
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

NEUROFEEDBACK:  
UNA EINA DE REGULACIÓ I COMPLEMENTÀRIA 

A LA PSICOTERÀPIA 
 

Treball de final de Grau de Psicologia 
 

Sergi Romera Molins 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tutora: Dolores Riesco Miranda  
Curs: 4t del Grau en Psicologia 
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes 
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya Vic 
Vic, 17 de maig del 2019 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

“Tot ésser humà, si s’ho proposa, pot ser escultor del seu propi cervell”  
(Santiago Ramón y Cajal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

AGRAÏMENTS 
 

Als meus pares, Josep Lluís Romera i Glòria Molins, responsables a tots els efectes de poder 
ser on sóc. Pel seu suport constant i incondicional, per tants moments vitals en ser els únics que 

van creure que podia anar un pas més enllà... i donar-me les forces per fer-lo. Gràcies.  

 
Al meu germà, Xavier Romera, per tantes consultes i a totes hores, pel seu pragmatisme que em 

permet superar barreres. Pel seu bon criteri i esperit crític que sempre ofereix obertament, així 
com per tot el recolzament al llarg de tant de temps. Gràcies.   

 
A la Lola Riesco, tutora del present treball, des del primer moment el seu interès per aquest treball 

m’ha resultat ser una motivació extra. Per comprendre les situacions que ens poden jugar una 
mala passada així com per la seva total predisposició a oferir tot el seu bagatge professional per 

aquest treball. Gràcies. 
 

A l’Andreea Apostol, gràcies a ella vaig conèixer el Neurofeedback i gràcies a ella tantes 
possibilitats com s’han obert. Per sempre desafiar-me a anar més enllà, per tants moments genials 

com hem viscut, per tanta amistat. Cap de les línies del treball haguessin estat possibles sense la 
seva col·laboració constant i la seva proposta d’embarcar-me a l’aventura del Neurofeedback. 
Gràcies.  

 
Al Jordi Garcia Sicard, a qui vaig tenir la sort de conèixer en el més difícil dels moments, per com 

va saber connectar amb la meva essència i ser capaç de treure el millor de mi. Per cada una de 
les fitxes de dòmino que m’ha ajudat a fer caure, per tant lluny com mai hauria pensat arribar. 

Gràcies.  
 

A la R.A., de qui en aquest treball se’n protegeix el seu anonimat, és gràcies a ella i a la seva 
vivència que tot això ha estat possible. Gràcies per tanta predisposició i interès en fer arribar el 

seu testimoni amb el desig de que altres persones ho coneguin, de que el Neurofeedback un dia 
les pugui ajudar com ha fet amb ella. Gràcies.    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

RESUM 
Cada cop més estudis i més bibliografia reconeixen l’efectivitat del Neurofeedback en trastorns 

diversos. Una de les grans aportacions d’aquesta tècnica és la seva capacitat de millora de la 
regulació emocional del pacient. Aquesta regulació emocional resulta indispensable en molts 
moments de la intervenció psicoterapèutica, és doncs en els casos de trauma on el pacient 

experimenta majors dificultats per sostenir-se i no trobar-se sobrepassat per les emocions que 
experimenta. Aquesta intensitat emocional en excés o per manca en el bloqueig emocional que 

també pot donar-se, suposa doncs una important dificultat i barrera per a la psicoteràpia. L’objectiu 
del treball pretén oferir, des de la pràctica clínica real, una visió del funcionament del 

Neurofeedback en una persona amb trauma del vincle afectiu. El cas que es tracta presenta un 
bloqueig emocional que ha dificultat la seva intervenció amb EMDR, s’inicia tractament amb 

Neurofeedback i es realitzen 10 sessions. En el mapeig cerebral pre-post s’hi observen canvis 
destacables que responen a millores en la seva regulació emocional, canvis que també tenen 

efectes en les sessions d’EMDR posteriors on pot connectar millor amb les seves emocions sobre 
el trauma i accedir a records del passat. Amb l’anàlisi del cas es conclou que el Neurofeedback 

és una tècnica que, de complementar-se amb la psicoteràpia, pot oferir beneficis molt importants 
i potenciar de forma clara els efectes de la psicoteràpia. És una tècnica que encara que es troba 
en els seus inicis, les publicacions amb evidència científica segueixen augmentant any rere any, 

fet que  ens porta a pensar en un futur molt encoratjador pel que respecte a una major aplicabilitat.  
 
Paraules clau: Biofeedback, Neurofeedback, EMDR, trauma, electroencefalograma, ones 
cerebrals, neuroplasticitat, psicoteràpia, regulació emocional, estudi de cas i mapeig cerebral. 
 
ABSTRACT 
Nowadays, more studies and bibliography recognize the effectiveness of Neurofeedback in various 

disorders. This technique has great contributions by its ability to improve the patien’s emotional 
regulation which is indispensable in many psychotherapeutic interventions as trauma. The patient 

must fight against his emotions to not feel overwhelmed. An emotional excess or lack of it becomes 
a barrier for psychotherapy. The objective of this work offers from a real clinical practice, how 

Neurofeedback affects in a person who suffers trauma. The clinical case is an emotional blockade 
not resolved with EMDR, so consequently a 10-session Neurofeedback treatment is started. 
During the pre-post Cerebral Mapping shows remarkable changes that respond to improvements 

in their emotional regulation. A better connection with trauma emotions and inquire into the old 
memories. With the analysis, it is concluded that Neurofeedback is a technique that, 

complemented with psychotherapy, it offers important benefits and enhances the effects of it. 
Although is considered a technique in its beginnings, scientific publications increasing every year. 

This fact provides an encouraging future with its applicability.  
 
Key words: Biofeedback, Neurofeedback, EMDR, trauma, electroencephalogram, brain waves, 
neuroplasticity, psychotherapy, emotional regulation, case study and brain mapping. 
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1. Introducció 

Les anomenades neuroteràpies, sovint un terme utilitzat com a sinònim de Neurofeedback, però 
que avarca un conjunt més ampli de tractaments que tenen el seu focus amb la modificació 

funcional del sistema nerviós per mètodes no farmacològics (Asociación I+D Neuroterapias, 
2015). El Neurofeedback i el Biofeedback són una forma d’entrenament del nostre cervell i de les 

funcions del organisme amb l’objectiu d’aconseguir-ne un equilibri més saludable (Vitaliza, 2019). 
Partint de la lectura en temps real de l’electroencefalograma (EEG), és possible que el pacient 
prengui cert control sobre estats mentals que es correlacionen amb l’activació elèctrica cerebral. 

Això  és possible gràcies a l’ús d’una retroalimentació biològica de l’electroencefalograma (EEG) 
conjuntament amb tecnologia multimèdia a través d’un ordinador. D’aquesta forma s’aconsegueix 

entrenar a persones en la seva regulació voluntària dels patrons elèctrics cerebrals, estabilitzar el 
seu Sistema Nerviós Central (SNC) i fins i tot arribar a exercir un cert grau de control sobre el 

propi Sistema Nerviós Autònom (SNA). (Thompson i Thompson, 2015) 
 

La psicologia és una ciència relativament jove, els seus inicis es senyalen a finals del segle XIX, 
en el laboratori de psicologia de Wilhem Wund a Leipzing o als Estats Units amb William James. 

Autors que han marcat un abans i un després en la conformació de la psicologia com a ciència 
empírica i també els inicis de la psicofisiologia. (Revista Latinoamericana de Psicología, 1979, p. 

170-172) 
 
A l’actualitat observem el progrés inexorable de la tecnologia, la seva evolució en constant 

acceleració ha obert nous espais de descobriment i noves possibilitats, trencant moltes barreres 
de coneixement. La psicologia no se n’ha mantingut al marge, s’ha beneficiat d’aquests avenços 

també a partir d’altres ciències en les que hi manté una estreta relació com n’és la neurociència. 
Podem ara començar a comprendre el funcionament del nostre cervell observant, allò que Wund 

i tants altres autors consideraven “inaccessible”, el que era desestimat per centrar-se només en 
la resposta observable1. Potser sigui el Neurofeedback una de les primeres portes d’entrada.  

 
L’EMDR és una de les teràpies recents i que presenta la major eficàcia pel Trastorn per Estrès 

Posttraumàtic (TEPT), o pel tractament del trauma psicològic en un sentit més ampli. L’any 2009 
l’APA (Associació Americana de Psicologia) reconeix l’EMDR com la psicoteràpia més efectiva 

pel tractament dels efectes del trauma (Sanz Andrea, 2019). La neurociència també ha pogut 
demostrar com el trauma no és només un procés mental de forma exclusiva, el trauma té efectes 
reals en l’arquitectura del cervell, això suposa un canvi radical en la concepció que tots tenim 

                                                
1 Únicament la resposta observable és el que podia i havia d’estudiar la psicologia: Les connexions entre l’estímul extern i 
observable i la resposta externa observable  
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sobre els trastorns psicològics i en especial sobre el trauma. Podem afirmar en el sentit més literal 
que el trauma deixa marca en el cervell, en modifica l’estructura física, per tant n’altera el seu 

funcionament normal i altera el món mental de la persona (Fisher, 2017). Potser el següent gran 
avenç en la psicologia serà el de poder fer el camí a la inversa, en paraules de Santiago Ramón i 

Cajal Poder ser escultors del nostre propi cervell. 
 

