les àrees corticals. Les regions més afectades són l’escorça 

frontal i les àrees temporals medials, en especial la zona de l’hipocamp.  

 Disminució de la integritat estructural i augment de microlesions en la substància 

blanca.  

 Disminució del gruix cortical. 

 Desregulació i esgotament dels receptors dopaminèrgics. 

 Augmenta el dipòsit d’amiloide amb l’edat i el conseqüent risc de manifestar 

Alzheimer. 

Per altra banda, el detriment de la funció neural succeeix de manera directa en resposta a la 

magnitud dels reptes neuronals als quals el cervell està exposat. Les conseqüències en la funció 

neural són: (20) 

 Desdiferenciació neuronal. 

 Disminució del reclutament de l’àrea temporal medial, especialment la zona de 

l’hipocamp. 

 Deteriorament i ineficiència en la connectivitat estructural. 

 Interrupció de les xarxes predeterminades. 

El cervell intenta frenar el deteriorament propi de l’envelliment mitjançant la neuroplasticitat. 

Activa la següent reorganització protectora per preservar la funció cognitiva: (20) 

 Major activació de l’escorça prefrontal d’ambdós hemisferis en tasques de 

processament verbal per reforçar la cognició i la memòria. Representació gràfica en 

l’Annex XII. 

 Distribució del processament neural. 

 Creixement de noves neurones (neurogènesi).   

Paral·lelament, la reorganització protectora natural del cervell, pot ser potenciada de manera 

extrínseca a través de les següents accions: (20) 

 Exposar-se a nous aprenentatges que produiran un augment del volum cerebral i 

potenciaran el reclutament neuronal. 

 Participació social. 

 Entrenament cognitiu. 

En conclusió, és important remarcar que l’edat avançada crea un gran impacte negatiu en 

l’estructura i el funcionament neuronal. El cervell respon potenciant la coordinació de diverses 

accions neuroprotectores. Però el pas del temps és inevitable, i actualment és el principal 

agent etiològic en causar el detriment cognitiu patològic. (20) 

Tal com es representa en l’Annex XIII, també existeixen altres factors de risc que tenen un 

impacte desfavorable en la funció cognitiva de l’individu, poden inclús acabar ocasionant 

demència. Aquests factors es divideixen en dos grups: (14) 
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1.3.4.1 Factors de risc no-modificables 
Representen un 65% de probabilitat en contribuir a l’aparició final de demència pel progressiu 

detriment de les funcions de cognició. Aquest apartat engloba: (14) 

o Edat. És un factor inherent a la condició humana. 

o Alel Apolipoproteína E ε4. Principal factor de risc genètic, contribueix un 7% en la 

incidència de demència.  

1.3.4.2 Factors de risc modificables 
Per altra banda, el 35% d’incidència restant, és atribuïble a la combinació dels següents 

factors: (14) 

o Nivell educatiu baix. Es defineix com la no realització de l’educació secundària i pot 

provocar un deteriorament del nivell cognitiu, ja que la persona té menys reserva 

cognitiva. Actualment no es pot afirmar que l’educació post-obligatòria presenti algun 

tipus d’efecte protector. Representa un 8% de la incidència total. 

o Pèrdua d’oïda. Quan es produeix a partir dels 55 anys incrementa la càrrega cognitiva 

d’un cervell ja vulnerable per l’edat, també pot conduir cap a la depressió i/o 

l’aïllament social. Relacionada amb un augment d’un 9% en l’aparició de demència. 

o Hipertensió arterial (HTA). La HTA en l’edat madura, implica un percentatge del 2%. 

o Obesitat. Se l’associa amb la prediabetis i la síndrome metabòlica, la qual comporta 

altes concentracions d’insulina perifèrica, provocant una disminució en la producció 

d’insulina cerebral i afectant l’eliminació d’amiloide. Implica un 1% d’incidència, cal 

sumar un 1% addicional si la persona presenta diabetis.  

