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1. INTRODUCCIÓ: 

  

L’any 1980, neix de la mà de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la 

Classificació Internacional de Deficiències, Discapacitats i Minusvalideses 

(CIDDM1), amb l’objectiu de relacionar els tres conceptes envers una malaltia. 

Així doncs, es descrivien de la següent manera: 

 

- Deficiència:  és l’exteriorització directa de les conseqüències de la 

malaltia i es manifesta tant en els òrgans del cos com en les seves 

funcions (incloses les psicològiques). És tota pèrdua o anormalitat 

d’una estructura o funció psicològica, fisiològica o anatòmica. 

 

- Discapacitat: és l’objectivació de la deficiència en el subjecte i amb 

una repercussió directa en la seva capacitat de realitzar activitats en 

els termes considerats normals per a qualsevol subjecte de les seves 

característiques (edat, gènere...). És tota restricció o absència 

(deguda a una deficiència) de la capacitat de realitzar una activitat en 

la forma o dins del marge que es considera normal per a un ser 

humà. 

 

- Minusvalidesa: és la socialització de la problemàtica causada en un 

subjecte per les conseqüències d’una malaltia, manifestada a través 

de la deficiència i/o la discapacitat, i que afecta a l’acompliment del 

rol social que li és propi. És una situació desavantatjosa per a un 

individu determinat, conseqüència d’una deficiència o una 

discapacitat, que limita o impedeix l’acompliment d’un rol que és 

normal en el seu cas (en funció de la seva edat, sexe o factors 

socials i culturals). 

 

A posteriori, l’any 2001 es fa una revisió de la CIDDM, la CIDDM-2 que 

l’OMS va publicar com a Classificació Internacional de la Funcionalitat, de la 
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Discapacitat i de la Salut (CIF), essent una actualització de l’anterior i que 

actualment segueix vigent. En aquest cas, s’utilitza el concepte de 

“Funcionalitat” per anomenar les funcions i estructures corporals, la capacitat 

de fer activitats i la possibilitat de participació social. La paraula “Discapacitat” 

recull les deficiències en les diferents funcions corporals i els límits que té la 

persona alhora de poder realitzar activitats i els límits  que això comporta a la 

persona en relació a la seva participació social. El concepte de “Salut”, en 

aquesta classificació pretén relacionar la discapacitat i la funcionalitat entre 

sí2,3, de manera que es deixa de posar enfoc en la malaltia. 

 

En relació a la CIF, el 2007 se’n fa una versió infantil amb el mateix 

objectiu, posar l’enfoc en la salut. Aquesta versió és la “International 

Classification of Functioning Disability and Health for Children and Youth” (ICF-

CY) 4,  la qual pretén mostrar els canvis que es produeixen en aquesta població 

fins als 20 anys de vida, tenint en compte la capacitat de participació de 

l‘infant/jove en les diferents activitats de la vida diària 5 ,6. Algunes de les 

patologies com la Distròfia Muscular, el traumatisme cranioencefàlic (TCE) o la 

lesió medul·lar (LM) entre d’altres, també poden ser classificades segons les 

característiques relacionades en la funció, l’activitat o la participació en les 

quals es fa evident en tots els pacients tots els ítems valorats amb la ICF-CY.  

 

Una de les patologies que més es manifesta i que es poden valorar 

aquest conjunt d’elements és la Paràlisi Cerebral Infantil (PCI), la qual és motiu 

d’estudi d’aquest treball. 

 

 

1.1. Paràlisi Cerebral Infantil (PCI) 

 

En l’actualitat la PCI es defineix com un grup de trastorns del 

desenvolupament, del moviment i la postura, que causen la limitació de 

l’activitat, i que s’atribueixen a una agressió no progressiva sobre un 
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cervell en desenvolupament, ja sigui durant el seu període fetal o en els 

2 primers anys de vida, afectant a 2-2’7 infants/1000 nascuts vius7,8,9 , 

amb una prevalença estimada a nivell mundial de 17 milions de 

persones10, malgrat que aquesta dada pot variar en funció dels nascuts 

vius de cada regió. 

 

Hi ha relació entre els índexs de supervivència, l’edat gestacional, 

el lloc i l’edat de la gestant. D’aquesta manera, en països desenvolupats 

hi ha major índex de nascuts vius malgrat néixer prematurament, fet que 

influeix en que cada vegada sobreviuen nens més immadurs amb més 

possibilitats de patir una lesió cerebral (hipòxia o isquèmia) amb motiu 

de la pròpia immaduresa del SNC.  

 

Els factors de risc per patir PCI són la prematuritat, el baix pes 

gestacional, gestació múltiple i infecció perinatal8.  D’aquesta manera,  

Eunson8 relaciona el pes amb el risc de patir PCI, en que un infant amb 

baix pes per edat gestacional té més possibilitats de patir una lesió 

hipòxico-isquèmica durant el part, mentre que l’infant amb retard de 

creixement intrauterí (RCIU) té el risc de retard del desenvolupament 

inclús si hi ha absència d’asfíxia neonatal. Els infants de gran pes 

gestacional també estan en risc en relació amb la diabetis gestacional i 

un part estancat. En el cas de les gestacions múltiples, el risc de PCI 

recau en les transfusions feto-fetals, anomalies vasculars de la placenta, 

mort intra-úter d’un dels bessons, part prematur, RCIU, despreniment de 

placenta i hipòxia durant l’expulsiu. 

 

Un altre concepte a tenir en compte és l’increment de 

fecundacions in vitro (FIV), que poden predisposar a l’infant a patir PCI o 

altres desordres del desenvolupament8. 
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D’altra banda, alguns autors, associen la PCI  amb d’altres 

trastorns cognitius, sensorials, de comunicació, conductuals, de la 

percepció, problemes múscul-esquelètics secundaris, i epilèpsia8,11,12,13. 

 

Les manifestacions clíniques de la PCI varien considerablement 

en funció del tipus d’alteració del moviment, el grau de funcionalitat 

motora i les limitacions i les parts o extremitats afectades del cos. La PCI 

no té cura, és un desordre que afecta a cada individu per tota la seva 

vida. D’altra banda, els objectius de tractament es centraran en millorar 

la funció i la participació, així com reduir els factors causants del 

deteriorament, com poden ser la epilèpsia, escoliosi, luxació de malucs, 

o problemes d’alimentació/deglució10, entre d’altres.  

 

Segons el to i la postura, la Classificació de la PCI es divideix en 4 

tipus14: 

- PCI espàstica : És la més freqüent 60-70% casos de PCI. La 

lesió es localitza a la via piramidal i presenta simptomatologia en 

forma de rigidesa dels moviments, hipertonia, hiperreflèxia, 

incapacitat per relaxar la musculatura. Pot ser unilateral o 

bilateral, en funció de si afecta la meitat del cos o els dos costats. 

 

- PCI distònica: La lesió es localitza en els ganglis basals. 