En el present treball el Neurofeedback es presenta com una novedosa tècnica en psicologia, una 
tècnica que no es pot comprendre de forma aïllada a la psicoteràpia per tal d’aprofitar-ne tota la 

seva potencialitat. La psicoteràpia té la capacitat de treballar la ment, mentre que el neurofeedback 
la de treballar el cervell.  

 
A través de l’observació d’un cas real que anomenarem Raquel, es pretén mostrar en quina forma 

el treball amb Neurofeedback ha tingut un impacte real en el seu procés psicoterapèutic.  
 
Els tractaments amb Biofeedback i Neurofeedback estan demostrant contribuir positivament en la 

capacitat del pacient per millorar la seva regulació emocional i funcionament cognitiu. Això fa que 
siguin dos eines potents a considerar en el tractament psicoterapèutic i també en processos 

d’aprenentatge. 
 

Partint d’aquesta tesis, el present treball pretén presentar, de forma aplicada i en un entorn clínic 
real, l’ús i funcionament del Neurofeedback en el trauma. Poder conèixer quins efectes 

constatables s’han donat en el pacient i com aquests han afectat la psicoteràpia. Per últim, es 
realitzarà una reflexió sobre el futur de les neuroteràpies en la psicologia aplicada, quina incidència 

real tindran en uns anys? Són realment tècniques d’un futur cada cop més proper? De quina 
manera poden alterar la psicoteràpia tradicional? 
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2. Marc teòric 

2.1 L’electroencefalograma 

2.1.1 Definició 
L’electroencefalograma (EEG) mesura les oscil·lacions del potencial bioelèctric del cervell 
mitjançant l’ús d’elèctrodes disposats en el cuir cabellut. (Nuñez i Srinivasan, 2006; Tatum, 2007 
citat per Bear, Connors, i Paradiso, 2008) 

 
El nostre cervell és en escènica un generador d’impulsos electroquímics. Aquests impulsos 

elèctrics estan conformats per diferents freqüències i amplituds (Garijo i Domenech, 2012).  
L’electroencefalograma (EEG) és una mesura que ens permet observar l’activitat generalitzada 

en el còrtex cerebral.  
 

2.1.2 Breu història 
El fisiòleg anglès Richard Caton el 1875 va realitzar els primers registres sobre l’activitat elèctrica 

de la escorça cerebral2 en conills i gossos utilitzant un voltímetre primitiu, això va suposar l’origen 
del EEG. No vas ser fins el 1929 que Hans Berger, psiquiatre austríac, va realitzar el primer EEG 

en humans. Berger va observar com el EEG en vigília i durant el son eren diferents. Actualment 
l’EEG s’utilitza pel diagnòstic de malalties neurològiques, especialment l’epilèpsia i investigacions 

del son, entre altres (Demos, 2005).  
 

2.1.3 El registre de les ones cerebrals 
Registrar l’activitat cerebral sol ser força senzill amb els mitjans actuals. El mètode sempre sol ser 

no invasiu i indolor. S’utilitzen elèctrodes, cables que s’adhereixen al cuir cabellut amb una pasta 
o crema conductora assegurant d’aquesta manera una connexió de baixa resistència (Thompson 
i Thompson, 2015). Com es pot observar a la figura 1, s’ubiquen seguint el sistema internacional 

de posicionament 10/20.  
 

Aquests elèctrodes es connecten a un amplificador i aparells de registre, es mesuren les petites 
fluctuacions de voltatge que es donen a nivell de còrtex cerebral, aquestes fluctuacions acostumen 

a ser d’unes desenes de microvolts (µV) d’amplitud entre diferents parelles d’elèctrodes. Això ha 
permès estudiar diferents regions del cervell (Bear, Connors, i Paradiso, 2008). 

 
Cal tenir en compte que l’EEG mesura els voltatges generats per les corrents que flueixen durant 

l’excitació sinàptica de les dendrites i de neurones piramidals del còrtex. La contribució elèctrica 

                                                
2 Els elèctrodes s’ubicaven directament en el teixit cerebral dels animals. 
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d’una sola neurona suposa un senyal molt dèbil que ha de penetrar diverses capes de teixit no 
nerviós, on s’inclou les meninges, el líquid cefaloraquidi, ossos del crani i la pell abans d’arribar al 

elèctrode. És per aquest motiu que cal que milers de neurones s’activin de forma simultània per 
generar un senyal d’EEG prou significatiu com per ser registrat (Bear, Connors, i Paradiso, 2008).  

 
Així doncs, l’amplitud del senyal d’EEG depèn en gran part de la sincronia de l’activitat de les 

neurones. Quan un grup de neurones és excitat de forma simultània, les senyals es sumen i 
generen un gran senyal de superfície (Bear, Connors, i Paradiso, 2008).   

 
 
2.1.4 El sistema de posicionament 10/20 
El sistema 10/20 és un mètode reconegut de forma 

internacional per a descriure la localització dels 
elèctrodes al cuir cabellut. Aquest sistema està basat en 

la relació entre la localització de cada elèctrode en l’àrea 
cerebral del còrtex. Els nombres 10 i 20 fan referència al 

fet de que les distàncies entre elèctrodes són d’entre el 
10% o 20% de la distància total del crani, ja sigui de 

davant a darrera o d’esquerra a dret (Trans Cranial 
Technologies ltd., 2012). La línia central sempre comença 
des del os nàsion3 fins a l’os inion4.  

 
Cada ubicació s’identifica amb una lletra corresponent al lòbul on s’ubica i un nombre que 

n’identifica l’hemisferi (nombre parell per l’hemisferi dret i nombre senar per l’hemisferi esquerra, 
la línia central s’identifica amb la lletra “Z”). Cal tenir també present que la lletra “C” tot i no fer 

referència a cap lòbul s’utilitza per motius d’ubicació (Trans Cranial Technologies ltd., 2012). 
 

Elèctrode Lòbul Exemple 

F Frontal Fz, F3, F4 

T Temporal T3, T4 

C Central Cz, C3, C4 

P Parietal Pz, P3, P4 

O Occipital O1, O2 
Taula 1. Identificació de les ubicacions (Font: elaboració pròpia) 

 

                                                
3 El pont nasal. 
 
4 Protuberància occipital. 

Figura 1. Posicionament elèctrodes 
(Font:10/20 System Positioning Manual) 
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A la figura 2 s’hi pot observar la ubicació de cada un dels punts que es tenen en compte a l’hora 
de posicionar els elèctrodes per l’EEG així com de les seves respectives distàncies.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Algunes mesures solen realitzar-se amb ulls tancats, per facilitar-ho això sol indicar-se en la 

ubicació. En el mapeig cerebral (MiniQ) que es realitzarà a la part pràctica això es reflecteix amb 
les lletres OA (ojos abiertos) i OC (ojos cerrados).  

 

2.1.5 EEG i Neurofeedback 
L’anomenat EEG Biofeedback, més conegut com a Neurofeedback, es basa en dos principis 
bàsics: L’activitat elèctrica cerebral (l’electroencefalograma o EEG) és un reflex dels estats 

mentals i que aquesta activitat pot ser entrenada. L’activitat elèctrica cerebral produïda pot ser 
visualitzada en la pantalla d’un ordinador de forma instantània5. La representació gràfica d’aquesta 
activitat elèctrica és en forma d’ona on s’hi mesclen les diferents freqüències, s’observa doncs el 

resultat de la suma de ones de freqüència i amplitud diversa (Thompson i Thompson, 2015).  
 

 
 

                                                
5 Pot haver un lapse de temps d’uns 50 a 100 milisegons amb l’equipament actual. 

Figura 2. Els sistema de distàncies 10/20 (Font:10/20 System Positioning Manual) 
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2.2 Definició i història del Neurofeedback 
 

2.2.1 Què és el Neurofeedback? 
La ISNR (International Society for Neurofeedback & research) i la BCIA (Biofeedback Certification 

International Alliance), principals institucions a nivell internacional en investigació i formació de 

professionals en el camp del Neurofeedback, ho defineixen de la manera següent:  
 

ISNR: Com altres formes de Biofeedback, el Neurofeedback utilitza dispositius de monitorització 

per proporcionar informació al individu sobre l’estat del seu funcionament fisiològic a cada 

instant. La característica que distingeix el Neurofeedback d’altres tipus de Biofeedback és 

que aquest s’orienta al sistema nerviós central. L’entrenament amb Neurofeedback en 

fonamenta en neurociència bàsica i aplicada, així com en l’avaluació clínica i psicomètrica. 

És necessari tenir en compte dades conductuals, cognitives i subjectives de l’activitat 

cerebral (ISNR, 2009). 

