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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La discalcúlia del desenvolupament (DD) és un trastorn de l'aprenentatge que afecta a la correcta adquisició i execució de 
les habilitats aritmètiques, i que comporta una discrepància entre la capacitat per al càlcul i el quocient d'intel·ligència. La 
prevalença és d'un 3 a un 6%, similar a la d'altres trastorns del desenvolupament. Existeix comorbilitat de la DD amb altres 
trastorns del desenvolupament: amb la dislèxia en un 17% i amb el trastorn per dèficit d'atenció/hiperactivitat en un 20%. 
Es creu que l'origen neural de la DD es localitzaria al lòbul parietal, i en concret, estudis actuals de neuroimatge recolzen el 
solc intraparietal (IPS) com la regió clau del processament aritmètic. Tot i així, també hi participarien altres regions 
cerebrals, com el lòbul prefrontal. L'objectiu del nostre projecte és aprofundir en els dèficits anatòmics i funcionals associats 
als dèficits numèrics en persones amb discalcúlia pura, amb DD associada a dislèxia i amb DD associada a TDA/H. La 
determinació de diferents patrons de dèficits neurals i de rendiment cognitiu, en aquests tres grups de pacients, ajudaria a 
l'elaboració de programes de reeducació més específics, i repercutiria positivament en el  tractament de la DD. En el 
present estudi, s'evaluaren neuropsicològicament i mitjançant ressonància magnètica funcional 22 nens i nenes amb DD 
pura i cómorbida amb dislèxia i TDA/H. En el present moment, l'estudi es troba a la fase de recollida de dades.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Developmental Dyscalculia (DD) is a learning disability that affects the correct acquisition of arithmetical abilities, leading to 
significant discrepancies between number abilities and intelligence. Its prevalence is about 3-6%, and it’s similar to other 
learning disabilities. Moreover, we can find comorbidity between DD and dyslexia (17%), and between attention deficit and 
hyperactivity disorder (ADHD) (20%).The neural basis of DD is found in parietal lobe, and recent MRI (Magnetic Resonance 
Imaging) studies point at the intraparietal sulcus (IPS) as a key region for the number processing. However, other cerebral 
regions (as the prefrontal cortex) also take part in arithmetical abilities.The aim of this project is to study the anatomical and 
functional deficits related to the arithmetical deficits in DD, DD associated to dyslexia and DD associated to ADHD. The 
different patterns of neural deficits in these three groups can help us to prepare specific rehabilitation programs that could 
improve the prognosis of this kind of disabilities. In this study, we assessed through neuropsychological tests and MRI 22 
children diagnosed with pure DD and with DD associated to dyslexia and associated to ADHD. At this moment, we are in 
data collection phase.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
INTRODUCCIÓ 
La discalcúlia del desenvolupament (DD) [1] és un trastorn de l'aprenentatge que afecta a la 
correcta adquisició i execució de les habilitats aritmètiques [2]; [3]. El DSM-IV-TR especifica 
que comporta una discrepància substancial  entre la capacitat per al càlcul i el quocient 
d'intel·ligència. Les habilitats aritmètiques d’aquests pacients han de ser considerablement 
inferiors a les esperades donades la seva edat cronològica, i l’alteració ha d’afectar 
significativament al rendiment acadèmic o a les habilitats de la vida quotidiana que 
requereixen la capacitat del càlcul, i no pot ser causada per un dèficit sensorial [4]  . 
 
La prevalença és d'un 3 a un 6%, similar a la d'altres trastorns del desenvolupament. Existeix 
comorbilitat de la DD amb altres trastorns del desenvolupament: amb la dislèxia en un 17% i 
amb el trastorn per dèficit d'atenció/hiperactivitat en un 20% [5]; [6]. 
 