Presenta clínica en forma de moviments lents, involuntaris i 

descoordinats i recurrents que dificulten l’activitat voluntària. 

 

- PCI atàxica: Es localitza la lesió a nivell del cerebel causant 

dificultats per controlar l’equilibri i problemes de coordinació, amb 

moviments amb precisió, força i ritme anormals. 

 

- PCI mixta: pot reunir característiques de l’espasticitat combinada 

amb atetosi o atàxia. 
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D’altra banda, en relació a la funció, la PCI es pot classificar 

segons l’extensió de la lesió motora en,9: 

 

- Hemiparèsia: quan està afectada una meitat del cos, ja sigui 

dreta o esquerra. 

- Tetraparèsia: afecta a membres superiors (MMSS) i membres 

inferiors (MMII). 

- Diplegia: afecta sobretot MMII. 

- Monoparèsia: afecta només una extremitat del cos. 

 

I tenint en compte el grau d’afectació, inicialment es podia 

classificar la PCI en: 

 

- Lleu: l’individu, malgrat tenir alguna alteració física no està 

limitat per les AVD. 

- Moderada: la persona té dificultats per les AVD i necessita 

algunes ajudes tècniques i assistència. 

- Severa: l’individu necessita ajuda en totes les activitats. 

 

Cal dir, que en quant al grau d’afectació, aquesta classificació era 

poc clínica, de manera que gràcies a l’aportació de Palisano et. al15,16,  

es va poder fer una nova classificació de la funció motora grossa 

(GMCFS) permetent fer una classificació clínica adaptada a les diferents 

edats distingint les funcions motores auto iniciades i d’ús per totes les 

comunitats mèdiques del món. 

 

Segons l’etiologia es pot classificar la PCI arrel de 3 causants8: 

 

- Dany cerebral 

- Malformació cerebral 

- Desordres en la funció cerebral sense evidència d’ anormalitat 

estructural 
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Hi ha d’altres factors de risc que poden influir en l’adquisició de 

PCI. La prematuritat, la corioamnionitis, el patiment fetal, la infecció per 

citomegalovirus, el kernícterus, la meningitis, entre d’altres patologies,8, 9, 

23,28, poden desencadenar una sèrie de lesions que afecten a nivell del 

SNC.  Per tant, l’etiologia de la PCI en aquests casos, són un seguit de 

factors causals que succeeixen en sèrie causant el dany en el cervell 

que s’està formant. 

 

A tenir en compte, la revisió feta per Moreno-De-Luca et al.9, 

aporta com a causant de la P.C.I., diferents variables genètiques que 

cursen amb la mateixa clínica, de manera que un diagnòstic diferencial 

amb un estudi genètic permetrien poder minimitzar alguns dels 

problemes o bé la presència de nous casos dins de la mateixa família 

(autosòmiques dominants o recessives). Així doncs, segons els mateixos 

autors es coneixen 6 alteracions genètiques que causen PCI, que 

s’inclourien a la classificació mendeliana (GAD1, KANK1, AP4M1, 

AP4E1, AP4B1, AP4S1).  D’altra banda, MacLennan et al.35, també 

contribueixen en que un diagnòstic genètic prenatal pot ser una eina per 

prevenir nous casos de PCI deguts a causes genètiques. 

 

A propòsit d’aquest treball, es parla d’infants afectats de PCI de 

tipus Tetraparèsia, majoritàriament espàstica. Per tant, són pacients que 

presenten en menor o major grau d’afectació una disminució de la 

mobilitat a les 4 extremitats (braços i cames).  
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1.2. Escales de valoració funcional 

 

Una escala és un instrument de mesura que ens permet registrar 

la informació de manera objectiva i universal18, per tal de poder 

determinar els canvis que es produeixen. Si ho traslladem al món 

sanitari i més concretament a la rehabilitació funcional, les escales 

permeten mesurar les dades observades en un pacient a l’inici i al final 

d’un tractament i així poder determinar el resultat després de la 

intervenció terapèutica18. Una escala es considera eficaç quan té 

validesa científica i utilitat clínica19. 

 

En les últimes dècades s’han creat nombroses escales de 

valoració funcional, les quals, permeten avaluar la mobilitat, les activitats 

de la vida diària, la sociabilitat, capacitat cognitiva, força, dolor, 

desenvolupament motriu, etc. D’entre elles, hi han escales que fan una 

valoració global de l’individu, i d’altres que són més específiques i que 

s’utilitzen en patologies concretes. 

 

Hi ha un mínim de 5 principis que ha de reunir una escala: 

fiabilitat, viabilitat ,validesa, flexibilitat i sensibilitat als canvis 

clínics18,20,21.  S’entendrà com a fiabilitat (reproductibilitat) a el fet que els 

resultats es puguin repetir  o siguin similars independentment de qui 

passi l’escala o del moment en que es passi (validesa entre diferents 

observadors). La viabilitat, fa referència a la facilitat de passar l’escala, 

en un temps breu, així com  a la facilitat per calcular-ne els resultats. La 

validesa recau en que l’escala mesuri allò que realment es vol mesurar 

de manera específica i que pugui ser compatible amb altres 

escales/mesures i fins i tot que es puguin relacionar entre sí19. El 

concepte de flexibilitat significa que l’escala s’hauria de poder aplicar a 

diferents patologies. El fet que una escala mostri la sensibilitat als canvis 
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té a veure amb el fet de que l’escala reflecteixi les modificacions que es 

produeixin en la mostra amb el pas del temps. 

 

Finalment, la decisió sobre quina escala passar a un pacient o 

altre recaurà en quina finalitat busquem a l’hora de fer l’avaluació 

(avaluar, descriure, rastreig),  de la mostra (segons patologia, 

simptomatologia, sexe, edat, discapacitat...) i de l’àmbit d’aplicació 

d’aquesta. 

 

Les escales funcionals per tant, són aquelles que mesuren la 

capacitat funcional. Segons Bermejo et al.18, les escales que s’utilitzen 

en l’àmbit de la neurorrehabilitació en infants té interès clínic, així com 

també interès en la qualitat assistencial, a banda de ser una eina 

d’avaluació dels pacients per poder establir un tractament.  

A nivell de neurorrehabilitació, les escales que s’utilitzen amb més 

freqüència són: Índex de Barthel, Mesura d’Independència Funcional 

(FIM), WeeFIM, Berg Balance Scale (BBS), Get Up & Go Test, índex de 

Katz, Functional Ambulatori Categories (FAC), Walking Index Spinal 

Cord Injury (WISCI), Fugl-Meyer, Ara Test, entre moltes altres. 

 

       Els diferents tests, poden avaluar des d’un sol ítem (per exemple: 

dolor, marxa...), fins a un grup d’ítems diferents pertanyents a l’individu 

(AVD + moviment + cognitiu + social) i fer-ne una puntuació global. 