 
BCIA: El Neurofeedback s’utilitza per modificar l’activitat elèctrica del SNC incloent el EEG, 

potencials evocats, potencials corticals lents i altre activitat elèctrica tant si el seu origen és 

cortical com subcortical. El Neurofeedback és un tipus de Biofeedback que treballa amb 

medicions d’ones cerebrals per mitjà d’un paradigma de condicionament operant. El mètode 

pot servir com a base per la neuroteràpia (tractament d’un trastorn clínic) o per a la millora 

de resultats (optimització de rendiment) (BCIA, 2009).  

 
El Neurofeedback i el Biofeedback són doncs formes d’entrenar el cervell i les funcions del 
organisme per tal de portar-les a un equilibri més saludable (Vitaliza, 2019). El Neurofeedback és 
una de les denominades tècniques de Biofeedback a partir de les quals una persona pot obtenir 

informació6 sobre algun procés fisiològic o psicofisiològic. En són exemples la temperatura de la 
pell, freqüència cardíaca, to muscular, activitat cerebral, etc. Resulta doncs en un procés 

d’enregistrar i enviar al pacient (feedback) dades biològiques del propi pacient (Criswell, 1995 citat 
per Duarte Hernández, 2015) amb el propòsit d’aprendre a modificar aquest procés de forma 

voluntària (Evans, 2007 citat per Duarte Hernández, 2015).  

 
El Neurofeedback, de forma específica, es tracta d’una tècnica no invasiva que s’utilitza pel 
control de l’activitat de les ones cerebrals. S’utilitzen dispositius de monitorització per proporcionar 

a l’individu la capacitat d’alterar de forma voluntària el seu funcionament fisiològic. Partint del 
registre de l’activitat elèctrica cerebral (electroencefalograma), aquesta es processa digitalment i 

en temps real, permetent observar l’activitat general del cervell, oferint dades sobre el seu 

                                                
6 Amb l’ajuda d’un dispositiu i equipament especialitzat. 
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funcionament i de connexions que s’estableixen entre les diferents àrees (Asociación I+D 
Neuroterapias, 2015).  

 
Cada pacient entrena al seu ritme, sempre per mitjà de condicionament operant (rebent un reforç 

positiu quan el patró d’ona varia de la forma desitjada), el progrés és monitoritzat i pot ser revisat 
pel terapeuta i el pacient a cada sessió. Alguns pacients solen expressar una millora en processos 

atencionals i reducció de la sensació de “núvol al cap”. Per primer cop l’estat d’un pacient que 
expressa sentir-se més calmat pot ser mesurada i quantificada a nivell cerebral (Demos, 2005). 

 
Aquesta senyal digital es presenta, sempre en temps real, al subjecte de forma visual mitjançant 

un monitor i també de forma auditiva a través d’altaveus o auriculars. És a partir de l’entrenament 
i la pràctica que el subjecte aprendrà a regular les freqüències d’acord a un programa que ha estat 

prèviament dissenyat (Demos, 2005). 

 
2.2.2 Història del Neurofeedback 
El Biofeedback i, per conseqüència, el Neurofeedback neixen de la interacció de la neurologia, la 

fisiologia, els avenços tecnològics i la investigació sobre la conducta humana (Demos, 2005). 
Durant els anys 50 alguns científics van començar a emprendre el repte d’obtenir un control 

conscient sobre el Sistema Nerviós Autònom (SNA). D’aquesta manera allò que no era possible 
va començar a ser imaginable perquè era mesurable (Moss, BCIA Biofeedback Certification, 
2018).    

 
El Neurofeedback és el resultat d’un extens treball d’investigació científica que prové directament 

de laboratoris de psicologia, és per això important citar alguns esdeveniments històrics claus per 
al seu naixement: 

 
1875 - Richard Caton, considerat per alguns com la persona que va protagonitzar un dels primers 

esdeveniments claus a la història del Biofeedback. Descobreix7 que les fluctuacions de 
l’activitat elèctrica cerebral s’associen a l’activitat mental. (Bear, Connors, i Paradiso, 2008).   

 
1920 - Hans Berger, mesura i enregistra per primera vegada l’electroencefalograma (EEG) en el 

cuir cabellut d’una persona. Seguidament identificà dues ones filtrades i ben diferenciades, 
el rang Alpha8 i rang Beta (de 13Hz fins els 30Hz). (Crsiwell 1995 i Budzynski 1999 citat per 
Demos, 2005).  

 

                                                
7 Per fer-ho va posar elèctrodes a cervells oberts i exposats d’animals. 
 
8 Es situa el rang d’Alfa als 10Hz, també anomenat com el ritme Berger. 
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1960 - Barry Sterman publica els seu treball sobre el descobriment del ritme SMR9 en gats. Per 
primer cop es mostra la possibilitat d’entrenar per condicionament operant a animals per 

incrementar la presència de SMR (Thompson i Thompson, BCIA Neurofeedback, 2017).  

 
1969 - Conferència d’Octubre, California. Una de les primeres conferències amb l’afany de 

definir i nombrar a tot el que es començava a observar, es van compartir informes i 

investigacions entre professionals en el camp. Entre els assistents en aquella convenció s’hi 
destaquen Elmer Greem, Barry Sterman, Thomas Budzynski i Joe Kamiya. Barbara Brown 

n’era la primera presidenta, l’assamblea va adoptar un nom descriptiu per definir aquest nou 
camp científic: Biofeedback (Robbins, 2000a, pp. 65-66 citat per Demos, 2005). Néix la 

Societat d’investigació de Biofeedback.   
 

1971 - Barry Sterman utilitza l’entrenament en SMR  en humans i es demostra eficaç per reduir 
atacs epilèptics (Demos, 2005). 

 
1999 – Publicació de diversos estudis en el camp de la electroencefalografia que es converteixen 

en grans suports científics per l’ús de la tècnica del Neurofeedback. Demostren que nens 

amb TDAH mostren característiques al EEG diferents (menor activitat a les regions frontals 
i parietal esquerra) de grups control (Duarte Hernández, 2015). 

 
2017 - A Espanya la fins llavors anomenada Asociación I+D Neuroterapias, deixa pas a la 

Sociedad Española de Bio y Neurofeedback (SEBINE). Resulta ser el primer pas cap a 
l’estandardització i homologació a España, també amb la visió futura de creació d’una 

societat europea de Bio i Neurofeedback (SEBINE, 2017). 

 
2.3 Biofeedback  
 
El Biofeedback, tal i com va definir-lo George Fuller, consisteix en l’ús d’instruments encarregats 

de monitoritzar els processos psicofisiològics des que l’individu no n’és conscient habitualment, 
processos que poden passar a estar sota el control voluntari (George Fuller, 1984 citat per 
Thompson i Thompson, 2015) .Però el Biofeedback és més que una mesura de forma passiva. El 

seu punt clau és que requereix de la implicació voluntària del usuari, controlant la seva pròpia 
fisiologia; entent-lo com una forma de psicofisiologia aplicada (Thompson i Thompson, 2015).  

 

                                                
9 Del anglès sensoriomotor range. Una Beta baixa, d’uns 13Hz, el SMR autèntic predomina només en el còrtex senoriomotor 
(C3, Cz i C4). 
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2.3.1 El problema ment-cos 
Des de la medicina es sol tenir en compte al cos però no la ment, i des de la psicologia és comú 

donar més importància a la ment que al cos. Això és una tradició intel·lectual occidental. És doncs 
un fet constatat que tot el que passa a la ment té una afectació directe al cos, en aquest punt el 

Biofeedback és una de les formes en que es possibilita a l’individu a ser capaç de controlar 
funcions bàsiques a partir de procediments psicològics (Montañés i Bonet, 1990).  

 
Investigacions pioneres de Neal E. Miller l’any 1969  van mostrar la possibilitat de control operant 
de les funcions autònomes (Montañés i Bonet, 1990), demostrant que: 

1) És possible aprendre a modificar l’activitat del sistema nerviós autònom. 
2) L’aprenentatge pot realitzar-se a partir de condicionament operant. 

3) En el control de les variables autònomes no hi participa cap procés de mediació. 
 

La importància de la connexió entre la ment i el cos es visualitza de forma clara amb els efectes 
que el Biofeedback proporciona a la persona, es pot afirmar amb rotunditat que cada canvi en 

l’estat fisiològic va acompanyat d’un canvi corresponent al estat mental (Moss, BCIA Biofeedback 
Certification, 2018).  

 

2.3.2 Entrenament sobre la variabilitat cardíaca (HRV) 
La homeòstasis biològica implica un necessari equilibri entre el Sistema Nerviós Simpàtic (SNS) i 
el Sistema Nerviós Parasimpàtic (SNP). Un control sobre la respiració exerceix al seu temps cert 

grau de control a través del nervi vaga produint efecte clars el SNP. Per assolir el que s’anomena 
un equilibri autonòmic entre els sistemes (SNS i SNP) s’aconsella la respiració de variabilitat 

cardíaca (HRV, del anglès Heart rate variability). Aquest equilibri autonòmic és beneficiós i ideal. 
L’acció sobre el nervi vaga actua activant i desactivant com si d’un fre es tractés, alentint el cor i 
després permetent que la freqüència cardíaca (FC) augmenti, en cicles, de forma harmoniosa10 

amb la respiració (Moss, BCIA Biofeedback Certification, 2018).  
 

