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The rapid evolution of neuropsychological assessment in 
recent years reflects a growing sensitivity among clinicians 
generally to the practical problems of identification, 
assessment, care, and treatment of brain impaired patients.  

M. D. Lezak (1927-2021)  
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Resum  

Introducció. En l’actualitat, existeixen múltiples bateries neuropsicològiques computeritzades 
que han estat validades i comercialitzades. Tanmateix, hi ha poques eines que tinguin dades 
normatives en població amb dany cerebral greu o que incloguin un mòdul de valoració 
cognitiva general a l’inici de la bateria.     

Objectius. El Guttmann Cognitest® és una bateria computeritzada online que està formada 
per dues parts, un mòdul d’exploració cognitiva general (cribratge) i la part central formada 
per 6 proves que avaluen els principals dominis cognitius (cognitest). El propòsit d’aquest 
treball és descriure el rendiment en els ítems de cribratge i valorar la seva relació amb 
l’execució del cognitest en una mostra de pacients de l’Institut Guttmann.  

Mètode. 50 pacients de l’Institut Guttmann (66% homes, edat = 44.42 ± 13.92 anys) amb 
diagnòstic de dany cerebral adquirit o altres patologies neurològiques han participat en 
aquest estudi. Els participants han completat el Guttmann Cognitest® a través d’ordinador 
(88%, dels quals un 60% ha fet servir ratolí i el 40% restant ha interactuat tàctilment) o d’un 
iPad (12%). El temps mitjà d’execució ha sigut de: 30.22 ± 8.43 minuts.  

Resultats. En els diferents dominis del cribratge així com en la puntuació total d’aquest s’han 
observat distribucions esbiaixades negativament i amb poca variabilitat, evidenciant 
l’existència d’efectes sostre. Amb tot, les puntuacions del cribratge estan associades 
significativament amb el rendiment en el cognitest. Addicionalment, l’anàlisi amb corba ROC 
ha evidenciat que la puntuació total del cribratge és capaç de predir amb una bona capacitat 
discriminativa quan es produirà una administració vàlida o invàlida en el cognitest. 

Discussió. Els resultats ofereixen evidència preliminar sobre el valor de la introducció d’un 
mòdul inicial d’avaluació cognitiva general en el context d’una bateria neuropsicològica 
computeritzada més completa quan s’aplica a pacients amb dany cerebral adquirit o altres 
patologies neurològiques.  
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1. Introducció  

1.1. Notes generals 

Gràcies als avenços mèdics de les darreres dècades, el nombre de supervivents a un 
dany cerebral adquirit (DCA) ha augmentat considerablement (Faul i Coronado, 2015; Saini 
et al., 2021). Encara més, davant l’envelliment progressiu de la població (United Nations, 
2019), les xifres de persones afectades de DCA, altres malalties neurològiques, malalties 
neurodegeneratives i neuropsiquiàtriques han augmentat i s’espera que l’ascens es 
mantingui a les pròximes dècades (Barnett et al., 2012). En conjunt i a conseqüència 
d’aquest escenari, un nombre substancial de persones conviu amb dèficits cognitius, els 
quals tenen un fort impacte en la funcionalitat i la qualitat de vida del pacient i la família i alts 
costos econòmics (Lorenz i Doonan, 2021; Tramonti et al., 2019; Whyte et al., 2011). 
L’abordatge terapèutic i la investigació de noves estratègies de tractament per a aquestes 
dificultats és imprescindible, però requereix com a pas previ també indispensable la 
identificació i correcta avaluació del funcionament cognitiu (Junqué i Barroso, 2009; Lezak 
et al., 2012). En aquest punt entra en joc l’avaluació neuropsicològica. 

L'avaluació neuropsicològica pot ser definida com l’exploració sistemàtica de les relacions 
entre el cervell i la conducta. En termes més operatius, pot entendre’s com l’aplicació 
d’instruments psicomètrics i altres metodologies com l’entrevista i l’observació per evidenciar 
les dificultats de l’individu, així com aquelles capacitats neuropsicològiques preservades1 
(Lezak et al., 2012; Peña-Casanova, 2019). Aquesta exploració pot tenir lloc en múltiples 
contextos i amb diferents finalitats: per al diagnòstic; per a la detecció de necessitats de 
tractament i per a la planificació i monitoratge de la intervenció; per avaluar l’eficàcia i 
efectivitat de tractaments; per a la recerca i per a l’àmbit forense (Lezak et al., 2012). Per tal 
que aquestes pràctiques es duguin a terme amb garanties i que aportin informació fiable i 
vàlida, és condició indispensable comptar amb instruments d’avaluació estandarditzats i amb 
bones propietats psicomètriques. Avui dia es disposa de molts instruments d’avaluació que 
compleixen amb aquests requisits (Howieson, 2019). Tots ells són el fruit d’una llarga tradició 
d’exploració de les dificultats cognitives.  

1.2. L’avaluació neuropsicològica des d’una perspectiva històrica  

L’avaluació neuropsicològica, tal com avui la coneixem, té més de cent anys d’història. 
Fins a finals del segle XIX, els neuròlegs i psiquiatres empraven de forma exclusiva 
l’observació i el seu ull clínic per al diagnòstic (Eling, 2019). Les exploracions se 
circumscrivien a l’observació no sistematitzada dels símptomes conductuals i a exàmens 
rudimentaris que es creaven ad hoc, segons cada cas (García-Molina i Peña Casanova, 
2022).  

Les primeres bateries neuropsicològiques s’atribueixen a Konrad Rieger l’any 1888 i 
Georg Theodor Ziehen l’any 1908, si bé aquestes no tenien barems i la interpretació del 
resultat requeia en el judici del clínic (Eling, 2019; García-Molina i Peña-Casanova, 2022). 
Shepherd Ivory Franz, qui va publicar l’any 1912 una extensa bateria de tests psicològics per 
aplicar al context clínic, destacava la necessitat de disposar de dades normatives per a 
comparar el rendiment del pacient. Aquest darrer punt, en combinació amb la influència que 

                                                

1 Per la naturalesa del Guttmann Cognitest® i els objectius del present treball, el focus es posarà exclusivament 
en la cognició. Així i tot, convé aclarir que la neuropsicologia, i per extensió l’avaluació neuropsicològica, també 
tenen com a objectes d’estudi l’emoció i la conducta (Junqué i Barroso, 2009).   
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van exercir els pioners en psicometria i avaluació de la intel·ligència (e.g., Francis Galton, 
Alfred Binet, James McKeen Cattell, David Wechsler), va suposar el tret de partida en 
l’estandardització dels tests neuropsicològics (Barr, 2018; Eling, 2019; García-Molina i Peña-
Casanova, 2022). 

Al llarg del segle XX van emergir diferents aproximacions a l’avaluació neuropsicològica 
(Barr, 2018; Casaletto i Heaton, 2017; Eling, 2019; García-Molina i Peña-Casanova, 2022). 
Així, és possible identificar autors que advocaven per l’aplicació d’una bateria fixa de proves 
i que posaven el focus en els resultats quantitatius d’aquestes (e.g., Ward Halstead i Ralph 
Reitan), mentre d’altres, sense renunciar a l’ús de tests estandarditzats, defensaven una 
aplicació més flexible en funció de les necessitats del pacient (e.g., Arthur Lester Benton). 
Alhora, en contrast amb l’enfocament purament quantitatiu, van aparèixer defensors 
d’observar com el pacient realitzava les proves (e.g., Kurt Goldstein i Martin Scheerer) i 
d’altres que, anant un pas més enllà, se centraven en l’estudi sistematitzat del procés i dels 
errors comesos durant l’execució del test (e.g., Alexander Romanov Luria, Edith Kaplan).  

Fos quina fos l’aproximació adoptada, la funció principal de l’avaluació neuropsicològica 
fins a la introducció clínica de la tomografia computeritzada l’any 1971 (Raichle, 2009) era 
esbrinar la localització i lateralització de la lesió cerebral. Amb la possibilitat d’analitzar 
l’encèfal en viu i cartografiar les zones cerebrals i les lesions, l’objectiu d’aplicar tests 
neuropsicològics va passar a ser la caracterització del grau d’integritat de les funcions 
cognitives i l’estudi exhaustiu de les relacions cervell-conducta (García-Molina i Peña-
Casanova, 2022). Tot i que en menor mesura que la tomografia, la revolució tecnològica de 
l’era digital va conduir a un nou moviment en l’avaluació neuropsicològica (Miller i Barr, 
2017).  

1.3. La tecnologia en el camp de l’avaluació neuropsicològica 

De forma anàloga a l’interès creixent que es va produir (i encara avui es manté) entorn de 
l’ús de tecnologies aplicades a la rehabilitació neuropsicològica (Sánchez-Carrión et al., 
2011), l’era digital va dirigir l’esforç d’alguns investigadors i clínics envers la creació 
d’avaluacions neuropsicològiques computeritzades (aquest moviment tecnològic és batejat 
per Parsons, 2016, com a “Neuropsicologia 2.0”). En un consens publicat per l’American 
Academy of Clinical Neuropsychology i la National Academy of Neuropsychology es 
defineixen les avaluacions neuropsicològiques computeritzades com: “qualsevol instrument 
que utilitzi un ordinador, una tauleta digital, un dispositiu portàtil o una altra interfície digital 
en lloc d'un examinador humà per administrar, puntuar o interpretar proves de funció 
cerebral” (Bauer et al. 2012, p. 2; traducció al català pròpia). L’atractiu generat per les 
avaluacions computeritzades respon als múltiples avantatges que ofereixen en comparació 
amb les proves clàssiques de llapis i paper, per bé que també tenen limitacions. 