 

És a propòsit d’aquest treball que es parlarà principalment de les 

escales de valoració en pediatria, descrites en els apartats que es 

descriuen en els següents punts. 
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1.3. Escales de valoració en pediatria 

   

La població pediàtrica, és aquella població composta per infants. 

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), s’entén com a infant la 

població compresa dels 0 als 18 anys, a menys que la legislació del país 

d’origen li atorgui la majoria d’edat abans dels 18 anys d’edat22. 

 

La  mateixa OMS, el 1990 publica la Convenció sobre els drets 

dels infants, en que fa referència a l’article 23, que els nens/es que 

estiguin mentalment o físicament impedits (discapacitats) han de gaudir 

d’una vida plena i decent en condicions que assegurin la seva dignitat, 

se li permeti valdre’s per sí mateix i que se li faciliti la participació activa 

de l’infant a la comunitat. Així doncs se li reconeix el dret a rebre cures 

especials adequades a l’estat del cada infant, tenint accés a l’educació, 

serveis sanitaris, rehabilitació, etc., per garantir la seva inclusió social.  

 

D’aquesta manera, en l’abordatge del pacient pediàtric partirem 

de dues premisses: catalogar etiològicament el diagnòstic a través de la 

“Classificación Internacional de Enfermedades” (CIE-10)23, i utilitzar la 

“Classificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacitad y la 

Salud de la Infancia y la Adolescencia” (CIF-IA)24 per classificar el 

funcionament i la discapacitat associades a dit diagnòstic. Ambdues 

classificacions són internacionals, de manera que a nivell sanitari, seran 

universals i comuns tant en aspectes d’aplicació clínica com 

d’investigació, documentació, mesura de la salut, etc. És a partir del 

diagnòstic o dels signes clínics que es decidirà administrar una escala o 

una altra en funció del que es vulgui avaluar, doncs a nivell pediàtric, 

també és important poder valorar l’eficàcia del tractament realitzat. Ara 

bé, cal dir que en pediatria és més difícil poder avaluar els resultats amb 

motiu de que aquesta població varia d’acord al seu desenvolupament 

des la infantesa fins a l’edat adulta, de manera que la re-avaluació 
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s’haurà de fer amb freqüència per tal d’adaptar-nos a la seva edat i a 

modificar el tractament en funció a aquesta. 

 

A nivell pediàtric podem trobar escales que valoren el 

desenvolupament adequat a l’edat, d’altres per avaluar la funció motriu, 

capacitat cognitiva, llenguatge, habilitats socials, etc., ja siguin de 

manera aïllada o bé global.  

 

Escales de valoració pediàtriques : 

 

I. Brunet-Lézine Revisado25: (Denis Josse, 1998) Escala de 

desenvolupament psicomotriu de la primera infància (0-30 

mesos, ampliable a 6 anys).  Valora el nivell maduratiu de 

l’infant a nivell de control postural, coordinació òcul-motriu, 

llenguatge/comunicació, sociabilitat i autonomia. 

 

II. Gross Motor Function Measure (GMFM-66 i GMFM-88)26: 

(Diane Russell and cols., 2013). És una escala que es pot 

passar a nens amb edats compreses entre els 6 mesos i els 

16 anys d’edat, principalment amb un diagnòstic de Paràlisi 

Cerebral Infantil (PCI). Valora diferents ítems posturals en 

relació al decúbit supí (DS) i  canvis de decúbit (17 ítems), 

sedestació (SD) (20 ítems), desplaçament en rastreig i/o 

gateig (14 ítems), bipedestació (BP) (13 ítems), marxa, 

carrera i salt (24 ítems). La versió original avaluava 88 ítems, 

tot i que hi ha la versió actualitzada amb 66. 

 

III. Gross Motor Function Classification System – Expanded and 

Revised (GMFCS-E&R)15,28: (Palisano and cols., 2007). És 

una classificació que diferencia infants amb PCI basant-se en 

les habilitats motores, limitacions en la funció motora grossa, 
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la necessitat de materials de suport i mobilitat sobre cadira de 

rodes. Conté 5 bandes d’edat (<2 anys, 2-4 anys, 4-6 anys, 6-

12 anys, i de 12-18 anys). S’observa el moviment auto-iniciat 

pel nen amb PCI, posant èmfasi en la sedestació, 

transferències i mobilitat, classificant-ho en 5 nivells:  

• Nivell 1. Camina sense restriccions 

• Nivell 2. Camina amb limitacions 

• Nivell 3. Camina utilitzant un dispositiu manual 

auxiliar de la marxa 

• Nivell 4. Autonomia per a la mobilitat limitada i amb 

un dispositiu (cadira, caminador, etc.) 

• Nivell 5. Transportat per una altra persona.  

 

IV. Battelle. Inventari de Desenvolupament29: (J. Newborg et al., 

2005).Escala que avalua les habilitats funcionals del 

desenvolupament de l’infant de 0 a 8 anys, amb discapacitat 

o sense. Explora 5 àrees (personal-social, motora, adaptativa, 

comunicativa, cognitiva). Tracta d'avaluar el 

desenvolupament del nen sense deficiències i identificar els 

que presenten retard o discapacitat en les diferents àrees del 

desenvolupament. Proporciona informació sobre els punts 

forts i febles en diverses àrees del desenvolupament del nen, 

per facilitar l'elaboració de programes d'intervenció 

individualitzats. Els procediments per obtenir la informació 

són de tres tipus: Examen estructurat, Observació (classe, 

casa) i Informació (de professors, pares o tutors). En els 

diferents elements de les àrees es donen normes 

específiques per a l'aplicació a nens amb diverses 

minusvalideses. 
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V. Manual Activity Classification System (MACS)30: (Rosenbaum 

et al., 2005, updated 2010) És un mètode de classificació que 

s’utilitza per conèixer l’habilitat dels nens de 4-18 anys amb 

PCI per agafar objectes amb les mans en les activitats de la 

vida diària, classificant-ho en 5 nivells. 

 

VI. Functional Mobility Scale (FMS)31: (Graham, H., et al., 2004) 

Dissenyat per classificar la mobilitat funcional en els infants, 

tenint en compte els diferents tipus de dispositius d’ajuda que 

pugui utilitzar per a caminar. Qualifica la capacitat per 

caminar en 3 distàncies (5, 50, 500 metres), corresponents a 

distàncies dins del domicili, a l’escola i en l’entorn comunitari. 

 

VII. Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)32: (Haley et 

al., 1992) Pensada per avaluar el desenvolupament dels nens 

de 6 mesos a 7 anys i mig (o infants més grans amb retard 

del desenvolupament sense discapacitat). L’objectiu és 

conèixer les capacitats funcionals i el rendiment del nen, 

abans, durant i després  d’un programa de rehabilitació. 

Explora tres àrees que inclouen les auto-cures, la mobilitat i la 

funció social.  