El paradigma del Biofeedback: 
1) Monitoritzar un procés biològic mitjançant sensors externs. 

2) Proporcionar un indicador visual o auditiu immediat. 
3) Augmenta la consciència sobre el que realment són capaços de fer. 

 
El Biofeedback de respiració permet assolir una coherència11 entre el ritme cardíac i respiratori 

amb una tassa de respiració al voltant dels 6/minut i generalment després de 3 minuts en aquest 

                                                
10 la FC tendeix a reduir-se en l’expiració i augmenta en la inspiració. 
 
11 La coherència es dóna hi ha una sincronia entre el ritme del batec i de la respiració. Aporta a un equilibri entre activació 
simpàtica i parasimpàtica (equilibri autonòmic). 



NEUROFEEDBACK: UNA EINA DE REGULACIÓ I COMPLEMENTÀRIA A LA PSICOTERÀPIA 
 

Treball Final de Grau · 2018/19 · Sergi Romera Molins 
 

10 

tipus de respiració.  Una respiració lenta però que cal que sigui abdominal i profunda, és una eina 
específica de regulació que el pacient pot utilitzar (Moss i Shaffer, 2018).  

 
L’entrenament en HRV mesura quina freqüència de respiració produeix la millor variabilitat 

cardíaca. Cal identificar i trobar el ritme en que hi ha una major ressonància12 en la respiració, així 
es pot arribar a un HRV ideal. Els resultats són clarament positius per asma, ansietat, etc. Respirar 

a ritme de ressonància reporta millora en malaltia i també beneficis en el funcionament i rendiment 
personal. Les millores solen ser més notables si també es practica a casa, l’ideal són 20 minuts 

al dia tot i ser difícil de que els pacients ho compleixin fins que no observen els beneficis en ells 
mateixos (Moss i Shaffer, 2018). 

 
2.4 Neurofeedback 
Neix com a branca del Biofeedback, el EEG Biofeedback (Neurofeedback) és un procés 

psicofisiològic en el que s’analitza la mateixa activitat bioelèctrica del cervell. Aquesta és 
detectada per elèctrodes col·locats al cuir cabellut del pacient, posteriorment s’amplifica gràcies a 
un dispositiu que transfereix la senyal a un programa informàtic, convertint la senyal analògica 

que prové del cervell en senyal digital. Un cop processada, aquest senyal digital es presenta al 
subjecte de forma visual a partir d’un monitor i/o en forma auditiva mitjançant altaveus o auriculars, 

tot en temps real. És gràcies al entrenament i a la pràctica que el subjecte pot aprendre a regular 
les freqüències d’acord a un programa que s’ha dissenyat prèviament (Duarte Hernández, 2015).  

 

2.4.1 Perquè funciona? 
Funciona a través del condicionament operant basat en la causa-efecte: el reforç només es 
produeix quan la persona entrenada emet la resposta correcta. Segons la Llei del efecte 

plantejada per Thondrike el 1898, quan es recompensa una conducta s’incrementa la probabilitat 
de la seva recurrència (Arias, Fernández, i Benjumea, 2012). Així doncs quan el cervell està en el 

“rang d’ona”13 en una àrea determinada, es produeix un so o un moviment a la pantalla (feedback). 
L’objectiu del Neurofeedback és que l’individu produeixi certs patrons d’ona per tal de reduir 

símptomes negatius, el subjecte estarà doncs intentant obtenir el reforç positiu14. Només hi ha 
possibilitat de que s’aporti un reforç positiu o l’absència d’aquest, en cap cas es dona un reforç 

negatiu (Asociación I+D Neuroterapias, 2015).  
 
La falta de reforç, de forma perllongada, pel fet de que l’individu no aconsegueix l’objectiu, farà 

que deixi d’intentar-ho i l’aprenentatge s’extingeixi. És per això important fer un càlcul del 

                                                
12 Implica una major amplitud en la variabilitat del batec. 
 
13 Amplitud de l’ona s’ajusta (augmentant-se o reduint-se) dins els rangs establerts pel programa. 
 
14 Es mostra en forma d’estímul visual o auditiu. 
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percentatge d’èxit que es reforçarà i que es vagi ajustant al llarg de l’entrenament. Estudis recents 
mostren que els llindars a establir per les tasses de reforç siguin d’entre el 90% i 80% i en cas de 

les tasses d’inhibició siguin d’entre el 10% i 20% (Asociación I+D Neuroterapias, 2015). 
 

El reforç interpersonal (del terapeuta al pacient) és un element clau per tal d’estimular el procés 
d’entrenament. Explicar al subjecte la importància d’aconseguir l’objectiu i guiar-lo en les formes 

que així el puguin ajudar, aconseguim garantir que es senti reforçat cada cop que aconsegueix 
l’objectiu (Thompson i Thompson, BCIA Neurofeedback, 2017). 

 
Cory Hammond (2001) ha posat de manifest diferències significatives entre pacients que han estat 

atesos de forma constant respecte aquells que han estat atesos només esporàdicament. 
Provablement també es dóna pel fet de que hi ha pacients més sensibles a la presència i a la 

intervenció del terapeuta. És important destacar que l’ajuda del terapeuta, a part del reforç, és la 
que permet que es desenvolupi una major consciència dels processos mentals i canvis d’estat (la 
metaconsciència), fet que té una alta relació amb les capacitats reguladores de l’individu. El 

pacient veu de forma concreta el seu estat mental i els canvis que es produeixen en aquell moment 
a la pantalla que té davant. D’aquesta forma pren consciència de com pot modificar la seva 

activitat aprenent  a regular-la i modificar-la (Demos, 2005).   
 

Lubar (1995) i Peniston (1999) van trobar que els nous patrons d’EEG es mantenien fins i tot 
després de deu anys o més, no hi hauria extinció (Duarte Hernández, 2015). 

 
El temps i freqüència d’entrenament, segons les investigacions de Travis (1974) i Joe Kamiya 

(1979) es considera que un interval de 10 minuts és òptim per l’entrenament d’Alpha. Per altra 
banda, forçar a un pacient més enllà d’aquests llindars podia fins i tot acabar resultant 

contraproduent. També segons Kamiya és important oferir als pacient un període de descans 
entre entrenaments, ja que després del tercer entrenament és quan es comencen a produir 
amplituds més baixes.  Els aprenentatges solen fixar-se durant les primeres 10-20 sessions, 30 

sessions seran requerides per la majoria de persones per tal de consolidar els seus 
aprenentatges, pacients amb menor plasticitat cerebral solen tardar més (Thompson i Thompson, 

2015).  
 

El Neurofeedback afavoreix: 
- La millora de capacitats cognitives a llarg termini 

- El creixement dendrític 
- La Neurogènesis15 

- La Neuroplasticitat 

                                                
15 Procés a partir del qual es creen noves neurones a partir de cèl·lules mare. 
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L’entrenament en Neurofeedback amb un sol canal16 és molt habitual, no hi ha evidència de que 

l’ús de més d’un canal sigui millor. Si s’entrena a Cz és possible que s’afecti al gir cingulat i per 
tant a totes les seves connexions; que van des del frontal, parietal, temporal fins a l’occipital 

(Thompson i Thompson, BCIA Neurofeedback, 2017). 

 
2.4.2 Neurofeedback i neuroplasticitat 
No de la mateixa forma que un nen comença a conformar la seva circuiteria neural, però els adults 

que han patit ictus o dany cerebral poden reactivar les porcions adjacents. És doncs un clar 
exemple de com els adults segueixen preservant una important capacitat per a la 

neuroplasticitat. Es requereix un important esforç i perseverança amb un intens entrenament 
cognitiu perquè aquests canvis es materialitzin. Així doncs, la neuroplasticitat és una bona notícia 

per l’entrenament en Neurofeedback, dóna suport a la tesis de que el cervell pot potenciar-se o 
fins i tot modificar-se si se li planteja el repte adequat (Demos, 2005).  

 

2.4.3 Estructures cerebrals  
A continuació es realitza un breu resum de les àrees cerebrals bàsiques que convé tenir presents. 
Per motius d’extensió es prioritzen només les estructures que es consideren d’especial interès pel 

lector i pel cas que s’exposarà a la part pràctica.  
 

                                                
16 Configuració monopolar, ús d’un sol elèctrode en l’entrenament. 

ESTRUCTURA UBICACIÓ FUNCIONS 
Hemisferi Dret (HD) i Hemisferi Esquerra (HE) 

Lòbuls frontals i prefrontals Fp1, Fp2, Fpz, 

Fz, F3, F7, F4, 
F8 
 

Prefrontals: atenció i judici. 

HD: Memòria episòdica, consciència social. 
HE: Memòria de treball, concentració, planificació 
executiva, emocions positives. 

Gir cinglat Fpz, Fz, Cz, Pz, 
Oz 

Flexibilitat mental, cooperació, atenció, motivació, 
moralitat. 

Còrtex sensoriomotor C3, Cz, C4 HD: estat de calma, emoció, empatia. 

HE: atenció, processament mental. 
Combinació: motricitat fina, lateralitat, integració 
senorial i motora i processament motor.  