o Tabaquisme. Presenta una associació d’un 5% amb el deteriorament cognitiu d’acord 

amb el fet que el fum de la cigarreta conté múltiples neurotoxines. També cal destacar 

l’associació del tabac amb la patologia cardiovascular. 

o Depressió. Afecta directament en els factors de creixement neuronal i redueix el 

volum de l’hipocamp. Augmenta un 4% el risc de demència.  

o Aïllament social. Pot comportar inactivitat cognitiva, provocant una ràpida disminució 

cognitiva i un estat anímic baix. Ocupa un 2% del percentatge total. 

o Inactivitat física. No exercitar-se de forma regular, implica un 3% d’augment del risc 

de detriment cognitiu sever.  

 

1.3.5 Tractaments de rehabilitació més utilitzats en les 

alteracions anteriors 

1.3.5.1 Intervencions per prevenir la demència  
Per reduir la progressió del DCL cap a la demència, l’evidència científica destaca realitzar les 

següents accions:  

1.3.5.1.1 Fàrmacs antihipertensius 
La hipertensió sistòlica augmenta el risc de demència en adults sans amb edat igual o major de 

60 anys. L’adherència al tractament antihipertensiu, amb la conseqüent reducció de la  pressió 



 

17 
Roger Bragulat Gomis  

arterial sistòlica per sota dels 150 mmHg, redueix la incidència de demència. Concretament, si 

cada 1000 persones grans amb hipertensió sistòlica aïllada realitzessin un tractament amb 

fàrmacs antihipertensius durant 5 anys, es previndrien 19 casos de demència. (14,21) 

1.3.5.1.2 Dieta mediterrània  
Una major adherència a un estil de dieta mediterrània1, s’associa a una reducció de la 

incidència de DCL i d’Alzheimer. També, es redueix el risc de progressió del DCL cap a 

demència. (22) 

1.3.5.1.3 Intervencions cognitives 
Estimular la reserva cognitiva mitjançant activitats que incentivin la cognició, pot beneficiar la 

pròpia activitat cognitiva i reduir l’aparició de demència. (14) 

1.3.5.1.4 Activitat física 
L’exercici físic és capaç de disminuir l’obesitat, millorar la resistència a la insulina, estabilitzar la 

tensió arterial y els factors de risc cardiovasculars en general. També causa l’augment de la 

neurogènesi, incrementa el flux sanguini cerebral i les concentracions de BDNF. Aquests 

efectes protectors prevalen al llarg dels anys, tot millorant de manera indirecta els factors de 

risc modificables i incrementant la cognició i/o evitant la demència. Així i tot, es precisa una 

major evidencia científica en relació amb l’activitat física i el possible efecte directe causant 

d’una reducció del risc de demència. (14) 

1.3.5.1.5 Activitat social 
Les persones amb una menor participació social, amb poc contacte social i majors sentiments 

de soledat, presenten un major risc de presentar demència. És a dir, un millor funcionament 

social representa un factor protector envers la possible incidència de demència. (23) 

 

1.3.5.2 Intervencions multimodals 
Creades a través de la combinació de diversos factors protectors amb l’objectiu de potenciar 

l’efecte reductor del detriment cognitiu i la seva freqüent progressió a demència. 

1.3.5.2.1 FINGER study 
Aquest estudi va ser realitzat a Finlàndia amb l’objectiu de prevenir el deteriorament cognitiu i 

la discapacitat associada, a través de la combinació de diferents canvis en l’estil de vida, com 

ara realitzar dieta, exercici, entrenament cognitiu i un bon control cardiovascular, finalment es 

va poder millorar la cognició a adults majors de 60 anys amb risc de demència. (14,24) 

1.3.5.2.2 Assaig HATICE 
A través d’una intervenció d’eHealth junt amb els consells sobre l’estil de vida per part d’un 

professional capacitat, es va reduir el risc cardiovascular i el de demència en adults majors de 

65 anys. (25)  