 

A banda d’aquestes, es poden trobar també altres escales més 

analítiques com “Abilhand-kids” (2004, Arnauld et al.), l’escala “Bimanual 

Fine Motor Function” (BFMF) (2002 Beckung; 2016, Elvrum et al.), la 

“Assisting Hand Assessment” (AHA) (2003, Krumlinde-Sundholm), 

l’escala “Ashworth modificada” (1987, Bohannon & Smith), que valoren 

la funció/destresa manual, bimanual, accessòria de la mà plègica, 

l’espasticitat, etc., així com altres escales d’avaluació pediàtrica en edats 

primerenques com l’Escala del desenvolupament motor de Peabody 

(1982, Folio & Fewell), l’Escala Haizea-Llevant (1991, Fernández 
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Álvarez), la Guia Portage (1972, Bluma et al.), l’Alberta Infant Motor 

Scale (AIMS) (1994, Piper & Darra), entre moltes altres. 

 

 

 

1.4. Pediatric Evaluation of disability Inventory Computer Adaptative 

Test (PEDI-CAT)34 

 

Per descriure el PEDI-CAT (Haley et. al, 2011), primer s’ha 

d’explicar el seu origen. L’any 1992,  Haley i cols., publiquen el PEDI32 

(Pediatric Evaluation of Disability Inventory). Aquesta versió és un 

instrument funcional de valoració que es fa a paper-llapis i examina les 

capacitats funcionals de nens amb edats compreses dels 6 mesos als 7 

anys i mig a través de 3 escales funcionals que mesuren l’auto-cura, la 

mobilitat i la funció social, tal i com ja s’ha descrit en l’apartat anterior. 

 

D’aquesta escala de valoració en deriva el PEDI-CAT (CAT: 

Computer Adaptative Test), essent aquest una adaptació del PEDI per a 

ordinador. El PEDI-CAT és una escala de valoració de la discapacitat en 

pediatria que es pot aplicar a diferents diagnòstics, en diferents 

condicions i a qualsevol entorn mentre les edats estiguin compreses 

entre 1-21 anys. Consta de 276 ítems que avaluen les activitats 

funcionals adquirides al llarg de la infància i adolescència basades en 

les activitats de la vida diària, i el poden passar tant professionals com la 

pròpia família, cuidadors i/o educadors amb qui el nen estigui 

familiaritzat. Així doncs, el PEDI-CAT mesura la funció en 4 dominis:  

 

I. Activitats de la vida diària (AVD): 68 ítems. Inclou el 

vestir-se, la higiene, tasques domèstiques i alimentació.  
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II. Mobilitat: (97 items) Consta de 75 items que tenen en 

compte els moviments bàsics i transferències, 

bipedestació i marxa, escales i rampes, córrer i jugar; 

10 items són específics per nens que necessiten ajudes 

tècniques com muletes, caminadors o bastó; i en el cas 

de cadira de rodes, hi han 12 items que en valoren la 

funció de la mobilitat amb aquest suport. 

 

III. Social/Cognitiu: 60 items que avaluen la comunicació, 

interacció, cognició quotidiana i autogestió. 

 

IV. Responsabilitat: 51 items on s’inclouen l’organització i 

planificació, gestió sanitària, tenir en compte les 

necessitats diàries, mantenir la pròpia seguretat. Aquest 

apartat generalment s’aplica a partir dels 3 anys, ja que 

l’individu ha d’haver assolit  força habilitats funcionals 

primer. 

 

D’aquesta manera combina elements de mesures adaptatives del 

comportament utilitzades a l’atenció primerenca, com el retard del 

desenvolupament i programes d’educació especial amb l’avaluació 

funcional que s’utilitza a rehabilitació pediàtrica.  

 

A diferència del PEDI, el PEDI-CAT adapta el test de manera 

informàtica utilitzant un algoritme que pre-selecciona els ítems adequats 

a cada individual d’acord amb una informació que s’aporta prèviament. 

Així es redueix el nombre d’ítems que s’han d’administrar a un nen per 

obtenir una estimació del què pot fer funcionalment aquest individu en 

una àrea en concret. Per exemple, els usuaris que no caminen i que van 

amb cadira de rodes hi hauran ítems que no se’ls administraran i que 

poden ser exclosos perquè la informació aportada serà irrellevant.  
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Les dades registrades a través del PEDI-CAT aporten una 

informació eficient i fiable que poden ser analitzades i comparades 

gràcies al fet de que queden registrades en una base de dades dins del 

mateix ordinador o servidor. 

 

Les respostes a donar tenen 5 possibilitats: 

➢ Incapaç: no pot fer-ho, no sap com o és massa petit per 

fer-ho. 

➢ Difícil: necessita molta ajuda, temps extra per fer-ho, o molt 

esforç. 

➢ Una mica difícil: pot fer-ho amb poca ajuda, poc temps 

extra o poc esforç. 

➢ Fàcil: Ho fa sense ajuda, en el temps que toca o sense 

esforç, o bé, les habilitats de l’infant ja han passat aquest 

nivell. 

➢ No ho sé 

 

Aplicacions clíniques específiques del PEDI-CAT:  

 

- Detecció i identificació de l’abast del retard funcional 

- Avaluació i monitorització del grup de treball en assajos clínics 

aleatoris o avaluació de programes. 

- Valorar els canvis de cada infant. 

 

Característiques: 

 

- El test pot ser administrat per la pròpia família/cuidadors, o bé, per 

terapeutes. 
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- Existeixen puntuacions normatives estàndards com el percentil de 

l’edat i T-score (puntuació del test) basades en una mostra 

estandarditzada, i que estan disponibles per 21 grups d’edat en 

intervals d’un any. 

 

- Classificació per escales basada en les dades d’una mostra 

normativa i una mostra amb discapacitat. 

 

- Cada domini de PEDI-CAT és independent i es pot utilitzar de 

manera aïllada o entre els altres dominis. 

 

- Els filtres d’edat, sexe i mobilitat eviten presentar ítems irrellevants. 

 

- Els ítems es centren en les habilitats del nen per dur a terme les 

activitats funcionals de manera efectiva com a habilitat o dificultat. Els 

ítems no requereixen que el nen faci l’activitat d’una manera 

estandarditzada per ser puntuables. 

 

- Els ítems estan explicats amb llenguatge quotidià i amb exemples 

clars, els quals facilita l’administració per part dels professionals i/o 

familiars. 

 

- Les imatges  dels ítems de les Activitats de la Vida Diària (AVD) i de 

Mobilitat estan incloses per facilitar que s’entenguin els objectius de 

cada ítem. 

 
 

Versions del PEDI-CAT: 

 

Dins del PEDI-CAT podem trobar dues versions: 
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1) Speedy (“Precision”) CAT: és el test ràpid del PEDI-CAT, que 

ens permet obtenir una puntuació estimada precisa mitjançant 

l’administració de 5-15 ítems per domini. 

2) Content-Balanced (“Comprehensive”) CAT: s’administren uns 

30 ítems per domini per tal d’obtenir la puntuació, incloent de 

manera equilibrada ítems de cada domini. És una eina molt útil 

quan es vol planificar un programa individualitzat. 