Tot i que no existeix un consens sobre les possibles causes de la DD, es creu que l’etiologia 
és multifactorial, i inclou causes com la predisposició genètica, determinades anomalies 
neuroanatòmiques i neurofuncionals i factors ambientals de diferent tipus. L’origen neural 
podria trobar-se en una alteració de la regió parietal [7]. Isaacs et al. [8], en un estudi amb 
ressonància magnètica (IRM) , mitjançant la tècnica “Voxel-based-morphometry” va observar 
en un grup d’adolescents nascuts prematurament una menor densitat de substancia gris al 
solc intraparietal (IPS) esquerre. Posteriorment, Kucian et al. han corroborat aquesta hipòtesi. 
Els autors investigaren l’activació neural en nens discalcúlics durant la realització de tasques 
de càlcul exacte i aproximat. Els resultats van omstrar que, tot i que no s’observaven 
diferències significatives entre els nens discalcúlics i els controls durant l’execució dels 
problemes de càlcul exacte, sí s’observà una menor activació del IPS esquerre, el gir mig 
esquerre i el gir frontal dret en el càlcul aproximat. Posteriorment, investigadors del mateix 
grup han trobat que aquestes regions presenten un menor volum de substància grisa en 
comparació amb els nens no discalcúlics [9]. 
 
Aquestes dades recolzen la importància del solc intraparietal en el processament aritmètic, 
tot i que aquesta àrea no és la única rellevant. Com apunten també les investigacions 
realitzades fins l’actualitat en participants sans, sembla existir una xarxa neural lligada al 
processament numèric i el càlcul que implica altres zones del lòbul parietal, i certes regions 
del lòbul prefrontal. 
 
Discalcúlia i dislèxia del desenvolupament 
 
La dislèxia del desenvolupament és un trastorn de l’aprenentatge que cursa amb dificultats 
en el reconeixement de paraules i una pobra capacitat de decodificació i deletreig [10]. 
L’origen neurobiològic d’aquesta disfunció es localitzaria al lòbul parietal inferior, al gir frontal 
inferior i al cerebel [11]. 
 
La prevalença d’aquest trastorn és similar a la d’altres trastorns de l’aprenentatge. Sobre un 
40% dels casos de dislèxia presenten discalcúlia del desenvolupament [12], mentre que un 
20% dels casos de discalcúlia presenten també dislèxia [13]. Tots dues disfuncions podrien 
tenir un substrat neural parcialment comú, tot i que fins l’actualitat no hi hagi una evidència 
concloent sobre aquest fet. 
 
Tressoldi et al [14], en estudis neuropsicològics, van evaluar si els dèficits en el càlcul 
aritmètic observats en pacients amb dislèxia i DD eren diferents dels observats amb pacients 
dislèxics sense DD. Els resultats obtinguts indicaren que tots dos trastorns són independents, 
de manera que podrien tenir un substrat neural diferent. 
 
Els estudis realitzats fins el moment semblen indicar que tot i que la dislèxia i la DD 
coexisteixen en un nombre important de casos, tots dos trastorns tenen un substrat neural 



 

 

diferent. Tot i així, no hi ha estudis que hagin emprat mètodes prou precisos per a donar 
resposta a aquest interrogant. En aquest sentit, la utilització de la IRM podria ajudar a 
identificar amb més precisió el substrat neural dels dèficits aritmètics i de la lectura, i avaluar 
si són o no independents. 
 
Discalcúlia del desenvolupament i Trastorn per Dèficit d’Atenció amb i sense Hiperactivitat. 
 
El TDA/H és un trastorn del desenvolupament que es caracteritza per símptomes d’inatenció 
i/o hiperactivitat inapropiats per a l’edat, que tenen lloc durant almenys 6 mesos, i es 
manifesten en dos dominis vitals diferents, amb inici anterior als 7 anys d’edat. Segons la 
seva simptomatologia predominant, es classifica en els subtipus impulsiu-hiperactiu, inatentiu 
i combinat [4].  
 
La seva prevalença es situa entre el 3 i el 17% dels nens en edat escolar [4], tot i que cal dir 
que el TDAH no és freqüent que es presenti de forma aïllada. Així doncs, s’ha trobat una 
elevada comorbilitat associada a d’altres trastorns de l’aprenentatge, on destaquen els 
trastorns del llenguatge, la dispràxia i altres dificultats acadèmiques [15].  
 
Els models actuals proposen que la simptomatologia del TDAH prové d’un dèficit primari en 
les funcions executives, on participa una extensa xarxa neural que inclou el tàlem, els ganglis 
basals i el còrtex prefrontal [16]; [17].  
 
A data d’avui, els estudis neuropsicològics de TDAH i DD són encara escassos. Tot i així, 
Passolunghi et al [18]. van trobar relació entre el baix assoliment aritmètic i el TDAH. Dades 
més recents apunten a l’existència d’un pitjor rendiment en tasques de processament 
numèric en nens afectats per TDAH en relació als nens no afectats, sense que aquest fet es 
pugui atribuir a les funcions executives [3]. Això ens fa pensar que el dèficit atencional no és 
suficient com per explicar el baix rendiment numèric. 
 