Lòbuls temporals  T3, T5, T4, T6 HD: Reconeixament d’objectes, música, senyals 
socials i reconeixement facial. 

HE: Reconeixament verbal, lectura, llenguatge, 
memòria.  
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El sistema límbic 
És considerat el centre de la nostra complexitat emocional, l’hemisferi dret també està involucrat 

en el processament d’emocions i sensacions (Junqué i Barroso, 2009). És en el sistema límbic on 
hi ubiquem estructures com: 

 
Hipocamp: Emmagatzema la memòria conscient i facilita el procés de fer-la permanent. Si el 

record es combina amb emoció pot ser emmagatzemat de forma més ràpida per la 
seva proximitat amb el sistema límbic. Víctimes de trauma o un TEPT al llarg de la 

seva vida solen tenir un hipocamp inferior, amb una estructura menys desenvolupada 
(Demos, 2005). 

 
Amígdala: Emmagatzema la memòria inconscient així com la memòria no verbal. És doncs un 

dels principals motius pels que el trauma durant la infantesa segueix tenint importants 

efectes en la vida adulta (Demos, 2005). Les reaccions no tenen perquè seguir 
necessàriament a una memòria declarativa, és memòria conduïda per la por (Fisher, 

2017).    
 

La xarxa neuronal per defecte 
Encara que de forma conscient existeixin moments en que es té la sensació de que no està 

passant res, el cervell segueix actiu. Segueixen havent pensaments d’introspecció, imaginació, 
judicis, pensaments valoratius d’un mateix i de relació amb altres. La xarxa neuronal per defecte 

Lòbuls Parietals P3, Pz, P4 HD: Consciència espaial i geometria. 

HE: Resolució de problemes, matemàtica, 
gramàtica complexa, atenció i associació. 

Lòbuls Occipitals O1, O2, Oz Aprenentatge visual, lectura, funcions occipito-
parieto-temporals. 

Hemisferi Dret (núm. parells) Codificació de la memòria episòdica, consciència 

social, contacte ocular, música, humor, empatia, 
consciencia espaial, art, introspecció, intuïció, 

memòria no verbal, visió global.  
Una sobre activació correlaciona amb estats 

d’ansietat.  

Hemisferi Esquerra (núm. imparells) Seqüenciació lògica, orientació al detall, habilitats 
lingüístiques, evocació de paraules, fluència, 

lectura, matemàtiques, ciència, resolució de 
problemes, memòria verbal.  

Taula 2. Classificació d'ubicacions (Font: Getting Started with Neurofeedback) 
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s’activa  quan el cervell no està implicat de forma específica en una tasca ja sigui cognitiva o 
motora. Té un paper molt important en la construcció de la identitat, l’autoconcepte, 

l’autopercepció així com la concepció del sistema social i familiar de la persona. La xarxa neuronal 
per defecte permet al cervell un estat d’homeòstasis, és el punt de retorn després de portar-se a 

terme una activitat mental (Thompson i Thompson, 2015).  
 

Pot també resultar danyada en la narració negativa d’experiències durant la primera infància, les 
importants connexions amb la xarxa afectiva implica que experiències negatives primerenques 

poden tenir un efecte major el l’autoconcepte i les emocions al llarg de la vida (Hofmann, 2016).  
 

La xarxa neuronal per defecte en conforma per diverses estructures, tals com; El còrtex prefrontal 
medial-ventral, el còrtex cingulat anterior, el còrtex parietal lateral, cuneus, precuneus i el còrtex 

cingulat posterior. (Thompson i Thompson, 2015) 
 
Un coneixement ampli sobre anatomia i funcionament cerebral és bàsic pel terapeuta. Ha de poder 

explicar amb claredat al pacient on està el seu problema, perquè s’està produint i què s’hi pot fer. 
Si apareixen patrons anòmals al EEG amb significació clínica, la correcció d’aquestes anormalitats 

molt possiblement resulta amb una reducció de la simptomatologia i en provoqui canvis positius 
(Demos, 2005). 

 

2.4.5 Aplicacions del Neurofeedback 
El Neurofeedback pot ser utilitzat en entorn clínic perseguint dos objectius ben diferenciats 
(Asociación I+D Neuroterapias, 2015):  

 
- El Neurofeedback com a tractament: S’aplica en trastorns mèdics (dany cerebral, 

epilèpsia, cefalees,...) i també en psicològics (TDAH, ansietat, TOC, addiccions, 
trauma,...). 

- El Neurofeedback com a entrenament per a un rendiment òptim: Utilitzat en 
esportistes d’elit, executius i altres professionals que pretenen assolir un nivell de 

rendiment més alt en les seves respectives activitats.  

 

2.4.6 Alguns conceptes basics 
El Muntatge: Sempre es mesura la diferència de potencial entre l’actiu (elèctrode ubicat al cuir 

cabellut) i el neutral (generalment ubicat a l’orella). La diferència de potencials és la 
que permet la lectura de l’activitat elèctrica cerebral (Demos, 2005).  
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La Coherència: En fase significa que les ones es comporten de manera molt similar, al mateix 
temps i en coordinació, o que estan bloquejades ja que encara que una comenci 

més tard segueixen mantenint un mateix ritme. Això suggereix que l’origen de les 
ones és comú (Thompson i Thompson, BCIA Neurofeedback, 2017). 

 
La impedància: És la resistència al flux del corrent elèctric. Per a fer la mesura es sol utilitzar un 

corrent dèbil de 10Hz17 a través del cuir cabellut. Una impedància de 5 kOhms 
implica un senyal de baixa qualitat i per tant la lectura del EEG serà poc precisa. 

Diversos autors coincideixen en la importància de que la diferència sempre sigui 
<2 kOhms, per estudis d’investigació es requereix garantir una impedància de <1 

kOhms. El pacient està totalment aïllat del corrent elèctric al tenir un cable de 
fibra òptica que el separa del dispositiu electrònic (Thompson i Thompson, 2015).    

 
Els Artefactes: Qualsevol activitat elèctrica que no és d’origen neuronal/cerebral. Una gran 

amplitud a un sol canal segurament sigui un artefacte. Si l’artefacte prové d’una 

font elèctrica el més provable és que sigui a partir de 50Hz. La tensió muscular 
pot aportar tanta amplitud de freqüència ràpida que afecti i alteri tot el EGG 

(Thompson i Thompson, BCIA Neurofeedback, 2017).  

 
 
Les Asimetries: Les asimetries és una comparació entre parts oposades del cervell. 

Freqüentment aquesta comparació es fa entre l’hemisferi dret (HD) i 
l’hemisferi esquerra (HE), encara que també de davant cap a darrera. Algunes 

localitzacions contra laterals (F3 – F4, C3 – C4,...) són normativament 
asimètriques, mentre que d’altres són normativament simètriques (O1 – O2). 

De forma genèrica cal tenir present 3 patrons normatius a l’hora d’avaluar els 
resultats de l’EEG, són la tríada d’ones Beta / Alpha / Theta (BAT).  

 
Beta HD ≤ Beta HE 
Alpha HD ³ Alpha HE 

Theta HD @ Theta HE 
 

Alteracions en la tríada BAT sol tenir una relació directe amb trastorns 
d’ansietat o de conflicte emocional. Si l’Alpha al HE és més present que al HD 

convé sospitar depressió. Si Beta és més present al HD que al HE convé 
sospitar ansietat amb o sense depressió. Asimetries contra laterals de Theta 

també poden tenir repercussió (Demos, 2005).  

                                                
17 És la freqüència més comuna en adults amb ulls tancats. 
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Pel que fa a les propietats de les ones cerebrals, convé destacar (Thompson i Thompson, BCIA 

Neurofeedback, 2017): 
 

La Freqüència: Es mesura en Hertzs (Hz) són els cicles per segon d’aquella ona. Una sola 
freqüència (10Hz) no defineix una ona en concret sinó que haurà de ser un rang 

de freqüències (per exemple, Alpha té un rang de 8Hz a 12Hz). Després d’una 
avaluació curosa cal assegurar quin rang de freqüència s’augmentarà segons 

l’objectiu terapèutic. 
 

L’Amplitud: Es mesura en microvolts (µV), només les baixes freqüències travessen el crani amb 
major facilitat que les altes, és per això que solen tenir una major amplitud.  

 
La Magnitud: Amplitud mitjana en un període de temps. 
 

La Potència: En picoWatts (pW), és una millonècima de milió d’un Watt (10-12).   
 
Els Harmònics: Un múltiple d’una freqüència és un harmònic. 
 

2.4.7 Els rangs d’ona 
La complexitat del EEG sembla reflexar les propietats de connectivitat del cervell que donen lloc 

als diversos estats mentals, tal i com Richard Caton ja ho apuntava cap el 1875. Una bona 
avaluació consisteix doncs en poder fer coincidir símptomes amb les mesures del EEG (Bear, 

Connors, i Paradiso, 2008), tenint en compte no només el rang de freqüències sinó la seva 
ubicació i en quines condicions s’ha mesurat (ulls oberts o tancats, en tasca,...). 