 

         Interpretació de dades: 

 

D’acord amb els estudis de població emprats pels propis autors 

amb població Nord-Americana, van crear una escala amb la puntuació 

mitjana de la mostra normativa per domini i grups d’edat. Això, 

posteriorment permet traslladar aquestes dades a un model de regressió 

quantil amb percentils (95%,90%, 75%, 50%, 25%, 10% i 5%), 

diferenciats  segons sexe femení i masculí, de manera que un cop 

administrat el test els valors resultants es traslladen a aquestes 

gràfiques evidenciant-se si l’infant es troba dins de la mitjana, per 

damunt o per sota. 

 

La línia de puntuacions ha estat calibrada pels autors de 20 a 80 

punts, essent la puntuació mitjana el valor de 50 (normalitat), i 

considerant-se com a normals les desviacions estàndards ±2 (30-70). 

 

En el cas del Speedy-CAT, en acabar el test obtindrem un resum 

detallat del test amb les preguntes, les respostes i els resultats, mentre 

que quan s’administra el Content-Balanced-CAT, es pot extreure del 

programa les dades en un Excel i les diferents gràfiques, així com 

comparatives entre escales PEDI-CAT administrades a un pacient en 

diferents dates. 
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L’administració de l’escala és de gran valor durant la realització 

dels diferents programes terapèutics de Rehabilitació Funcional, ja que 

ens permetran evidenciar els canvis que es puguin produir en el temps 

tenint en compte el test previ i posterior al tractament 

neurorrehabilitador. 

 

 

1.5. Rehabilitació funcional 

 

La Rehabilitació Funcional (RF) és aquell conjunt d’intervencions 

que rep el pacient per tal d’ajudar-lo a recuperar les capacitats 

funcionals per a la seva vida diària adaptant-se a les seves capacitats 

físiques. D’entre les diferents disciplines s’hi inclou la fisioteràpia, teràpia 

ocupacional, l’activitat física i l’esport. 

 

Cadascun dels membres de l’equip multidisciplinari de l’àrea de 

rehabilitació funcional de l’Institut Guttmann té la missió d’aconseguir per 

a cada pacient el major grau d’autonomia funcional possible i de 

col·laborar eficaçment en el desenvolupament de les habilitats personals 

i socials per tal de facilitar-li una inserció social activa i satisfactòria. 

 

Paral·lel a aquest fet, els terapeutes que acompanyen al pacient 

en el seu període rehabilitador, l’aconsellaran i l’entrenaran en la 

utilització dels dispositius ortèsics i les ajudes tècniques adequades a 

cada cas, així com en el manteniment de la funcionalitat assolida al llarg 

del tractament, i en la consecució d’un estil de vida saludable mitjançant 

la iniciació a l’exercici físic i a l’esport inclusius, contribuint amb una 

actitud dinàmica i compromesa a la inclusió i normalització social de les 

persones amb discapacitat.  
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Si parlem de la RF en Pediatria, cal tenir en compte que la seva 

rehabilitació no es basa en recuperar la funció, sinó en aprendre-la, 

donat que en els infants amb PCI el seu desenvolupament i l’adquisició 

de les habilitats motrius es veuran afectats a mode de retard en la seva 

adquisició d’acord al grau de les complicacions neurològiques 

associades a la seva lesió, les quals influeixen negativament sobre el 

desenvolupament motriu normal, i per tant podem dir que la RF en nens 

amb PCI es basarà en adquirir les habilitats motrius adequades a cada 

edat i minimitzar els efectes negatius de la seva resposta neurològica 

associada a la lesió cerebral. 

 

És per això, que serà imprescindible una valoració detallada i 

individualitzada de cada infant, per tal de poder identificar les habilitats, 

deficiències i discapacitats i poder així establir uns objectius de 

tractament personalitzats.  

 

Els objectius plantejats en els casos de PCI hauran d’estar basats 

en un consens clínic multidisciplinari, el qual ha de tenir en compte la 

seva evolució a curt i a llarg termini. Així doncs, caldrà buscar com 

adquirir la funció o facilitar l’adquisició de les habilitats motrius de cada 

nen/a, mantenir els nivells d’activitat assolits i evitar canvis a nivell 

estructural25 (desviacions, luxacions...) deguts a la pròpia lesió 

neurològica. 

 

Caldria definir un pla de treball individualitzat pensat per cada 

infant a partir de la seva valoració funcional, en aquest cas aplicant 

prèviament l’escala del PEDI-CAT, en que s’ha d’incloure a la família 

com a part implicada en el procés rehabilitador. Cal canviar l’enfoc dels 

objectius, i.e., com a fisioterapeutes ens podem marcar els nostres 

objectius de treball, però en relació a l’usuari els objectius s’han de 

plantejar pensant en què vol aconseguir ell/a i la seva família, quines 
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necessitats tenen, etc.; és el que actualment es coneix com a model de 

Treball Centrat en la Família (Dincat, 2012). D’altra banda, en quant a 

tractament haurem de ser curosos i utilitzar sistemes terapèutics basats 

en l’evidència científica. 

 

 

1.5.1. Abordatge fisioterapèutic:  

 

L’abordatge fisioterapèutic en els pacients amb PCI ha de tenir en 

compte tres factors importants:  

 

- Abordar mecanismes posturals, ja que són mecanismes 

neurològics que contribueixen al control postural i l’equilibri i 

estan inclosos en la locomoció36.  Com a fisioterapeutes 

entrenarem les reaccions de redreçament que permetin 

adquirir l’estabilitat postural per posteriorment desenvolupar 

funció motora. Dins d’aquests mecanismes estan incloses les 

reaccions d’equilibri, d’inclinació, reaccions en paracaigudes 

(reflex d’extensió dels braços per frenar caigudes, flexionar el 

coll com a resposta protectora...), reaccions de locomoció 

(adaptació a la marxa), reaccions posturals visuals (la visió 

inicia i monitoritza  tant la postura com els moviments i 

contribueix a anticipar reaccions davant d’un desequilibri, 

canvi, obstacle...) 

 

- Fomentar el moviment voluntari: la particularitat d’un moviment 

voluntari és que és un moviment que es fa de manera 

intencionada i conscient. Recau en la importància de tonificar i 

estirar la musculatura, augmentar els rangs de moviment i 

minimitzar els problemes musculars (retraccions, 

escurçaments...). Per tal de que es pugui dur a terme, en nens 
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amb PCI de tipus tatraparèsia espàstica, es combinaran els 

mecanismes posturals amb el moviment voluntari per tal de 

facilitar l’acció, és a dir, si hi ha control postural el nen/a serà 

capaç d’iniciar un moviment voluntari més adequat. 

Principalment, s’ha de tenir un bon control cefàlic  i de tronc 

per facilitar una bona coordinació ocular-manual durant el 

moviment voluntari. 

