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Abstracte 

L’objectiu de l’estudi és valorar les funcions executives (FE) i el lòbul frontal, en relació 

amb les alteracions que es poden produir després de rebre impactes repetits amb una 

pilota de futbol en aquest lòbul. Es va realitzar un estudi en dues fases, la primera, 

observacional de disseny transversal i posteriorment un estudi d’intervenció. La 

intervenció va consistir en realitzar 6 remats de cap consecutius. Posteriorment és van 

avaluar les FE mitjançant el Test Stroop.  

La mostra estudiada estava composta per 12 jugadores de futbol femení amb una 

mitjana d’edat de 25,3±6,5 anys (rang 17-40 anys). La mitjana pes era de 56,21±7. Els 

anys jugats a futbol federat era una mitjana de 6,50±2,35 anys (rang 4-11 anys) i amb 

les hores de pràctica actuals (rang 7-10 hores). 

Els resultats mostren que rebre impactes consecutius amb una pilota de futbol en el 

lòbul frontal, tal com es realitza en la pràctica de futbol de manera voluntària, provoca 

alteracions negatives en les funcions executives.  

Quan l’escorça prefrontal a través de les funcions executives, ha de modificar la 

resposta automatitzada en realitzar el test Stroop després de rebre els impactes, la 

qualitat de la resposta empitjora, cometent més errors en el post-test. Així, el 

component d’inhibició de les FE que participa en la planificació de la resposta també 

es mostra afectat, tenint en compte que el post-test amb l’efecte encès mostra 

diferències estadísticament significatives (p=0,015). 

També, podria ser que l’escorça cingulada anterior (ECA) que participa en el procés 

d’inhibició fos alterada, per tant, la jugadora no detectaria la interferència, cometent 

així més errors. 

Pel que fa la velocitat mitjana de resposta enregistrada en la fase del post-test amb 

l’efecte Stroop apagat, la primera és la més elevada i després les velocitats van 

disminuint, tenint en compte que hi ha una diferència significativa amb la segona fase 

(P=0,018). Això, reforça el que s’ha mencionat anteriorment que davant una resposta 

nova les FE tenen més dificultats en planificar-la, provocant aquest alentiment inicial. 

Ara bé, la resposta automatitzada no es mostra alterada, ja que les velocitats de les 

respostes no mostren diferències significatives en cap condició del pre-test i post-test. 

El nombre d’errors comesos en la resposta del test mostren una correlació positiva 

amb la velocitat de la pilota (km/h). Quan més alta és aquesta, més augmenten el 

nombre d’errors.  
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Paraules clau: escorça prefrontal, funcions executives, subcommocions, futbol 

femení, inhibició. 

 

Abstract 

The object of this study is to assess the executive functions (EF) and the frontal lobe, in 

relation to the alterations that can be generated after receiving repeated impacts with a 

football in the frontal lobe. We divided this study in two phases: the transversal design 

observational phase, and an intervention study phase, which consisted in practicing 6 

consecutive headers. Afterwards we evaluated the EF with the Test Stroop. 

The studied sample was formed by 12 female soccer players with a median age of 

 25,3±6,5 years (17-40 age group). The median weight was 56,21±7. The years they 

had played federate soccer was around 6,50±2,35 years (4-11 age group) and with the 

current hours of practice (7-10 range hours). 

The results show that receiving consecutive impacts with a football in the frontal lobe, a 

practice that is done in a voluntary way in soccer, causes negative alterations in the 

executive functions. 

When the prefrontal cortex, through the executive functions, has to modify the 

automated answer in carrying out the test Stroop after receiving the impacts, the quality 

of the answer deteriorates, making more errors in the post-test. This way, the inhibition 

component of the EF that participates in the planification of the answer is affected as 

well, considering that the post-test with the ignition effect shows statistically significant 

differences (p=0,015).  

Also, in a case of an altered anterior cingulate cortex (ACC) participating in the 

inhibition process, the player would not detect the interference, making more errors this 

way. 

The median speed of the registered response in the post test phase with the Stroop 

effect switched off, shows that the first one is the most elevated one and after that the 

speed decreases, considering there is a significative difference with the second phase 

(P=0,018). 

This strengthens what has been previously mentioned, that in front of a new response 

the EF has more difficulties in planning it, causing this initial slowing down. The 

automated response does not show alterations signs, since the responses' speed do 
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not show significative differences in any conditions during the pre and post test. 

The number of errors made in the response of the test show a positive correlation with 

the ball speed (km/h). The higher this one is, the bigger are the number of errors.   

 

Key words: prefrontal cortex, executive functions, subconcussion, women's soccer, 

inhibition. 
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Introducció 

La regió més complexa i de desenvolupament més recent del cervell de l’ésser humà 

és el lòbul frontal i, més concretament l’escorça prefrontal. Tanmateix, ens distingeix 

dels animals i ens fa ser una persona única [1]. 

El lòbul frontal com a estructura i les funcions executives (FE) com a processos 

assignats a aquesta estructura, tenen la capacitat de programar, regular, controlar i 

verificar la conducta, per tant, són imprescindibles per a l’adaptació. [2]  

Aquest lòbul es troba entre les zones del cervell més susceptibles a patir una lesió 

traumàtica. La seva lesió en la pràctica del futbol poden causar commocions amb 

pèrdues de consciència, que poden portar a patir disfuncions cognitives a llarg plaç. 

Ara bé, els impactes menys violents en el lòbul frontal, com és l’impacte voluntari del 

remat de cap a la pilota, pot causar una subcommoció cerebral [3]. Així doncs, hi ha 

diferents estudis que mostren que poden aparèixer canvis cognitius de nivell superior, 

com són les funcions executives, i n’hi ha que descarten aquestes conseqüències.   

El present estudi mostra les possibles conseqüències immediates a través del 

component inhibitori de les funcions executives utilitzant el test Stroop, un mètode més 

sensible que les proves neuropsicològiques tradicionals. 

Finalment, expressar que la realització d’aquest treball s’ha dut a terme perquè és un 

tema de creixent actualitat. Com es pot constatar en diferents articles periodístics, que 

afirmen que la US Soccer (Federació de futbol a USA) prohibirà rematar de cap amb la 

pilota als nens menors de 10 anys, a més, entre els 11 i els 13 anys tindran una  

quantitat limitada en els entrenaments per la por a les subcomusions [41]. I igualment 

per la pel·lícula de Peter Landesmar (2015) “Concussion”, en castellà “La verdad 

duele” basada en fets reals sobre el descubriment del Dr. Bennet Omalu en relació en 

l’origen del CTE (traumatisme cranoencefàlic crònic). També s’ha considerat que la 

majoria d’estudis realitzats s’han dut a terme amb membres de sexe masculí, però que 

l’augment de la pràctica del futbol femení fa que esdevingui cada vegada més 

necessari incloure-les en aquest tipus d’estudi. 
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Part I: Teòrica 

1. Unitats funcionals de Lúria 

El cervell és un dels òrgans més important de l’ésser humà i per arribar a conèixer les 

connexions i funcions més complexes, primerament es farà una distinció de manera 

general de les tres grans unitats funcionals de l’estructura cerebral que proposa 

Alexander Lúria, considerat com el fundador de la neuropsicologia moderna [5]: 

- Primera unitat funcional: s’encarrega de regular el to i vigília i els nivell de 

consciència, per tant, possibilita el procés atencional i facilita que la informació pugui 

arribar a la segona i tercera unitat funcional. La seva localització estructural és al tronc 

de l’encèfal i diencèfal. 

- Segona unitat funcional: rep la informació interna o externa, l’analitza i 

l’emmagatzema. Es troba en estructures de la part posterior del cervell, és a dir, 

engloba els lòbuls parietal, temporal i occipital. 

- Tercera unitat funcional: programa, regula i verifica l’acció, és a dir, crea una meta i 

avalua les conseqüències de l’acció. Es localitza en el lòbul frontal del cervell.  

 

2. Divisió anatomofuncional del lòbul frontal 

En relació la tercera unitat funcional, es troba el lòbul frontal que està situat, tal com el 

seu nom indica, a la zona frontal dels hemisferis cerebrals (Figura 1). Limita pel 

darrera de la cissura de Rolando o central, que el separa del lòbul parietal, i per sobre 

la cissura de Silvio o lateral, que el separa del lòbul temporal [2]. 

Es pot dividir en  dos grans territoris:  

 Escorça motora, ocupa la meitat posterior del lòbul i controla bàsicament la 

programació i iniciació dels moviments, així com els moviments per a la producció 

de llenguatge i el control de l’orientació corporal. Hi trobem 4 àrees funcionals: 

- Escorça motora primària, es la encarregada d’executar els moviments 

voluntaris, ja que envia l’ordre cap a la via piramidal (tronc cerebral i 

medul·la espinal) del costat oposat del cos. Està situada davant de la 

Cissura de Rolando o Central. 
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- Escorça premotora (Còrtex premotor, àrea motora suplementària, camps 

oculars frontals), la seva funció és programar i planificar plans d’acció 

voluntaris, per tant, realitza i selecciona les seqüències de moviment. 

També guarda i automatitza programes motors. Es troba a la part superior 

del lòbul frontal, per davant de l’àrea motora primària. 

- Àrea motora o expressiva del llenguatge (àrea de Broca), la seva funció és 

coordinar els moviments de la boca, faringe, laringe i els òrgans respiratoris 

que es posen en funcionament per a la producció del llenguatge. Es situa a 

la part inferior del lòbul frontal, just davant de l’àrea motora primària. 

 Escorça prefrontal, ocupa la meitat anterior i està relacionat amb les funciones 

executives. També, s’encarrega del control de la cognició, la planificació, la 

conducta, la personalitat i modula l’activitat emocional [2,6].  

Així, encara que al lòbul frontal se li atribueix el paper fonamental de les FE, no es pot 

afirmar que aquest lòbul sigui l’encarregat solament de les funcions executives, ja que 

aquest realitza altres funcions, és a dir, esdevindria relacionar de manera més correcta 

les funció executives amb el lòbul frontal, però no el revés [7]. 

 

 

Durant anys i sobretot entre el 1940 i 1960 el lòbul frontal ha sigut un tema de debat 

sobre si tenien algun tipus de funció en el nostre cervell o no, ja que les persones que 

presentaven danys a aquesta part del cervell aparentment no mostraven 

Figura 1: Lòbul frontal. Font: (Gerrer, F., S.d). [42].  
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incongruències, perquè raonaven força bé i a nivell de llenguatge no tenien dificultats, 

tampoc a nivell motor i ni memorístic. 

Més endavant, Alexander Lúria afirma que el lòbul frontal és la part del cervell més 

complexa i de desenvolupament més recent del sistema nerviós central. A més, 

constitueix la major part del cervell humà, ocupant la tercera part [2]. 

Aquest lòbul no intervé com una única unitat estructural i funcional, sinó que es 

connecta amb estructures subcorticals a través de diferents connexions i circuits [2]. A 

més, l’escorça prefrontal és la zona que esta més ben connectada amb la resta del 

cervell, ja que es coordina amb les àrees corticals, límbiques i subcorticals, així li 

permet rebre informació de l’interior del cos, incloses les emocions, i també del món 

exterior [2]. 

Així doncs, tal com descriuen Verdejo y Bechara: “els estudis sobre pacients lesionats 

o sobre neuroimatge funcional, mostren que les funcions executives requereixen de la 

participació conjunta de sistemes dinàmics integrats per l’escorça frontal, diferents 

regions corticals posteriors i altres estructures paralímbiques (hipocamp, amígdala o 

ínsula) i basals (ganglis de la base i tronc cerebral)” [8]. 

La complexitat de connexions del lòbul frontal, però sobretot a les de l’escorça 

prefrontal, són les que permeten coordinar el treball de la resta d’estructures cerebrals. 

Per tant, estan vinculades en el control i l’organització de diferents funcions cognitives, 

respostes comportamentals i emocionals a través del conjunt de funcions, 

anomenades funcions executives (FE). 

Així mateix, Golberg per tal de descriure aquesta funció del lòbul frontal i en especial 

l’escorça prefontal fa referència a una metàfora de “director d’orquestra”, en què les FE 

són les que s’encarreguen de coordinar la informació de les altres regions cerebrals [9-

10]. És per tant, que aquest lòbul s’encarrega de regular les funcions cognitives 

superiors i esta implicat en l’execució d’operacions cognitives específiques, com en la 

memòria, aprenentatge, raonament, etc, podent dir que té una funció supervisora de la 

conducta [11]. 

Lúria va mencionar que el lòbul frontal partícipa en totes les etapes que es realitzen 

per a la consecució d’un objectiu [2]: 

 En la síntesi prèvia dels diferents estímuls que arriben al organisme 

 Assignació de significat a alguns dels estímuls 

 Formació de la base orientadora de l’acció 
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 Creació de programes complexos de comportament 

 Revisió en el compliment dels programes 

 Execució i control de la conducta 

 Sistema d’ajustament i correcció 

 

3. Escorça prefrontal 

L’escorça prefontal és la zona més relacionada amb les funcions executives, per tant, 

se’n farà una explicació més detallada. 

Es tracta de la regió cortical millor connectada i és la zona en què es troben les 

funcions dels éssers humans que més ens distingeixen de la resta d’éssers vius [1]. És 

la més recent i les seves connexions van creixent de manera progressiva fins els 22-

24 anys, degut a la complexitats d’aquestes connexions [11]. Així, l’escorça prefrontal 

d’un nen o nena recent nascut és relativament immadura, i quan arriba a la vellesa les 

connexions es reduiran, és a dir, s’observa una corba de la maduració en forma de U 

invertida [13]. Per tant, aquest augment progressiu de les connexions, coincideix 

també amb el desenvolupament de les funcions executives. 

Tanmateix, augmenta de mesura amb el desenvolupament filogenètic, és a dir, s’ha 

vist com aquesta zona del cervell ocupa un 11,5% en els macacos, un 17% en els 

ximpanzés i un 29% en els humans [14]. 

En relació a la seva funcionalitat, té la capacitat de realitzar prediccions, és a dir, 

davant una situació nova proporciona diverses hipòtesis de les conseqüències que 

poden succeir abans de realitzar una acció i d’aquesta manera escollir la millor 

resposta, fet que està relacionat amb la supervivència. Així, permet adaptar-nos davant 

les diferents situacions que es presenten durant la nostra vida quotidiana. A més, està 

vinculat amb la intel·ligència, presa de decisions, la creativitat, l’execució d’activitats 

complexes i el judici ètic i moral [15].  

Tal com afirma Goldberg: “si es lesionen altres parts del cervell es pot perdre el 

llenguatge, la memòria o la percepció. Però l’essència de l’individu, el nucli de la seva 

personalitat, perdura intacte. Quan la malaltia colpeja al lòbul prefrontal, el que es perd 

ja no és un atribut de la seva ment, és la seva ment, el seu nucli, el seu jo” [10]. 

Pel que fa a l’anatomia de l’escorça prefrontal, està situada a la part anterior del lòbul 

frontal i es pot dividir en dues zones, l’escorça dorsolateral i l’escorça orbitofrontal. 
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3.1 Escorça orbitofrontal  

L’escorça orbitofrontal connecta l’escorça dorsolateral amb el sistema límbic (Figura 

2). La seva funció principal és processar emocions per ajudar en la presa de decisions, 

per tant, esta relacionat amb el judici ètic i social [6,16]. 