 
Sovint caiem en generalitats quan es parla de la significació de les diferents bandes de freqüència, 

tals com Alpha són estats meditatius, Beta estats d’alerta, Theta dispersió i el ritme sensoriomotor 
(SMR) calma. Són concepcions orientatives però molt pobres ja que cada freqüència no és ni 

unidimensional ni independent, en realitats són parts d’un tot que és l’EEG (Demos, 2005).  
 
La naturalesa del nostre sistema nerviós comporta que operi en un estat més òptim quan hi ha 

flexibilitat. Així doncs, per exemple, quan s’està realitzant una activitat acadèmica el cervell 
necessita balancejar-se entre estats de beta per poder concentrar-se i estats d’Alpha per la reflexió 

mentre que puntualment pot arribar un pic de theta per fomentar la creativitat necessària i trobar 
la solució (Demos, 2005).  
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Delta (1Hz-4Hz) 
És una rang de freqüències que oscil·la entre els 1Hz i 4Hz. Semblen originar-se a la capa V18 del 

còrtex i son predominants durant el son a totes les edats, també és una ona molt predominant 
(40% del EEG) en infants (Demos, 2005). Una alta amplitud de Delta rítmica en adults sol ser un 

clar indicador de dany cerebral. Alguns nens amb TDAH o amb dificultats d’aprenentatge poden 
tenir notable presència de Delta i Theta a tot el EEG. En aquest casos el treball sobre la inhibició 

de bandes Delta i Theta (per exemple 2-8Hz) (Thompson i Thompson, BCIA Neurofeedback, 
2017). És important tenir present que la freqüència de Delta no s’ha de reforçar mai (Asociación 

I+D Neuroterapias, 2015).  
 

Theta (4Hz-8Hz) 
És un rang de freqüències entre 4 i 8Hz. El seu origen pot estar relacionat amb els ritmes talàmics 

i amb l’àrea septal del sistema límbic. Sembla tenir relació en processos de memòria i en la 
capacitat de respondre a un estímul o no (Duarte Hernández, 2015).  
Theta s’associa a la creativitat i espontaneïtat, així com també en excés a la distractibilitat, 

inatenció, somnolència. Una asimetria contra lateral en la banda Theta pot ser un indicador de 
depressió i ansietat. Els infants solen tenir una amplitud de Theta més elevada que els adults 

(Demos, 2005).  
 
La ràtio Theta/Beta 
De forma normativa la ràtio Theta/Beta sol ser de 2:1 en adults i 2,5:1 en nens. Quan la ràtio és 

superior sol fer referència a dificultats atencionals si s’ubica a regions frontals, també esdevé un 
indicador molt comú en població amb TDAH (Demos, 2005). 
 
Alpha (8Hz a 12Hz) 
És una rang de freqüències que oscil·la entre els 8Hz i 12Hz. L’amplitud d’Alpha sol solen ser més 
elevades en regions posteriors (occipitals, parietals i els lòbuls temporals posteriors) i menors en 
regions anteriors del cervell (Asociación I+D Neuroterapias, 2015). Sol associar-se Alpha a estats 

de meditació i de profunda calma interior. Una presència molt elevada d’Alpha a regions anteriors 
(frontal) sol ser present en casos de TDAH, depressió, entre altres. En casos de depressió és 

freqüent que s’observi un increment d’amplitud d’Alpha a l’esquerra (Alpha HE > Alpha HD). Alpha 
es pot dividir en dos rangs, Alpha baixa i l’Alpha alta més associada en estats d’alerta (Thompson 

i Thompson, BCIA Neurofeedback, 2017). 
 

Alpha s’associa a l’estat inactiu del sistema visual. S’incrementa amb els ulls tancats i normalment 
decreix al obrir els ulls. Aquest fenòmen s’anomena bloqueig d’Alpha. En cas de que l’amplitud 

                                                
18 La capa V del còrtex, també anomenada capa piramidal interna. El seu nom respon a la gran quantitat de cèl·lules piramidals 
que s’hi troben.  
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d’Alpha es comporti de forma contrària és indicador d’estats de somnolència. L’entrenament 
posterior d’Alpha i Theta s’utilitza per l’entrenament d’estats de relaxació profunda, es realitza amb 

un protocol d’un sol canal a Pz. Aquests protocol també s’utilitza de forma satisfactòria en pacients 
amb TEPT i adiccions (Peniston i Kulkosky, 1991, citat per Demos, 2005). 

 
Ritme sensoriomotor o SMR (12Hz a 15Hz) 
És una rang de freqüències que oscil·la entre els 12Hz i 15Hz. Sol reflectir un estat d’orientació 
interna, també és anomenat com Beta baixa. El SMR autèntic predomina només en el còrtex 

senoriomotor (C3, Cz i C4). SMR augmenta quan les xarxes motores cerebrals és troben inactives. 
L’entrenament de SMR al hemisferi dret (HD) és una pràctica molt habitual, també s’utilitza a Cz 

per millorar els estats d’alerta, remissió de conductes impulsives i reducció d’hiperactivitat, en 
ambdós casos també es realitza inhibició de Beta alta (20Hz-30Hz) en el protocol (Demos, 2005).  

 
Beta (13Hz a 21Hz) 
És una rang de freqüències que oscil·la entre els 13Hz i 21Hz. Comprèn la banda ràpida de 

freqüències, s’associa amb un estat d’atenció focalitzada, pensament analític, orientació externa 
o de pensament relaxat. Un predomini d’ona Beta és més freqüent en adults que en nens.  

Davidson, el 1999, va determinar que una hipoactivació del còrtex frontal esquerra era un 
marcador per a la depressió, per altra banda, una hiperactivació del còrtex frontal dret és un 

marcador d’ansietat. Així doncs un entrenament de beta al HE anterior pot ajudar a pacients amb 
depressió, mentre que reduir l’activació en l’hemisferi dret (HD) anterior pot ajudar a persones 

amb depressió. Un excés de Beta és comú en diversos trastorns, tals com: TDAH, TOC, 
alteracions del son, bruxisme, dificultats d’aprenentatge, trastorns d’ansietat, entre altres. En 

aquesta població és molt habitual trobar una activació de Beta major al HD que al HE. Si els valors 

de beta són superiors o similars a Theta (beta ³ theta) la persona es trobarà amb alts nivells 

d’ansietat, sensació de trobar-se desbordat per la situació i amb molta dificultat per trobar calma. 
Poden també presentar de forma freqüent una respiració invertida, fet que un entrenament sobre 
la respiració i Biofeedback els hi pot resultar molt beneficiós (Demos, 2005).  

 
Beta alta (20Hz - 32Hz)  
És una rang de freqüències que oscil·la entre els 20Hz i 32Hz. S’associa a alt rendiment 
intel·lectual, processament cognitiu, preocupació, rumiació, ansietat, pensament obsessiu i TOC. 

És un clar indicador per una gran quantitat de trastorns, al mateix temps també pot implicar que 
el cervell està intentant de compensar un excés d’ona Theta. Sol vincluar-se a un estat 

d’hiperalerta del sistema nerviós simpàtic (SNS). És freqüent que s’entreni la inhibició d’aquest 
rang de betes, fer-ho mentre es practica una respiració diafragmàtica sol incidir en clares millores 

en el resultat, millorant el balanç i fomentant l’equilibri autonòmic entre els sistemes SNS i SNP 
(Demos, 2005).   
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Gamma (38Hz a 42Hz) 
És una rang de freqüències que oscil·la entre els 38Hz i 40Hz. Polsos sincronitzats d’activitat 

Gamma s’ha localitzat en tasques de resolució de problemes tant amb adults com amb nens. Sol 
haver una falta d’ona Gamma en trastorns d’aprenentatge o en discapacitat intel·lectual. Sembla 

tenir implicació en la capacitat del cervell per organitzar-se, promou l’aprenentatge i la lucidesa 
mental (Demos, 2005).  

 

 

2.4.8 Principals entitats i associacions 
Association of Applied Psychophysiology and Biofeedback (AAPB) 

Associació sense ànim de lucre fundada el 1969 com 
Biofeedback Research Society. L’objectiu de 

l’associació és el de promoure el coneixement científic 
sobre el Biofeedback i la investigació que permeti 

nous mètodes d’ús per a la seva pràctica. És el seu 
objectiu principal el d’incentivar i treballar en nous 

avenços i nous coneixements sobre la psicofisiologia aplicada i biofeedback, podent millorar la 
salut i qualitat de vida de les persones a través dels beneficis de l’autoregulació (AAPB, 2019).   

Lloc web: https://www.aapb.org 
 

 
 

Biofeedback Certification International Alliance (BCIA) 
Creada el 1981, És l’entitat encarregada de formar i certificar 
internacionalment als professionals que han realitzat la formació i 

entrenament estàndard en Biofeedback i Neurofeedback, també 
recertifica als professionals que segueixen progressant en el seu 

coneixement a través de la formació continuada. La BCIA és 
reconeguda per l’Association of Applied Psychophysiology and 

Biofeedback (AAPB), la Biofeedback Federation of Europe (BFE), i la 
International Society for Neurofeedback and Research (ISNR) (BCIA, 2019). 