1.3.1. Avantatges 

En la presentació d’instruccions i estímuls. En l’administració de la tasca, les eines 
computeritzades permeten homogeneïtzar totes les exploracions, en eliminar la influència 
que les característiques personals de l’avaluador o el seu estat en aquell precís moment 
(e.g., fatiga, estat d’ànim) poden exercir en la presentació de les proves (Parsons, 2016). 
Així mateix, hi ha un control molt més precís de la presentació temporal dels estímuls i és 
possible incorporar característiques addicionals (e.g., elements en moviment, sons) o 
presentar els diferents assaigs de forma aleatòria (Parsons, 2016). També es poden 
programar criteris de començament, de retorn i de finalització que siguin diferents en funció 
de les característiques del pacient, i anar adaptant la dificultat de la prova segons el 
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rendiment en els ítems precedents (Wouters et al., 2011)2. Finalment, és possible aplicar la 
prova en altres idiomes (independentment de si l’examinador els parla o no) (Parsons, 2016).  

En les mesures registrades. Les administracions computeritzades incrementen la 
quantitat de variables que es poden recollir simultàniament (e.g., latències, nombre d’errors, 
nombre de moviments) i la qualitat de les dades (e.g., precisió mil·limètrica en tasques 
cronometrades, especialment rellevant en les proves de temps de reacció) (Parsons, 2016). 
Aquestes mesures no fan referència només a la qualificació final de la prova o al temps 
emprat, sinó també a aspectes del procés (Díaz-Orueta et al., 2020; Libon et al., 2021). A 
tall d’exemple, s’ha descrit la mesura a través d’algoritmes de variables motores, 
cinemàtiques i visuoespacials durant el procés d’elaboració del Test de Dibuix del Rellotge 
(Davoudi et al., 2021). Com a resultat, s’enriqueix la informació recollida, la qual és més 
acurada i té una major variabilitat interindividual i intraindividual, el que facilita detectar 
dèficits cognitius subtils o mostrar canvis menors (tot i que amb potencial significació clínica) 
entre moments temporals (Germine et al., 2019; Libon et al., 2021).  

En l’obtenció de puntuacions. El neuropsicòleg inverteix un temps considerable per 
corregir cada prova de llapis i paper, consultar els barems corresponents i introduir les 
puntuacions al sistema operatiu del seu centre. Mitjançant administracions computeritzades, 
és possible obtenir puntuacions al moment, lliures d’error humà (e.g., errades en el còmput 
o en l’estandardització de la puntuació) i que s’introdueixin automàticament en bases de 
dades (Parsons, 2016). Altrament, els sistemes de puntuació d’alguns tests comporten certa 
subjectivitat que recau en el criteri de l’avaluador i que poden induir a qualificacions força 
variables (e.g., la precisió de la Figura Complexa de Rey-Osterrieth). Com a solució, 
actualment, s’estan començant a crear algoritmes basats en intel·ligència artificial que poden 
fer la correcció automatitzada (Simfukwe et al., 2021). Especialment en el món de la recerca, 
en què s’ha de minimitzar al màxim el biaix, aquesta alternativa es percep com a molt 
prometedora.  

En les administracions a distància. Les avaluacions computeritzades online amplien 
encara més l’horitzó d’oportunitats en permetre que els pacients o participants puguin 
realitzar el test autònomament des de les seves cases (Parsons, 2016). En l’àmbit clínic, 
aquesta possibilitat obre la porta a atendre a pacients que no poden acudir al centre, sigui 
per raons geogràfiques o per altres situacions excepcionals (e.g., els confinaments durant la 
pandèmia de la Covid-19). Per altra banda, en el context de recerca actual (e.g., amb els 
consorcis internacions de patologies i les iniciatives d’investigació en salut cerebral), la 
possibilitat d’obtenir mesures cognitives de milers de persones en un breu lapse de temps 
és una idea molt atractiva que ja està sent explotada (e.g., Cattaneo et al., 2018). Aquestes 
aplicacions autònomes també faciliten fer seguiments longitudinals a través de breus 
exploracions poc espaiades en el temps que són capaces de reflectir amb major precisió el 
funcionament cognitiu real de la persona, a l’hora que potencien la sensibilitat per detectar 
canvis en el temps (Casaletto i Heaton, 2017; Germine et al., 2019; Libon et al., 2021).    

                                                

2 En anglès, aquesta modalitat d’avaluació rep el nom de Computerized Adaptive Testing (CAT), la qual s’ha 
d’entendre com l’administració computeritzada d’un test en què s’adapta la dificultat de l’ítem al nivell d’habilitat 
mostrada per l’individu. El paradigma psicomètric subjacent és la teoria de resposta a l’ítem (Reise i Waller, 
2009). Aquest tipus d’administracions s’han mostrat més eficients que les clàssiques, ja que la durada total de 
la prova és substancialment menor, mentre que mantenen (o fins i tot maximitzen) la precisió (Wouters et al., 
2011). A banda, com que aquestes proves estan basades en grans conjunts d’ítems que s’han qualificat amb 
la mateixa dificultat, es facilita la creació de formes alternatives del mateix test (Parsons, 2016).  
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1.3.2. Inconvenients  

Relacionats amb les propietats psicomètriques. A diferència dels tests de llapis i paper 
que han passat per un extens procés de validació previ a la seva publicació i comercialització, 
moltes proves computeritzades han sigut publicades i començades a utilitzar amb unes 
dades psicomètriques i normatives clarament insuficients i d’una qualitat variable (Gates i 
Kochan, 2015; Schmand, 2019). Com assenyala Schmand (2019), no es pot assumir que un 
test és fiable pel simple fet que presenta les instruccions de forma estandarditzada i té una 
correcció completament objectiva. Un test digitalitzat és un nou instrument, inclús en els 
casos en què es tracta d’una adaptació fidedigna de la versió original (Bush et al., 2018; 
Germine et al., 2019). De fet, un dels punts que genera major preocupació és la potencial 
equivalència entre les exploracions de llapis i paper i les exploracions digitals. En general, 
es compta amb evidència de correspondència entre les dues modalitats (Parsons, 2016), per 
bé que no és perfecta i hi ha algunes excepcions (e.g., el Wisconsin Card Sorting Test; vegeu 
Feldstein et al., 1999). En poques paraules, les propietats psicomètriques de les eines 
digitalitzades es troben en el rang d’acceptables a adequades, però no solen superar les 
dels tests clàssics (Calamia et al., 2013; Feenstra et al., 2017).  

Relacionats amb aspectes tècnics. Les administracions computeritzades depenen del 
correcte funcionament i interacció de l’equip i del programari i, en el cas de les proves en 
línia, d’una connexió a Internet estable durant la realització del test. Cal tenir en compte, a 
més, que els diferents dispositius electrònics compten amb característiques (e.g., 
processadors, capacitat, resolució de la pantalla) i sistemes operatius substancialment 
diferents que poden comprometre l’equivalència dels resultats (vegeu la revisió de Parsons 
et al., 2018, per una explicació detallada de totes les fonts d’error degudes a aspectes 
tècnics). Per exemple, Schatz et al. (2015) han demostrat que els dispositius amb sistema 
iOS tenen una major precisió temporal que els d’Android en tasques de temps de reacció. 
Un punt addicional a considerar és que les proves computeritzades estan estretament 
lligades als avenços tecnològics: si s’introdueixen canvis a les característiques tècniques del 
producte, es poden veure alterades les propietats psicomètriques i requerir un nou procés 
de validació (Bush et al., 2018; Germine et al., 2019). 

Relacionats amb l’administració. Les administracions computeritzades resten flexibilitat 
a l’actuació del neuropsicòleg (Parsons, 2016). A la pràctica clínica, és freqüent adonar-se 
quan ja s’ha començat una prova que el pacient no ha comprès correctament la consigna o 
que l’ha oblidat (Schmand, 2019). En aquests casos, és necessari repetir les instruccions i, 
segons com, tornar a començar la tasca. En altres situacions, es dona temps extra o 
s’ofereixen més intents a l’avaluat per conèixer les seves habilitats màximes (el que es coneix 
com a “testejar els límits”). Res de l’anterior és possible amb avaluacions digitals que estan 
preprogramades. També es perd la part humana d’oferir suport i animar als pacients, el qual 
pot reduir la motivació d’aquests per rendir adequadament (Howieson, 2019). Finalment, en 
el cas de les proves en línia no supervisades, l’avaluador no pot controlar les condicions 
ambientals amb què s’estan realitzant les proves ni detectar conductes com la manca de 
motivació, la simulació de dèficits cognitius o la frustració davant els errors (Parsons, 2016).  

Relacionats amb les característiques del participant. Les administracions 
computeritzades poden veure’s limitades per la competència o familiaritat amb la tecnologia 
digital de la persona avaluada o per la seva reacció emocional envers aquesta (a la literatura 
s’han descrit casos de respostes d’estrès i ansietat importants, especialment amb persones 
amb dificultats cognitives) (Feenstra et al., 2017). En un altre ordre de coses, en el cas de 
gent gran i pacients amb DCA hi poden haver dèficits o alteracions sensorials (e.g., 
deficiències visuals o auditives, sobrecàrrega sensorial), motores (e.g., dificultats motores 
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per respondre amb rapidesa i precisió) i cognitives (e.g., dèficits mnemònics en què s’oblida 
la consigna de la prova) que comprometin els resultats de l’exploració neuropsicològica 
computeritzada. En aquestes situacions, com indiquen Bauer et al. (2012), l’avaluació 
computeritzada pot no ser viable i es requerirà una exploració tradicional.  

Relacionats amb aspectes ètics i legals. El fet de recollir dades a distància genera 
inquietud sobre la protecció, integritat i disponibilitat de les dades (Davis, 2019). Aquest punt, 
l’abordatge del qual escapa les possibilitats d’aquest treball, és tractat amb profunditat a 
Bauer et al. (2012).  