També reconeix les situacions que poden ser perilloses 

o negatives, a través dels aprenentatges i experiències 

prèvies, i el que fa és anticipar la resposta somàtica, per 

tant, avisa si s’ha d’evitar la situació present.  

Una lesió en aquesta regió, comportaria una 

desconnexió entre les respostes conductuals i la raó o 

lògica [16], és a dir, es produiria alteracions a nivell 

emocional i conductual, per tant, la persona es trobaria 

desinhibida. Podria mostrar dificultats en el judici social, 

cognició social, pressa de decisions i canvi de 

personalitat [6,16]. 

Un exemple podria ser, el cas de Pheneas Gage, un cas 

molt rellevant per a l’estudi de les funcions del lòbul prefrontal, sobretot l’escorça 

orbitofrontal. Gage va patir un accident laboral en el qual una barra de ferro 

d’aproximadament un metre de longitud li va travessar des de la galta esquerra fins la 

part superior del crani [17]. En cap moment va perdre la consciència i, a més, es va 

anar recuperant sense cap seqüela aparent, ja que no presentava problemes de 

memòria, ni habilitats motores ni de la parla. Ara bé, la seva personalitat va canviar 

radicalment, es va convertir en un home irritable, sense respecte, sense fer cas a les 

pròpies restriccions, seguint només els seus desitjos. 

 

3.2 Escorça dorsolateral 

L’escorça dorsolateral es tracta de la regió més gran i nova de l’escorça prefrontal 

(Figura 3). Esta connectada amb l’escorça orbitofrontal. És el sistema especialitzat en 

les funcions executives. I quan apareix una lesió en aquesta regió el pacient es mostra 

desorganitzat [16]. 

 

Figura 2. Escorça orbitofrontal. 

Font: (Ardila, A., 2013). [40] 
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Les activitats cognitives amb les quals s’ha relacionat són [6,16]: 

 Planificació: analitzar un problema, proposar diverses solucions i escollir-ne 

una per dur a terme la conducta. 

 Formació de conceptes i flexibilitat cognitiva: capacitat de variar d’activitat 

 Fluïdesa verbal 

 Programació motora 

 Atenció 

 Memòria de treball 

 

A més, és responsable de les funcions executives en tasques com el manteniment i 

manipulació d’informació rellevant [18], per tant, la majoria d’estudis demostren 

l’estreta relació entre les FE i l’escorça prefrontal dorsolateral [19].  

També, la majoria d’estudis de 

neuroimatge en la realització de la prova 

Stroop, observen la seva participació de 

lideratge en el control atencional per a 

informació rellevant de la tasca [¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.]. I 

mostren la seva vinculació amb l’escorça 

cingulada anterior (ECA) [4,17].  

Encara que, aquest tema continua sent 

objecte d’estudi i hi ha investigacions que 

propicien la participació de l’escorça 

dorsomedial en la resolució d’errors 

davant una resposta [21].  

A continuació es mostra una taula-resum de les funcions executives associades a les 

àrees del còrtex prefrontal i una divisió citorquitactònica de Brodmann.1 (Taula I). 

 

 

                                                           
1
Els neurocientífics realitzen una divisió del cervell en diverses àrees d’estudi, això s’anomena 

citoarquitectura de l’escorça humana. Cada una de les zones se les identifica amb un número i se les 

coneix per les àrees de Brodmann. 

 

Figura 3. Escorça dorsolateral. Font: Ardila, A., 2013). 

[40] 

 



15 
 

 

Escorça 

prefrontal 

Funcions executives Àrees de 

Brodmann 

 

Dorsolateral 

- Planificació 

- Memòria de treball 

- Fluïdesa verbal 

-Solució de problemes complexes 

- Flexibilitat mental 

- Generalització d’hipòtesis 

- Seqüenciació 

- Autoavaluació 

- Consciència social 

 

8 (zona 

anterior), 9, 

10, 11, 12, 

45, 46, 47 

 

Orbitofrontal 

- Processament i regulació de les emocions i estats 

afectius 

- Regulació i control de la conducta 

- Detecció i ajustament davant de canvis ambientals 

- Presa de decisió basada en l’estimació de risc- benefici 

 

11,12,47 

(porcions 

inferiors), 

13,14 

 

 

 

Així doncs, es pot establir que l’escorça dorsolateral, esta relacionada amb les FE que 

impliquen processos cognitius (aspecte que més rellevància s’ha donat a les 

investigacions). I l’escorça orbitofrontal esdevindria més relacionada amb els 

processos emocionals d’aquestes FE. Tenint en compte que la interacció entre els dos 

tipus de processos és necessària pel bon funcionament de les funcions executives, ja 

que els primers processos poden ajudar a resoldre problemes que puguin aparèixer a 

nivell emocional, i els processos emocionals poden provocar reaccions fisiològiques 

que ajudin a predir una determinada acció [17].  

 

4. Escorça Cingulada Anterior  

Una part del cervell que s’ha relacionat en diversos estudis amb les FE és l’escorça 

cingulada anterior (ECA), que es troba en la superfície medial del lòbul frontal (Figura 

4). Aquesta zona està activa en diverses tasques cognivites, que s’acoblen a les FE 

[22].  

Taula I: Extret de Valiente Barrosso, C. Fernández Guinea, S. García García, E. Introduccion al córtex 
prefrontal y las funciones ejecutivas: conexiones entre neurobiologia y cognición. Asocición española de 

psicologia conducutal (AEPC). [13] 

 



16 
 

De manera general, s’accepta que l’ECA participa 

en el control cognitiu [4] i que també treballa en 

funcions més específiques com la detecció 

d’errors [23]. Tot i que encara és un tema 

controvertit [24], ja que no hi ha evidència clara.  

Considerant doncs, que l’ECA, esta implicada en 

el control de conflictes a nivell cognitiu, detecta el 

conflicte i transmet la senyal a l’escorça prefrontal 

i concretament a la dorsolateral (EPDL), com a mecanisme de control d’alt nivell, que 

fa augmentar el grau conscient del control [4] i s’encarrega de gestionar l’error trobat i 

establir estratègies d’actuació [24].   

Aquest conflicte en la realització de la resposta sorgeix quan la informació irrellevant 

de la tasca (distractor) s’uneix amb la informació important per a la consecució d’una 

resposta correcta (destinació). Tenint em compte que, el distractor és més probable de 

processar quan el nivell del control executiu és baix, per tant, esta relaxat en el filtratge 

d’estímuls irrellevants. Així, ECA haurà de percebre quan el nivell de EPDL és baix i 

detectar el conflicte, per tal que aquest control executiu reforci el nivell de filtrat [4].  

Existeix una interacció recíproca entre aquests dos mecanismes, ja que a través d’un 

estudi amb ressonància magnètica, s’ha observat que quan es preveu un conflicte 

s’activen tant ECA com EPD, com a responsables de la preparació anticipatòria i l’ajust 

de la resposta davant de conflictes [4].   

S’ha suggerit doncs, que l’ECA es fa càrrec de la detecció dels conflictes que poden 

aparèixer en la resposta, com succeeix en la realització del test Stroop, en què és 

necessari fer ús de la inhibició [4]. Per tant, hi ha estudis que descriuen que l’ECA està 

implicada en l’inhibició de la resposta [17]. 

Tanmateix, diferents estudis de neuroimatge cognitiva han demostrat que l’ECA 

participa en tasques cognitives exigents i que quan obté més activitat neuronal és amb 

tasques d’inhibició de resposta [23,20]. Així, utilitzant la tomografia d’emissió de 

positrons (PET) per observar  l’activitat neuronal durant l’execució de la prova Stroop  

[25,17] han mostrat que en el transcurs de la pràctica es produeix una disminució 

gradual en l’activitat d’ECA, atribuint-ho a una major eficàcia neural o a que els 

requisits de la demanda cognitiva també han disminuït [23]. I en cavi, l’activitat de 

EPDL varia segons la demanda atencional. Això demostra que amb la pràctica el 

cervell és capaç d’identificar i inhibir estratègicament aquest processament [20]. 

Figura 4. Escorça cingulada anterior. Font: 

(Neuroscience, 2013). [43]  
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 5. Funcions executives 

5.1 Definició funcions executives 

Les FE, com s’ha mencionat en apartats anteriors es troben al lòbul frontal i més 

concretament a l’escorça prefrontal. Tanmateix, el desenvolupament d’aquestes 

funcions esta vinculat al desenvolupament d’aquesta regió. 

Definir les funcions executives (FE) no és senzill, entenem les funcions executives com 

un constructe el qual encara no s’ha arribat a consensuar una única definició 

operativa, sinó que les definicions existents són de caire descriptiu.  

Alexander i Stuss mencionen que la dificultat d’entendre les FE ve donada perquè la 

majoria dels estudis existents mostren problemes conceptuals i metodològics [19]: 

 No existeix encara una definició unitària de les funcions executives. 

 Les mostres estudiades no són sempre de pacients que presenten lesions 

focals. 

 Realitzar una distinció entre els processos de control automàtic i el de control 

conscient no és suficient, ja que això no explica la complexitat d’aquests 

mecanismes. 

 Les FE poden tenir una relació amb el component afectiu i emocional, 

desenvolupament personal, judici social i autoconsciència. 

Tot i així, es pot observar un acord de manera genèrica, el qual es refereix a les FE 

com un control de la cognició i regulació de la conducta que es realitza a partir de 

diversos processos cognitius que estan interrelacionats.    

Alexander Luria (1902-1977), tal com s’ha mencionat en l’inici del treball, va ser el 

primer en descriure aquestes habilitats vinculades amb la iniciativa, la motivació, la 

formulació d’objectius i plans d’acció, però sense anomenar el concepte de funcions 

executives [19]. Va fer diversos estudis amb pacients que mostraven una lesió en el 

lòbul frontal i va arribar a la conclusió que les lesions al lòbul  frontal i, més 

detalladament a l’escorça prefrontal, estaven relacionades amb les dificultats que els 

pacients mostraven en les habilitats descrites. 

Ara bé, Muriel Lezak va ser la primera en donar una definició de les funcions 

executives: “Les capacitats mentals essencials per dur a terme una conducta eficaç, 

creativa i socialment acceptada” [19]. 

També, Lezak proposa que les funcions executives són un conjunt d’habilitats 
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implicades en la generació, supervisió, regulació, execució i el reajustament de les 

conductes necessàries per arribar a una meta complexa, sobretot quan es tracta d’un 

objectiu nou i creatiu [19]. És per tant, que aquests processos s’utilitzen en moltes 

situacions diferents durant el dia a dia d’una persona i el seu correcte funcionament és 

important per assolir una bona adaptació social. Tanmateix, aquestes funcions són les 

que preveuen les conseqüències de les conductes, tant immediates com les de llarg 

termini. 

Així doncs, les FE són un constructe que engloba les capacitats cognitives necessàries 

per a realitzar una acció que no sigui rutinària, simple o apresa [2]. Aquestes funcions 

formen part del nivell jeràrquic més elevat del comportament humà, o com anomenen 

diversos autors: el cervell del cervell, perquè s’encarreguen de dirigir, orientar, guiar, 

coordinar, corregir i ordenar l’acció conjunta dels components cognitius necessaris per 

aconseguir l’objectiu, fet que ens ajuda a adaptar-nos a l’entorn [12].  

Per tal de remarcar la importància que tenen les funcions executives, mencionar també 

que, és més essencial tenir unes bones FE que coordinin i controlin correctament totes 

aquestes capacitats, que tenir unes bones capacitats i no utilitzar adequadament les 

FE [12]. Es podria fer el símil amb una persona que tingui un talent però no triomfa 

perquè no sap administrar-lo correctament, i amb una persona que en canvi no té 

aquest talent però sap aprofitar al màxim les seves capacitats.  

Finalment, podem concloure que actualment tenim coneixement sobre les neurones, 

circuits, teixits cerebrals... però no es pot discutir, que realment desconeixem la 

funcionalitat del cervell. Aleshores, a través de les funcions executives (FE) s’intenta 

trobar el funcionament dels processos cerebrals que comporten els processos 

mentals. Tal com afirma Habel “a les neurociències els hi falta una autèntica revolució, 

l’aparició d’una gran teoria o descobriment, que il·lumini i orienti les investigacions en 

una nova direcció, alguna cosa així com ha passat en altres ciències amb les troballes 

de Copèrnic, Newton, Einstein o Watson i Crick” [26]. És per tant, que els autors 

d’aquest mateix article assenyalen que “potser la definició de les FE no és més que 

l’inici d’un llarg camí cap a lo desconegut” [26]. 

5.2 Característiques de les funcions executives 

Les característiques de les F.E. que ens ajuden a entendre la definició, poden ser [2]: 

 Processos que controlen les activitats cognitives. 
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 No són processos cognitius, perquè la seva tasca no és la de manipular 

directament la informació que rep dels estímuls interns o externes, sinó que 

s’encarreguen del control, més relacionat en l’organització de la resposta. 

 Integren de manera global i coherent els diferents processos cognitius i 

emocionals, que a més després controlarà la conducta manifesta que es durà 

terme. 

 Realitzen una supervisió de l’execució de la conducta, comparant el resultat 

actual amb l’objectiu que es vol aconseguir. 

 Es dirigeixen cap a unes metes futures, són intencionals i prospectives. 

 Capacitat de formular metes i dissenyar plans. 

 Tenen capacitat de selecció de l’activitat mental. 

 Inhibició de respostes. 

 S’estimen i es contrasten hipòtesis, per tal d’aconseguir la meta desitjada, els 

mitjans per arribar-hi i les possibles conseqüències. 

 Flexibilitat cognitiva. 

 Prendre decisions. 

 Formen el que esdevindria la unió de la nostra personalitat i el s’anomena 

“intel·ligència emocional” (Goleman) [2]. És a dir, entendre els nostres estats 

cognitius i afectius, així com els dels altres. 

 

5.3 Components de les funcions executives 

Actualment, hi ha un debat sobre la naturalesa de les F.E., si són una entitat unitària o 

bé un sistema de processament múltiple integrat per components independents i a la 

vegada interrelacionats. Els estudis més recents es solen decantar cap al model 

múltiple, tot i que dins d’aquests també hi ha la discussió de si les funcions executives 

són components unitaris sense una funció concreta però adaptables, o bé es tracta de 

processos amb una jerarquia i especialitzats [9].  

Tanmateix, hi ha diversos autors que exposen que les funcions executives estan 

formades per diferents components, encara que cadascú estableixi diverses 
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categories, tots estan d’acord en què aquests components estan relacionats en la 

selecció d’objectius, planificació, presa de decisió i execució de la conducta.  

Segons Lezak proposa la següent agrupació sobre els components de les funcions 

executives [19]:  

 Capacitats necessàries per idear metes: com són la motivació, la percepció 

d’un mateix amb el món extern i la consciència de sí mateix. 

 Habilitats que s’utilitzen en la planificació dels processos i les estratègies per 

assolir les metes: tal com és la capacitat d’adoptar una actitud abstracta, 

valorar les distintes hipòtesis i realitzar un esquema que ens ajudi a dur a terme 

la conducta a assolir. 

 Competències vinculades en l’execució de l’activitat: capacitats d’iniciar, 

continuar i parar conductes complexes. 

 Capacitats per realitzar les activitats de manera eficient: controlar o rectificar la 

intensitat, el temps i altres qualitats de l’execució.  