                                                           
1 Dieta mediterrània: caracteritzada per una alta ingesta de verdures, llegums, fruita, cereals i d’àcids 
grassos insaturats (oli d’oliva). Una ingesta moderada de peix i productes làctics. Un consum baix de 
carns i d’àcids grassos saturats. 
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2. OBJECTIUS 

L’objectiu primordial d’aquest estudi pilot d’entrenament cognitiu és provar l’experiència de 

l’usuari i la viabilitat d’un programa d’entrenament cognitiu (CT) mitjançant l’aplicació Brain 

Health Coaching App (BHCA). Aquesta prova pilot avaluarà la usabilitat de l’aplicació, així com 

la factibilitat de programes d’entrenament mitjançant aquesta tecnologia, de manera remota i 

no supervisada.  

 

3. EVIDÈNCIA DE L’ENTRENAMENT COGNITIU EN 

ADULTS SANS 

Poder prevenir o retardar l’aparició del detriment cognitiu patològic, és una prioritat de salut 

pública amb el potencial de reduir no tan sols la discapacitat de les persones afectades, sinó 

també la càrrega social i econòmica associada. (14) 

Concretament, l’entrenament cognitiu a través de l’ordinador representa una opció molt 

dinàmica per pautar protocols d’estimulació cognitiva. Mitjançant l’interfaç d’usuari, el pacient 

gaudeix d’un feedback constant, podem personalitzar la dificultat de les activitats i això, ens 

permet augmentar l’adherència i la motivació de la persona. També ens facilita poder realitzar 

modificacions i/o introduir elements nous, amb l’objectiu d’incentivar de manera contínua 

l’activitat cerebral. En resum, l’ús d’aquesta tecnologia amb supervisió professional, entrenant 

3 cops per setmana i amb una duració aproximada de 30 minuts cada sessió, representa una 

opció interessant per mantenir una correcta funció cerebral davant l’envelliment cognitiu 

fisiològic i el deteriorament associat. (26,27) 

 

4. METODOLOGIA I INSTRUMENTS DE VALORACIÓ 

DE RESPOSTA 

4.1 Estructura de l’estudi 

El programa d’entrenament tindrà una duració de 4 setmanes. Al final de la intervenció els 

participants complimentaran un qüestionari d’usabilitat i es valorarà la seva adherència al 

programa.    

 

4.2 Subjectes 

Es van seleccionar pseudoaleatoriament 80 individus participants del Barcelona Brain Health 

Initiative (BBHI) i que complissin els criteris d’inclusió de l’estudi (no tenir cap patologia 

neurològica psiquiàtrica i tenir l’edat entre 40 i 65 anys), la finalitat va ser col·laborar en un 
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estudi pilot longitudinal de cohort per a l’aplicació BHCA. Es va realitzar un control per edat, ja 

que es va distribuir un total de 16 participants en cada franja d’edat de cinc anys (es va iniciar 

en el grup dels 40-45 anys fins a la franja de 60-65 anys). També es va tenir en compte el sexe 

dels integrants (50% de dones). 

Els participants van ser contactats per correu electrònic per preguntar-los el seu interès a 

participar i van ser informats sobre les característiques del programa d’intervenció (duració, 

temps, etc.). Dels 80 participants contactats, 64 (32 dones; edat mitjana 54.71 anys; desviació 

estàndard = 7.39) van acceptar participar en l’estudi. 

Posteriorment a la seva acceptació i signatura del consentiment informat, van rebre 

indicacions en referència a com poder descarregar l’aplicació i accedir a les sessions 

d’entrenament. 

 

4.3 Disseny de l’aplicació i de les tasques 

L’entrenament cognitiu implica la pràctica repetida d’un conjunt de tasques estructurades i 

estandarditzades, dissenyades per poder entrenar un o més dominis cognitius. 