Cal dir que en l’actualitat no es té constància d’estudis amb tècniques de neuroimatge on 
s’investigui l’existència d’un substrat neural comú en pacients afectats de TDAH i DD. Tot i 
així, l’elevada comorbilitat, els resultats neuropsicològics i la participació de regions 
neuroanatòmiques comuns en tots dos trastorns, quan s’estudien per separat, ens porta a 
plantejar-nos aquesta possibilitat. Creiem, doncs, que l’ús de la IRM podria ajudar-nos a 
resoldre aquesta incògnita. 
 
OBJECTIUS 
En el present projecte pretenen aprofundir en la cerca de dades neuroanatòmiques 
estructurals i funcionals associades als dèficits numèrics en persones discalcúliques pures, 
amb dislèxia associada i amb DD i TDAH associat. Pretenem avaluar, per una part, si els 
dèficits aritmètcis amb component verbal estan associats als dèficits verbals dels dislèxics, i 
per l’altra, si els dèficits executius associats al TDAH són suficients per a produir un dèficit en 
el processamen numèric per se, o si cal que existeixi a més a més l’afectació del solc 
intraparietal. 
 
Els objectius específics són: 

-Avaluar els dèficits aritmètics amb i sense component verbal en discalcúlics purs, 
amb dislèxia o TDAH. 
-Estudiar la morfologia cerebral dels discalcúlics purs, amb dislèxia o TDAH, 
mitjançant diferents aproximacions: morfologia de regions d’interès, morfometria 
mitjançant l’estudi de vòxel (voxel-based morphometry) [19] i morfologia de solcs i 
cissures [20]. 
-Relacionar els dèficits aritmètics observats amb la morfologia cerebral. 

 
HIPÒTESIS 
Als casos de DD pura, s’observarà una menor densitat de substància grisa bilateral al IPS. A 
més, el IPS tindrà menor profunditat i extensió respecte als nens i nenes sense DD. 
 



 

 

D’altra banda, en els casos de DD i dislèxia simultània, les alteracions en el processament 
numèric i el càlcul seran independents de les observades en la lectura, de manera que el 
substrat neural seria diferent: les persones discalcúliques amb dislèxia presentaran 
alteracions estructurals diferents pels dèficits verbal i no verbals; i aquestes alteracions es 
localitzaran al lòbul parietal inferior esquerre, i no hi haurà solapament entre elles.  
 
Finalment, en relació a la comorbilitat entre DD i TDAH, creiem que l’alteració frontal no serà 
suficient per a explicar l’existència de dèficits en el processament numèric, sinó que els 
pacients amb TDAH i DD presentaran, a més a més, alteracions a nivell del IPS. 
 
MÈTODE: 
Grup de pacients: 
 
Els progenitors dels nens i de les nenes que participin a l’estudi, menors d’edat, hauran 
d’acceptar formar part de l’estudi i signar el corresponent consentiment informat en el seu 
nom. 
 
Criteris d’inclusió: 
 
Discalcúlia del desenvolupament pura, associada a TDAH o a dislèxia del desenvolupent, 
segons criters DSM-IV de “Trastorno de cálculo”, “Trastorno de la lectura” y “Trastorno por 
Déficit de Atención” respectivament. 
Nascuts entre l’1 de Gener del 1997 i el 31 de desembre del 2002. 
 
Criteris d’exclusió: 
Antecedents de trastorn psiquiàtric, neurològic o mèdic que puguin explicar les alteracions en 
el càlcul aritmètic. 
Presència de retràs mental (QIT inferior a 70). 
Alteracions motores o sensorials que impedeixin l’exploració neuropsicològica. 
Pacients amb pròtesis metàl·liques (a efectes de l’estudi amb IRM). 
Participants que pateixin claustrofòbia (a efectes de l’estudi amb IRM). 
 