 

No obstant, diferents estudis basats en l’anàlisi factorial i en persones amb lesions 

focals, proposen aquests cinc components de les FE [8]: 

 Actualització: fa referència a la manipulació i monotorització de la informació 

que es troba en la memòria de treball. I en relació a la seva anatomia es troba 

a l’escorça prefrontal lateral i escorça parietal. 

 Inhibició: consisteix en la capacitat de suprimir respostes automatitzades de 

manera controlada. Esta situada especialment a la regió de la circumvolució 

frontal inferior i la frontomedial superior de l’hemisferi dret. 

 Flexibilitat: és la competència per poder alternar entre varis esquemes o 

operacions mentals tenint em compte les demandes ambientals. Es troba en 

l’escorça prefrontal medial superior i inferior, a l’escorça orbitofrontal lateral i al 

nucli estriat. 

 Planificació: es tracta de la capacitat per anticipar, elaborar i executar un pla 

compost per un seguit de passos organitzats en seqüències d’acció. La zona 

en què es pot observar majoritàriament és en l’escorça prefrontal dorsolateral 

dreta i a l’escorça cingulada anterior. 
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 Presa de decisions: fa referència amb l’aptitud que té la persona alhora de 

seleccionar la millor opció entre diferents opcions disponibles. La regió 

anatòmica que més hi predomina és a l’escorça prefrontal ventromedial, la 

insula i l’amígdala. 

 

5.3.1 La inhibició 

 

Aquest component executiu és el que s’observarà i es valorarà en la part pràctica 

d’aquest treball, per això es realitza una explicació més extensa. 

La inhibició és la que fa referència a la capacitat d’inhibir i controlar respostes 

afectives, cognitives i conductuals [2]. I té bàsicament dos funcions: 

- Reduir o finalitzar amb les interferències que poden modificar o obstaculitzar la tasca 

que s’està duent a terme. 

- Suprimir informació que en aquell moment no té cap utilitat. 

Es pot diferenciar entre la inhibició de l’atenció, relacionada amb l’atenció selectiva o el 

canvi de l’enfocament atencional, i la inhibició de l’acció que és la vinculada amb la 

inhibició de la conducta i amb el canvi d’un patró de resposta dominant a un altre. En 

aquesta línia, Eagle et al. distingeixen aquest component executiu (inhibició) en dos 

subtipus diferents. Un fa referència a la restricció d’una acció, és a dir, es tracta 

d’inhibir la resposta abans de que aquesta s’hagi iniciat. I l’altre, es tracta de la 

cancel·lació d’acció, és a dir, inhibir la resposta un cop aquesta ja s’estava duent a 

terme [2,27].  

D’aquesta manera, el fet de mantenir l’atenció en un punt per concentrar-nos a l’hora 

de realitzar una activitat, ja comporta l’acció d’inhibir perquè ometem aquelles senyals 

que no ens interessen en aquell moment i que poden causar distracció.  

Els estudis mostren que els pacients amb lesions frontals o amb danys a les funcions 

executives no només tenen dificultats per codificar i recuperar la informació, sinó que 

s’ha comprovat que la inhibició de la interferència d’altres estímuls que no són 

rellevants en aquell moment, és una funció la qual es veu afectada [2]. 
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6. Models teòrics del funcionament executiu 

Actualment, no podem afirmar que hi hagi una teoria neuropsicològica que ens 

relacioni una estructura, amb una funció i una conducta sobre les FE [26]. A més, 

aquestes funcions no depenen d’una única estructura anatòmica. S’ha de recordar que 

totes les operacions mentals depenen d’alguns processos bàsics, com són l’atenció i la 

memòria de treball. 

Les FE coordinen la informació que prové dels diferents sistemes d’entrada com són 

els sentits, els sistemes de processament tal com l’atenció, la memòria i les emocions, 

i els sistemes de sortida, com els programes motors [26,28]. 

Aquestes funcions, es tracten d’un conjunt de funcions supramodals d’alt nivell de 

processament múltiple, per tant, quan realitzem aquesta definició estem descrivint que 

hi ha una relació bidireccional amb altres funcions cerebrals.Així doncs, hi ha una 

influència d’altres processos cognitius en les FE al igual que aquestes afecten als 

altres processos cognitius [28], com poden ser l’atenció o memòria. 

Un tema de debat és el de saber en quin grau es solapen o difereixen aquestes 

funcions amb altres components cognitius [26], com podria ser l’atenció o alguns 

aspectes de la memòria. Aleshores, les FE fan ús d’aquests altres components, però la 

seva tasca és integrar-los i realitzar l’execució de la millor conducta possible en relació 

la situació en què es troba i la previsió de conseqüències.  

Aleshores, s’han proposat diferents models que intenten explicar el funcionament i 

control executiu, és a dir, descriure de manera més concreta la naturalesa de les FE. 

Tenint en compte que cada autor exposa la teoria segons el components cognitius en 

què posi més èmfasi. 

 

6.1 Memòria de treball i funció executiva 

Baddeley i Hitch (1974) exposen que la memòria de treball té dos sistemes que són el 

bucle fonològic i l’agenda visuoespacial, que s’encarreguen de manipular la informació 

provinent de les diferents sentits. Aquests, a la vegada depenen d’un tercer sistema 

anomenat sistema executiu central, el qual es vincula amb l’atenció i el control 

executiu, per tant, es troba en estructures prefrontals. Així doncs, s’encarrega de la 

optimització dels processos cognitius i de la resolució de situacions complexes, és a 

dir, manipula la informació de la memòria de treball per dirigir-la cap a una acció [26].  
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6.2 Model Jeràrquic 

Stuss i Benson exposen la idea d’un model jeràrquic de les funcions mentals, el qual el 

divideixen en tres nivells [26]: 

- Un primer nivell esdevindria l’escorça prefrontal que s’encarregaria de realitzar un 

control de les funcions mentals bàsiques, a través de les funcions executives. A més, 

les FE també es divideixen jeràrquicament, (anticipació, selecció d’objectius, 

planificació i monotorització) però interactuen entre elles. Tenint en compte que per 

sobre d’aquestes, al cim de la piràmide, trobaríem l’autoconsciència, fent referència a 

les experiències subjectives actuals que té la persona. 

- En un segon nivell, es troben les funcions que realitzen un control executiu de la 

resta de funcions mentals, i aquestes es poden distingir en: anticipació, selecció 

d’objectius, planificació i monotorització. 

- En un tercer nivell, hi trobem l’impuls el qual inicia o manté una activitat o conducta, i 

l’organització temporal que és el manteniment de la informació en l’ordre en què ha 

succeït.  

Més endavant, Stuss fa una redefinició del model descrit i exposa que cada un dels 

diferents nivells tindria els seus subsistemes i un mecanisme de control amb 3 

elements bàsics dividits també de manera jeràrquica [26]. 

El primer, fa referència al sistema sensorial i perceptual que es basa en respostes 

apreses i automàtiques, així en aquest procés la consciència no n’és partícip, per tant, 

tampoc ho és el còrtex prefrontal. Així doncs, davant una conducta nova o complexa 

l’escorça prefrontal està actiu, però a mesura que aprenen la conducta disminueix la 

seva activació. El segon, fa referència a les funcions executives, dividides en 

anticipació, selecció d’objectius i elaboració de plans. I es posa en funcionament 

davant de situacions noves, és a dir, quan no són conductes rutinàries. Per últim, el 

tercer element de la jerarquia fa referència a l’autoconsciència [26]. 

 

6.3 Sistema atencional supervisor 

Norman i Shallice proposen un model atencional en el context de l’acció [26]. Aquest 

esta compost per dos mecanismes adaptatius: 

- El diriment de conflictes (DC), s’activa davant un estímul ambiental i realitza accions 
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rutinàries inclòs les complexes. Davant l’estímul proposa un seguit d’accions i la que 

esdevindria la més activada és la que es dur a terme, aleshores les altres accions 

s’inhibeixen. 

- El sistema atencional supervisor (SAS), s’encarrega de modular el DC i s’activa quan 

la selecció rutinària d’accions no és adequada. És a dir, davant de noves situacions en 

la que no es coneix la solució i s’ha de planificar i prendre decisions, inclús pot impedir 

que es realitzi una acció. 

Així doncs, segons Shallice el SAS es veu afectat a nivell funcional quan hi ha una 

patologia en les àrees prefrontals. A més, la seva disfunció explica algunes conductes 

que sorgeixen quan hi ha disfunció executiva, com podria ser errors en la inhibició de 

les accions.[26]  

 

6.4 Marcador somàtic  

Damasio  proposa el model del marcador somàtic [26], per tal d’explicar la relació 

d’algunes zones de l’escorça prefrontal amb el procés de raonament i presa de 

decisions. Això li va sorgir al veure una sèrie de casos clínics en què els pacients 

presentaven un dany focal frontal i no mostraven dèficits en el raonament, capacitat 

intel·lectual, llenguatge, presa de decisions, atenció bàsica o en la memòria de treball. 

Però, en canvi, sí que mostraven dificultats en el funcionament de la vida quotidiana, 

així com en el domini personal i social.  

Aleshores, Damasio va concloure que si una persona té nivell cognitiu preservat, però 

mostra dificultats per prendre decisions, ha de ser explicat per altres factors que no 

siguin només a nivell de processament de la informació.  Això, podria explicar-se per la 

teoria que ell proposa de la importància que tenen les emocions en el procés de 

raonament i presa de decisions. 

Sabent que totes les operacions mentals depenen d’alguns processos bàsics com són 

l’atenció i la memòria de treball, l’autor proposa que el marcador somàtic posarà 

atenció cap a les possibles conseqüències de realitzar un acte, és a dir, farà de senyal 

d’alarma. Una senyal que esdevé emocional i que ens pot inhibir a realitzar una acció. 

Per últim, és important saber que, el marcador somàtic s’interrelaciona amb les 

funcions executives per tal de realitzar la presa de decisió.  
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6.5 Un model integrador 

Després de reconèixer el funcionament de les FE a través de diferents models, podem 

concloure que no uns no són excloents dels altres, sinó que segons cada un dels 

autors dóna més importància o es centren més en uns aspectes que en d’altres [18]. 

Podríem dir que cada un d’ells s’acosta en una mateixa realitat des de perspectives 

diferents. 

Així, Tirapu-Ustárroz, J.M. Muñoz-Céspedes i C. Pelegrín-Valero proposen un model 

que integra els diferents models que s’han descrit anteriorment [26]: (Figura 4) 

Aquest, parteix del sistema sensorial i perceptual, entenent que quan rep un estímul es 

comprova a la memòria de llarg termini, i si es reconeix es concep com una resposta 

automàtica. Aquest procés es realitzaria sense l’activació de la consciència. També, en 

el cas que s’hagués de realitzar una presa de decisió rutinària es faria automàticament 

a través del diriment de conflictes (DC), tenint en compte que el DC actua a través de 

la memòria de treball, ja que li manté la imatge mental. 

Ara bé, quan l’estímul o acció es reconeix com a quelcom nou o no rutinari, s’activen 

processos d’anticipació, selecció d’objectius, planificació i control. En aquest cas, es 

posaria en marxa la memòria de treball i per tal de prendre decisions el sistema 

atencional supervisor (SAS). Tenint en compte que el marcador somàtic, que fa de 

senyal d’alarma, posa atenció a les possibles conseqüències de realitzar un acte, per 

tant, ajuda en el procés de decisió de l’acte final. 

Finalment, un cop realitzat tot aquest procés s’activarien les conductes motores, 

mitjançant el sistema efector, que conduiran a fer la conducta desitjada.  

 Figura 4: Model integrador. Font: (Tirapu Ustárroz, J., Muñoz Céspedes, J.M., Pelegrín Valero,C., 2002) [26] 
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7. Alteracions funcions executives / síndrome disexecutiu 

La definició de síndrome disexectiu de Mujica Alfonzo: “és aquell síndrome que 

compren l’alteració d’operacions mentals estretament vinculades al maneig i adaptació 

a noves circumstàncies, que requereixen organització d’idees i accions, així com 

comportaments complexes” [29]. 

Els danys que apareixen en les FE  afecten a la funcionalitat de la persona, provocant 

que actuï impulsivament sense una reflexió prèvia i ignori la informació rellevant dels 

estímuls que rep. A més, no anticipa les conseqüències dels seus actes, mostra 

dificultats per trobar solucions alternatives i en la majoria dels casos no és conscient 

dels seus errors. També  apareixen limitacions a nivell de creativitat i flexibilitat 

cognitiva, dificultats en l’establiment d’objectius i en la capacitat de motivació i iniciativa 

[30]. També, el síndrome frontal, descrit en apartats anteriors, que va observar Harlow 

al 1868 sobre el seu pacient Phenas Gage, coincideix amb el síndrome disexecutiu. 

Així doncs, com Muriel Lezak, va assenyalar, poden sorgir greus problemes d’iniciació, 

modificació, control o interrupció de l’acció a causa de l’alteració de les funcions 

executives i apareixerà un creixement de la perseveració i impulsivitat [2]. També, 

Gösta Rylander va afirmar que “les persones amb dany cerebral frontal es distreuen 

fàcilment; són capaços de resoldre situacions rutinàries, però incapaços de resoldre 

feines noves” [2]. 

Actualment, tal i com s’ha descrit fins ara en aquet treball, s’ha pogut distingir diferents 

processos que s’inclouen en el concepte de FE, però no s’ha pogut detallar amb total 

certesa el seu grau de solapament. És per tant, que segons la lesió produïda els 

símptomes varien en cada pacient, depenen de: la ubicació, l’extensió, la profunditat, 

lateralitat, l’antiguitat, l’edat en que es produeix (a més joves menor efecte gràcies a la 

plasticitat) i la personalitat prèvia del pacient també influeix. 

Les lesions que afecten a les FE es produeixen majoritàriament en el lòbul frontal i 

fonamentalment en la zona prefrontal dorsolateral. Nogensmenys, quan una persona 

mostra dèficits executius no sempre és degut a una lesió en aquest lòbul, perquè tal 

com mostren investigacions més recents hi ha altres estructures corticals i 

subcorticals, com el tàlem i el sistema límbic que estan relacionades amb aquestes 

funcions [16]. 

Un instrument neuropsicològic que avalua els signes que pot mostrar una persona 

amb dificultats executives en la seva vida quotidiana és el DEX (Dysexecutive 



27 
 

Functioning Questionnaire) [30]. Les característiques del síndrome disexecutiu que 

mesura aquest qüestionari són:  

1.- Problemes per al pensament abstracte. 

2.- Impulsivitat. 

3.- Confabulació. 

4.- Problemes pel plantejament d’una acció. 

5.- Eufòria injustificada. 

6.- Problemes per fer servir o reconèixer seqüències que ajudin a fer una acció. 

7.- Falta de insight per reconeixia les pròpies dificultats. 

8.- Apatia i falta d’impuls. 

9.- Desinhibició, falta de control d’impulsos. 

10.- Apatia i falta d’impuls. 

11.- Afecta pla, respostes afectives inadequades en intensitat a l’estímul. 

12.- Agressivitat. 

13.- Falta de preocupació general pels problemes. 

14.- Perseveració en alguns aspectes conductuals. 

15.- Hipercinèsia, hiperactivitat sense sentit. 