 

- Entrenar la funció perceptiva-motora: Per poder dur a terme 

l’entrenament de la funció motora, cal primer entrenar la 

percepció. Així doncs, pren especial interès el fet de que 

l’infant tingui un bon reconeixement del seu propi cos amb 

reconeixement tàctil, així com que tingui sensacions 

propioceptives a través de diferents textures, temperatures, 

formes, etc., se li han de proporcionar les sensacions de 

moviment, vibració, desplaçaments que afavoreixin el 

desenvolupament inter sensorial a través de la visió, oïda... 

D’aquesta manera, l’infant pot aprendre a realitzar els 

moviments adequats per a dur a terme una tasca motora 

voluntària. Cal dir, que el plaer pel moviment fomenta la 

voluntat per adquirir i experimentar més moviment, de manera 

que l’actitud del nen amb PCI es modifica cap a un nen/a amb 

més interès i millor predisposició al treball actiu. 

 

Cal afegir la importància de les activitats terapèutiques 

desenvolupades per diferents professionals del camp de la rehabilitació 

neurològica, ja que cal recordar, que l’abordatge terapèutic en aquest 

tipus d’infants es centrarà en un treball multidisciplinari. Així doncs, a 

nivell de teràpia ocupacional és imprescindible el treball de la higiene 

personal, vestit, mobilitat, transferències, la valoració d’ús d’ajudes 

tècniques o el treball del patró funcional de l’extremitat superior.  
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A nivell d’educació física és important fomentar la inclusió dels 

infants amb discapacitat dins de programes d’esport adaptat a les seves 

capacitats, ja que això contribueix a una millor salut física i mental. 

Actualment la Federació Catalana d’Esports de Persones amb 

Discapacitat Física (FCEDF) i/o la Federació Catalana de Paralítics 

Cerebrals (FECPC) són entitats que vetllen per promoure, gestionar i 

coordinar la pràctica esportiva adaptada en el territori de Catalunya amb 

l’objectiu de fomentar la integració a la societat de les persones amb 

discapacitat a través de l’esport, ja sigui de lleure, oci o competició. 

Algunes de les disciplines que es poden trobar son: boccia, eslàlom, 

hípica, hoquei, natació, futbol, atletisme.... Des de l’Institut Guttmann, en 

relació a la inclusió i la socialització dels infants amb discapacitat 

mitjançant la pedagogia col·laborativa a través de l’esport i el joc, neix 

“Dofins de Colors”, un projecte que proposa diferents activitats inclusives 

per a infants amb diferents capacitats funcionals amb l’objectiu de que 

puguin jugar i ajudar-se mútuament. 

 

En quant a l’àrea de logopèdia, en funció del tipus de PCI que 

pateixi l’infant, el llenguatge, la parla, l’articulació, la deglució, etc., es 

poden veure afectats en menor o major manera. A través d’aquesta 

especialitat, es farà una valoració de cada cas i es buscaran les mesures 

adients per facilitar la comunicació de l’infant amb el seu entorn, ja que 

és primordial per a la seva inclusió social el poder-se expressar i ser 

entès. Així doncs, eines com la comunicació augmentativa, tablets, 

comunicadors, entre d’altres junt amb un treball de la musculatura oral, 

aparell respiratori, fonació i articulació, deglució, etc., serà d’especial 

importància també.   

 

I no es pot finalitzar aquest apartat sense tenir en compte el nivell 

cognitiu dels infants amb PCI. Segons el National Institute of 

Neurological Disorders and Stroke37, 2/3 dels infants amb PCI tenen 
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dany intel·lectual, essent més comú el deteriorament mental en aquells 

amb PCI de tipus tetraparèsia espàstica d’entre la resta de tipus de PCI. 

D’altra banda, aquells que també presenten epilèpsia associada també 

tenen més probabilitats de tenir retard cognitiu. D’acord amb aquestes 

dades, serà important incloure a l’equip multidisciplinari la figura del 

neuropsicòleg, per tal d’avaluar el nivell cognitiu de cada individu i 

establir el tractament d’estimulació cognitiva que cregui més adient per  

cada infant afectat, i l’acompanyament psicològic que necessiti aquest i 

la seva família/entorn.  

 

 

2. Hipòtesi 

 

L’evolució de la mobilitat dels pacients amb PCI  de tipus tetraparèsia 

espàstica en edats de 5 a 10 anys avaluats a través de l’escala PEDI-CAT 

després d’haver realitzat un període de rehabilitació funcional, no demostra 

canvis significatius en la mobilitat i en el deteriorament físic de cada individu.  

 

 

3. Objectius 

 

- Determinar el grau d’afectació dels nens amb diagnòstic de tetraparèsia 

espàstica (CIE 343.2) i evidenciar a través del PEDI-CAT l’evolució motriu 

al llarg del temps havent realitzat programes de rehabilitació funcional dins 

del mateix Institut Guttmann.  

- Evidenciar l’eficàcia del PEDI-CAT a l’hora d’avaluar la mobilitat de cada 

cas i la seva evolució després del tractament. 

- Avaluar el nivell de millora o deteriorament físic de cada infant, així com 

l’ús de diferents productes de suport a la mobilitat. 
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4. Metodologia 

 

4.1. Participants en  la mostra   

 

S’ha analitzat una mostra inicial de 22 casos d’infants, que han estat 

usuaris dels serveis de RF a l’Institut Guttmann, amb els següents criteris 

d’inclusió: 

- Diagnòstic de PCI de tipus tetraparèsia espàstica, amb diagnòstic 

segons la  “Clasificación Internacional de Enfermedades” CIE 343.2. 

- Edats compreses entre els 5 anys i els 10 anys amb 11 mesos d’edat  

- Variabilitat en l’etiologia de la PCI 

- Infants que han estat avaluats a nivell motriu a través de l’escala 

PEDI-CAT al llarg dels diferents períodes de RF que s’han dut a 

terme a l’Institut Guttmann, que oscil·len entre els 4-9 mesos de 

tractament en diferents períodes compresos entre els anys 2015-

2017.  

 

Criteris d’exclusió: 

- Mancança del 2º PEDI-CAT. 

 

D’acord amb aquests criteris, de la mostra inicial de 22 casos, se 

n’han exclòs 4 amb motiu de que només tenien un PEDI-CAT inicial i no 

es podia analitzar la seva evolució posterior, quedant una mostra final de 

18 casos.  

 

 4.1.1. Distribució de la mostra 

 

S’han valorat diferents aspectes en relació a la mostra, 

diferenciant el gènere dels participants, l’etiologia, la necessitat de 

suports per a la mobilitat (necessitat d’ús de CR o altres elements de 
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suport a la marxa com caminadors, bastons de puny o tipus crossa), i 

l’evolució de la mobilitat dels infants al llarg del seu període de RF. 