Tests neuropsicòlogics 
 
L’exploració neuropsicològica se centra en l’avaluació del càlcul aritmètic, de les funcions 
cognitives generals, de les funcions frontals i de les funcions visoespacials i visoperceptives. 
Per a l’avaluació del processament numèric s’empren els tests Zareki-R, Tedi-Math, la 
subprova d’Aritmètica del Wide Range Achievement Test (WRAT) i el subtest de Problemes 
Numèrics del test Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales (BADYG). Per tal d’explorar 
les funcions cognitives generals, s’utilitza la Wechsler Intelligence Scale for Children-IV 
(WISC-IV). Les funcions frontals són avaluades mitjançant els tests de Fluència Verbal 
Fonètica i Semàntica, Conner’s Continuous Performance Test II (Ver.5), Test Stroop, i el 
Children Colors Trails Test (CCTT).  Per últim, les funcions visoespacials i visoperceptives 
s’exploren mitjançant els test Benton Facial Recognition Test, Benton Visual Form 
Discrimination Test i Benton Visual Form Discrimination. 
 
Adquisició de les imatges de IRM 
 
Es porta a terme al Centre de Diagnòstic per Imatge (CDI) de l’Hospital Clínic i Provincial de 
Barcelona (Fundació Sanitària Clínic). Les anàlisis estructurals es realitzaran mitjançant la 
morfologia de regions d’interès, morfometria mitjançant l’estudi de vòxel i morfologia de solcs 
i cissures. 
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TASQUES REALITZADES 
 
Durant l’any i 8 mesos que he gaudit de la beca predoctoral, el meu treball s’ha desenvolupat 
en dos fronts: d’una banda, s’han realitzat les tasques de formació corresponents al Màster 
Oficial de Neurociències, i de l’altra, s’ha iniciat el treball d’investigació proposat en la present 
memòria. 
 
En relació amb les tasques de formació, el mes de febrer del present any he presentat la 
Memòria del Pràcticum de Recerca del Màster Oficial, titulada CORRELATS 
NEUROFUNCIONALS DE L’ATENCIÓ SOSTINGUDA: ADAPTACIÓ DE LA TASCA 
CONTINUOUS PERFORMANCE TEST- IDENTICAL PAIRS (CPT-IP) DE B.A. CORNBLATT, 
que ha estat qualificada amb una puntuació de 9,5 / 10. A més a més, durant el mes de 
febrer he seguit amb aprofitament el “I Curs de Statisical Parametric Mapping (SPM)”, 
destinat a la introducció i aprofundiment de l’anàlisi de dades de ressonància magnètica 
mitjançant el programa SPM.  
 
En relació amb el treball d’investigació pròpiament dit, les tasques s’han centrat en 
l’establiment de contactes amb diferents entitats públiques i privades: escoles d’Educació 
Infantil, EAPs, Centres de Salut Mental Infanto-Juvenil i d’altres serveis i associacions 
relacionades amb la infantesa.  Durant aquest període, s’han explorat neuropsicològicament, 
emprant les proves descrites a l’apartat de Mètode, 74 nens i nenes amb dificultats en el 
processament numèric, susceptibles de patir discalcúlia del desenvolupament. D’aquests 
participants inicialment explorats, finalment han complert criteris d’inclusió en la mostra un 
total de 22 pacients, dels quals se n’ha adquirit la corresponent imatge per ressonància 
magnètica. Paral·lelament, s’està treballant en la recollida de dades de participants que 
constituiran el grup control, i que en l’actualitat compta amb tres participants a qui ja s’ha 
explorat neuropsicològicament i mitjançant la IRM. Cada exploració neuropsicològica consta 
de 3 sessions d’una hora i mitja de durada cadascuna, mentre que l’adquisició de les imatges 
per ressonància magnètica es realitza en una única sessió de tres quarts d’hora de durada. 
 
Paral·lelament a les tasques descrites, he participat en el programa de col·laboració docent 
del Departament de Psiquiatria i Psicobiologia amb un total de 18h; en concret, en 
l’assignatura de Neuropsicologia Humana, que forma part de la Llicenciatura de Psicologia. A 
més a més, he participat en la redacció d’un article de revisió sobre les bases del 
processament numèric i del càlcul aritmètic ("Bases neurales del procesamiento numérico y 
del cálculo”), que ha estat acceptat per a la seva publicació a Revista de Neurología, a data 
de maig del 2009. Així mateix, també he participat en la redacció de dos capítols del llibre 
“Psicologia Fisiològica”, d’Edicions UOC (Universitat Oberta de Catalunya),  pendent de 
publicació. Aquests capítols són “Bases Cerebrals del Càlcul i del Processament Numèric” i 
“Atenció i Cognició Espacial”. 
 