16.- Incapacitat per inhibir respostes inadequades en un context. 

17.- Dissociació entre “saber com es fa i el que es fa”. 

18.- Distractibilitat. 

19.- Incapacitat per prendre decisions. 

20.- Despreocupació per les normes socials. 

Burguess PW ET Al. The ecological validity oft tests of executive function. Journal of 

the International Neuropsychological Society 1998;4;547-558 [30]. 

 

8.Traumatismes cranoencefàlics, TCE  

Els traumatismes craneoencefàlics (TCE), segons la Brain Injury Associaion of 

America, són: “una afectació del cervell, de naturalesa no degenerativa o congènita, 

causada per una força externa que pot produir una disminució o alteració de la 
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consciència i ocasiona una alteració de les capacitats cognitives i del funcionament 

físic” [31]. 

Els TCE es classifiquen en penetrants en el cas que l’objecte perfori algun teixit de la 

pell, o no penetrants si l’impacta no perfora la pell. També es poden diferenciar entre 

lesions primàries que són aquelles lesions que es produeixen en el moment de rebre 

l’impacta, o lesions secundàries en què es manifesten temps més tard. A més, podem 

distingir entre lesions focals si es donen en una regió concreta (contusions, laceracions 

o hematomes) o lesions difuses si el dany no es concreta en una sola zona (lesió 

axonal i swellinf cerebral), i segons el nivell de consciència inicial podem parlar de 

lesions lleus, moderades i greus [31]. 

Hi ha varis tipus de TCE, dels quals els més comuns són [32]:  

-  La contusió, es tracta d’un hematoma en el cervell. 

- La commoció cerebral, és una lesió que altera de manera brusca i transitòria la 

consciència, induïda per una força biomecànica, tenint en compte que pot haver o no 

una pèrdua de consciència. Després de rebre aquest impacte, es sol presentar 

confusió, un alentiment de les respostes i es pot tenir mal de cap, mareig i la visió 

nuvolosa.  

També, relacionat amb el colpeix de la pilota amb el cap, parlem de la subcommoció, 

és a dir, un impacte al cap de baix nivell que no provoca símptomes de commoció 

cerebral [33]. 

En els esports de contacte, com el futbol, es pot patir més freqüentment traumatismes 

com la commoció cerebral tot i que de caràcter lleu. En canvi, la contusió i altres tipus 

de TCE esdevindrien casos puntuals. 

Així doncs, en la pràctica del futbol quan es colpeja la pilota amb el cap, es contribueix 

a la possibilitat de que es produeixi una lesió cerebral. Es podria donar, a causa de 

traumatismes excepcionals o a causa de l’acumulació de commocions i sub-

commocions [33].  

És per tant, que cal tenir en compte la ETC (Encelopatia Traumàtica Crònica) un 

síndrome neurodegeneratiu de manera gradual com a conseqüència de les repetides 

lesions que es produeixen al cap amb commocions i subcommocions [34]. Pot 

provocar alteracions de conducta i personalitat (afectant les funcions executives), així 

com trastorns de memòria, alteracions de la parla, etc [26]. 
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El descobriment d’aquesta malaltia la va fer el doctor Omalu al 2002 després de 

realitzar varies autòpsies a jugadors de rugby [34]. Avui dia tot i que la ciència avança 

ràpidament, el millor diagnòstic encara és a través de l’autòpsia.  

A més, cal saber que tots els casos de ETC es tracten de persones que practicaven 

esports de contacte a nivell professional com el rugby, la boxa o el futbol, però tampoc 

és cert que per practicar aquests esports s’hagi d’adquirir aquesta malaltia.  

 

9. Danys de les funcions executives en la pràctica del futbol-

Subcommocions 

Investigadors de la Universitat de Texas identifiquen el colpeix de la pilota amb el cap 

com una subcommoció  menor [35]. La subcommoció no mostra els símptomes clínics 

de la commoció, però pot presentar canvis fisiopatològics en la funció cerebral [33]. Hi 

ha estudis que suggereixen que aquests petits impactes estan relacionats amb la 

disfunció cortical que no és evident clínicament, és a dir, que pot provocar dany 

neuronal amb absència dels símptomes de la commoció. 

També, hi ha evidència de que aquestes subcommocions, a diferència de les 

commocions, moltes vegades queden sense diagnosticar i les seves repercussions 

clíniques a nivell de lesions, tant a curt com a llarg termini, encara són desconegudes.   

La Dra. Anne Sereno descriu: “inclús els impactes de subcommoció en el futbol poden 

donar lloc a canvis en la funció cognitiva que siguin compatibles amb la lesió cerebral 

traumàtica lleu del lòbul frontal” [35]. 

Cal remarcar que el futbol és l’únic esport en què els jugadors colpegen amb el cap de 

manera intencionada sense cap tipus de protecció i, a més, es tracta de l’esport més 

popular del món, amb uns 265 milions de jugadors federats segons una enquesta de la 

FIFA (International Federation of Football Associations) realitzada al 2006, en què 

molts d’ells van iniciar el joc amb una edat primerenca [36]. És per tant, que els 

jugadors poden patir algun tipus de commoció cerebral o bé es veuen exposats a rebre 

nombroses subcommocions al llarg de la seva carrera.  

Tanmateix, si un jugador participa en una mitjana de 300 partits de futbol, pot rebre la 

mitjana de 2.000 impactes al cap amb la pilota [37]. I a més, les commocions cerebrals 

formen part del 2% al 22% de totes les lesions en el futbol [36]. És més, Fuller et al. va 

fer un anàlisis entre el 1998 i 2004 sobre les lesions que es van registrar en la FIFA i 
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van observar que s’havien realitzat 51 lesions del cap per cada 1.000 hores de partit 

[36]. 

Hunt i Fulford (1990) van realitzar un estudi sobre les posicions en el terreny de joc i 

van concloure que els defenses centrals i els davanters centrals tenien més 

probabilitats de patir una lesió cerebral [38].   

Shneider i Zernicke (1988) van fer una recerca dels nivells de tolerància que té el cap 

en rebre un impacte, en relació els criteris de lesió. Per fer-ho, van comprovar danys 

cerebrals a partir d’accidents de cotxe i van comparar-ho amb impactes (en una massa 

proporcional a la del crani) d’una pilota a diferent velocitat. Així doncs, aquests dos 

investigadors, van observar que els impactes frontals i laterals causats en el cap no 

són un risc de lesió per a adults si la velocitat de la pilota no supera els 108 km/h [38]. 

Així doncs, durant els últims anys les investigacions sobre les conseqüències 

cognitives dels impactes de cap repetitius i les contusions que es donen els atletes han 

anat en augment.  

Hi ha investigacions sobre jugadors professionals i no professionals de futbol que 

mostren una associació entre el temps que porten jugant i el deteriorament cognitiu. 

Això ho van associar amb la possibilitat de que fos indicatiu d’una lesió cerebral 

orgànica com al resultat de rebre de manera repetitiva cops al cap amb la pilota [33]. 

S’han realitzat diversos estudis en aquest camp de la neuropsicologia comparant a 

persones que practiquen esports de contacte com el futbol amb persones que 

practiquen esports que no són de contacte, o bé persones que no realitzen esport. 

 Alguns d’aquests estudis sí que mostren dèficits cognitius en els practicants del futbol, 

sobretot en els jugadors professionals, com pot ser la memòria, atenció, planificació, 

concentració, etc,. Però, en altres estudis no han observat cap efecte a nivell cognitiu 

en els jugadors, com per exemple l’estudi de Brogolio i Guskiewicz sobre jugadors de 

futbol juvenil [39].  

La revisió teòrica “Effects of Soccer Heading on Brain Structure and Function” (Annex 

I) sobre estudis realitzats fins el 2015 dels efectes de les subcommocions en la 

pràctica del futbol, tant en l’estructura del cervell com a nivell funcional, mostra que hi 

ha resultats contradictoris sobre els efectes de les subcommocions en el futbol [39].  

Així doncs, les diferents observacions o resultats obtinguts en els diferents estudis que 

s’han realitzat fins ara, encara no ens poden afirmar amb total certesa que practicar 

esports de contacte, tal com és el futbol, ens provoquin danys cognitius. Ara bé, el que 
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sí podem observar és que el risc de patir-ho augmenta i que totes les persones que 

pateixen ECT o danys similars són practicants d’esport de contacte. És per tant, que 

encara queda un llarg camí de recerca per a saber amb total certesa els danys o no 

que pot provocar rebre petites subcommocions cerebrals de manera repetitiva a través 

de la pilota. Molts estudis reflecteixen la idoneïtat de realitzar algun estudi longitudinal 

per a saber-ne més. 

 

 

Part II: Pràctica 

 

10. Hipòtesis 

Rebre impactes repetits i consecutius al realitzar 6 rematades de cap amb una pilota 

de futbol produeixi una alteració negativa en les funcions executives del lòbul frontal. 

 

11. Objectius 

L’objectiu de l’estudi és valorar les funcions executives (FE) i el lòbul frontal, en relació 

a les alteracions que es poden produir després de rebre impactes repetits amb una 

pilota de futbol en aquest lòbul. 

 

12. Material i mètodes 

12.1 Disseny de l’estudi 

L’estudi va constar en dues fases: 

1. La primera fase es va basar en la realització d’un estudi observacional de disseny 

transversal, que constava de la recollida de dades antropomètriques de les jugadores i 

de la seva història esportiva. Posteriorment, es va realitzar el Test Stroop. 

2. En la segona fase es va realitzar un estudi d’intervenció aplicant l’impacte repetit, 6 

rematades de cap a una distància de 28 metres. El xut sempre ha sigut realitzat per la 

mateixa persona. Posteriorment, es va tornar a passar el Test Stroop. 
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12.2 Població 

La població objecte van ser aquells individus de sexe femení amb una edat mínima de 

16 anys i que actualment practica el futbol federat. 

 

12.3 Criteris d’exclusió 

S’han exclòs de l’estudi aquelles persones que compleixen alguns dels següents 

criteris: 

 No han acceptat la conformitat en la participació 

 TEC i commocions prèvies. 

 Malatia aguda i crònica. 

 Incompatibilitat d’horaris en realitzar la prova 

 Menys de 16 anys 

 No federades actualment 

 Sexe masculí 

 

12.4 Mostra 

La mostra extreta estava composta per 12 jugadores d’un equip de futbol femení 

federat. 

La selecció de les persones integrants es va realitzar a partir d’un mostreig intencional 

tenint en compte els criteris d’exclusió i l’acceptació voluntària després d’informar de 

l’objectiu de l’estudi, així com la facilitat d’accés per dur-ho a terme. 

 

12.5 Treball de camp 

Un cop seleccionades les jugadores per dur a terme l’estudi, van ser informades de 

l’activitat a realitzar i van signar l’autorització (Annex I) per participar-hi de forma 

voluntària i sota la llei de protecció de dades. També, es va passar a cada una d’elles 

un qüestionari (Annex I) sobre dades antropomòrfiques i dades referents a la seva 

pràctica del futbol. 
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L’activitat es va realitzar en el camp de futbol d’Arenys de mar, dins l’horari 

d’entrenament de les participants. I es van realitzar els xuts amb l’ajuda de 

l’entrenador. 

Aleshores, les jugadores de manera individual realitzaven el test stroop (pre-test) a 

partir de l’aplicació mòbil EncephalApp-Stroop Test. Tenint en compte que, de les 7 

fases que conté el test, les dues inicials no es van comptabilitzat per tal de que la 

jugadora es familiaritzes amb l’instrument i, per tant, reduir l’efecte aprenentatge que 

es podria veure reflectit en el post-test. 

Tot seguit, amb la pilota intel·ligent d’Adidas col·locada sempre en el mateix punt, 

l’entrenador realitzava el xut, mentre la jugadora esperava per colpejar-la en línia recta 

amb el lòbul frontal a una distància de 28 metres. Alhora, la pròpia pilota enregistrava 

la velocitat en Km/h i les rpm que assolia des de l’impuls inicial que realitzava 

l’entrenador en xutar fins arribar a l’impacte en el lòbul frontal de les participants. Això, 

es repetia a nivell individual fins arribar als 6 remats. 

Es va escollir que es realitzessin durant 6 vegades consecutives, perquè segons 

l’article “Evidence of Cognitive Dysfunction after Soccer Playing with Ball Heading unig 

a Novel Tablet-Based approach” [3], els autors van comptabilitzar que les jugadores de 

futbol havien rematat de cap durant l’entrenament una mitjana de 6 vegades [3]. A 

més, els cops consecutius faciliten que aparegui la subcommoció.  

Tanmateix, durant la realització dels remats de cap amb la pilota es va realitzar un 

registra del temps, des del inici del primer xut fins acabar amb l’última rematada, ja que 

en alguns casos, no tots els remats eren efectius i s’havien de repetir, per tant, es 

tracta de controlar la variable temps. 

Finalment, es tornava a passar el test stroop, (post-test) comptabilitzant les 7 fases, 

tenint en compte la importància de la rapidesa en començar el test després de 

finalitzar amb el colpeix. D’aquesta manera, poder observar les possibles diferències 

en les respostes enregistrades abans i després dels resultats del test. 

 

12.6 Instruments de mesura 

12.6.1 Questionari 

S’ha realitzat un qüestionari que cada jugadora ha omplert i signat abans de participar 

en l’activitat, pel control d’algunes variable estranyes, amb preguntes sobre dades 
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antropomòrfiques i dades referents a la seva pràctica del futbol.  

12.6.2 Cronòmetre 

S’ha utilitzat un cronòmetre, per tal d’enregistrar el temps exacte que ha tardat cada 

participant en realitzar la prova dels impactes. 

 

12.6.3 Test Stroop 

Per mesurar la capacitat d’inhibició, el que s’empra són tasques basades en 

interferències, com la descrita per Ridley Stroop (1935). Un test neuropsicològic, que 

mesura la velocitat de processament i concretament el component d’inhibició de les FE 

[40]. 

La prova Stroop, que s’ha utilitzat per a realitzar aquest estudi, es tracta d’una 

adaptació en una aplicació de mòbil, EncephalApp-Stroop basada en la prova 

tradicional. Així doncs, consisteix en un test de colors i paraules,  en què la persona ha 

de seleccionar sempre el color del signe que se li presenta (verd, blau i vermell) i té 2 

condicions diferents: 

-  En una es mostra un signe de color que no té cap significat (#), per tant, en aquest 

cas, no apareix l’efecte Stroop, és a dir, no es produeix cap interferència.  

- En la segona condició, en què sí trobem l’efecte Stroop, mostra les paraules “verd”, 

“blau” i “vermell” amb els 3 possibles colors de manera aleatòria. (Seleccionar el color 

en què estan escrites, no el significat de la paraula escrita). Així, es produeix una 

interferència, en la qual apareix el component inhibitori de les FE.  

De manera que quan no apareix l’efecte Stroop es tracte més d’un acte reflex cap a la 

consecució de l’objectiu, mentre que quan hi ha l’efecte Stropp implica l’aparició 

d’inhibir l’acte reflex cap a l’objectiu al qual es dirigia inicialment, aleshores es genera 

un nou objectiu implicant un acte voluntari. 

Cada una de les condicions de l’aplicació esta composta per 7 fases que tenen 10 

signes o paraules ha seleccionar. A més, si es produeix un error en escollir la resposta 

del signe es torna a iniciar un altre signe sense comptabilitzar-lo, però sí enregistrant el 

temps.  