1.3.3. Posant els avantatges i els inconvenients a la balança 

Aquest complex entramat d’avantatges i inconvenients ha generat una situació força 
polaritzada en el camp de l’avaluació neuropsicològica, en què la separació existent entre el 
món de la recerca i la pràctica clínica es fa molt evident. Mentre que hi ha hagut una explosió 
d’investigacions sobre validacions d’eines d’avaluació computeritzades (n’hi ha prou amb fer 
una cerca bàsica a Medline Pubmed i comparar el nombre de resultats actuals amb els de 
fa vint anys), els clínics majoritàriament continuen fent ús de tasques de llapis i paper. Així 
ho demostra l’enquesta desenvolupada als EUA i al Canadà per la International 
Neuropsychological Society i la Divisió 40 de l’American Psychological Association, en què 
es posa de manifest que els tests més usats són, en aquest ordre: les escales d’intel·ligència 
i memòria de Wechsler, el Trail Making Test i el California Verbal Learning Test (Rabin et al., 
2005). Els resultats reportats l’any 2005 es mantenen sense canvis deu anys després (Rabin 
et al., 2016).  

Aquesta situació d’immobilisme ha portat a alguns autors a sostenir (i criticar el fet) que la 
neuropsicologia no ha avançat al nivell d’altres disciplines neurocientífiques (Dodrill, 1997). 
Parsons (2016) fa referència a l’assoliment d’un sostre en el desenvolupament de noves 
eines d’avaluació i Miller i Barr (2017) parlen d’una “crisi tecnològica en la neuropsicologia”. 
Segons aquests autors, la necessitat apressant d’abraçar les tecnologies digitals i incorporar 
elements d’altres neurociències respon a les limitacions dels tests clàssics de llapis i paper. 
A propòsit d’això, Howieson (2019) apunta que, si bé en l’actualitat es posseeix un bon 
armament de tests neuropsicològics, alguns d’ells no tenen formes d’administració 
alternatives (e.g., les escales Weschler), tenen dades normatives inadequades (e.g., 
provenen de mostres massa petites o s’utilitzen sense tenir en compte aspectes culturals) o 
s’han tornat massa coneguts pel públic general3. Parsons (2016), al seu torn, es mostra molt 
crític amb què actualment es facin servir tests que es van dissenyar fa més d’un segle amb 
la finalitat de localitzar lesions i avaluar constructes com les funcions frontals (o executives, 
si adoptem la terminologia actual; Lezak et al., 2012), les quals no necessàriament es troben 
relacionades amb el funcionament en el dia a dia (i.e., tenen una validesa ecològica 
limitada)4.  

                                                

3 Howieson (2019) manifesta que molts tests neuropsicològics es poden trobar amb facilitat a Internet. A més, 
també posa com a exemple les notícies que van recollir que Donald Trump havia passat el test de MoCA i ho 
van publicar juntament amb captures completes del test (vegeu un exemple en el següent enllaç). En el nostre 
context, el títol del documental sobre en Pasqual Maragall, “Bicicleta, cullera, poma”, ha tornat àmpliament 
conegudes les tres paraules a memoritzar del MMSE (Blesa et al., 2001).  

4 El problema de la manca de validesa ecològica també s’estén a les proves computeritzades. En l’actualitat, 
un camp molt prolífic que pot resoldre parcialment aquesta problemàtica és el de l’avaluació neuropsicològica 
amb realitat virtual (el que Parsons, 2016, enquadra dins de la “Neuropsicologia 3.0”). Aquest tòpic queda fora 
dels límits temàtics d’aquest treball, de manera que es remet al lector a la metaanàlisi de Negut et al. (2016). 

https://www.nbcnews.com/health/mental-health/trump-cognitive-test-what-montreal-cognitive-assessment-exam-n1234762
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/bicicleta-cullera-poma-versio-subtitulada-en-castella/video/5853201/
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En l’altra cara de la moneda, Schmand (2019) analitza la situació i fa una defensa dels 
tests clàssics, destacant la gran quantitat de dades normatives i de bones propietats 
psicomètriques que donen suport a la seva continuïtat i que es recullen extensament en els 
grans manuals com Lezak et al. (2012) o Strauss et al. (2006). En la mateixa línia, d’altres, 
sense obviar la necessitat d’incorporar la tecnologia, demanen prudència i no sucumbir a les 
pressions tecnològiques en detriment de la qualitat psicomètrica i l’estandardització, ja que 
en cas contrari, es corre el risc de cometre errors diagnòstics i prendre decisions pobres a la 
pràctica clínica (Gates i Kochan, 2015). Donats tots aquests riscos i inconvenients, s’han 
publicat diversos consensos per guiar la creació i adopció de tècniques computeritzades amb 
garanties, basat en l’evidència (Bauer et al., 2012; Bush et al., 2018; Germine et al., 2019). 
Amb aquests consensos, es marca una línia de treball que, en comptes d’advocar per un 
canvi total de metodologia, aposta per la coexistència d’ambdues (en aquest sentit, Singh i 
Germine, 2021 parlen d’un “model híbrid”). D’aquesta manera, exposen Libon et al. (2021), 
l’interès no rau tant en la transformació digital de tests de paper i llapis que ja funcionen en 
aquest format, sinó de la complementació d’aquests amb noves mesures sobre el 
funcionament cognitiu del pacient (especialment sobre dèficits molt subtils).  

Assumint que les proves neuropsicològiques computeritzades presenten potencialitats i 
limitacions, però que aquestes darreres poden ser superades a través de bones pràctiques 
(Bauer et al., 2012), és moment de profunditzar en algunes d’elles. Sota aquest paraigua 
conceptual tan ampli es recullen tant l’adaptació de tests clàssics de llapis i paper com la 
generació de noves proves i bateries administrades digitalment. Respecte als primers, 
alguns exemples de digitalitzacions són el Wisconsin Card Sorting Test, les Matrius 
Progressives de Raven o el Test de Stroop (Parsons, 2016). El focus del treball es posarà, 
però, en les bateries.  

1.4. Bateries neuropsicològiques computeritzades 

Des d’un punt de vista històric, els àmbits de la neuropsicologia militar i de l’esport són 
dels primers que introdueixen les proves computeritzades des de les dècades de 1980 i 1990 
(Parsons, 2016). La bateria Automated Neuropsychological Assessments Metrics (ANAM) 
va ser creada per part del departament de defensa dels Estats Units per fer valoracions a 
militars amb dany cerebral adquirit i prendre decisions sobre la seva capacitat futura de retorn 
a l’exèrcit (Reeves et al., 2007). En la mateixa línia, es van crear bateries específiques com 
la Immediate Post-Concussion Assessment and Cognitive Testing ([ImPACT], Maroon et al., 
2000) per valorar l’impacte cognitiu després d’un traumatisme cranioencefàlic (TCE) lleu (i.e., 
concussió) fent esport (Schatz et al., 2011).  

Més enllà d’aquests àmbits més circumscrits, l’any 1993 es comercialitza MicroCog 
(Powell, 1993), una de les primeres bateries neuropsicològiques computeritzades per a la 
detecció del deteriorament cognitiu. Després d’aquest moment, el nombre de bateries ha 
augmentat considerablement (Casaletto et al., 2017). D’entre moltes, és possible que la 
Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery ([CANTAB], Fray et al., 1996) sigui 
una de les més conegudes i que gaudeix d’unes millors propietats psicomètriques. Es remet 
al lector a les revisions sistemàtiques següents per consultar les bateries existents en els 
àmbits de l’enviliment i les demències (Koo i Vizer, 2019; Öhman et al., 2021; Tsoy et al., 
2021), els TCE lleus (Arrieux et al., 2017; Farnsworth et al., 2017; Jones et al., 2021), 
l’esclerosi múltiple (Lapshin et al., 2012; Wojcik et al., 2019), l’epilèpsia (Witt et al., 2013) o 
la infecció per VIH (Vance et al., 2019; Wilson et al., 2021). 

Cal reconèixer que en la majoria de bateries hi ha una gran superposició de funcions 
avaluades, amb un predomini d’exploració de les funcions executives, la memòria, l’atenció 
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i la velocitat de processament. Una gran part de les proves es fonamenten en aplicar les 
idees centrals de les grans valoracions neuropsicològiques clàssiques, tot i que algunes com 
la CANTAB també incorporen paradigmes procedents de la neurociència cognitiva com la 
Tasca de Senyals de Parada (Schmand, 2019). Malgrat tot, com es desprèn de les revisions 
enumerades al paràgraf anterior, hi ha grans divergències entre bateries respecte al paper 
que adopta l’avaluador, el mode d’interacció amb la plataforma (e.g., tàctil, amb ratolí), el 
dispositiu usat (e.g., ordinador, tauleta, mòbil) o la duració i la seva finalitat (e.g., des de 
proves curtes de cribratge fins a bateries més exhaustives que s’estenen més d’una hora).  

1.5. Hi ha espai per una nova eina d’avaluació neuropsicològica computeritzada?  

Actualment, ja hi ha múltiples bateries neuropsicològiques computeritzades en el mercat 
que han estat validades en grans mostres i han demostrat tenir propietats psicomètriques 
acceptables. No obstant això, aquests instruments o els estudis de validació sobre els quals 
es fonamenten compten amb algunes limitacions que val la pena descriure breument.  

En primer lloc, existeix un biaix quant al tipus de població per la qual s’han creat o amb 
les quals s’han validat aquestes bateries. Efectivament, un gran gruix dels estudis s’ha 
desenvolupat en població envellida, en el marc de la detecció i la discriminació de 
l’envelliment i les demències (e.g., Koo i Vizer, 2019). Més encara, també existeix un biaix 
dins del món del DCA i de les patologies neurològiques que no cursen necessàriament amb 
demència. En efecte, una gran proporció dels estudis o bé se centren en pacients amb TCE 
lleu procedents del món de l’esport (e.g., Arrieux et al., 2017) o de l’àmbit militar (e.g., Jones 
et al., 2021), o bé adopten uns criteris d’elegibilitat molt restrictius, deixant de banda aquells 
pacients amb dèficits cognitius o del llenguatge més severs (Wall et al., 2015). Per tant, se 
sap que hi ha bateries que funcionen molt bé en una part de la població, però és legítim 
posar en dubte la capacitat de generalització d’aquests resultats.  