Les tasques incloses en l’aplicació BHCA, són útils per a l’estimulació cognitiva de persones 

sanes a través dels seus dispositius mòbils. Aquest programa conté un total d’onze tasques 

dedicades a entrenar diverses funcions cognitives, com per exemple: la velocitat de 

processament, la memòria, l’atenció i altres funcions executives. Les activitats que incorpora el 

BHCA són les següents: 

1. Fem parelles?. Aquesta activitat és una adaptació del joc del Memory, on s’estimularà 

principalment la velocitat de processament.  

2. Forma o color. Tasca basada en treballar la capacitat cognitiva del task switching 

mitjançant l’aparició de diferents imatges que s’han de relacionar en funció de 

diferents paràmetres. 

3. Sols i llunes. Activitat basada en el paradigma de span. L’usuari ha de repetir una sèrie 

d’estímuls en el mateix ordre en què aquests han estat presentats. La finalitat és 

estimular la memòria de treball. 

4. Memòria de lletres. Joc centrat en el paradigma de n-back. S’indica a l’usuari que 

identifiqui si l’estímul presentat és el mateix que el que s’ha presentat anteriorment. 

L’objectiu és entrenar la memòria de treball. 

5. Suma les monedes. Activitat centrada en el paradigma UFOV (Useful Field Of View). 

Amb aquesta tasca, es vol estimular la quantitat d’informació visual que es pot 

extraure d’una escena d’un cop d’ull i el temps necessari per fer-ho. L’usuari ha de 

sumar la xifra indicada en la pantalla mitjançant les monedes que van apareixent.  

6. Ràpid, igual o diferent. Tasca centrada en el paradigma de perceptual-speed. El 

participant selecciona aquella imatge que sigui igual a la del model presentat. La 

intenció és estimular la velocitat perceptual. 

7. Viatge a la lluna. Joc creat per estimular la memòria visual a curt termini, ja que s’ha 

de mantenir la informació visual més rellevant durant un breu període de temps. 

L’activitat es basa en portar un coet a la lluna esquivant diferents obstacles. 
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8. Va aparèixer abans?. Aquest exercici està basat en el paradigma de Sternberg. L’usuari 

ha de memoritzar els símbols que apareixen en la pantalla, posteriorment se l’hi 

mostra una segona sèrie de símbols, on ha d’identificar si tots els símbols actuals 

estaven presents en la primera sèrie. Aquesta activitat va dirigida a entrenar la 

memòria de treball. 

9. Buscar les figures. Activitat centrada en el paradigma de span. S’han de repetir un 

conjunt de símbols seguint el mateix ordre en el qual han estat presentats. L’objectiu 

és estimular la memòria de treball. 

10. Números enganyosos. Aquesta tasca es centra en la prova de J.R. Stroop, basada en la 

inhibició de la resposta automàtica tot facilitant-ne d’altres més inusuals. Consisteix en 

relacionar diversos números en la pantalla amb la finalitat d’estimular la capacitat 

d’atenció. 

11. De menor a major. És un joc de seqüenciació, l’objectiu és ordenar de menor a major 

un conjunt de nombres donats.  

Per altra banda, l’aplicació conté algoritmes que permeten a l’usuari un augment progressiu 

del nivell de dificultat fins a situar-se en la seva capacitat màxima. En el primer accés a la tasca, 

aquesta s’inicia amb el nivell de dificultat més baix i l’algoritme l’ajusta a través de les 

respostes correctes que proporcioni l’usuari. A partir d’un determinat nombre d’errors 

(configurables i en funció de cada tasca), l’activitat finalitza. Per a la pròxima sessió, l’usuari 

conserva el seu progrés, començant cada activitat a prop de l’últim nivell aconseguit 

prèviament. L’objectiu és mantenir un rang de dificultat òptim, ni fàcil ni difícil, per poder 

augmentar la motivació i l’adherència en la persona.  

Cal destacar, que en subjectes sans no representa un impediment el fet de tenir edat 

avançada, diferent nivell educatiu, diferent experiència prèvia en exercicis d’entrenament 

cognitiu o la familiaritat amb els dispositius mòbils alhora d’executar les tasques requerides en 

aquesta prova pilot.  