S’ha de tenir en compte que els botons els quals s’ha de seleccionar el color de 

resposta correcte, es van barrejant després de donar cadascuna de les respostes. 
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Un cop finalitzada la prova, la pròpia aplicació calcula el temps da cada una de les 

fases, així com la velocitat total de cada condició. Tanmateix, registre els errors 

comesos. 

Cal mencionar que, aquest mètode és simple, ràpid i pot ser una prova més sensible, 

en comparació a les proves neuropsicològiques estendards existents, per tant, pot 

arribar a detectar canvis més subtils que apareguin en les jugadores [3]. Tenint en 

compte que, varis estudis mostren que les tasques relacionades amb el seguiment de 

l’ull, són similars a la tasca del test Stroop utilitzant el tacte, i que són sensibles en la 

detecció de diferencies en el funcionament executiu [3].  

12.6.4  Pilota intel·ligent. 

La pilota intel·ligent d’Adidas junt amb l’aplicació miCoach SMART BALL, ha sigut    

l’instrument que s’ha utilitzat per a l’enregistrament de la velocitat (km/h) que la pilota 

obté des de que es va iniciar el xut fins arribar a l’impacte en el lòbul frontal.  

Aquesta pilota tenia el mateix pes i mida que una pilota estàndard per a jugar a futbol, 

és a dir, una talla 5, amb un pes de 450g al començament de la prova i 68,6cm de 

diàmetre. A més, esta dotada d’un sensor a l’interior amb el qual detecta la velocitat 

(km/h), el gir (rpm) i la trajectòria del llançament. 

Tanmateix, estava vinculada a l’aplicació mitjançant el bluetooth, la qual proporcionava 

la informació de manera instantània, inclús oferia l’oportunitat de gravar-ho en vídeo. 

Cal fer esment que abans de dur a terme la prova vàlida, es van realitzar un seguit de 

proves inicials amb el xut de la pilota, per tal de calcular la velocitat que podria adquirir, 

ja que tal com s’ha mencionat a la part teòrica Shneider i Zernicke (1988) van observar 

que els impactes amb una pilota en els lòbuls frontals i laterals no eren risc de lesió si 

es trobaven per sota dels 108 km/h. És per tant, que per evitar riscos s’ha procurat que 

la velocitat fos menor a 108km/h. 

 

12.7 Anàlisi de dades 

Una vegada es van obtenir totes les dades, es van analitzar estadísticament. Es va 

realitzar un anàlisi descriptiu, per les variables quantitatives es van utilitzar els 

indicadors de mitjana, desviació estàndard i el rang. 

D’aquesta manera, en les taules es mostren els valors de la mitjana  i de la desviació 

estàndard (X±DE). Per a la comparació de mitjanes s’ha emprat la prova T de Student. 
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També, s’ha utilitzat l’anàlisi del Model Lineal General (MLG) per estudiar diferències 

en variables amb mesures repetides i s’ha fet un anàlisi multivariable amb les mitjanes 

del número d’errors extrets en el post-test. Tenint en compte que s’ha assumit un grau 

de confiança del 95%, per tant, un risc d’error alfa ( ) del 0,05. 

Així doncs, s’ha analitzat les diferències de les velocitats mitjanes i errors extrets en el 

pre-test i post-test, tenint en compte l’efecte Stroop apagat i encès. També, s’ha 

detallat les velocitats enregistrades de cada una de les fases del post-test, així com els 

en quina fase s’han localitzat els errors comesos. Per últim, s’ha establert correlacions 

entre les variables de les jugadores que conformen la mostra amb la quantitat d’erros 

extrets, així com la correlació entre la velocitat de la pilota km/h amb els errors del 

post-test. 

 

13. Resultats 

La mostra estudiada estava composta per 12 jugadores amb una mitjana d’edat de 

25,3±6,5 anys amb un de rang 17-40 anys. El pes aproximat de la mitjana de les 

participants era de 56,21±6,99, (rang 45-69 kg). 

Els anys que portaven jugant a futbol en equips federats, (rang 4-11 anys) amb una 

mitjana de 6,50±2,35 anys. Les hores setmanals que practicaven futbol, totes era entre 

7-10h, per tant, aquesta variable s’ha exclòs. I la posició que ocupaven en el camp a 

l’hora de jugar variava entre: 5 davanteres, 4 migcampistes i 3 defenses. 

En relació la freqüència de remats que realitzaven generalment, segons la seva 

percepció, hi havia 7 jugadores que detallen que rematen algunes vegades i 5 que 

remataven poques vegades. També, s’ha qüestionant si havien patit algun traumatisme 

cranoencefàlic (TCE) i cap d’elles va afirmar haver-ne patit, per tant, aquesta variable 

s’ha exclòs. 

Pel que fa la prova del remat de la pilota intel·ligent d’Addidas, es va registrar la 

velocitat en Km/h i les revolucions per minut de la pilota a nivell individual de cada xut 

realitzat, i d’aquí es va extreure una mitjana de cada jugadora. Així doncs, la velocitat 

mitjana de tota la mostra, que va adquirir la pilota és de 62,51±3,18km/h (rang 67,66- 

57,83 km/h). I les revolucions per minut de la pilota van adquirir (rang 445,83-

285,50rpm) amb una mitjana de 372,52±67,99rpm. Tanmateix, el temps que es va 

comptabilitzar per dur a terme la prova té una mitjana de 2,55±0,475min. (rang 3,38- 

2,03 minuts). 
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Subj. Edat 
Pes 
aprox. 

Anys 
federat Posició 

H/set 
pràctica 

freqüència 
de remats TCE 

Mitjana 
velocitat 

pilota km/h 

Mitjana 
de rpm. 
Pilota 

Temps 
total 

execució 

1 25 56 9 Davantera 07-10 Algunes  0 67,33 445,000 2,57 

2 23 60 4 Defensa 07-10 Algunes  0 65,16 425,333 2,03 

3 30 54 5 Migcampista 07-10 Poques  0 59,17 455,833 2,35 

4 40 69 5 Defensa 07-10 Algunes  0 61,17 422,833 3,38 

5 31 53 8 Migcampista 07-10 Algunes  0 63,00 440,000 2,18 

6 22 48,5 9 Davantera 07-10 Algunes  0 60,33 415,333 2,08 

7 26 54 5 Davantera 07-10 Poques  0 57,83 285,500 2,33 

8 28 61 11 Migcampista 07-10 Algunes  0 64,67 319,667 3,27 

9 17 63 8 Davantera 07-10 Poques  0 59,83 296,500 2,58 

10 20 62 5 Defensa 07-10 Algunes  0 63,17 295,333 2,43 

11 17 45 4 Migcampista 07-10 Poques  0 67,67 303,167 3,22 

12 25 49 5 Davantera 07-10 Poques  0 60,83 365,833 2,24 

 

Taula II: Dades pròpies. 

 

- Velocitat del Test Stroop: 

Al comparar les mitjanes obtingudes entre l’abans i el després de la rematada de cap, 

s’observa que amb l’efecte Stroop apagat, en les velocitats del pre-test hi ha una 

mitjana de 10,8381±0,889seg. (rang 12,618-9,804 segons). I en el post-test la mitjana 

és de 10,7192±0,817seg. (rang 12,01-9,40seg.), però no es mostra una diferència 

estadísticament significativa (P= 0,737).  

Amb l’efecte Stroop encès en el pre-test, la velocitat mitjana és de 12,0262±5,42seg. 

(rang 13,271-9,512seg.), el post-test la mitjana és de 11,66±0,90seg. (rang 13,24-

9,89segons). I tampoc s’observa una diferència estadísticament significativa 

(P=0,302). 

Tanmateix, s’ha analitzat les velocitats extretes en cada fase del post-test, i amb 

l’efecte Stroop apagat hi ha diferències entre aquestes variables (P=0,014), (F=7,39) i 

(gl=6,0). Tenint en compte que les diferències existents es troben entre la fase 1-2, 1-5, 

1-7, 4-5 i 5-6 (Gràfica 1).  

Es pot observar en la mostra, que la mitjana de velocitats de resposta en la primera 

fase (11,21575 segons) és la més elevada, ja que en les altres fases la velocitat 

disminueix. Així, de la primera fase a la segona, hi ha una diferència significativa 

(P=0,018). 
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Gràfica 1: Velocitat dels resultats de cada fase del post-test amb l’efecte Stroop apagat.Font: pròpia 

En canvi, en el post-test amb l’efecte Stroop encès no hi ha diferències significatives, 

la velocitat de la resposta és molt variable en cada fase, el que sí que es pot observar 

és la variabilitat en cada fase, que augmenta i disminueix la velocitat de manera 

intercalada.(Gràfica 2) 

 

 

Gràfica 2. Velocitat dels resultats de cada fase del post-test amb l’efecte Stroop encès. 
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- Errors en el Test Stroop 

Respecte els errors comesos, es pot observar que en el pre-test amb l’efecte Stroop 

apagat (rang 0-2 errors) amb una mitjana de 0,42±0,793 errors. I en el post-test hi ha 

una mitjana de 0,75±0,622 errors (rang 0-2 errors). En aquest cas, no s’observen 

diferències estadísticament significatives  (P=0,220). (Taula III). 

Els errors en el pre-test amb l’efecte encès (rang 0-2 errors), però amb una mitjana de 

0,50±0,798 errors. I en el post-test la mitjana és de 1,50±0,905 errors (rang 0-3 errors). 

En aquest cas hi ha una diferència estadísticament significativa de (P=0,015), ja que el 

nombre d’errors en el pre-test és molt menor respecte el post-test. (Taula III) 

  Diferencias emparejadas t gl Sig. 
(bilateral) 

Media Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 

Errors en el 
Pre-test Stroop 
apagat - Errors 
en el Post-test 
Stroop apagat 

-.333 .888 .256 -.897 .231 -1.301 11 .220 

Par 2 

Errors en el 
Pre-test Stroop 
ences - Errors 
en el Post-test 
Stroop encès 

-1.000 1.206 .348 -1.766 -.234 -2.872 11 .015 

 

Taula III: Prova de mostres emparellades. Font: pròpia 

 

En relació els errors extrets en el post-test s’ha detallat en quina fase les jugadores 

han comès l’error. Amb l’efecte Stroop apagat, en la primera fase han comès una 

mitjana de 0,25 errors, en la segona fase 0,33, en la tercera 0,17 i de la fase quarta 

fins a la setena no han realitzat cap error. Per tant, es pot observar que hi ha un 

ajustament lineal amb diferències significatives (P=0,024; F=5,2; gl=9,0). Tanmateix, 

les diferències es localitzen entre la fase dos i quatre, però és a partir de la segona 

fase que hi ha diferència significativa respecte les altres fases, ja que els errors 

disminueixen bruscament (Gràfic 3). 
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Gràfica 3: Mitjana d’errors per a cada fase del post-test amb l’efecte Stroop apagat. 

 

Amb l’efecte Stroop encès, en la primera fase del test en les jugadores han realitzat 

una mitjana de 0,36 errors, en la segona fase 0,27, en la tercera fase 0,45, en la 

quarta fase 0,27 i en la cinquena fase fins a la setena no han realitzat cap error. Així, 

es pot observar que hi ha diferències significatives (P=0,007; F=8,75; gl=7,0). Les 

diferències més destacables es troben entre la fase primera i tercera fase respecte les 

fases cinc, sis i set, arribant al màxim d’errors en aquesta tercera fase i després 

disminueix fins arribar a 0 errors, per tant, es pot dir que la quarta fase no existeix. 

(Gràfica 4). 

 

 

 
Gràfica 4:  Mitjana d’errors per a cada fase del post-test amb l’efecte Stroop encès. 
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- Correlacions de variables 

Les correlacions de les variables mostren que quan la mitjana de la velocitat de la 

pilota (km/h) augmenta, els errors realitzats en el post-test també augmenten, per tant, 

hi ha una correlació positiva (P=0,015). La velocitat en el post-test amb l’efecte Stroop 

encès també mostra una correlació (P=0,050) i amb l’efecte apagat no mostra 

correlació (P=0,49). 

La variable revolucions per minut (rpm) de la pilota no mostra cap correlació 

significativa, amb els errors (P=0,52), la velocitat del test amb l’efecte Stroop encès 

(P=0,62) i amb l’efecte apagat (P=0,84).  

La variable temps per minuts de duració de tots els remats tampoc ha obtingut cap 

correlació, amb els errors (P=0,74), la velocitat del test amb l’efecte Stroop encès 

(P=0,83) i amb l’efecte apagat (P=0,76). 

Finalment, la variable edat tampoc mostra correlació amb els errors (P=0,41). Els anys 

que porten jugant a un equip federat tampoc mostra cap correlació (P=0,35). Al igual 

que amb la variable de la posició en què estan al camp (P=0,97). I la variable quantitat 

de vegades que solen rematar de cap (P=0,59). 

 

14. Discussió 

Els resultats obtinguts en l’estudi confirmen la hipòtesi de treball. Rebre impactes 

repetits i consecutius al realitzar 6 rematades de cap amb una pilota de futbol produeix 

una alteració en les funcions executives del lòbul frontal. 

En la mateixa línia, trobem estudis que mostren una correlació entre rebre impactes al 

cap amb una pilota, durant el transcurs de la pràctica del futbol, amb l’aparició de 

danys cognitius [3, 39], i d’altres que afirmen que no hi ha correlació entre aquests dos 

aspectes [39].  

Aquest estudi reforça les primers investigacions esmentades, així tal com descriu la 

Dra. Anne Sereno els impactes de pilota produeixen subcommocions [3], ja que 

després de rebre els impactes la qualitat de la resposta a empitjorat provocat més 

quantitats d’errors en el post-test. 

A més, en la mostra es pot observar que quan la velocitat de la pilota (km/h) 

augmenta, els errors en el post-test també augmenten. És per tant que, la força de 

l’impacte provoca una subcommoció a l’escorça prefrontal, dificultant la planificació de 
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la resposta de les FE. 

En relació els errors produïts en el post-test amb l’efecte Stroop encès, tenen una 

diferència estadísticament significativa respecte el pre-test. Això, es concep perquè es 

produeix una dissociació entre l’ECA i l’EPD en el control de l’atenció. 

Així, aquest estudi recolza la majoria d’investigacions en què és l’EPDL la que participa 

en el control de l’atenció [4,23,17], perquè estudis realitzats a través de l’emissió de 

positrons han observat l’activitat neuronal de l’EPDL al executar el test Stroop [25,17]. 

Tot i que encara hi ha controvèrsia sobre la implicació de EPDM [21].  

Per tant, l’ECA participa en tasques d’inhibició detectant el conflicte i quan ha d’enviar 

la informació a l’EPDL es produeix la dissociació. Provocant així que no s’ajusti la 

resposta adequadament a l’objectiu. 

També, en els resultats s’observa que els errors extrets en el post-test amb l’efecte 

Stroop apagat no hi ha diferències significatives. Recolzant les recerques realitzades 

que mostren que quan en la tasca apareix informació no rellevant que provoqui una 

interferència no és necessària la participació de l’EPDL [4], per tant, no es produeix 

cap dissociació de la informació.  