En segon lloc, i estretament relacionat amb el darrer punt, es pot plantejar si hi ha 
alternatives que no impliquin excloure dels estudis de validació a tots aquells pacients que a 
priori es creu que no podran realitzar la prova computeritzada (e.g., a causa de dificultats 
cognitives o del llenguatge). Seguint aquesta línia argumental, pot ser interessant introduir 
un mòdul inicial de cribratge per tractar de discernir quan té sentit i quan no continuar 
l’administració de la prova completa. En aquest cas, fins i tot si l’administració és deficient i 
la prova no resulta vàlida, l’anàlisi quantitativa i qualitativa del mode de comportament i dels 
errors comesos en el cribratge pot ser informativa i ajudar a avançar en el desenvolupament 
de noves eines d’avaluació en un nínxol de pacients que s’ha tendit a descuidar en els 
estudis de validació (Wall et al., 2015).  

En tercer i darrer lloc, convé recordar que un dels principals objectius de l’avaluació 
neuropsicològica és la detecció de necessitats de tractament i la planificació i monitoratge 
de la intervenció (Lezak et al., 2012). La majoria de bateries revisades queden circumscrites 
a la part d’avaluació. Tanmateix, tenint en compte que actualment bona part dels programes 
de rehabilitació cognitiva inclouen una part computeritzada (Sánchez-Carrión et al., 2011; 
Solana et al., 2015), sembla raonable plantejar-se la creació d’una plataforma digital única 
en què convergeixin la part d’avaluació i de rehabilitació (Cattaneo et al., 2020). És més, el 
fet d’introduir un programa d’avaluació computeritzada en el sinus d’un programa 
d’intervenció informatitzat que ja és extensament utilitzat a la clínica pot contribuir a apropar 
els avenços tecnològics i les darreres troballes de la neurociència cognitiva a la pràctica. 

En els tres punts anteriors és on el Guttmann Cognitest® pot aportar valor i és a partir 
dels quals es planteja el present treball.
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2. Raó de l’estudi i objectius 

El Guttmann Cognitest® s'ha dissenyat com a una eina computeritzada amb l’objectiu 
d’obtenir un perfil neuropsicològic de les principals funcions cognitives. En el futur, es podria 
integrar l’aplicació com a mòdul d'avaluació del "Guttmann, NeuroPersonalTrainer"®, una 
plataforma de telerehabilitació cognitiva (Solana et al., 2015).  

L’aplicació està formada per dues parts ben diferenciades. Per un costat, hi ha un mòdul 
inicial amb una exploració de les funcions cognitives més bàsiques, la finalitat del qual és 
determinar en quins participants té sentit i en quins no aplicar tota la prova completa. Per un 
altre, conté la bateria pròpiament dita, formada per sis tests que pretenen avaluar l’atenció i 
la velocitat de processament, la memòria, les funcions executives i les habilitats 
visuoespacials.  

En el moment actual el Guttmann Cognitest® es troba en fase de validació, tant en 
població sana com en població amb DCA i altres patologies neurològiques. En aquest 
context, aquest treball pretén respondre a tres preguntes claus entorn del funcionament del 
cribratge en una mostra de pacients de l’Institut Guttmann:  

I. Com rendeixen els pacients en el cribratge? Hi ha variabilitat de resposta, o bé 
s’observen efectes terra o sostre? 

II. El rendiment dels pacients en el cribratge guarda relació amb l’execució en les proves 
del cognitest? Quins components del cribratge són més importants? 

III. La puntuació total en el cribratge permet discriminar aquells pacients que tindran un 
perfil vàlid en el cognitest d’aquells que no?    

Traduint-ho a uns termes més operatius, el treball s’articula d’acord amb tres objectius 
específics:  

I. Explorar les puntuacions obtingudes en els diferents components del cribratge 
mitjançant estadístics descriptius de tendència central, dispersió i forma, i amb 
representacions gràfiques.  

II. Valorar la relació (i en alguns casos la contribució independent) de cadascun dels 
components del cribratge amb les puntuacions del cognitest per mitjà de coeficients 
de correlació i models de regressió lineal.  

III. Determinar la capacitat discriminatòria de la puntuació total del cribratge per predir si 
un participant assolirà un perfil vàlid o invàlid en el cognitest a partir de l’anàlisi de la 
corba característica operativa del receptor (ROC, per les sigles en anglès). 
Addicionalment, proposar un punt de tall que maximitzi la sensibilitat i l’especificitat. 
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3. Mètode 

3.1. Disseny de l’estudi 

Es tracta d’un estudi transversal en què s’han adquirit mesures dels participants en un sol 
moment temporal. El present treball s’ha vertebrat seguint les guies de la Iniciativa STROBE 
per a estudis transversals (von Elm et al., 2007). L’estudi ha estat aprovat per la Comissió 
d’Ètica de la Fundació Institut Guttmann i s’ha desenvolupat seguint les directrius de la 
Declaració de Hèlsinki. 

3.2. Context  

La recollida de dades s’ha dut a terme a la sala d’informàtica de l’Àrea de 
NeuroPsicoSocial de l’Institut Guttmann (Badalona, Espanya) en dos períodes de temps: la 
setmana del 29 de novembre al 3 de desembre de 2021 i la setmana del 28 de febrer al 4 de 
març de 2022.  

Durant les administracions d’aquest treball, l’autor i una altra alumna de pràctiques han 
supervisat les aplicacions del Guttmann Cognitest® sota la direcció del Dr. García-Molina. 
S’ha procurat que les administracions es duguin a terme en unes condicions ambientals 
òptimes i amb la mínima intervenció possible de l’avaluador (l’aplicació està dissenyada per 
a poder-se executar de forma totalment autònoma, ja que compta amb una interfície que 
ofereix instruccions escrites acompanyades de visualitzacions d’exemple i elements de 
pràctica).  

3.3. Participants  

La mostra està conformada per 50 pacients adults ingressats o en règim ambulatori que 
reben tractament neuropsicològic assistit per ordinador a l’Àrea de NeuroPsicoSocial de 
l’Institut Guttmann. Els pacients tenen un ampli ventall de patologies neurològiques que solen 
cursar amb dèficits cognitius (e.g., ictus, TCE, altres tipus de DCA). No s’han adoptat uns 
criteris d’elegibilitat més estrictes, ja que es pretén obtenir una primera aproximació 
exploratòria de com funciona el Guttmann Cognitest® amb pacients amb patologies 
neurològiques diverses.  

A més a més, tot i que no és la població objecte d’estudi, en alguns moments del treball 
es farà referència a la cohort de la Barcelona Brain Health Initiative (BBHI), un estudi 
poblacional amb adults de 40 a 65 anys lliures de qualsevol malaltia neurològica o 
psiquiàtrica al moment de ser reclutats. Aquests participants sans serviran per posar en 
context el funcionament cognitiu dels pacients de l’estudi. La descripció completa de la 
metodologia i dels criteris d’elegibilitat de la BBHI pot consultar-se al protocol de Cattaneo et 
al. (2018). 

3.4. Avaluació 

En aquest apartat es descriuran exclusivament les mesures que han estat utilitzades en 
el present treball per posar a prova els objectius plantejats, això és, les puntuacions 
obtingudes en el cribratge i en el cognitest. Tanmateix, el projecte de validació del Guttmann 
Cognitest® incorpora altres mesures (e.g., qualificació de la usabilitat), la descripció de les 
quals escapen de les possibilitats d’aquest treball.  
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3.4.1. Cribratge 

La primera part del Guttmann Cognitest® pretén avaluar aquelles funcions cognitives que 
poden considerar-se un prerequisit per l’execució d’altres tasques més complexes (e.g., 
orientació, atenció, comprensió verbal). El cribratge està constituït per 7 components que es 
descriuen breument a continuació.  

Orientació temporal. Es valora a través de 3 preguntes  (i.e., any, mes, dia de la setmana).  

Semàntica. Es presenta una imatge juntament amb tres opcions de resposta. El participant 
ha de seleccionar quina és la imatge que està semànticament relacionada amb l’estímul 
diana (e.g., ou i gallina).  

Percepció de nombres. Es presenta un estímul numèric d’una o dues xifres que està 
desdibuixat. El participant ha d’escriure el número corresponent en un teclat que apareix a 
la pantalla.  

Comprensió verbal.  La pantalla està conformada per 8 fitxes o “tokens” de dos colors 
(blau i taronja), dues formes (cercle i quadrat) i dues mides (petit, gran). Es presenten ordres 
escrites (e.g., “toca un quadrat taronja”) que van augmentant en complexitat.  

Comptar punts. El participant ha de comptabilitzar el nombre de punts, els quals estan 
estructurats (e.g., nou punts que formen una matriu de 3 x 3) o desestructurats (e.g., 11 
punts distribuïts aleatòriament).  

Llums directes. Consisteix a memoritzar una seqüència de llums que s’il·luminen 
consecutivament en una quadrícula de 4 x 4 i repetir-lo en el mateix ordre. A mesura que 
s’encerta, la seqüència de llums a memoritzar augmenta en un element.  

Memòria. Apareixen sis imatges, una rere l’altra, cadascuna acompanyada de la pregunta 
“Has vist aquesta imatge abans?”. Les imatges en què cal respondre afirmativament han 
aparegut amb anterioritat a la tasca de semàntica. 