 

 

4.2. Instrument 

 

S’ha utilitzat l’escala de valoració PEDI-CAT. El mateix Institut 

Guttmann disposa de la versió oficial de PEDI-CAT versió 1.3.9. App 

1.2.8.30805/Base: 1.2.6.20610, essent la versió actualitzada. La 

modalitat escollida en tots els casos correspon al “Speedy (Precision) 

CAT” realitzada per terapeutes, reflectit com a “Clinitian” en el mateix 

programa. 

 

 

4.3. Procediment 

 

De la mostra d’estudi composta per 18 infants, s’han analitzat les 

dades extretes dels PEDI-CATs administrats a cada participant, tenint en 

compte la primera i la última avaluació realitzades dins dels paràmetres 

d’inclusió de l’estudi esmentats en apartats anteriors en relació a l’edat 

(5 anys-10 anys 11 mesos) i al període de RF (de 4 a 9 mesos de 

tractament en diferents períodes compresos en els anys 2015-2017).  

 

Aquestes dades s’han analitzat a través de fulla de càlcul Excel 

2011, utilitzant les puntuacions “Score” relatives a la mobilitat dels 

participants. , i reflectida en els seus PEDI-CAT previs i posteriors al seu 

període de RF.   
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4.4. Criteris ètics 

 

Aquest estudi s’ha dut a terme seguint els principis ètics de la 

Declaració de Hèlsinki, de manera que basant-nos en el principi de 

confidencialitat s’ha atorgat a cada infant una lletra de l’abecedari per 

referenciar-los en la mostra que van de la lletra “A” a la “V”.  

 

En relació a l’administració de l’escala PEDI-CAT, abans de 

passar-lo als infants se n’informa a la família per tal de que donin el seu 

consentiment i se’ls fa una devolució dels resultats obtinguts en passar 

l’escala. 

 

4.5. Anàlisi de dades 

 

 De les diferents dades extretes, a través de l’Excel 2011 

s’han calculat els següents valors: 

- Mitjanes 

- Mínims i Màxims de cada participant a nivell global 

- Desviació Estàndard (SD) 

- Coeficient de correlació de Pearson (p) i 

- Nivell de significació estadística (r).  
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5. Resultats 

 

5.1. Anàlisi descriptiu 

 

En aquest apartat es detallen les dades analitzades segons la 

mostra de 18 participants. 

 

• Classificació segons gènere: 

De la mostra final, els participants es distribueixen en 14 infants 

de gènere masculí (78%)  i 4 de gènere femení (22%).  

   

• Classificació segons etiologia de la PCI  

 

El percentatge més elevat de la mostra (41%) són els casos en 

que la seva etiologia guarda relació amb el moment prenatal i 

perinatal, així com la prematuritat. Seguit d’un 17% en que l’origen 

recau en la malformació del SNC. El dany cerebral adquirit (DC) 

amb les causes desconegudes ocupen el 3º lloc, seguits per la 

meningitis, les parades cardio-respiratòries i d’altres causes (Sd. 

Polimalformatiu) (veure Figura 1) 
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Figura 1. Classificació segons Etiologia. 

 

 

 

 

5.2. Anàlisi de dades PEDI-CAT 

 

• Classificació segons ús de suports a la mobilitat: 

De les dades extretes dels PEDI-CAT de cada individu, en quant 

a l’ús de sistemes de mobilitat de cada participant podem dir que:  
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En la 1ª valoració, els participants de gènere masculí utilitzen CR 

que no propulsen en un 86%, mentre que el 14% no utilitza cap tipus de 

CR, i en el 57% dels casos utilitzen un caminador. D’altra banda, en el 

gènere femení,  un 25% no utilitzen CR, el 50% utilitza CR que no 

propulsen i el 25% fa ús de CR autopropulsada. Aquests paràmetres en 

la 2ª valoració de PEDI-CAT  varien, de tal manera que en el gènere 

masculí un 21% no utilitza CR, el 36% l’utilitza sense propulsar-la, el 

14% n’utilitza una d’elèctrica i el 28% restant autopropulsada; mentre 

que en el gènere femení, el percentatge de casos que no autopropulsen 

la cadira augmenta fins el 75%. (veure Figura 2) 

 

Figura 2. Ús de suports a la mobilitat segons gènere. 
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A nivell global, sense tenir en compte el gènere, de la mostra de 

18 infants, segons les dades del primer PEDI-CAT 3 no utilitzen CR 

(16%), 14 utilitzen una CR que no propulsen (78%) i 1 cas autopropulsa 

la seva cadira (5%),  el 55% no utilitzen cap tipus de caminador i el 44% 

utilitza caminadors per la realització de la marxa. (Veure Figura 3). 

D’altra banda, segons les dades del 2º PEDI-CAT, un 22% no utilitza 

CR, el 44% va en CR que no propulsa, el 27% l’autopropulsa i l’11% 

porta una CR elèctrica; el 66% no utilitza eines per la marxa mentre que 

el 33% utilitza algun tipus de caminador. 

 

 

 

 

Figura 3. Ús d’ajudes tècniques. 
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• Evolució de la mobilitat: 

 

Dels diferents participants es fa un anàlisi de la seva evolució al 

llarg del tractament i del temps amb els resultats obtinguts a través del 

PEDI-CAT, utilitzant els resultats de la primera escala passada (prèvia al 

tractament) i l’última (al finalitzar el tractament), tenint en compte que es 

trobin en ambdues valoracions dins dels marges d’edats compreses 

entre els 5 anys i els 10 anys i 11 mesos d’edat. (Veure Figura 4). 

 

Figura 4. Evolució de la mobilitat a través del PEDI-CAT 
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En relació a l’ús de suports per a la mobilitat segons gènere, hi ha una 

marcada tendència a la pèrdua de la capacitat de marxa amb caminador, en 

que el gènere masculí, que passa de ser el 57% de casos que utilitzen 

caminador a un 28% en la segona valoració; mentre que en el cas del gènere 

femení hi ha una millora passant del 0% al 50% els casos que utilitzen 

caminador. 

 

Tal i com es mostra en la Figura 3, s’evidencia un augment de participants 

que no utilitzen CR manual ni materials per caminar, amb l’augment de casos 

en que es desplacen amb CR elèctrica o bé autopropulsable. 

 

D’acord amb la figura 4, podem veure que en 11 casos la mobilitat millora, 

mentre que en 4 casos es manté igual i en 3 empitjora.  

 

Tal i com es pot veure detalladament a la Figura 5, la mitjana de les 

puntuacions extretes del 1º PEDI-CAT són inferiors a les puntuacions extretes 

del 2º PEDI-CAT, mostrant una diferència entre ambdues de 3.5 punts. La SD 

en el 1º PEDI-CAT és d’un 8.70, mentre que en el 2º PEDI-CAT és d’un 9.57 

(veure Figura 5), fet que significa que en ambdós casos, la dispersió dels valors 

en cada grup respecte la mitjana no és molt alta. 