A més, es pot observar que els errors realitzats en el post-test es cometen en les fases 

inicials, en canvi a les fases finals no es comet cap error. Això es podria explicar per la 

ràpida recuperació de les subcommocions. I com a conseqüència la millora de la 

transmissió de la informació entre ECA i EPDL. 

És important recordar que, a l’hora de realitzar una prova en la que es té un control del 

temps d’execució, com és el cas del test Stroop, aquest podrà causar un impacte en el 

rendiment de la persona que l’estigui realitzant [2]. Ara bé, com que el temps no ve 

marcat pel test, sinó que la persona marca el seu ritme, aquest efecte disminueix.  A 

més, en aquest no interfereix, ja que el temps es cronòmetre a tots els participants per 

igual i es realitza tant en el pre-test com en el post-test. 

Finalment, els estudis mostren que els pacients amb lesions frontals o amb danys a les 

funcions executives, tenen dificultats per codificar i recuperar la informació, i s’ha 

comprovat que la inhibició de la interferència d’altres estímuls que no són rellevants en 

aquell moment és una funció la qual es veu afectada [2]. I això es pot observar en 

aquesta mostra, en la diferència d’errors comesos amb l’efecte Stroop encès en el 

post-test, en què és necessari fer ús d’aquest component inhibitori de les FE.  
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15. Conclusions 

 

 En aquest estudi es confirma la hipòtesi de treball que rebre impactes repetits i 

consecutius al realitzar 6 rematades de cap amb una pilota de futbol produeixi una 

alteració negativa en les funcions executives del lòbul frontal en les jugadores. 

 

 Els impactes provoquen subcommocions, per això després de rebre’ls la qualitat 

de la resposta empitjora i s’observen més errors en el post-test en relació el pre-

test. 

 

 La velocitat de la pilota (km/h) influeix en el Test de Stroop, a més velocitat major 

es el nombre d’errors comesos en el test. 

 

 S’ha observat que es produeix una dissociació entre l’escorça prefrontal 

dorsolateral i l’escorça cingulada anterior en el control de l’atenció. L’ECA participa 

en tasques d’inhibició detectant el conflicte i quan ha d’enviar la informació a 

l’EPDL es produeix la dissociació i provocant així, que no s’ajusti la resposta 

adequadament a l’objectiu. 

 

 Els errors extrets en el post-test amb l’efecte Stroop apagat no hi ha diferències 

significatives. Recolzant que quan en la tasca apareix informació no rellevant que 

provoqui una interferència amb l’execució, la implicació de l’EPDL no es presenta, 

per tant, no es produeix cap dissociació de la informació. 

 

 La recuperació en les subcommocions després dels impactes és ràpida, ja que 

l’aparició dels errors del conflicte de resposta es cometen en les fases inicials del 

post-test. 

 

 No es modifiquen les funcions executives de forma significativa amb l’edat, anys de 

jugar a futbol ni la posició en el camp. 
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16. Limitacions i projectes de futur 

Tot i que l’estudi obté un anàlisi estadísticament significatiu, podria treure més 

rendiment si la mostra fos més gran. 

En relació a les limitacions tècniques, no s’ha pogut enregistrar la força exacte de 

l’impacte, ja que no s’ha tingut en compte la força amb la qual la jugadora ha impulsat 

amb el cap la pilota, ni la velocitat en què la pilota sortia després de la rematada. 

Pel que fa als aspectes que esdevindrien interessants cara a investigacions futures, es 

podria realitzar aquest tipus d’estudi amb proves com el test Stroop, que són sensibles 

i ràpides per a poder detectar possibles alteracions en les  funcions executives, però 

amb estudis longitudinals, per tal de poder realitzar un seguiment de les jugadores i 

observar els possibles canvis cognitius que podrien aparèixer a llarg termini. 

Finalment, es podria realitzar la mateixa prova i comparar-la amb el sexe masculí, i així 

poder observar possibles diferències. A més, en el test Stroop es podria canviar l’ordre 

d’aparició de l’efecte Stroop, és a dir, que l’efecte encès s’hagués d’executar abans 

que l’apagat, i observar així, si la quantitat d’errors en el post-test augmenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

17. Bibliografia / Webgrafía 

1. Soriano Mas, C., & Guillazo i Blanch, G. (2008). Fundamentos de 

neurociencia (1 ed., p. 384). Barcelona: UOC. 

 

2. García Molina, A., Tirapu Ustárroz, J., Ríos Lago, M., & Ardila Ardila, A. (2012). 

Neuropsicología de la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas (1st ed.). 

Barcelona: Viguera Editores. 

 

3. Zhang, M., Red, S., Lin, A., Patel, S., & Sereno, A. (2013). Evidence of 

Cognitive Dysfunction after Soccer Playing with Ball Heading Using a Novel 

Tablet-Based Approach. Plos ONE, 8(2) 

 

4. Sohn, M., Albert, M., Jung, K., Carter, C., & Anderson, J. (2007). Anticipation of 

conflict monitoring in the anterior cingulate cortex and the prefrontal 

cortex. Proceedings Of The National Academy Of Sciences, 104(25), 10330-

10334. 

 

5. Ruleiro, E. (2017). Las Tres Principales Unidades Funcionales de 

Luria. Neuroblogymas.blogspot.com.es. Recuperat 10 Març 2017, des de: 

http://neuroblogymas.blogspot.com.es/2012/08/las-tres-principales-

unidades.html 

 

6. Flores Lázaro, J., & Ostrosky-Solís, F. (2008). Neuropsicología de Lóbulos 

Frontales, Funciones Ejecutivas y Conducta Humana. NEURO: 

Neuropsicología, Neuropsiquiatría Y Neurociencias, 8(1), 47-58. 

 

7. Blanco-Méndez, R., & Vera de la Puente, E. (2013). Un marco teorico de las 

funciones ejecutivas desde la neurociencia cognitiva. Eikasia. Revisat 5 gener 

2017, des de: http://www.revistadefilosofia.org/48-14.pdf 

 

8. Verdejo García, A., & Bechara, A. (2010). Neuropsicología de las funciones 

ejecutivas. Psicothema, 22(2), 227-235. 

 

9. Tirapu Ustárroz, J., García Molina, A., Luna Lairo, P., Roig Rovira, T., & 

Pelegrín Valero, C. (2008). Modelos de funciones y control ejecutivo. Rev. 

Neurol, 46(11), 684-692. 

http://neuroblogymas.blogspot.com.es/2012/08/las-tres-principales-unidades.html
http://neuroblogymas.blogspot.com.es/2012/08/las-tres-principales-unidades.html
http://www.revistadefilosofia.org/48-14.pdf


46 
 

 

10. Goldberg, E. (2002). El cerebro ejecutivo: lóbulos frontales y mente civilizada 

(1 ed.). Barcelona: Editorial Crítica. 

 

11. Lozano Gutiérrez, A., & Ostrosky, F. (2011). Desarrollo de las Funciones 

Ejecutivas y de la Corteza Prefrontal. Neuro: Neuropsicologia, Neuropsiquiatría 

Y Neurociencias, 11(1), 159-172. 

 

12. Lopera Restrepo,F. (2008). Funciones ejecutivas: aspectos clínicos. NEURO: 

Neuropsicología, Neuropsiquiatría Y Neurociencias, 8(1), 59-76. 

 

13. Valiente Barroso, C., Fernández Guinea, S., & García García, E. Introduccióm 

al córtex prefrontal y las funciones ejecutivas: conexiones entre neurobiologia 

y cognición. Universidad Complutense de Madrid. Revisat 3 Gener 2017, des 

de: 

http://eprints.ucm.es/21498/1/AVANCES_EN_PSICOLOG%C3%8DA_CL%C3

%8DNICA_Carlos.pdf 

 

14. Torralva, T., & Manes, F. (S.d) Funciones Ejecutivas y trastornos del lóbulo 

Frontal. Articulo académico. Revisat 18 Febrer 2017, des de: 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33252358/tlb.pdf?AWSAc

cessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1493664690&Signature=Zu

y4g44TNib0xaR%2F7byEWdvtk38%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DFunciones_Ejecutivas_y_Trastornos_d

el_Lo.pdf 

 

15. Jodar Vicente, M., & Redolar Ripoll, D. (S.d). Neuropsicologia dels lòbuls 

frontals. UOC. Revisat 8 Febrer 2017, des de: 

https://www.exabyteinformatica.com/uoc/Psicologia/Neuropsicologia/Neuropsic

ologia_(Modul_6).pdf 

 

16. García Arias, M. (2012). Las funciones ejecutivas cálidas y el rendimiento 

académico. Universidad Complutense de Madrid. Revisat 10 Desembre 

2016,(p.22-46) des de: http://eprints.ucm.es/17102/1/T34030.pdf 

 

17. Ardila,A., Ostrosky-Solís, F. (2008). Desarrollo Histórico de las Funciones 

http://eprints.ucm.es/21498/1/AVANCES_EN_PSICOLOG%C3%8DA_CL%C3%8DNICA_Carlos.pdf
http://eprints.ucm.es/21498/1/AVANCES_EN_PSICOLOG%C3%8DA_CL%C3%8DNICA_Carlos.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33252358/tlb.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1493664690&Signature=Zuy4g44TNib0xaR%2F7byEWdvtk38%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DFunciones_Ejecutivas_y_Trastornos_del_Lo.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33252358/tlb.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1493664690&Signature=Zuy4g44TNib0xaR%2F7byEWdvtk38%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DFunciones_Ejecutivas_y_Trastornos_del_Lo.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33252358/tlb.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1493664690&Signature=Zuy4g44TNib0xaR%2F7byEWdvtk38%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DFunciones_Ejecutivas_y_Trastornos_del_Lo.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33252358/tlb.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1493664690&Signature=Zuy4g44TNib0xaR%2F7byEWdvtk38%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DFunciones_Ejecutivas_y_Trastornos_del_Lo.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33252358/tlb.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1493664690&Signature=Zuy4g44TNib0xaR%2F7byEWdvtk38%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DFunciones_Ejecutivas_y_Trastornos_del_Lo.pdf
https://www.exabyteinformatica.com/uoc/Psicologia/Neuropsicologia/Neuropsicologia_(Modul_6).pdf
https://www.exabyteinformatica.com/uoc/Psicologia/Neuropsicologia/Neuropsicologia_(Modul_6).pdf
http://eprints.ucm.es/17102/1/T34030.pdf


47 
 

Ejecutivas. NEURO: Neuropsicología, Neuropsiquiatría Y Neurociencias, 8(1), 

1-21. 

 

18. Roelofs, A., van Turennout, M., & Coles, M. (2006). Anterior cingulate cortex 

activity can be independent of response conflict in Stroop-like 

tasks. Proceedings Of The National Academy Of Sciences, 103(37), 13884-

13889. 

 

19. Tirapu, J., García, A., Luna, P., Verdejo, A., Ríos, M. (2012). Corteza prefrontal, 

funciones ejecutivas y regulación de la conducta. Dins Tirapu, J., García A., 

Ríos, M., Ardila, A. Neuropsicología de la corteza prefrontal y las funciones 

ejecutivas (89-120). Barcelona: Viguera Editores. 

 

20. Milham, M., Banich, M., Claus, E., & Cohen, N. (2003). Practice-related effects 

demonstrate complementary roles of anterior cingulate and prefrontal cortices 

in attentional control. This study was supported by the Beckman Institute for 

Advanced Science and Technology at the University of Illinois, Urbana-

Champaign; Carle Clinic, Urbana, Illinois; and NIMH MD/PhD predoctoral 

National Research Service Award provided support to M.P.M. (MH12415-

01). Neuroimage, 18(2), 483-493.  

 

21. Modirrousta, M., & Fellows, L. K. (2008). Dorsal medial prefrontal cortex plays 

a necessary role in rapid error prediction in humans. The Journal of 

Neuroscience : The Official Journal of the Society for Neuroscience, 28(51), 

14000–14005. http://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4450-08.2008 

 

22. Carter, C., Macdonald, A., Botvinick, M., Ross, L., Stenger, V., Noll, D., & 

Cohen, J. (2000). Parsing executive processes: Strategic vs. evaluative 

functions of the anterior cingulate cortex. Proceedings Of The National 

Academy Of Sciences, 97(4), 1944-1948. 

 

23. Fincham, J., & Anderson, J. (2006). Distinct roles of the anterior cingulate and 

prefrontal cortex in the acquisition and performance of a cognitive 

skill. Proceedings Of The National Academy Of Sciences, 103(34), 12941-

12946.  

 

http://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4450-08.2008


48 
 

24. La corteza cingulada anterior: control ejecutivo, control emocional. (2012). Blog 

NeuronUP. Recuperado 27 April 2017, a partir de 

https://blog.neuronup.com/sobre-la-corteza-cingulada-anterior-control-

ejecutivo-control-emocional/ 

 

25. Pardo, J., Pardo, P., Janer, K., & Raichle, M. (1990). The anterior cingulate 

cortex mediates processing selection in the Stroop attentional conflict 

paradigm. Proceedings Of The National Academy Of Sciences, 87(1), 256-259. 

 

26. Tirapu Ustárroz, J., Muñoz Céspedes, J., & Pelegrín Valero, C. (2002). 

Funciones ejecutivas: necesidad de una integración conceptual. Rev. Neurol, 

34(7), 673-685. 

 

27. Lapuente, F., Sánchez López, M., & Rabadán Pardo, M. El lóbulo frontal y sus 

disfunciones: funciones ejecutivas. funciones ejecutivas, tema 8. Revisat 7 

Febrer 2017, des de: http://ocw.um.es/cc.-sociales/neuropsicologia/material-

de-clase-1/tema-8.-funciones-ejecutivas.pdf 

 

28. Martín Perpiñá, M. (2013). Funcions executives: el cervell del cervell. Revisat 

14 Febrer  2017, des de: http://dugi-

doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/10613/MartinPerpinaMerche_Treball.pdf?

sequence=1 

 

29. Mujica Alfonzo, A. (2011). El Llamado Síndrome del Lóbulo Frontal, 

actualmente llamado Síndrome Disejecutivo. Alcmeon, Revista Argentina De 

Clínica Neuropsiquiátrica, 17(1), 42-47. 

 

30. Gómez Beldarrain, M. Capítulo 14: Síndromes Disejecutivos: bases, clínica y 

evaluación. Revisat 16 Febrer 2017, des de: 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-logo/14_disejecutivos.pdf 

 

31. García Molina, A. (2012). Impacto del daño cerebral adquirido en el 

funcionamiento adquirido. Dins: Tirapu, J., García A., Ríos, M., Ardila, A. 

Neuropsicología de la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas (447-463). 

Barcelona: Viguera Editores. 

 

http://ocw.um.es/cc.-sociales/neuropsicologia/material-de-clase-1/tema-8.-funciones-ejecutivas.pdf
http://ocw.um.es/cc.-sociales/neuropsicologia/material-de-clase-1/tema-8.-funciones-ejecutivas.pdf
http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/10613/MartinPerpinaMerche_Treball.pdf?sequence=1
http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/10613/MartinPerpinaMerche_Treball.pdf?sequence=1
http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/10613/MartinPerpinaMerche_Treball.pdf?sequence=1
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-logo/14_disejecutivos.pdf


49 
 

32. Ramirez, C. (S.d) Traumatismos craneales. Neuro Cirujano. Revisat 23 Febrer 

2017, des de: 

http://carlosramirezneurocirujano.com/index2.php?option=com_content&do_pd

f=1&id=34 

 

33.  Rivara F.P., Graham, R., Ford, M.A. (2014). Consequences of Repetitive Head 

Impacts and Multiple Concussions. Dins: Rivara F.P., Graham, R. Sports-

Related Concussions in Youth: Improving the Science, Changing the Culture 

(239). Washinton DC: National Academia Press (US).  