 

4.4 Intervenció 

El programa d’entrenament cognitiu ha tingut una duració de 4 setmanes. Els participants van 

rebre indicacions de realitzar 3 sessions d’entre 20-30 minuts, en tres dies diferents, amb un 

temps mínim d’entrenament setmanal de 60 minuts. 

Al llarg de la intervenció pilot, els participants van poder seleccionar les tasques que volien 

executar. Així i tot, van ser instruïts i guiats per a que utilitzessin totes les tasques de manera 

homogènia.   

 

4.5 Variables 

Adherència i participació: 

Es va valorar l’adherència considerant la quantitat de participants que van formar part de 

l’estudi pilot (en relació amb el nombre total d’integrants), el nombre de participants que 
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realment van executar les sessions, els que es van adherir al programa i els que el van 

finalitzar. Per objectivar aquesta valoració es va tenir en compte el nombre de sessions, la seva 

duració i l’extensió total de l’entrenament cognitiu.    

 

Usabilitat: (28)   

La usabilitat fa referència a l’efectivitat, eficiència i qualificació de la satisfacció de l’usuari amb 

un producte, sistema o servei en un context específic. Per avaluar la usabilitat, vam escollir la 

System Usability Scale (SUS), originalment creada per John Brooke l’any 1986. Aquesta eina de 

prova es un qüestionari basat en una escala ràpida, fàcil i senzilla. Ha estat utilitzada 

àmpliament per analitzar la usabilitat en una gran varietat de productes i serveis. És útil inclús 

quan s’aplica a mostres petites (N<14) i té una excel·lent fiabilitat. La seva estructura es centra 

en un breu qüestionari de deu ítems basats en l’escala Likert de cinc punts, des de “totalment 

d’acord” fins a “totalment en desacord”. Les preguntes 1, 3, 5, 7 i 9 són positives i les qüestions 

2, 4, 6, 8 i 10 són negatives. Finalment es proporciona una puntuació total amb una 

interpretació basada en un estàndard de referencia, tot permetent diferenciar eficaçment 

entre sistemes utilitzables i inutilitzables. Una puntuació SUS més alta indica una major 

usabilitat del producte. Segons la investigació, una puntuació SUS per sobre dels 68 punts es 

consideraria per sobre la mitjana i qualsevol valor inferior a 68 estaria per sota de la mitjana. 

Els detalls en referència al disseny del qüestionari (les 10 preguntes) i el mètode de puntuació 

es proporcionen en l’Annex XIV. 

 

4.6 Anàlisi de dades 

L’anàlisi central d’aquest estudi pilot es centrarà en valorar dades descriptives relacionades 

amb l’adherència al programa, sessions executades, nivells aconseguits, usabilitat de 

l’aplicació, etc.  

 

5. RESULTATS 

Adherència i participació: 

Tal com s’observa en l’Annex XV, dels 80 participants contactats només 64 (80% del total inicial 

d’integrants) van acceptar la seva participació a l’estudi. D’aquests 64, tan sols 24 (37.5% dels 

64 que van acceptar) s’han adherit al temps mínim d’entrenament al llarg de les 4 setmanes de 

l’estudi (14400 segons / 240 minuts / 4 hores). Dels 40 que no van adherir-se al temps mínim 

de l’estudi pilot (62.5% dels 64 participants finals), 14 (21.87%) no van dedicar cap temps al 

programa tot haver acceptat la participació i, 26 (40.62%) no han complert amb les pautes 

mínimes de l’estudi. 

Dels 64 usuaris que van acceptar formar part de la prova pilot, només 20 (31.25%) van realitzar 

les 3 sessions setmanals al llarg de les 4 setmanes que va durar l’estudi, mentre que 44 
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(68.75%) no van completar els mínims. Concretament 14 (21.87%) van fer 0 sessions i 30 

(46.87%) van realitzar-ne un nombre inferior als mínims requerits. La mitjana de les sessions 

realitzades durant el període de l’estudi per part dels 64 usuaris finals, ha estat de 9.35 

sessions, mentre que s’haurien d’haver realitzat 12 totals. 