 

Finalment, la significació estadística i el coeficient de correlació de Pearson 

en relació a les dades extretes de la mostra ens proporcionen un valor (p) de 

0.33 (>0.05), canvis no significatius que ens aproximen a verificar la hipòtesi i 

amb un valor (r) de 0.74 (<1), el qual significa una correlació positiva de quan 

valorem els valors obtinguts en una adquisició inicial respecte del valor final. 
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PARTICIPANTS PUNTS MOB.1º PUNTS MOB.2º 
MITJANA PUNTUACIÓ 

INDIVIDUAL 

A 45 50 47,5 

B 34 38 36 

C 34 50 42 

D 44 62 53 

E 59 64 61,5 

F 44 52 48 

G 54 51 52,5 

H 38 47 42,5 

I 58 60 59 

J 44 38 41 

K 52 52 52 

M 56 56 56 

P 41 44 42,5 

R 53 54 53,5 

S 50 50 50 

T 54 62 58 

U 34 27 30,5 

V 58 58 58 

Mitjana 47,33 50,83 49,08 

SD 8,70 9,57 

 

Correlació (r) 0,7427 

Significació estadística (p) 0,3359 

Figura 5. Taula de puntuacions de mobilitat del 1º i 2º PEDI-CAT 

 

 

Figura 6. Puntuació mitjana i SD 
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6. Discussió 

Tal com ja s’ha comentat en l’apartat de resultats, en comparar les dades 

referents a la mobilitat de l’escala PEDI-CAT prèvia i la posterior al tractament 

de RF, veiem que hi ha una tendència a la millora (Figura 6). Cal dir però, que 

en relació a la necessitat d’ajudes tècniques per a la mobilitat, hi ha una pèrdua 

de l’11% de capacitat de marxa amb caminador, augmentant el nombre de 

casos que utilitzen una CR elèctrica per desplaçar-se, i d’altra banda, 

disminueix el nombre d’infants que inicialment no propulsava la seva cadira 

augmentant-se el nombre de casos en que sí dirigeixen la seva pròpia CR. 

 

D’acord amb les dades extretes dels PEDI-CAT tractades amb l’Excel 

2011, la SD en tots dos casos (previ i post tractament de RF) ens proporciona 

la informació de que els resultats extrets de la mostra són significatius i 

s’ajusten a la realitat. D’altra banda, la no significació estadística (p) i el 

coeficient de correlació de Pearson (r), mostren una correlació positiva entre les 

dues puntuacions, i ens marca una tendència que caldrà explorar en futurs 

estudis.  

 

En relació a la significació estadística, la (p)>0,05 ens indica que es tracta 

d’un estudi en que probablement el fet de que es tracti d’una mostra reduïda no 

aporta prou informació com per a que els resultats es puguin tenir en compte, 

així doncs, tot i que la mitjana de les puntuacions entre el 1º i el 2º PEDI-CAT 

mostren una tendència a la millora, el valor (p) ens confirma que necessitem 

una mostra més gran per poder-ho tenir en compte. Per tant, això confirmaria la 

hipòtesi de que no hi ha millora en la mobilitat dels nens amb PCI de tipus 

tetraparèsia espàstica després d’un període de RF. 

 

Cal dir, que el coeficient de correlació de Pearson (r) aporta la informació 

de que existeix una correlació positiva entre les dues mitjanes del 1º i 2º PEDI-

CAT, en ser aquest valor inferior a 1. 
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 Si relacionem aquestes dades amb la CIF-IA, cal dir que les 

deficiències relacionades amb la mobilitat es troben codificades en la 

Classificació de Primer Nivell de la CIF-IA, en el capítol 7, del component de 

Funcions Corporals, en el capítol 7 del component d’Estructures Corporals, i 

en el capítol 4 del component d’Activitats i Participació, amb una visió de 

discapacitat moderada-severa. D’aquesta manera, per les característiques 

de la mostra estudiada, els infants es podrien classificar en un grau IV-V del 

GMFCS E&R, els quals corresponen a la auto-mobilitat limitada, en ocasions 

motoritzada (GMFCS E&R Nivell IV), o bé, transportat en cadira de rodes per 

3ª persona (Nivell V). En menor mesura, trobem algun cas aïllat amb 

GMCFS E&R de Nivell III que és capaç de caminar per interiors amb suport 

de caminador i que utilitza la cadira de rodes per espais exteriors i altres 

espais.  

 

 

7. Conclusions 

 

Un cop finalitzat aquest estudi preliminar, la hipòtesi principal en que es 

creia que la mobilitat en infants amb PCI de tipus tetraparèsia espàstica a 

posteriori d’un període de tractament de RF no millorava, els resultats 

obtinguts evidencien que tot i haver una tendència a la millora en la mobilitat, 

independentment de l’edat de cada individu, aquesta no és prou significativa 

en relació a la funcionalitat d’aquesta millora i per tant, es confirma la hipòtesi 

de que no hi ha una millora estadísticament significativa.  

 

Després de conèixer aquests resultats i valorant que l’ús d’aquesta 

escala ens aporta molta informació sobre l’evolució motora dels participants  

analitzats, probablement si tinguéssim la possibilitat de tenir una mostra més 

elevada ens ajudaria a argumentar el plantejament realitzat en la descripció 

de la hipòtesi, i d’aquesta manera poder-la verificar amb més consistència, ja 

que tot i tenir tots el mateix diagnòstic (tetraparèsia espàstica), les causes 
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són diferents, pel que s’haurien d’avaluar altres tipus de perfils de pacients 

per veure si l’escala és sensible als canvis. 

 

Cal dir però, que aquests participants presenten una mitjana de mobilitat 

en relació a la població no afectada molt per sota de la mitjana, veient-se 

afectada la seva vida diària en tots els aspectes, ja siguin socials, educatius, 

familiars, mèdics, etc. 

 

En els casos en que la mobilitat dels infants no millora a posteriori del 

seu període de RF, caldria esbrinar quines són les causes d’aquest 

estancament o deteriorament i determinar si és un fet aïllat en el temps o si 

persisteix malgrat tots els esforços. 

 

El PEDI-CAT ha mostrat ser una eina de valoració que ens proporciona 

una visió global de l’infant en les diferents àrees. Malgrat que en aquest 

estudi només s’han tingut en compte les dades obtingudes per als 

paràmetres de mobilitat, seria bo comparar la mobilitat amb els valors 

obtinguts en l’àrea de les Activitats de la Vida Diària (AVD), en que l’infant 

pot mostrar tot el potencial de la seva funcionalitat, ja que mobilitat i AVD 

guarden una estreta relació. D’altra banda, pensem que la versió Content-

Balanced-CAT, ens pot proporcionar més dades que la versió Speedy-CAT, 

de manera que per a futurs estudis comparatius seria bo aplicar l’altra versió 

per facilitar l’ús de les dades. 

 

Cal tenir en compte que la mostra estudiada guardava moltes variables 

en quant a edat, etiologia, etc., motiu pel qual pensem que una mostra més 

heterogènia i amb un tractament estadístic més adequat (SPSS....) podria 

proporcionar dades més fiables en estudis futurs. 
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