3.4.2. Cognitest 

La part central del Guttmann Cognitest® inclou 6 proves dissenyades per avaluar les 
principals funcions cognitives (vegeu-ne la descripció a la Taula 1).  Cadascuna de les proves 
(a excepció de la segona part de paraules i nombres, en què no hi ha tutorial ni element de 
pràctica) tenen una mateixa estructura (vegeu la Figura 1).  

Una vegada iniciada la tasca, cada prova està programada amb uns criteris de retorn i de 
finalització. A tall d’exemple, en el test de llums inverses es parteix d’un span visual de tres 
elements. En cas que el participant falli els dos intents de tres llums, es disminueix a dues 
llums (i.e., criteri de retorn). A partir d’aquí, la comissió de dos errors consecutius suposa el 
final de la tasca (i.e., criteri de finalització).  

3.5. Gestió de les dades i anàlisi de la seva qualitat  

Tots els participants han estat identificats amb un codi numèric que correspon al seu 
nombre d’història clínica a l’Institut Guttmann. S’ha treballat amb bases de dades que no 
contenen cap valor personal que pugui associar-se amb un pacient concret. La base de 
dades, al seu torn, ha sigut revisada per assegurar que les dades són correctes i compleixen 
amb els estàndards de qualitat.  



16 

 

Taula 1. Descripció de les proves del Cognitest 

Nom  Domini cognitiu Breu explicació Nombre d’estímuls i mode de presentació Puntuació 

Llums 

inverses 

Memòria visual 

(amplitud visual 

cap enrere) 

Consisteix a memoritzar una seqüència de llums que 

s’il·luminen consecutivament en una quadrícula, per després 

repetir-la en ordre invers. A mesura que s’encerta, augmenta 

el nombre d’estímuls a memoritzar en un. 

En una quadrícula de 4 x 4 van apareixent de forma seqüencial unes llums 

verdes. Cada llum es manté a la pantalla durant un segon. 

Nombre d’elements 

(span) de la seqüència 

més llarga repetida 

correctament. 

Imatges i 

números  

Memòria 

associativa verbal 

a curt termini  

Es mostren una sèrie d’imatges, cadascuna associada a un 

número. El participant rep la consigna de memoritzar les 

associacions, ja que un cop finalitzada la presentació, les 

imatges es mostren una a una en un ordre diferent del primer 

cop i es demana als participants que escriguin el nombre 

associat a cada una.  A continuació, els ítems que es 

responen erròniament es presenten per reconeixement. 

La sèrie de sis parells número-imatge es mostren una a una, durant dos 

segons cadascuna, al centre de la pantalla. Després de la presentació, es 

mostren les imatges una a una en un ordre diferent de l’original i el 

participant ha d’escriure el número associat a la imatge amb un teclat amb 

números del zero al nou. A la part de reconeixement, la imatge es presenta 

amb dues possibles opcions. En prémer una de les dues alternatives, 

s’indica si és correcte o no. El procediment es repeteix 3 cops.  

Nombre d’associacions 

reportades correctament 

per associació lliure i per 

reconeixement. 

 

Sèries 

lògiques 

Raonament lògic  Es mostren una sèrie de seqüències lògiques incompletes. El 

participant ha de comprendre el criteri subjacent (color, forma, 

nombre, orientació) i seleccionar l’opció correcta.   

Les 12 seqüències es mostren en una matriu de 3x3. El darrer element de 

la tercera fila està en blanc i s’ofereixen 4 opcions de resposta a la part dreta 

de la pantalla. El participant compte amb 90 segons per resoldre cada 

problema (quan queden 10 segons rep un avís).  

Nombre de sèries 

completades 

correctament. 

Matriu de 

figures 

Cerca 

visuoespacial i 

atenció  

Es presenten una o diverses figures geomètriques acolorides, 

després de les quals apareix una matriu amb figures 

geomètriques de colors. El participant ha de seleccionar el 

més ràpid possible totes les figures que coincideixin en forma 

i color amb la figura mostrada a l’inici.  

El participant ha de seleccionar la figura diana dins d’una matriu de 135 

elements (9x5 a tres pantalles consecutives) que inclouen el blanc enmig 

d’altres distractors de diferent forma i mateix color, o de mateix color amb 

diferent forma. La tasca està formada per dues parts: a la primera s’ha de 

seleccionar una forma de color (15 punts en total), mentre que a la segona 

hi ha com a dianes dues formes de color (30 dianes en total). 

Suma de símbols 

correctes en les dues 

parts de la tasca. 

Cercles 

de colors  

Cerca 

visuoespacial, 

velocitat de 

processament i 

control inhibitori 

Es mostren uns cercles en blanc que es van il·luminant 

seqüencialment de color vermell o blau. El participant rep la 

consigna de prémer el cercle el més ràpid possible quan 

s’il·lumini de color vermell, mentre que l’ha d’ignorar si és 

blau. 

6 cercles organitzats de forma equidistant formant una rodona. La prova 

està formada per 60 elements, dels quals 52 són vermells (target) i 8 blaus 

(distractors). Cada llum està present a la pantalla durant 1 segon.  

 

Nombre de respostes 

correctes (precisió) i 

temps de reacció mitjà. 

Figures 

rotades 

Funcions 

visuoespacials 

(paradigma de 

rotació mental) 

Es presenten una sèrie de parelles de figures geomètriques 

en les quals el participant ha de decidir si són iguals o 

diferents independentment de la seva orientació. S’ha de 

raonar el més ràpid possible. 

Les 12 parelles de figures geomètriques apareixen en el centre de la 

pantalla, just a sobre de les dues opcions de resposta “iguals” i “diferents”. 

El participant compte amb 10 segons per raonar si són la mateixa figura 

amb diferent orientació i seleccionar una de les opcions.   

Nombre d’encerts.  

Imatges i 

números 

II 

Memòria 

associativa verbal 

a llarg termini  

És la forma a llarg termini de la tasca imatges i nombres. En 

aquesta ocasió, sense que hi hagi un període d’aprenentatge, 

es presenten les imatges una rere l’altra i el participant ha 

d’escriure el nombre associat. 

Es presenten les sis imatges una a una i el participant ha d’escriure el 

número associat a la imatge amb un teclat amb números del zero al nou. 

Nombre d’associacions 

reportades 

correctament. 
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3.6. Anàlisi estadística 

Totes les anàlisis estadístiques s’han dut a terme amb el programari SPSS (versió 27) i 
l’entorn R. S’ha adoptat com a criteri de significació estadística una probabilitat d’error tipus 
1 bilateral igual o inferior a .05. A continuació es descriuen les principals anàlisis executades, 
les quals s’han corregut de forma seqüencial.  

Descripció univariant i bivariant de les dades. Les dades sociodemogràfiques, 
clíniques i cognitives es descriuen en aquest document en termes de freqüències i 
percentatges en les variables categòriques, i de mitjanes i desviacions típiques en les 
variables quantitatives. En el cas de les variables quantitatives amb distribucions esbiaixades 
o amb clara presència de puntuacions extremes, també s’aporta la mediana i el rang 
interquartílic. Addicionalment, s’han emprat tècniques estadístiques per valorar l’associació 
entre variables (e.g., correlació biserial-puntual, correlació de Pearson) i per comparar grups 
(e.g., khi quadrat, t de Student). Davant de l’incompliment de les assumpcions estadístiques, 
s’ha recorregut a tècniques no paramètriques. 

Correlacions parcials i models de regressió lineal múltiple. Amb l’objectiu de conèixer 
com es relacionen els diferents components del cribratge amb el cognitest (tant amb la 
puntuació de cada domini, com amb el total i el nombre de valors perduts) s’han aplicat 
correlacions parcials i models de regressió lineal múltiple, els quals s’han ajustat per sexe, 

Figura 1. Funcionament d’una tasca típica al cognitest. Elaboració pròpia. 

El lector pot consultar la imatge en alta resolució clicant en el següent enllaç.   

https://drive.google.com/drive/folders/1CPvgdIRBeAzcUnlKvT1AHQ4owlhngb-X?usp=sharing
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edat i nivell d’educació (aquesta darrera variable codificada en dues variables dummy). Els 
models han sigut validats tenint en compte les assumpcions estadístiques de linealitat, 
homoscedasticitat, normalitat i independència dels residus. En cas de violar algun d’aquests 
requisits, s’han emprat aproximacions robustes. 

Anàlisi de corba ROC. Per tal de determinar la capacitat discriminatòria de la puntuació 
total del cribratge a l’hora de predir si una administració del cognitest serà vàlida o invàlida, 
s’ha dut a terme una anàlisi de corba ROC. Addicionalment, s’ha cercat un punt de tall en la 
puntuació que maximitzi la sensibilitat i l’especificitat d’acord amb l’índex de Youden.
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4. Resultats  

4.1. Descripció de la mostra  

4.1.1. Dades sociodemogràfiques  

A la Taula 2 es recullen les característiques sociodemogràfiques principals dels 
participants de l’estudi, tant de la mostra total com separant per sexe biològic. La mostra 
d’aquest treball és similar a la població que atén l’Institut Guttmann (vegeu la Memòria Social 
de 2020 de l’Institut Guttmann; Institut Guttmann, 2021). 

4.1.2. Dades clíniques  

A la mostra hi ha un clar predomini de diagnòstic d’ictus i TCE (vegeu la Taula 3), les 
quals constitueixen les principals causes de DCA arreu del món i són, també, un gran gruix 
de la població atesa a l’Institut Guttmann (Institut Guttmann, 2021).  