 

Usabilitat: 

El resultat en calcular la mitjana de la puntuació SUS total ha estat de 82.86 punts.  

La Figura 1 representa la qualificació mitjana de les respostes a cada una de les 10 preguntes 

de l’escala SUS. 

 

Figura 1 

 

6. CONCLUSIONS 

 Les dades anteriors ens indiquen una adherència del 37.5% al temps mínim d’entrenament 

i del 31.25% en realitzar les sessions adequades a l’estudi. Aquestes xifres mostren que 

l’entrenament cognitiu en adults sans mitjançant l’aplicació BHCA sense supervisió (tan 

sols donant pautes puntuals), comporta una adherència baixa i no és la millor manera de 

prevenir o retardar l’envelliment cognitiu fisiològic i el deteriorament associat.  

 Tal com ens destaca l’evidència científica, diferents estratègies de supervisió remota 

s’haurien d’implementar perquè aquests programes tinguessin èxit. Estratègies com 

incloure una intel·ligència artificial que realitzes un guiatge a l’usuari al llarg de tot el 
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procés o d’un coach que setmanalment motives als participants mantenint-hi un feedback. 

(27) 

 En termes d’usabilitat, l’aplicació BHCA ha obtingut 82.86 punts a l’escala SUS. Aquests 

resultats indiquen una excel·lent usabilitat i una òptima acceptació per part dels 

participants al pilot d’entrenament cognitiu realitzat a través de l’aplicació BHCA. 

 

7. VALORACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE 

La participació en aquest estudi pilot m’ha permès conèixer en profunditat la base teòrica de 

les diverses funcions cognitives i la seva relació amb les escorces d’associació. També he pogut 

objectivar i comprendre l’amenaça creixent que representa el deteriorament cognitiu a escala 

mundial, i analitzar la viabilitat d’un programa d’entrenament cognitiu mitjançant l’aplicació 

Brain Health Coaching App (BHCA). 

Realitzar aquest mòdul, m’ha facilitat la integració de les competències adquirides durant la 

meva formació en el context de la neurorehabilitació, permetent-me construir un nou 

coneixement sobre les diverses tecnologies en l’àmbit de l’entrenament cognitiu i com 

aquestes a través d’un disseny adequat, poden tenir un gran impacte en prevenir o retardar 

l’aparició del detriment cognitiu amb el conseqüent benefici social i econòmic.  
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Annex I 

 

Estructura del neocòrtex  

 

            Composició cel·lular de les sis làmines del neocòrtex 

                                              Font (1). Purves D. Neurociencia. 2016 

 

 

Àrees citoarquitectòniques 

 

                                              Font (1). Purves D. Neurociencia. 2016 
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Annex II 

 

Superfície de les escorces d’associació humanes 

 

 

                                   

 

                                                                            Font (1). Purves D. Neurociencia. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
Roger Bragulat Gomis  

Annex III 

 

Localització de les principals àrees d’associació de l’escorça 

cerebral, així com de les àrees motores i sensitives primàries i 

secundàries  

 

 

 

 

Font (1). Purves D. Neurociencia. 2016 
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Annex IV 

 

Esquema de l’asimetria hemisfèrica en l’atenció inferida en 

pacients amb negligència 

 

 

 

 

Font (1). Purves D. Neurociencia. 2016 
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Annex V 

 

Organització de les àrees d’associació somàtica, auditiva i visual 

per interpretar l’experiència sensitiva. Totes elles, proveeixen 

informació a l’àrea de Wernicke 

  
 

 

 

                         Font (1). Purves D. Neurociencia. 2016 
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Annex VI 

 

Representació cortical del llenguatge 

 

 

                                                    Font (1). Purves D. Neurociencia. 2016 

 

(A) Diagrama que mostra les àrees de l’hemisferi esquerre en les quals l’estimulació elèctrica 

va influir en la parla.  