  

34. Omalu, B. I., DeKosky, S. T., Minster, R. L., Kamboh, M. I., Hamilton, R. L., & 

Wecht, C. H. (2005). Chronic traumatic encephalopathy in a National Football 

League player. Neurosurgery, 57(1), 128-134. 

 

35. Los cabezazos en el fútbol pueden causar daños cerebrales. (2013). 

Generaccion.com. Revisat 5 Març de 2017, des de: 

http://www.generaccion.com/noticia/183141/cabezazos-futbol-pueden-causar-

danos-cerebrales 

 

36. Spiotta, A., Bartsch, A., & Benzel, E. (2012). Heading in Soccer: dangerous 

play?. Neurosurgery, 70(1), 1-11. 

 

37. M. Riesterer, A. (2008). Investigating the Utility of Protective Soccer 

Headbands in Preserving Neurocognitive Function Following an Acute Bout of 

Soccer Heading (1 ed.). Michigan: Michigan State University. 

 

38. P. Briscoe, W. (2006). Focus on Cognitive Disorder Research (1st ed.). Nova 

Biomedical Books. 

 

39. Rodrigues, A., Lasmar, R. and Caramelli, P. (2016). Effects of Soccer Heading 

on Brain Structure and Function. Frontiers in Neurology, 7. 

 

40. Ardila, A. (2013). Función Ejecutiva [fundamentos y evaluación]. Revisat 15 

Desember 2016, des de: 

https://aalfredoardila.files.wordpress.com/2013/07/2013-ardila-funcic3b3n-

ejecutiva-fundamentos-y-evaluacic3b3n.pdf 

 

http://carlosramirezneurocirujano.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=34
http://carlosramirezneurocirujano.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=34
http://www.generaccion.com/noticia/183141/cabezazos-futbol-pueden-causar-danos-cerebrales
http://www.generaccion.com/noticia/183141/cabezazos-futbol-pueden-causar-danos-cerebrales
https://aalfredoardila.files.wordpress.com/2013/07/2013-ardila-funcic3b3n-ejecutiva-fundamentos-y-evaluacic3b3n.pdf
https://aalfredoardila.files.wordpress.com/2013/07/2013-ardila-funcic3b3n-ejecutiva-fundamentos-y-evaluacic3b3n.pdf


50 
 

41. Menezes, J. (2016). Children in America have been banned from heading a 

football over concussion fears. The Independent. Revisat 6 Febrer 2017, des 

de: http://www.independent.co.uk/sport/football/news-and-comment/us-soccer-

ban-heading-the-ball-for-children-over-fears-of-concussion-and-head-injuries-

a6728341.html 

 

42. Gerrer, F. (S.d). Motorkortex, Med-koM. Medizin-kompakt.de. Retrieved 8 Maig 

2017, des de: http://www.medizin-kompakt.de/motorkortex 

 

43. Neuroscience. (2013).  Anxious? Activate Your Anterior Cingulate Cortex With 

a Little Meditation. Revisat 9 Maig 2017, des de: 

http://neurosciencestuff.tumblr.com/post/52225748668/anxious- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.independent.co.uk/sport/football/news-and-comment/us-soccer-ban-heading-the-ball-for-children-over-fears-of-concussion-and-head-injuries-a6728341.html
http://www.independent.co.uk/sport/football/news-and-comment/us-soccer-ban-heading-the-ball-for-children-over-fears-of-concussion-and-head-injuries-a6728341.html
http://www.independent.co.uk/sport/football/news-and-comment/us-soccer-ban-heading-the-ball-for-children-over-fears-of-concussion-and-head-injuries-a6728341.html
http://www.medizin-kompakt.de/motorkortex


51 
 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

  

Valoració de l’impacte en la rematada de cap sobre 

les funcions executives del lòbul frontal, en la 

pràctica del futbol femení 

 

 

(Consentiment, qüestionari, taules d’estudis anteriors) 
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1. Consentiment de participació 

Títol del treball: Valoració de les funcions executives en rematar amb el lòbul frontal en 

la pràctica del futbol.  

 

 

Jo (nom i cognoms)_____________________________________________________ 

amb el DNI _______________________ i  a  l’edat  de            anys, 

 

Entenc l’objectiu i el procediment d’aquesta activitat i estudi. 

He pogut fer totes les preguntes sobre aquest estudi i activitat a la Sílvia Alonso Vila 

(autora d'aquest treball) 

Entenc que la meva participació és voluntària i entenc que puc retirar-me quan vulgui i 

sense donar explicacions. 

Així doncs, dono lliurement el meu consentiment a la realització de l’activitat de rebre 6 

impactes al cap consecutius amb una pilota reglamentaria de futbol i participar en 

l’estudi de: “Valoració de les funcions executives en rematar amb el lòbul frontal en la 

pràctica del futbol”.  

 

 

a, Arenys de Mar, a          de  febrer  de  2017 

 

 

Signatura del o de la  participant                           Signatura l'autora del treball 

 

 

Signatura del pare / mare o tutor legal (en cas de menor d’edat) 
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Confidencialitat i protecció de dades  

 

D’acord amb la llei Orgànica 1/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal y a la Directiva Europea 95/46/EC, les dades personals que es 

sol·licitin (edat, sexe i altres dades relacionades amb la salut) són necessàries per 

obtenir els propòsits de l’estudi i només poden ser utilitzats per aquest objectiu. 

Al participant se li assignarà un codi numèric i no serà identificat pel nom en cap 

informe del treball. Només l’autora del treball tindrà accés a les seves dades. 

D’acord amb la legislació vigent el participant té dret a accedir a les seves dades 

personals, té dret a corregir-les o eliminar la informació que estigui justificada. 
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2. Qüestionari pel control de variables estranyes  

 

- EDAT:    SEXE:     PES:                                 

 

Marca la resposta correcte: 

 

- Quants anys fa que jugues a futbol federat?  

______  

 

- Posició predominant del joc: 

  DAVANTERA  MITG CAMP   DEFENSA  PORTERA 

 O    O   O   O  

 

- Quantitat d’hores setmanals que practiques el futbol: 

0-3h  4-7  +7h 

O  O  O   

 

- Sols rematar de cap?  

Sí moltes vegades Algunes vegades Poques vegades  Mai 

O            O             O    O 

 

- Alguna vegada has patit un traumatisme cranoencefàlic? 

Sí  No 

O  O 
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3. Taules d’estudis anteriors en relació amb la funció cerebral 

dels jugadors de futbol: 

 

Recull dels estudis realitzats fins els 2015 amb evidència: 

 

Rodrigues, A., Lasmar, R. and Caramelli, P. (2016). Effects of Soccer Heading on Brain 

Structure and Function. Frontiers in Neurology, 7.  
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Recull dels estudis realitzats fins els 2015 sense evidència: 
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Rodrigues, A., Lasmar, R. and Caramelli, P. (2016). Effects of Soccer Heading on Brain 

Structure and Function. Frontiers in Neurology, 7.  
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ANNEX II 

 

Valoració de l’impacte en la rematada de cap sobre 

les funcions executives del lòbul frontal, en la 

pràctica del futbol femení 

(Taules i gràfiques SPSS) 
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Descriptius 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Edat dels participants 12 17 40 25,33 6,471 

Pes dels participants 12 45,00 69,00 56,2083 6,99174 

Anys que practica futbol federat 12 4 11 6,50 2,355 

Quantitat d'hores setmanal que practica futbol 12 2 2 2,00 ,000 

Errors en el Pre-test Stroop apagat 12 0 2 ,42 ,793 

Errors en el Pre-test Stroop ences 12 0 2 ,50 ,798 

Mitjana de la velocitat de la pilota Km/h 12 57,833 67,667 62,51367 3,187982 

Mitjana de giros de la pilota rpm 12 285,500 455,833 372,52767 67,996569 

Temps en minuts de duració de tots els remats 12 2,03 3,38 2,5550 ,47523 

5_Velocitat total del Post-test Stroop apagat 12 9,40 12,01 10,7192 ,81737 

5_Velocitat total del Post-test Stroop encès 12 9,89 13,24 11,6649 ,90648 

Velocitat total del Pre-test Stroop apagat 12 49,022 63,090 54,19108 4,446017 

Velocitat total del Pre-test Stroop encès 12 47,559 66,357 60,13117 5,426829 

Errors en el Post-test Stroop encès 12 0 3 1,50 ,905 

Errors en el Post-test Stroop apagat 12 0 2 ,75 ,622 

N válido (por lista) 12     

 

 
Prova T  

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desviación estándar Media de error estándar 

Par 1 Mitjana Pret-test Stroop apagat 10,83817 12 ,889204 ,256691 

5_Velocitat total del Post-test Stroop 

apagat 
10,7192 12 ,81737 ,23596 

 

 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Mitjana Pret-test Stroop apagat & 5_Velocitat 

total del Post-test Stroop apagat 
12 ,021 ,948 
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Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Mitjana Pret-test Stroop 

apagat - 5_Velocitat total 

del Post-test Stroop apagat 

,118950 1,194943 ,344950 -,640281 ,878181 ,345 11 ,737 

 
 

Prova T 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Mitjana Pret-test Stroop encès 
12,02625 12 1,085244 ,313283 

5_Velocitat total del Post-test 

Stroop encès 
11,6649 12 ,90648 ,26168 

 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Mitjana Pret-test Stroop encès & 5_Velocitat 

total del Post-test Stroop encès 
12 ,336 ,285 

 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Mitjana Pret-test Stroop 

encès - 5_Velocitat total 

del Post-test Stroop 

encès 

,361317 1,156471 ,333844 -,373470 1,096103 1,082 11 ,302 
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Prova T  

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Mitjana Pret-test Stroop encès 12,02625 12 1,085244 ,313283 

5_Velocitat total del Post-test Stroop encès 11,6649 12 ,90648 ,26168 

 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Mitjana Pret-test Stroop encès & 5_Velocitat 

total del Post-test Stroop encès 
12 ,336 ,285 

 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Mitjana Pret-test Stroop encès 

- 5_Velocitat total del Post-test 

Stroop encès 

,361317 1,156471 ,333844 -,373470 1,096103 1,082 11 ,302 

 
 

Modelo lineal general 

 

Factores dentro de sujetos 

Medida:   MEASURE_1   

factor1 Variable dependiente 

1 postError1A 

2 PostError2A 

3 PostError3A 

4 PostError4A 

5 PostError5A 

6 PostError6A 

7 PostError7A 
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Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación estándar N 

error Post-test Prova 1 Efecte Strtoop apagat ,25 ,452 12 

error Post-test Prova 2 Efecte Strtoop apagat ,33 ,492 12 

error Post-test Prova 3 Efecte Strtoop apagat ,17 ,389 12 

error Post-test Prova 4 Efecte Strtoop apagat ,00 ,000 12 

error Post-test Prova 5 Efecte Strtoop apagat ,00 ,000 12 

error Post-test Prova 6 Efecte Strtoop apagat ,00 ,000 12 

error Post-test Prova 7 Efecte Strtoop apagat ,00 ,000 12 

 

 

Pruebas multivariante
a
 

Efecto Valor F Gl de hipótesis gl de error Sig. Eta parcial al cuadrado 

factor1 Traza de Pillai ,633 5,182
b
 3,000 9,000 ,024 ,633 

Lambda de Wilks ,367 5,182
b
 3,000 9,000 ,024 ,633 

Traza de Hotelling 1,727 5,182
b
 3,000 9,000 ,024 ,633 

Raíz mayor de 

Roy 
1,727 5,182

b
 3,000 9,000 ,024 ,633 

a. Diseño : Intersección  

 Diseño dentro de sujetos: factor1 

b. Estadístico exacto 

 
 

Gráficos de perfil 
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Estadísticos descriptivos 

 

 

Factores dentro de sujetos 

Medida:   MEASURE_1   

factor1 Variable dependiente 

1 postError1A 

2 PostError2A 

3 PostError3A 

4 PostError4A 

5 PostError5A 

6 PostError6A 

7 PostError7A 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación estándar N 

error Post-test Prova 1 Efecte Strtoop apagat ,25 ,452 12 

error Post-test Prova 2 Efecte Strtoop apagat ,33 ,492 12 

error Post-test Prova 3 Efecte Strtoop apagat ,17 ,389 12 

error Post-test Prova 4 Efecte Strtoop apagat ,00 ,000 12 

error Post-test Prova 5 Efecte Strtoop apagat ,00 ,000 12 

error Post-test Prova 6 Efecte Strtoop apagat ,00 ,000 12 

error Post-test Prova 7 Efecte Strtoop apagat ,00 ,000 12 

 

 

Pruebas multivariante
a
 

Efecto Valor F Gl de hipótesis gl de error Sig. Eta parcial al cuadrado 

factor1 Traza de Pillai ,633 5,182
b
 3,000 9,000 ,024 ,633 

Lambda de Wilks ,367 5,182
b
 3,000 9,000 ,024 ,633 

Traza de Hotelling 1,727 5,182
b
 3,000 9,000 ,024 ,633 

Raíz mayor de Roy 1,727 5,182
b
 3,000 9,000 ,024 ,633 

a. Diseño : Intersección  

 Diseño dentro de sujetos: factor1 

b. Estadístico exacto 
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Pruebas de efectos inter-sujetos 

Medida:   MEASURE_1   

Variable transformada:   Media   

Origen 

Tipo III de suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. Eta parcial al cuadrado 

Intersección 2,922 1 2,922 31,250 ,000 ,758 

Error ,935 10 ,094    

 

Estimaciones de parámetro 

Variable dependiente Parámetro B 

Error 

estándar t Sig. 