Taula 2. Característiques demogràfiques 

 Mostra total  Homes a  Dones a 

Mitjana DT  Mitjana DT  Mitjana DT 

Edat 44.42 13.92  43.82 14.24  45.49 13.63 

 N %  N %  N % 

Participants 50 100  33 66  17 34 

Escolaritat b         

     Sense estudis 1 2.04  1 3.13  0 0 

     Estudis primaris 13 26.53  9 28.13  4 23.53 

     Estudis secundaris 22 44.89  14 43.75  8 47.06 

     Estudis superiors 13 26.53  8 25  5 29.41 

Abreviacions: DT, desviació típica. 
a No existeixen diferències estadísticament significatives entre sexes en edat (t(48) = -.42, p = .675) ni en escolaritat (χ2

(2)
 = .34, p = .844). Les categories “Sense 

estudis” i “Estudis primaris” s’han agrupat a fi que totes les freqüències esperades de la taula de contingència siguin superiors a 5.  
b Valors calculats sobre una N = 49.  

Quant al temps d’evolució, s’observa la presència de puntuacions extremes en quatre 
participants amb diagnòstic d’esclerosi múltiple. Mentre que en la majoria dels casos el 
temps posterior a la lesió no supera els sis mesos, aquestes persones esbiaixen 
positivament la distribució de puntuacions, alterant així la mitjana aritmètica i la desviació 
típica. Per aquest motiu, a la Taula 3 es reporten també la mediana i el rang interquartílic, 
estadístics de naturalesa més robusta que indiquen que el centre de la distribució es troba 
al voltant dels quatre mesos posteriors a la lesió.  

4.2. Dades generals d’execució al Guttmann Cognitest® 

4.2.1. Temps d’execució  

El temps d’administració mitjà de la globalitat de la prova (i.e., el cribratge més el cognitest) 
ha sigut de 30.22 ± 8.43 minuts. Aquesta durada és substancialment superior a la reportada 
per Cattaneo et al. (enviat i en revisió; vegeu un avançament a l’abstract de Cattaneo et al., 
2020) en la validació preliminar del Guttmann Cognitest® en adults sans (i.e., mitjana de 17 
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minuts, rang de 9-30 minuts). Els minuts emprats per fer la prova no correlacionen 
significativament amb cap puntuació del cognitest. 

Taula 3. Característiques clíniques 

 Mostra total  Homes a  Dones a 

Mitjana, 

mediana 

DT,            

RIQ 

 Mitjana, 

mediana 

DT,          

RIQ 

 Mitjana, 

mediana 

DT,           

RIQ 

Temps d’evolució (mesos) b 22.67,    

4.72 

68.74,       

3.93 

 8.13,       

4.85 

11.83,     

3.43 

 50.05,     

3.99 

112.63,  

6.70 

 N %  N %  N % 

Patologia         

     Ictus 16 32  12 36.36  4 23.53 

     TCE 14 28  10 30.30  4 23.53 

     Altre DCA 9 18  8 24.24  1 5.88 

     Altre trastorn neurològic 7 14  2 6.06  5 29.41 

     Paraplegia/Tetraplegia 3 6  1 3.03  2 11.76 

     Emocional 1 2  0 0  1 5.88 

Abreviacions: DT, desviació típica; RIQ, rang interquartílic. 
a No existeixen diferències estadísticament significatives entre sexes quant a temps d’evolució (U = 265, p = .883), però sí en el diagnòstic (prova exacte de 

Fisher = 9.87, p = .049). 
b Valors calculats amb una N = 49.  

4.2.2. Tipus de dispositiu i mode d’interacció 

Un 88% dels participants ha realitzat el Guttmann Cognitest® en ordinador i el 12% restant 
en tauleta. Per altra banda, un 60% dels participants ha usat ratolí, mentre que l’altre 40% 
ha interactuat amb la plataforma tàctilment (i.e., sigui amb la tauleta o amb una pantalla 
tàctil). L’elecció d’un dispositiu o altre i del mètode d’administració ha estat subjecte a 
diversos factors, entre els quals destaquen la disponibilitat del dispositiu, criteris ergonòmics 
i necessitats del participant. Els pacients que han fet la tasca en format tàctil han rendit 
estadísticament millor en la precisió de la tasca d’atenció sostinguda i temps de reacció (U 
= .56, p = .020). No s’observa cap altra diferència estadísticament significativa en funció del 
mode d’interacció.  

4.2.3. Valors perduts i nombre d’administracions vàlides del cognitest 

Es compta amb puntuacions del cribratge en la totalitat de la mostra, mentre que en les 
proves del cognitest existeixen nombrosos valors perduts, la quantitat dels quals varia en un 
rang del 12% al 48% en funció de la tasca (vegeu la columna “N” de la Taula 4). Partint de 
l’assumpció que la presència de tres o més tasques no realitzades és una administració 
invàlida del cognitest, hi ha 14 participants que superen aquest llindar.   

4.3. Rendiment en el Guttmann Cognitest®  

4.3.1. Rendiment en el cribratge  

A la part superior de la Taula 4 es mostren els estadístics descriptius de les puntuacions 
directes obtingudes en els components del cribratge. Es recomana al lector complementar 
la interpretació de la taula amb l’observació del gràfic que es recull a la Figura 2.  
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En concret, posant el focus d’atenció en l’índex d’asimetria i en la distribució dels punts 
del gràfic, destaca el biaix negatiu de les distribucions de tots els components del cribratge. 
Dit en altres paraules, no hi ha una distribució homogènia de les puntuacions en els diferents 
valors possibles, sinó que una gran proporció dels punts se situen a la part superior del gràfic, 
pròxims a la puntuació màxima. Els valors a les tasques de semàntica, llums directes i 
comprensió verbal són els que es troben més ben repartits a través de tot el rang de 
puntuacions possibles, si bé es manté la tendència esbiaixada cap a l’esquerra.  

A més de l’estudi individual dels components, s’ha calculat una puntuació total del 
cribratge sumant tots els seus elements (un cop transformades les puntuacions directes a 
puntuacions sobre 10, a fi que tots els elements tinguin el mateix pes en el còmput). En 
aquest sentit, tot i que la distribució continua tenint un clar biaix negatiu (índex d’asimetria = 
–1.05) i no s’ajusta a la corba normal (SW = .92, p = .004), sí que els exhibeix una major 
variabilitat en contrast amb cada component per separat.  

A més, en aquest punt és útil comparar la distribució de densitat de la puntuació total del 
cribratge dels participants d’aquest estudi amb la d’adults sans del projecte BBHI. Com es 
pot veure a la Figura 3, les persones sanes rendeixen al cribratge millor que els pacients 
d’aquest estudi (t(55.11) = –7.38, p < .001), i la distribució de les seves puntuacions presenta 
un biaix negatiu encara més marcat (índex d’asimetria = –1.48; KS = .14, p < .001), produint-
se un efecte sostre molt important. 

Taula 4. Estadístics descriptius del cribratge i el cognitest 

Variable N Mín. Màx. M (IC 95%) DT Med. RIQ Asimetria Curtosi 

Cribratge          

Orientació temporal 50 1 3 2.72 (2.52-2.87) .54 3 0 -1.81 2.51 

Semàntica 50 0 3 2.10 (1.85-2.35) .89 2 1 -.75 -.11 

Percepció de nombres 50 0 4 3.54 (3.32-3.76) .79 4 1 -2.35 7.37 

Comprensió verbal  50 3 10 7.42 (6.93-7.91) 1.72 8 2 -.92 .63 

Comptar punts 50 0 3 2.58 (2.36-2.80) .76 3 1 -2.04 4.02 

Llums directes 50 0 6 3.62 (3.14-4.10) 1.68 4 2 -.96 .38 

Memòria 49 1 6 5.08 (4.76-5.41) 1.13 5 2 -1.42 2.22 

Cognitest          

Llums inverses 26 3 7 3.92 (3.47-4.38) 1.13 3.50 2 1.07 .55 

Paraules i nombres          

     Curt termini (lliure) 44 0 11 3.45 (2.45-4.46) 3.30 2 4 .96 .03 

     Curt termini (total) 44 8 18 13.05 (12.24-13.85) 2.66 13 4 -.10 -.68 

     Llarg termini  44 3 6 4.70 (4.41-5) .98 5 2 -.14 -.98 

Sèries lògiques 42 1 11 5.43 (4.67-6.19) 2.43 5 3 .57 -.04 

Matriu de figures 40 11 70 47.10 (42.60-51.60) 14.06 53 18 -.92 .10 

Cercles de colors          

     Precisió (%) 30 70.83 92.79 86.93 (84.51-89.34) 6.47 89.60 8.64 -1.45 1.08 

     Temps de reacció (s) 30 .50 1.26 .85 (.77-.92) .20 .84 .33 .29 -.59 

Figures rotades 41 2 13 8 (7.26-8.74) 2.36 8 3 -.42 .40 

Abreviacions: DT, desviació típica; M, mitjana aritmètica; Med, mediana; RIQ, rang interquartílic. 

Els valors d’asimetria pròxims a 0 indiquen que la distribució és simètrica, mentre que els valors negatius indiquen que la distribució es troba esbiaixada 

negativament. Tot i que es reporten els valors de curtosi, no té sentit interpretar l’apuntalament de la distribució a causa del caràcter esbiaixat d’aquesta 
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Figura 2. Gràfics de violí representant la distribució de les puntuacions en els diferents components del cribratge.  

Cada punt del gràfic representa la puntuació d’un participant. L’amplitud de les diferents zones de cada distribució ve determinada 

per la freqüència (i.e., les zones més amples són les franges de la distribució que acumulen més punts).  

El lector pot consultar la imatge en alta resolució clicant en el següent enllaç.   

Figura 3. Gràfic de densitat de la puntuació total del cribratge.  

Es presenten les distribucions de densitat a la puntuació total del cribratge per la mostra d’aquest estudi (M = 7.92, DT = 

1.30, Med = 7.86, RIQ = 1.44) i pels participants de la BBHI (M = 9.34, DT = .55, Med = 9.50, RIQ = .62). L’amplitud de les 

diferents zones de cada distribució ve determinada per la freqüència (i.e., les zones més amples són les franges de la 

distribució que acumulen més punts).  