Lloc web: https://www.bcia.org 
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Biofeedback Federation of Europe (BFE) 
Es tracta d’una comunitat sense ànim de lucre ubicada al 

Regne Unit. El seu objectiu principal és el de promoure i 
difondre un millor coneixement del Biofeedback i 

Neurofeedback entre professionals. Porta a terme accions 
destinades a professionals de la salut per formar-los en les 

últimes tècniques en Biofeedback i en els 
desenvolupaments tecnològics més recents. El seu consell 

assessor està conformat pels clínics i investigadors més capdavanters a nivell internacional, des 
de les seves disciplines comparteixen un interès mutu en la difusió d’informació sobre Biofeedback 

(BFE, 2019). 
Lloc web: http://bfe.org 

 
International Society for Neurofeedback Research (ISNR) 

Es tracta d’una organització conformada per 

professionals de diversos països i de disciplines 
diverses que en la seva pràctica realitzen 

entrenament en Neurofeedback i també recerca.  
La seva missió és la de “promocionar l’excel·lència 

en la pràctica clínica, en la formació i la recerca 
sobre neurociència aplicada per tal d’assolir un 

major coneixement i millora de les funcions cerebrals”. La ISNR promou la formació en 
Neurofeedback i Neuroteràpies i vetlla per la validació i acceptació d’aquesta disciplina en la 

societat (ISNR, 2009).  
Lloc web: https://www.isnr.org/ 

 
Sociedad Española de Bio y Neurofeedback (SEBINE) 

Néix l’any 2017 amb l’objectiu d’estandarditzar 

i homologar la formació de professionals en  
Biofeedback i Neurofeedback dins l’àmbit 

espanyol, traducció de bibliografia rellevant i 
en promoure’n la investigació. A nivell 

internacional, SEBINE forma part com a 
membre institucional de la ISNR i col·labora amb diferents institucions internacionals com la BFE 

i la BCIA. També s’estableixen col·laboracions amb associacions agermanades com són 
l’alemanya i la holandesa, amb l’objectiu futur de de la creació d’una societat europea de bio i 

neurofeedback (SEBINE, 2017). 
Lloc web: https://sebine.org 
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2.4.9 Evidència en el Neurofeedback 
Tot tractament que s’avaluï en múltiples estudis i amb suficient aval empíric, buscant l’evidència 

científica, es pot catalogar dins una escala de 5 nivells d’eficàcia (Asociación I+D Neuroterapias, 

2015). L’evidència en Neurofeedback es recolza doncs amb el nombre d’estudis sobre el seu 

ús en diferents patologies i que en els darrers anys van en augment. Actualment els nivells 

d’eficàcia del Neurofeedback són molt variables en funció de la patologia, bé sigui per la falta 

d’un major nombre publicacions d’estudis o per resultats poc concloents.   
 

És en el tractament del TDAH on a dia d’avui el Neurofeedback ha aconseguit poder 

demostrar ser eficaç i específic (Nivell 5), el nivell més alt d’eficàcia i per tant amb efectes 

importants per la inatenció i impulsivitat, sent un tractament recomanat per a la hiperactivitat 

(Thompson i Thompson, BCIA Neurofeedback, 2017). Així ho conclou el meta-anàlisis  de 15 

estudis amb un total de 1194 subjectes (Arns et al, 2009).  
 

La ISNR (International Society for Neurofeedback Research) és l’entitat que entre altres 

s’encarrega de promoure i recollir els diferents estudis amb evidència. A la seva pàgina web s’hi 
ofereixen els diferents estudis realitzats i catalogats segons la patologia específica 

(https://www.isnr.org/isnr-comprehensive-bibliography) (Hammond i Novian, The ISNR 
Comprehensive Bibliography of Neurofeedback Research, 2019). 
 

 La AAPB (Association of Applied Psychophysiology and Biofeedback), publica la 3a edició del 
llibre evidence-based practice in Biofeedback & Neurofeedback. On es recullen els nivells 

d’evidència actuals pel treball en Neurofeedback per cada trastorn. A la taula es recullen els 
trastorns més significatius amb el seu nivell d’eficàcia.  

Taula 2. Nivells d'evidència en Neurofeedback segons cada trastorn (Font: AAPB, elaboració pròpia) 

Trastorn o patologia Nivell d’eficàcia 

Cefalea/Migranya Nivell 4: eficaç 
Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) Nivell 5: Eficaç i específic 
Alcohol i abús de substàncies Nivell 3: Provable eficàcia 
Trastorns d’ansietat Nivell 4: Eficaç 
Autisme  Nivell 3: Provable eficàcia 
Paràlisis cerebral Nivell 2: Possible eficàcia 
Trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT) Nivell 3: Provable eficàcia 
Trastorns depressius Nivell 4: Eficaç 
Epilèpsia Nivell 4: Eficaç 
Ictus Nivell 2: Possible eficàcia 
Insomni Nivell 3: Provable eficàcia 
Fibromiàlgia  Nivell 3: Provable eficàcia 
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En el cas del TEPT els estudis actuals mostren un nivell 3 d’eficàcia. Així doncs, fins on podem 
saber per les publicacions actuals, el Neurofeedback pot ser indicat com a tècnica complementaria 

pel treball sobre el trauma. Teràpies cognitiu-conductuals, de dessensibilització o d’exposició 
prolongada són els tractaments més freqüents. En trauma, el Biofeedback i el Neurofeedback són 

encara tècniques nouvingudes, amb poca trajectòria (AAPB, 2016). 

 
Peterson (2000) va explorar els efectes clínics de l’EMDR i fa referència a les fortaleses de la seva 

combinació amb el Neurofeedback. Entre les quals s’hi destaca que actua com a facilitador i 
accelera la teràpia amb EMDR i els seus resultats. També altres autors (Hagedorn, 2012; Othmer, 

2012; Rutter, 2012) han expressat l’existència d’avantatges en el tractament a l’hora de 
complementar la teràpia psicològica habitual amb Neurofeedback i Biofeedback (AAPB, 2016).  

 

2.5 La conversió del EEG, el punt de partida del Neurofeedback 

 
2.5.1 El Hardware  
Ordinador 
L’ordinador a utilitzar cal que disposi de la potència de processament més elevada possible per 

tal de garantir que el feedback sigui realment fluid, evitant petites interrupcions. Per això és indicat 
que la CPU i la RAM tinguin la major freqüència de rellotge possible, també una targeta gràfica 

dedicada sol ser més aconsellable que les integrades. És recomanable que l’ordinador utilitzi el 
sistema operatiu Windows ja que és amb el que s’hi desenvolupen la major part de programari 

disponible, també és indicat que l’ordinador utilitzat sigui d’ús exclusiu per l’entrenament en 
Neurofeedback (Asociación I+D Neuroterapias, 2015).  
 

ProComp 2 
El ProComp 2 és un aparell d’ús exclusivament 

clínic, s’encarrega de codificar el senyal fisiològic 
rebut des dels perifèrics que s’hi connecten. 

Aquest senyal tant pot ser, en funció del perifèric 
o sensor connectat, d’EEG com d’altres senyals 

fisiològics com ara el d’un pulsímetre, una cinta 
de respiració, elèctrodes per electromiografia 

(EMG), conductància de la pell o un sensor de 
temperatura.  El ProComp 2 pot ser utilitzat tant 

per l’adquisició de dades, monitoritzar diferents 
senyals fisiològics així com també per l’entrenament en Biofeedback i Neurofeedback (Thought 
Technology Ltd., 2019). 

 

Figura 3. Descodificador ProComp 2 (Font: bio-medical) 
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Aquest model és un codificador de 2 canals que s’utilitza amb la Suite de Biograph Infinity. Tot i 
tenir 4 connectors (A, B, C i D) en la seva part frontal només  dos sensors poden estar funcionant 

al mateix temps. Les entrades A i B llegeixen 256 mostrejos per segon, mentre que les entrades 
C i D llegeixen 32 mostrejos per segon. Una de les peculiaritats d’aquest aparell és que l’entrada 

A està dedicada al registre de senyal EEG amb un sensor específic integrat (Thought Technology 
Ltd., 2019).  

 
 
TT-USB 
Les senyals processades i codificades pel 

ProComp 2 són enviades a través d’un cable de 
fibra òptica19 a la unitat TT-USB. Aquesta unitat 

es connecta al ordinador a través d’una interfície 
USB. El funcionament de la unitat TT-USB és la 

de rebre les dades procedents del ProComp 2 
en forma òptica (pel cable de fibra òptica) i 
convertir-ho en el format necessari pel software 

del ordinador (Thought Technology Ltd., 2019).    

 
 
 
 
Sensor d’impedància EEG-Z 
És la combinació d’un sensor d’EEG amb un sensor 
d’impedància. Indispensable per mesurar la impedància dels 

elèctrodes un cop connectats, verificant així que la lectura 
que es rep és neta i fiable. També pot ser utilitzat com a 

sensor d’EEG, en cas d’utilitzar un ProComp 2 això 
possibilita disposar de dos canals amb lectura de EEG o per 

entrenament amb configuració bipolar20 (bio-medical, 2019).   
 