Intervalo de confianza al 95% Eta parcial al 

cuadrado Límite inferior Límite superior 

error Post-test Prova 1 

Efecte Strtoop encès 

Interceptación 
,364 ,152 2,390 ,038 ,025 ,703 ,364 

error Post-test Prova 2 

Efecte Strtoop encès 

Interceptación 
,273 ,141 1,936 ,082 -,041 ,587 ,273 

error Post-test Prova 3 

Efecte Strtoop encès 

Interceptación 
,455 ,157 2,887 ,016 ,104 ,805 ,455 

error Post-test Prova 4 

Efecte Strtoop encès 

Interceptación 
,273 ,141 1,936 ,082 -,041 ,587 ,273 

error Post-test Prova 5 

Efecte Strtoop encès 

Interceptación 
,000 ,000 . . ,000 ,000 1,000 

error Post-test Prova 6 

Efecte Strtoop encès 

Interceptación 
,000 ,000 . . ,000 ,000 1,000 

error Post-test Prova 7 

Efecte Strtoop encès 

Interceptación 
,000 ,000 . . ,000 ,000 1,000 

 

Medidas marginales estimadas 
 
factor1 

 

Estimaciones 

Medida:   MEASURE_1   

factor1 Media Error estándar 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 ,364 ,152 ,025 ,703 

2 ,273 ,141 -,041 ,587 

3 ,455 ,157 ,104 ,805 

4 ,273 ,141 -,041 ,587 

5 ,000 ,000 ,000 ,000 

6 ,000 ,000 ,000 ,000 

7 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Comparaciones por parejas 

Medida:   MEASURE_1   

(I) factor1 

(J) 

factor1 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig.
b
 

95% de intervalo de confianza para diferencia
b
 

Límite inferior Límite superior 

1 2 ,091 ,211 ,676 -,380 ,562 

3 -,091 ,251 ,724 -,649 ,468 

4 ,091 ,163 ,588 -,271 ,453 

5 ,364
*
 ,152 ,038 ,025 ,703 

6 ,364
*
 ,152 ,038 ,025 ,703 

7 ,364
*
 ,152 ,038 ,025 ,703 

2 1 -,091 ,211 ,676 -,562 ,380 

3 -,182 ,263 ,506 -,769 ,405 

4 ,000 ,191 1,000 -,425 ,425 

5 ,273 ,141 ,082 -,041 ,587 

6 ,273 ,141 ,082 -,041 ,587 

7 ,273 ,141 ,082 -,041 ,587 

3 1 ,091 ,251 ,724 -,468 ,649 

2 ,182 ,263 ,506 -,405 ,769 

4 ,182 ,226 ,441 -,323 ,686 

5 ,455
*
 ,157 ,016 ,104 ,805 

6 ,455
*
 ,157 ,016 ,104 ,805 

7 ,455
*
 ,157 ,016 ,104 ,805 

4 1 -,091 ,163 ,588 -,453 ,271 

2 ,000 ,191 1,000 -,425 ,425 

3 -,182 ,226 ,441 -,686 ,323 

5 ,273 ,141 ,082 -,041 ,587 

6 ,273 ,141 ,082 -,041 ,587 

7 ,273 ,141 ,082 -,041 ,587 

5 1 -,364
*
 ,152 ,038 -,703 -,025 

2 -,273 ,141 ,082 -,587 ,041 

3 -,455
*
 ,157 ,016 -,805 -,104 

4 -,273 ,141 ,082 -,587 ,041 

6 ,000 ,000 . ,000 ,000 

7 ,000 ,000 . ,000 ,000 

6 1 -,364
*
 ,152 ,038 -,703 -,025 

2 -,273 ,141 ,082 -,587 ,041 

3 -,455
*
 ,157 ,016 -,805 -,104 

4 -,273 ,141 ,082 -,587 ,041 

5 ,000 ,000 . ,000 ,000 

7 ,000 ,000 . ,000 ,000 
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7 1 -,364
*
 ,152 ,038 -,703 -,025 

2 -,273 ,141 ,082 -,587 ,041 

3 -,455
*
 ,157 ,016 -,805 -,104 

4 -,273 ,141 ,082 -,587 ,041 

5 ,000 ,000 . ,000 ,000 

6 ,000 ,000 . ,000 ,000 

Se basa en medias marginales estimadas 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel ,05. 

b. Ajuste para varias comparaciones: menor diferencia significativa (equivalente a sin ajustes). 

 
 

 

Gráficos de perfil 
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Modelo lineal general n.1 

 

Estimaciones de parámetro 

Variable dependiente Parámetro B 

Error 

estándar t Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Eta parcial al 

cuadrado Límite inferior 

Límite 

superior 

error Post-test Prova 1 Efecte 

Strtoop encès 

Interceptación 
,364 ,152 2,390 ,038 ,025 ,703 ,364 

error Post-test Prova 2 Efecte 

Strtoop encès 

Interceptación 
,273 ,141 1,936 ,082 -,041 ,587 ,273 

error Post-test Prova 3 Efecte 

Strtoop encès 

Interceptación 
,455 ,157 2,887 ,016 ,104 ,805 ,455 

error Post-test Prova 4 Efecte 

Strtoop encès 

Interceptación 
,273 ,141 1,936 ,082 -,041 ,587 ,273 

error Post-test Prova 5 Efecte 

Strtoop encès 

Interceptación 
,000 ,000 . . ,000 ,000 1,000 

error Post-test Prova 6 Efecte 

Strtoop encès 

Interceptación 
,000 ,000 . . ,000 ,000 1,000 

error Post-test Prova 7 Efecte 

Strtoop encès 

Interceptación 
,000 ,000 . . ,000 ,000 1,000 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación estándar N 

Post-test Prova 1 Efecte Strtoop encès 11,86525 ,929864 12 

Post-test Prova 2 Efecte Strtoop encès 11,42408 1,259224 12 

Post-test Prova 3 Efecte Strtoop encès 11,89017 1,623657 12 

Post-test Prova 4 Efecte Strtoop encès 11,15617 1,012395 12 

Post-test Prova 5 Efecte Strtoop encès 11,98900 1,176933 12 

Post-test Prova 6 Efecte Strtoop encès 11,18967 1,217498 12 

Post-test Prova 7 Efecte Strtoop encès 11,45275 ,932242 12 
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Modelo lineal general 3 

Factores dentro de sujetos 

Medida:   MEASURE_1   

factor1 Variable dependiente 

1 Post1E 

2 Post2E 

3 Post3E 

4 Post4E 

5 Post5E 

6 Post6E 

7 Post7E 

 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación estándar N 

Post-test Prova 1 Efecte Strtoop encès 11,86525 ,929864 12 

Post-test Prova 2 Efecte Strtoop encès 11,42408 1,259224 12 

Post-test Prova 3 Efecte Strtoop encès 11,89017 1,623657 12 

Post-test Prova 4 Efecte Strtoop encès 11,15617 1,012395 12 

Post-test Prova 5 Efecte Strtoop encès 11,98900 1,176933 12 

Post-test Prova 6 Efecte Strtoop encès 11,18967 1,217498 12 

Post-test Prova 7 Efecte Strtoop encès 11,45275 ,932242 12 

 

Pruebas multivariante
a
 

Efecto Valor F Gl de hipótesis gl de error Sig. 

Eta parcial al 

cuadrado 

factor1 Traza de Pillai ,931 13,399
b
 6,000 6,000 ,003 ,931 

Lambda de Wilks ,069 13,399
b
 6,000 6,000 ,003 ,931 

Traza de Hotelling 13,399 13,399
b
 6,000 6,000 ,003 ,931 

Raíz mayor de Roy 13,399 13,399
b
 6,000 6,000 ,003 ,931 

a. Diseño : Intersección  

 Diseño dentro de sujetos: factor1 

b. Estadístico exacto 
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Medidas marginales estimadas 

factor 1 

 

Estimaciones 

Medida:   MEASURE_1   

factor1 Media Error estándar 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 11,865 ,268 11,274 12,456 

2 11,424 ,364 10,624 12,224 

3 11,890 ,469 10,859 12,922 

4 11,156 ,292 10,513 11,799 

5 11,989 ,340 11,241 12,737 

6 11,190 ,351 10,416 11,963 

7 11,453 ,269 10,860 12,045 

 

 

 

Grafica de perfil 
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Modelo lineal general 
 

 

Factores dentro de sujetos 

Medida:   MEASURE_1   

factor1 Variable dependiente 

1 Post1A 

2 Post2A 

3 Post3A 

4 Post4A 

5 Post5A 

6 Post6A 

7 Post7A 

 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación estándar N 

Post-test Prova 1 Efecte Strtoop apagat 11,21575 ,808808 12 

Post-test Prova 2 Efecte Strtoop apagat 10,71317 ,997951 12 

Post-test Prova 3 Efecte Strtoop apagat 10,67367 1,857280 12 

Post-test Prova 4 Efecte Strtoop apagat 10,79617 1,132569 12 

Post-test Prova 5 Efecte Strtoop apagat 10,19733 ,922230 12 

Post-test Prova 6 Efecte Strtoop apagat 10,91117 1,158233 12 

Post-test Prova 7 Efecte Strtoop apagat 10,38925 ,997889 12 

 

 

 

Pruebas multivariante
a
 

Efecto Valor F Gl de hipótesis gl de error Sig. 

Eta parcial al 

cuadrado 

factor1 Traza de Pillai ,881 7,387
b
 6,000 6,000 ,014 ,881 

Lambda de Wilks ,119 7,387
b
 6,000 6,000 ,014 ,881 

Traza de Hotelling 7,387 7,387
b
 6,000 6,000 ,014 ,881 

Raíz mayor de Roy 7,387 7,387
b
 6,000 6,000 ,014 ,881 

a. Diseño : Intersección  

 Diseño dentro de sujetos: factor1 

b. Estadístico exacto 
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Pruebas de efectos inter-sujetos 

Medida:   MEASURE_1   

Variable transformada:   Media   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Eta parcial al 

cuadrado 

Intersección 9616,261 1 9616,261 2049,914 ,000 ,995 

Error 51,602 11 4,691    

 
 
 

Medias marginales estimadas 

Estimaciones 

Medida:   MEASURE_1   

factor1 Media Error estándar 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 11,216 ,233 10,702 11,730 

2 10,713 ,288 10,079 11,347 

3 10,674 ,536 9,494 11,854 

4 10,796 ,327 10,077 11,516 

5 10,197 ,266 9,611 10,783 

6 10,911 ,334 10,175 11,647 

7 10,389 ,288 9,755 11,023 

 

Estimaciones de parámetro 

Variable dependiente Parámetro B Error estándar t Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Eta parcial 

al cuadrado 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Post-test Prova 1 

Efecte Strtoop apagat 

Interceptación 
11,216 ,233 48,037 ,000 10,702 11,730 ,995 

Post-test Prova 2 

Efecte Strtoop apagat 

Interceptación 
10,713 ,288 37,188 ,000 10,079 11,347 ,992 

Post-test Prova 3 

Efecte Strtoop apagat 

Interceptación 
10,674 ,536 19,908 ,000 9,494 11,854 ,973 

Post-test Prova 4 

Efecte Strtoop apagat 

Interceptación 
10,796 ,327 33,021 ,000 10,077 11,516 ,990 

Post-test Prova 5 

Efecte Strtoop apagat 

Interceptación 
10,197 ,266 38,303 ,000 9,611 10,783 ,993 

Post-test Prova 6 

Efecte Strtoop apagat 

Interceptación 
10,911 ,334 32,634 ,000 10,175 11,647 ,990 

Post-test Prova 7 

Efecte Strtoop apagat 

Interceptación 
10,389 ,288 36,066 ,000 9,755 11,023 ,992 
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Comparaciones por parejas 

Medida:   MEASURE_1   

(I) factor1 

(J) 

factor1 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig.
b
 

95% de intervalo de confianza 

para diferencia
b
 

Límite inferior Límite superior 

1 2 ,503
*
 ,182 ,018 ,102 ,903 

3 ,542 ,620 ,401 -,823 1,907 

4 ,420 ,344 ,249 -,339 1,178 

5 1,018
*
 ,303 ,006 ,351 1,686 

6 ,305 ,283 ,305 -,318 ,927 

7 ,826
*
 ,335 ,031 ,090 1,563 

2 1 -,503
*
 ,182 ,018 -,903 -,102 

3 ,040 ,606 ,949 -1,295 1,374 

4 -,083 ,262 ,757 -,660 ,494 

5 ,516 ,291 ,104 -,124 1,156 

6 -,198 ,318 ,547 -,899 ,503 

7 ,324 ,295 ,296 -,326 ,974 

3 1 -,542 ,620 ,401 -1,907 ,823 

2 -,040 ,606 ,949 -1,374 1,295 

4 -,123 ,515 ,816 -1,256 1,011 

5 ,476 ,398 ,256 -,399 1,352 

6 -,238 ,495 ,641 -1,326 ,851 

7 ,284 ,458 ,548 -,724 1,293 

4 1 -,420 ,344 ,249 -1,178 ,339 

2 ,083 ,262 ,757 -,494 ,660 

3 ,123 ,515 ,816 -1,011 1,256 

5 ,599
*
 ,222 ,021 ,111 1,087 

6 -,115 ,346 ,746 -,876 ,646 

7 ,407 ,202 ,069 -,037 ,851 

5 1 -1,018
*
 ,303 ,006 -1,686 -,351 

2 -,516 ,291 ,104 -1,156 ,124 

3 -,476 ,398 ,256 -1,352 ,399 

4 -,599
*
 ,222 ,021 -1,087 -,111 

6 -,714
*
 ,308 ,041 -1,393 -,035 

7 -,192 ,235 ,432 -,710 ,326 

6 1 -,305 ,283 ,305 -,927 ,318 

2 ,198 ,318 ,547 -,503 ,899 

3 ,238 ,495 ,641 -,851 1,326 

4 ,115 ,346 ,746 -,646 ,876 

5 ,714
*
 ,308 ,041 ,035 1,393 
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7 ,522 ,279 ,088 -,092 1,136 

7 1 -,826
*
 ,335 ,031 -1,563 -,090 

2 -,324 ,295 ,296 -,974 ,326 

3 -,284 ,458 ,548 -1,293 ,724 

4 -,407 ,202 ,069 -,851 ,037 

5 ,192 ,235 ,432 -,326 ,710 

6 -,522 ,279 ,088 -1,136 ,092 

Se basa en medias marginales estimadas 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel ,05. 

b. Ajuste para varias comparaciones: menor diferencia significativa (equivalente a sin ajustes). 
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Mitjana Pret-test Stroop apagat 
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Mitjana Pret-test Stroop encès 
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Mitjana Post-test Stroop Apagat 
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Mitjana Post-test Stroop Encès 
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Prova T correlacions 
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Correlaciones 

 DIF_Apagat DIF_Ences DIF_Errors 

Mitjana de la 

velocitat de la 

pilota Km/h 

Mitjana de 

giros de la 

pilota rpm 

Temps en minuts 

de duració de tots 

els remats 

DIF_Apagat Correlación de Pearson 1 ,629
*
 ,621

*
 ,219 ,065 -,096 

Sig. (bilateral)  ,029 ,031 ,493 ,841 ,766 

N 12 12 12 12 12 12 

DIF_Ences Correlación de Pearson ,629
*
 1 ,837

**
 ,576 ,158 -,069 

Sig. (bilateral) ,029  ,001 ,050 ,623 ,831 

N 12 12 12 12 12 12 

DIF_ERRORS Correlación de Pearson ,621
*
 ,837

**
 1 ,682

*
 ,205 ,107 

Sig. (bilateral) ,031 ,001  ,015 ,523 ,740 

N 12 12 12 12 12 12 

Mitjana de la velocitat de 

la pilota Km/h 

Correlación de Pearson ,219 ,576 ,682
*
 1 ,077 ,331 

Sig. (bilateral) ,493 ,050 ,015  ,813 ,294 

N 12 12 12 12 12 12 

Mitjana de giros de la 

pilota rpm 

Correlación de Pearson ,065 ,158 ,205 ,077 1 -,288 

Sig. (bilateral) ,841 ,623 ,523 ,813  ,364 

N 12 12 12 12 12 12 

Temps en minuts de 

duració de tots els remats 

Correlación de Pearson -,096 -,069 ,107 ,331 -,288 1 

Sig. (bilateral) ,766 ,831 ,740 ,294 ,364  

N 12 12 12 12 12 12 
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*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Correlaciones 

 Edat dels participants DIF_ERRORS 

Edat dels participants Correlación de Pearson 1 -,260 

Sig. (bilateral)  ,415 

N 12 12 

DIF_ERRORS Correlación de Pearson -,260 1 

Sig. (bilateral) ,415  

N 12 12 

 

 

 