El lector pot consultar la imatge en alta resolució clicant en el següent enllaç.   

https://drive.google.com/drive/folders/1XI0TyryaV5NBmYlsWDzHwEA1TmxqbP4Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14URWXNu_f0b0roBNUI8J6oz64-Wwz4sc?usp=sharing


23 

 

4.3.2. Rendiment en el cognitest 

La descripció estadística de les puntuacions en el cognitest es recull a la part inferior de la 
Taula 4. Escapa de les possibilitats d’aquest treball fer una exposició exhaustiva de com es 
comporta cada variable en termes de centralitat, dispersió i forma. Això no obstant, el lector 
trobarà a la Figura S1 de l’annex una comparativa gràfica entre les distribucions de 
puntuacions obtingudes pels participants d’aquest estudi i els participants sans de la BBHI. 
Com és esperable, els individus sans presenten un rendiment estadísticament superior als 
participants d’aquest estudi en totes les variables del cognitest (resultats numèrics no 
mostrats en aquest treball).  

4.4. Relació entre els components del cribratge i els dominis en el cognitest 

L’anàlisi de correlacions revela que hi ha diversos dominis del cribratge que es troben 
altament relacionats amb components del cognitest (vegeu la Figura 4, on es presenta un 
correlalograma amb les correlacions ajustades per sexe, edat i educació). Les correlacions, 
a excepció de la de temps de reacció (en què més puntuació implica un pitjor rendiment), 
són de naturalesa positiva, indicant que un millor rendiment al cribratge s’associa amb 
puntuacions superiors al cognitest. Interessantment, el patró de correlacions que s’observa 
a la mostra de pacients desapareix o queda atenuat en els participants sans de la BBHI 
(vegeu la comparativa a la Figura S2 de l’annex). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Correlalograma entre les puntuacions del cribratge i les del cognitest.  

A les files s’han disposat les puntuacions al cribratge i a les columnes les puntuacions al cognitest. Els valors 

que es mostren són correlacions parcials ajustades per sexe, edat i nivell d’estudis. * p <.05, ** p < .01, *** p 

< .001.  

Abreviacions.  MCT, memòria a curt termini; MLT, memòria a llarg termini; prec, precisió; TR, temps de reacció. 

El lector pot consultar la imatge en alta resolució clicant en el següent enllaç.   

 

https://drive.google.com/drive/folders/1lLH1Nn2FIiG99VS0d5JS9Unz6HNYkFYK?usp=sharing
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4.5. Relació entre els components del cribratge i el nombre de proves del cognitest no 
completades  

Per determinar quines variables del cribratge contribueixen independentment a predir el 
nombre de tasques que no seran completades en el cognitest, s’ha creat un model de 
regressió lineal múltiple que es presenta a la Taula 5. D’acord amb aquests resultats, els 
components del cribratge que mesuren comprensió verbal i atenció es troben associats 
negativament i de forma significativa amb la quantitat de proves no administrades. Això és, 
aquells pacients que en el cribratge han rendit pitjor en comprensió verbal i atenció són els 
que tenen un major nombre de valors perduts en el cognitest. Si bé la resta de variables del 
cribratge no assoleixen el llindar de significació, totes elles segueixen la mateixa tendència 
(i.e., a pitjor rendiment, més tasques perdudes). Una excepció la conforma la prova de 
comptar punts, la qual està positivament associada amb la variable predita.    

Taula 5. Model de regressió lineal múltiple  

 Nombre de tasques no completades  

 B (IC 95%) p 

Orientació temporal -.20 (-.45. .06) .129 

Semàntica  -.01 (-.17, .16) .948 

Percebre nombres -.16 (-.39. .08) .181 

Comprensió verbal  -.32 (-.57, -.06) .017 

Comptar punts .15 (-.03, .32) .097 

Llums directes (atenció) -.29 (-.45, -.13) .001 

Memòria -.16 (-.39, .09) .199 

Sexe  .00 (-.77, .77) 1 

Edat .03 (.004, .061) .025 

Nivell educatiu (Dummy 1)  .29 (-.84,, 1.42) .611 

Nivell educatiu (Dummy 2)   -.12 (-1.34, 1.11) .848 

R2 = .643, R2 ajustat = .534.  F(11, 37) = 5.90, p < .001.  

Les variables del cribratge estan transformades a una escala de 0 a 10 per facilitar la interpretació del coeficient no estandarditzat B.  

4.6. Avaluació de la capacitat discriminatòria del cribratge total i establiment d’un punt 
de tall 

Per tancar la secció de resultats, s’ha explorat si la puntuació total al cribratge és capaç 
de predir acuradament quan es produirà una administració vàlida o invàlida en el cognitest. 
Amb aquest propòsit, s’ha desenvolupat una anàlisi amb corba ROC, en la qual s’ha introduït 
com a variable de prova la qualificació total del cribratge i com a variable estat si el cognitest 
ha resultat vàlid o no (l’estat vàlid, considerat el control, s’ha codificat com a 0; l’estat invàlid, 
com a 1).  

L’anàlisi ha evidenciat que l’àrea sota la corba és de .85 (IC 95%: .72-.98, p < .001). En 
tant que l’interval de confiança no inclou el valor de 0.5 (l’àrea de no discriminació), 
s’estableix que la puntuació del cribratge és un indicador amb una capacitat discriminant 
acceptable (vegeu una representació gràfica de la corba a la Figura 5).  

Com a pas addicional, s’ha cercat un punt de tall que ajudi a classificar els pacients 
avaluats segons el seu rendiment en el cribratge. El valor determinat seguint l’índex de 
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Youden és el 7.58 sobre 10, el qual correspon al límit que gaudeix alhora d’una major 
sensibilitat i especificitat. Adoptant aquest punt de tall, es realitzen 41 classificacions 
correctes, sis falsos positius (i.e., es prediu que la persona no tindrà un perfil vàlid del 
cognitest quan en realitat l’obté) i dos falsos negatius (i.e., es prediu que la persona obtindrà 
un perfil vàlid i en realitat no l’obté). Una representació gràfica d’aquesta classificació es 
mostra a la Figura 6.  

 

 

 

Figura 5. Anàlisi de corba ROC.  

L’anàlisi s’ha executat a partir de 49 observacions (13 casos positius i 36 casos controls).  

Les línies amb punts discontinus assenyalen els valors d’especificitat i sensibilitat pel punt de 

tall proposat. L’interval de confiança al 95% de l’especificitat i la sensibilitat s’ha estimat a 

partir de la simulació de 5000 mostres.  

El lector pot consultar la imatge en alta resolució clicant en el següent enllaç.  

Figura 6. Classificació dels participants 

d’acord al criteri establert a la puntuació total 

del cribratge.  

La representació gràfica s’ha creat a partir de 

49 observacions (13 casos positius i 36 casos 

controls). 

El lector pot consultar la imatge en alta 

resolució clicant en el següent enllaç.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1n_kLOkPs-tjdtBME_NZuQkpp_ivdPXMV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KgHQdPDgw0NyVAvYc3UpuPMMQHI_cb0I?usp=sharing
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5. Discussió  

Aquest treball ha pretès descriure el funcionament de la part de cribratge del Guttmann 
Cognitest®, així com valorar la seva capacitat predictiva per estimar quan es produirà una 
administració vàlida del cognitest i quan no en una mostra de pacients de l’Institut Guttmann.  
A continuació, seguint l’ordre d’objectius establert a l’apartat 2, s’aniran exposant i discutint 
els principals resultats.  
 
5.1. Descripció del rendiment en el cribratge (Objectiu 1) 

El primer pas d’aquest treball ha consistit a descriure mitjançant estadístics descriptius i 
representacions gràfiques el rendiment en els diferents components del cribratge i en la 
puntuació total d’aquest. En aquest sentit, s’ha establert que en tots els casos existeix una 
distribució negativament esbiaixada i amb poca variabilitat, en què predominen les 
puntuacions en el rang superior de la distribució (i.e., efecte sostre). Els components en què 
s’ha observat una major variabilitat de resposta (per bé que es manté l’asimetria) han estat 
els d’atenció i comprensió verbal. Aquesta troballa pot ser deguda al fet que aquestes siguin 
les parts del cribratge més exigents cognitivament, especialment pel que fa a implicació de 
l’atenció, la lectura i la memòria de treball. En fer un còmput de totes les puntuacions, s’ha 
determinat que augmenta la dispersió de punts dins de la distribució i desapareix en certa 
mesura l’efecte sostre, tot i que roman l’asimetria cap a l’esquerra.   

Per contextualitzar els potencials dèficits a la mostra de pacients, s’ha comparat la seva 
distribució de puntuacions al cribratge total amb la dels participants de la BBHI, els quals són 
persones de 45 a 65 anys, lliures de malalties neurològiques i psiquiàtriques (Cattaneo et 
al., 2018). Com era esperable, s’han observat diferències estadísticament significatives, en 
les quals els participants sans superen els pacients i presenten un efecte sostre molt més 
marcat. Aquest efecte sostre és similar al que s’ha descrit en persones sanes i amb 
deteriorament cognitiu lleu en altres instruments de cribratge com el Mini Mental State 
Examination (MMSE) i, en menor mesura, el Montreal Cognitive Assessment (Trzepacz et 
al., 2015). Aquesta clara diferència entre les distribucions de les dues mostres suggereix que 
el cribratge del Guttmann Cognitest® pot classificar de manera acurada les persones sanes 
de les quals tenen una afectació cognitiva significativa, tot i que aquesta és una hipòtesi que 
ha de ser abordada en altres treballs.  
 