(B) Diagrama a partir de les dades de 117 pacients que els hi van analitzar les àrees del 

llenguatge mitjançant un registre elèctric en l’instant de la cirurgia. El número en vermell, 

indica el percentatge de pacients que van mostrar interferència en el llenguatge en resposta 

a l’estimulació d’aquella regió.  
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Annex VII 

 

Àrees encefàliques relacionades amb els trastorns de la 

memòria declarativa 

 

 

 

 

 

              Font (1). Purves D. Neurociencia. 2016 
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Annex VIII 

 

Diagrama del diagnòstic diferencial dels subtipus de DCL 

 

 

 

Font (13). Vicente MJ. 2013 
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Annex IX 

 

Creixement del nombre de persones amb demència en països 

d’ingressos alts, mitjans i baixos  

 

 

 

Font (14). The Lancet Comissions. 2017 
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Annex X 

 

Dades transversals sobre l’envelliment 

 

 

 

 

Font (20). Park DC et al. 2011 
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Annex XI 

 

Teoria STAC. Conjunt de canvis en el sistema neurocognitiu amb 

l’edat 

 

 

 

Font (20). Park DC et al. 2011 
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Annex XII 

 

Activació de l’escorça prefrontal 

 

 

 

 

Font (20). Park DC et al. 2011 
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Annex XIII 

 

Model vital dels factors de risc modificables de la demència  

Font (14). The Lancet. 2017 
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Annex XIV 

 

System Usability Scale  

 

Preguntes: 

1. M’agradaria fer servir l’aplicació amb freqüència. 

2. Trobo l’aplicació complicada. 

3. L’aplicació és fàcil d’utilitzar. 

4. Crec que necessitaria ajuda tècnica per a utilitzar l’aplicació. 

5. Les diverses eines i funcions de l’aplicació estan ben integrades. 

6. Penso que l’aplicació té massa inconsistències. És a dir, funciona d’una manera 

inesperada després d’un determinat pas o acció. 

7. Crec que la majoria de la gent aprendria a utilitzar l’aplicació ràpidament. 

8. Crec que l’ús de l’aplicació és complicat. 

9. M’he sentit còmode/a i segur/a en el maneig de l’aplicació. 

10. He necessitat aprendre moltes coses abans de poder utilitzar l’aplicació correctament.  

Interpretació: 

Les normes de puntuació de l’escala SUS són les següents: (1) segons el nivell, cada qüestió té 

una puntuació base que varia entre l’1 al 5, fent referència al rang “totalment en desacord” 

fins a “totalment d’acord”; (2) les puntuacions de les preguntes 1, 3, 5, 7 y 9 són iguals a la 

puntuació base menys 1 i les qüestions 2, 4, 6, 8 i 10 són iguals a cinc menys la puntuació base; 

(3) es sumen les puntuacions de les deu preguntes i el resultat es multiplica per 2,5. El SUS es 

representa com percentatge. 

SUS=2.5×[∑n=1 5 (U 2 n−1−1)+(5−U 2n)] 
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Annex XV 

 

Representació gràfica del procés de selecció dels participants i 

de la seva participació en el programa d’entrenament cognitiu 

 

 

 

Mail preselección Se pregunta por el tipo de dispositivo

Mail informativo 
con los detalles

Instalan 
aplicaciones BHCA 
y Cognitest

BHCA se instala con 
fichero apk

Inicio piloto

Realizar 
entrenamiento

Fin Entrenamiento

 
 

 

 

 

 

 

Cumplimentar cuestionario 
Inicial 
Cognitest 
4 grupos (2x2 variables) 
 

Cuestionario por tarea 

Guttmann Cognitest 
Cuestionario Usabilidad 
(SUS) 

Iphone 

No interesadoss 

No contestan 

 

No pueden cumplir 

con los requisitos  

Dispositivo no 

acepta aplicación 

No disponibilidad/ 

adherencia 

80 

16 

24 

26 

64 

50 