5.2. Relació entre els components del cribratge i els dominis del cognitest (Objectiu 2) 

D’acord amb el segon objectiu, s’ha estudiat si els components del cribratge es troben 
relacionats amb el rendiment en el cognitest. En efecte, s’ha observat un patró de correlació 
positiu (a excepció de la tasca de temps de reacció, en què major puntuació implica pitjor 
funcionament) i en moltes ocasions estadísticament significatiu entre les puntuacions dels 
dos mòduls del Guttmann Cognitest® després de controlar per sexe, edat i nivell educatiu. 
En el cas de les puntuacions a la prova de temps de reacció, també s’ha ajustat per tipus 
d’interacció (i.e., tàctil o ratolí, ja que s’han detectat diferències estadísticament significatives 
a favor del primer5) i els resultats han romàs en la mateixa direcció i sense modificar 
substancialment el nivell de significació (resultats no mostrats en aquest treball).  

                                                

5 La troballa que mostra un millor rendiment dels participants que utilitzen una pantalla tàctil en la tasca de 
precisió i temps de reacció és congruent amb el que s’ha descrit prèviament a la literatura (Germine et al., 
2019; Spreij et al., 2020).  
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Les relacions observades són força difuses, en el sentit que no hi ha un element del 
cribratge que retingui totes les associacions. Aquest patró suggereix que cada funció del 
cognitest es veu més explicada per uns components del cribratge o uns altres en funció dels 
processos cognitius subjacents a aquella funció. Així, a tall d’exemple, en la tasca de llums 
inverses (i.e., memòria de treball), es detecten correlacions més intenses amb la prova 
d’atenció visual (i.e., llums directes) i amb la prova de comptar números (la qual té un 
component de rastreig visuoespacial). En canvi, la prova de paraules i números (i.e., 
memòria associativa) es relaciona amb major mesura amb els components de memòria 
semàntica, memòria episòdica i comprensió verbal del cribratge.  

Pel que fa a la puntuació total del cribratge, aquesta es troba relacionada amb tots els 
dominis del cognitest (només en dues proves no s’assoleix la significació estadística), el que 
planteja la possibilitat que sigui un valor que representi de forma relativament acurada el 
dèficit cognitiu global de la persona en els processos de baix nivell i que, en conseqüència, 
es trobi relacionada de manera generalitzada amb el rendiment en processos de més alt 
nivell. Uns resultats similars s’han reportat amb el MMSE i altres proves de cribratge 
(Wouters et al., 2010).  

Com a pas addicional, el model de regressió lineal que s’ha creat per predir quins 
components del cribratge contribueixen de manera independent al nombre de tasques no 
administrades en el cognitest ha demostrat que el component atecional seguit de la 
comprensió verbal són les dues variables que expliquen de forma estadísticament 
significativa i negativa el nombre de tasques amb valors perduts (i.e., a pitjor rendiment, més 
tasques no administrades). Els resultats són lògics si es té en compte que, com apunten 
Lezak et al. (2012), hi ha determinades funcions com l’atenció, la memòria o la comprensió 
verbal que són prerequisits pel correcte funcionament de la resta de proves.  

 
5.3. Capacitat predictiva del cribratge (Objectiu 3) 

La darrera qüestió a respondre en aquest treball gira entorn de la capacitat del cribratge 
per predir quan es produirà una administració vàlida en el cognitest i quan no. L’anàlisi a 
través de la corba ROC ha evidenciat que el cribratge del Guttmann Cognitest® té una 
capacitat discriminatòria bona i estadísticament significativa a l’hora de classificar als 
participants. Addicionalment, s’ha determinat que un punt de tall de 7.58 sobre 10 gaudeix 
alhora de la major especificitat i sensibilitat a la corba (i.e., 0.83 i 0.85, respectivament). 

És important remarcar que d’acord amb els objectius plantejats s’ha cercat el punt de la 
corba ROC amb major sensibilitat i especificitat d’acord amb l’estimació de l’índex de Youden 
(Fluss et al., 2005). Ara bé, és possible que interessi maximitzar un dels paràmetres per 
sobre de l’altre. Si en el futur la funció del cribratge pretén ser la d’aturar l’administració de 
la prova si i tan sols si s’està segur que el rendiment posterior serà clarament deficient, 
aquest punt de tall podria no ser el més ideal. En aquest sentit, si es decideix que és 
preferible cometre falsos negatius (i.e., administrar el cognitest a una persona que obtindrà 
un perfil invàlid) que falsos positius (i.e., deixar d’administrar el cognitest quan, en realitat, la 
persona obtindria un perfil vàlid), cal baixar lleugerament la puntuació del punt de tall 
proposat. Això és, augmentar l’especificitat en detriment de la sensibilitat.  

Una altra possibilitat per potenciar la precisió del test sense renunciar a perdre sensibilitat 
o especificitat pot ser modificar la forma de computar la puntuació total. En aquest treball, 
s’ha calculat un sumatori després de transformar les puntuacions de cadascun dels elements 
a una escala de 0 a 10, amb la finalitat que el pes de tots els components fos el mateix. Ara 
bé, com s’abordava a l’apartat anterior, sembla que hi ha alguns components més importants 
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que altres a l’hora de predir si l’administració serà vàlida o invàlida. Seguint aquesta línia 
argumental, sembla justificat plantejar-se que una puntuació que ponderi els diferents 
components segons la seva importància relativa pot ser més adient. A aquest efecte, futurs 
treballs podrien recórrer a tècniques de descomposició de la variància (e.g., vegeu 
Grömping, 2007) per determinar la importància relativa de cada component del cribratge i 
així calcular una puntuació total ponderada.  

5.4. Limitacions  

No poden passar per alt algunes limitacions rellevants del treball. En primer lloc, convé 
ampliar la mida de la mostra per reafirmar els resultats aquí presentats i afinar les anàlisis 
sobre la capacitat predictiva i el punt de tall del cribratge. Malgrat que aquest treball ha posat 
l’èmfasi en la descripció i anàlisi exploratòria de les dades sense tenir una dependència 
excessiva del nivell de significació estadística, es requereixen mides de mostra superiors per 
tal de ser capaços de detectar efectes més subtils, de naturalesa moderada a petita, que 
poden tenir rellevància per entendre el funcionament exacte del Guttmann Cognitest®. En la 
mateixa línia, la mostra aquí presentada està conformada per perfils de pacients molt 
diferents i, en conseqüència, convé tenir una n major per a poder estudiar amb exhaustivitat 
potencials variables moderadores del funcionament al Guttmann Cognitest®.   

En segon lloc, els resultats aquí presentats no han de prendre's com un reflex fidedigne 
del funcionament del Guttmann Cognitest® a la població general amb DCA i altres patologies 
neurològiques. Els pacients atesos a l’Institut Guttmann solen haver experimentat insults de 
caràcter greu al cervell i es troben en un moment molt pròxim a la lesió. És recomanable, 
doncs, ampliar l’aplicació de la prova a poblacions de gravetats diverses i amb diferents 
nivells de cronicitat.  

En tercer i darrer lloc, no s’ha disposat d’algunes variables importants que poden explicar 
una part important del rendiment a l’aplicació. La familiaritat amb les noves tecnologies 
podria ser un factor important a considerar a l’hora de predir quina puntuació s’obtindrà o si 
l’administració serà vàlida o no. Això no obstant, cal reconèixer que tots els participants de 
l’estudi realitzen entrenament cognitiu computeritzat de manera regular i que el Guttmann 
Cognitest® compta amb tutorials i elements de pràctica que atenuen aquest impacte. Per 
altra banda, hi ha variables clíniques com els indicadors de la gravetat lesional (e.g., la 
National Health Institute Stroke Scale a l’ictus, la Glasgow Coma Scale o la durada de 
l’amnèsia posttraumàtica en el TCE) o la semiologia neuropsicològica presentada (e.g., 
casos d’heminegligència) que poden ser claus per entendre el rendiment aquí descrit. 

5.5. Potencialitats  

Malgrat les limitacions comentades, el present treball i, especialment el projecte de 
validació del Guttmann Cognitest®, presenta potencialitats que mereixen ser comentades. 
S’ha obtingut evidència preliminar satisfactòria de la utilitat d’un mòdul de cribratge en una 
mostra de pacients molt heterogènia (paradoxalment, el que és una limitació també pot 
considerar-se un punt fort), amb símptomes cognitius de moderats a greus. Més enllà de la 
innovació que suposa la introducció d’aquest mòdul d’avaluació inicial i l’adopció d’uns 
criteris poc rígids per entendre com funciona la bateria en un perfil de pacients molt variat, 
cal esmentar l’impacte positiu que el Guttmann Cognitest® pot arribar a tenir si s’incorpora 
com a eina d’avaluació dins de la plataforma d’estimulació cognitiva de Guttmann, la qual ja 
està sent utilitzada en molts entorns clínics.  
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Figura S1. Gràfics de violí de les puntuacions al cognitest.  

Es presenten els gràfics de violí de la mostra de pacients 

d’aquest treball (esquerra, color blau) i dels participants sans 

de la BBHI (dreta, color vermell). Totes les diferències entre 

grups són estadísticament significatives després d’ajustar per 

les covariables més rellevants. 

El lector pot consultar les imatges en alta resolució clicant en 

el següent enllaç.   

https://drive.google.com/drive/folders/1BKX-RTTTkD7n1zWKvRfmMknypQ-7gaBF?usp=sharing
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Figura S2. Correlalograma entre les puntuacions del cribratge i les del cognitest.  

Es presenten els correlalogrames de la mostra de pacients d’aquest treball (esquerra) i 

dels participants sans de la BBHI (dreta). A les files s’han disposat les puntuacions al 

cribratge i a les columnes les puntuacions al cognitest. Els valors que es mostren són 

correlacions parcials ajustades per sexe, edat i nivell d’estudis. * p <.05, ** p < .01, *** p < 

.001.  

El lector pot consultar les imatges en alta resolució clicant en el següent enllaç.   

https://drive.google.com/drive/folders/1vjWWhp8NbX64dtLd_bI1b2ouJkPl1C4Q?usp=sharing
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