 
 

 
 

                                                
19 Això permet també separar el pacient i evitar que estigui connectat directament a un aparell elèctric (ordinador). 
 
20 Configuració en la que s’utilitzen dos elèctrodes de forma simultània. 

Figura 4. Unitat TT-USB (Font: bio-medical) 

Figura 5. Sensor d'impedància EEG-Z 
(Font: bio-medical) 
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Elèctrode Monopolar/Bipolar EEG i clip d’orella amb connector tipus DIN 
Elèctrode amb capçal d’or en forma còncava. L’or garanteix 

una conductància superior a altres materials. Pel que fa a 
la seva forma permet que la crema conductora s’hi 

emmagatzemi i ocupi tota la superfície, la perforació en el 
centre s’utilitza per facilitar l’extracció d’aire i crema sobrant 

(Asociación I+D Neuroterapias, 2015).   

 
 
 
 
 
2.5.2 El material necessari 
Gel netejador (Nuprep EEG & ECG Skin Prep) 
És important preparar la ubicació on es disposa a 
col·locar l’elèctrode, per tal de reduir la impedància de la 

pell i reduir soroll d’artefactes. Per fer-ho s’utilitza 
primerament un gel netejador per la zona, s’aplica i es 

neteja fregant amb cura. Seguidament la ubicació ja està 
preparada per aplicar-hi l’elèctrode amb la crema 
conductora (bio-medical, 2019).      

 
 

 
Crema conductora (Ten20 EEG) 
La crema conductora s’aplica entre la pell i l’elèctrode. Té 
tres funcions imprescindibles per tal de poder realitzar 

l’electroencefalograma; amb la seva aplicació es redueix 
de forma molt considerable la impedància de la pell, 

augmenta la conductivitat dels elèctrodes i per últim ajuda 
a mantenir els elèctrodes fixats gràcies a la seva 

composició pastosa i densa. La fórmula d’aquesta pasta 
també permet que es pugui retirar amb molta facilitat i 
sense deixar rastre, s’aconsella fregar suaument a la 

zona d’aplicació amb alcohol de farmàcia (bio-medical, 
2019).   

 
 

 

Figura 6. Elèctrodes EEG i clips d'orella 
(Font: bio-medical) 

Figura 7. Gel netejador (Font: bio-medical) 

Figura 8. Crema conductora (Font: bio-medical) 
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Altre material d’ús habitual 
- Cinta mètrica: Una cinta mètrica flexible de les que es solen utilitzar en costura és 

aconsellable per tal de mesurar el diàmetre del crani i ubicar amb precisió els diferents 
punts on s’hi ubicaran els elèctrodes.  

- Cotonets: Els cotonets per desmaquillar-se són molt útils per aplicar el gel netejador als 
lòbuls de les orelles. També són molt efectius per retirar la crema conductora si se’ls aplica 

alcohol de farmàcia. 
- Alcohol de farmàcia: És la forma més ràpida i efectiva de retirar la crema conductora un 

cop es retiren els elèctrodes sense deixar cap rastre.  
- Bastonets orelles: Per la seva forma faciliten la tasca de neteja del punt específic del cuir 

cabellut on es fixarà el sensor.  
- Mocadors de paper: Útils per a la neteja dels elèctrodes.  

- Pinces de cabell: Per a les persones amb el cabell llarg s’aconsella utilitzar pinces de 
cabell ja que faciliten la neteja i col·locació dels elèctrodes. És molt important que aquestes 
pinces siguin de plàstic o d’un material no conductor per no interferir en la lectura dels 

elèctrodes.  

 
 
 
2.5.3 El Software: Biograph Infinity Suite 
Existeix programari molt divers especialitzat en Biofeedback i Neurofeedback. És molt important 

saber discernir entre programari que és considerat només d’entreteniment, al no tenir validesa de 
grau clínic (Com per exemple el NeuroSky MindWave Mobile) (Asociación I+D Neuroterapias, 

2015), i altre programari que tot i ser d’ús bàsic té prou validesa clínica com per ser considerat útil 
per a l’entrenament (Com per exemple el emWave) (Hearth Math, 2019). 

 
Ens centrarem però només en el software i hardware dissenyat específicament per ús clínic, 
destinat a professionals amb la formació adequada i amb coneixements sòlids sobre neurociència. 

D’entre totes les opcions disponibles en software s’ha escollit la Suite de Biograph Infiniti (v6.0). 
Aquest software ha estat desenvolupat per Thought Tecnology Ltd. Es tracta d’una plataforma 

que possibilita el treball de Biofeedback i Neurofeedback. Proporciona una experiència gràfica i 
multimèdia a través de la qual el pacient rep el feedback, el programari també permet la captura i 

anàlisi de les dades rebudes directament del aparell de Biofeedback (com per exemple el 
ProComp 2) (Thought Technology Ltd., 2019).  
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2.6  Els mapejos cerebrals: Una eina d’avaluació objectiva sobre l’activació cerebral 
A continuació es descriuen 3 formes possibles d’avaluació prèvia al tractament amb 

Neurofeedback (Asociación I+D Neuroterapias, 2015):  
 

La Línia Base: Tota aplicació clínica del NFB comença pel registre previ de les ones cerebrals del 
pacient. Una mesura de línia base suposa poder determinar les diferències entre les ones 

cerebrals del pacient i de les persones amb un EEG normalitzat. Aquesta mesura de desviació de 
la mitjana és essecial i permetrà la creació d’un pla de tractament personalitzat. És també 
aconsellable que aquestes línies base no només es prenguin al inici del tractament, sinó que sigui 

una pràctica que es repeteixi al llarg del entrenament (Asociación I+D Neuroterapias, 2015).  
 

El MiniQ: El MiniQ suposa una extrapolació del registre de línies base monopolars (amb un sol 
elèctrode) a un major nombre de localitzacions. Es prenen referències d’entre 8 i 11 localitzacions. 

Aquesta exploració monopolar sol ser gairebé tant efectiva com la d’un qEEG. Aquest sistema 
requereix un equip d’EEG adequat, un bon coneixement de neuropsicologia i experiència sobre 

les localitzacions en les que s’hi realitza la medició (Asociación I+D Neuroterapias, 2015).    
 

El qEEG: L’activitat de les ones cerebrals és registrada mitjançant l’aplicació de múltiples 
elèctrodes, gravada i convertits en nombres per l’ordinador. Aquests nombres són posteriorment 

analitzats de forma estadística i es converteixen en mapes de colors del funcionament del cervell 
(mapa cerebral). Per fer-ho s’utilitza un casc que conté diversos elèctrodes, el resultat es compara 
de forma estadística amb una gran base de dades normativa de població. La informació obtinguda 

pot ésser utilitzada per planificar la millor forma d’entrenament amb Neurofeedback (Asociación 
I+D Neuroterapias, 2015).    

 
 

2.8 El trauma emocional 

2.8.1 Definició del trauma psicològic 
Tota persona pateix en algun moment de la seva vida, pot experimentar situacions que esdevenen 

traumàtiques i que acabaran per tenir efectes en un futur. Cal buscar la influència de les situacions 
traumàtiques passades en el present de la persona dins les connexions cerebrals que s’han 

establert, les respostes mentals tenen la seva base en les reaccions físiques del cervell. Així doncs 
el cervell està programat per respondre de la mateixa manera que ho fa la resta del cos, com l’acte 

reflex que es dóna si es colpeja el genoll de certa forma, la ment també pot reaccionar de forma 
automàtica i independent a la pròpia intenció (Shapiro, 2012). 
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D’entre les diferents definicions que trobem sobre el trauma, s’escull la que va realitzar Pierre 
Janet el 1919: 

“És el resultat de la exposició a un esdeveniment estressant inevitable que sobrepassa els 

mecanismes d’afrontament de la persona. Quan les persones es senten massa sobrepassades 

per les seves emocions, els records no poden transformar-se en experiències narratives neutres. 

El terror es converteix en una fòbia al record que impedeix la integració (síntesis) del 

esdeveniment traumàtic i en fragmenta els records traumàtics apartant-los de la consciència 

ordinària, deixant-los organitzats en percepcions visuals, preocupacions somàtiques i 

reactuacions conductuals.” (Salvador, 2014). 
 

És en aquesta definició on hi trobem els elements fonamentals del trauma, és molt important 
subratllar-ne l’element fonamental que és el que l’ocasiona (l’exposició a un esdeveniment 

estressant que sobrepassa els mecanismes d’afrontament de la persona) i la conformació del 
record fragmentat i sovint apartat de la consciència, del que actualment ho entenem amb el terme 
de dissociació. La cronificació del trauma té lloc quan els esdeveniments traumàtics que 

experimenta l’individu es donen en un període perllongat de temps, això s’anomena procés de 
cronificació o procés traumàtic (Hofmann, 2016). 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Janet també va observar que per tal de que el tractament amb persones amb trauma tingués èxit 

era necessari que constés de 3 fases: 
1) Estabilització 

2) Processament del trauma 
3) Reintegració en l’entorn vital 

 

Trauma 

SELF SELF 

Temps 

Esdeveniment 

pertorbador 

Figura 9. El trauma psíquic com a "ferida invisible" (font: Hofmann, 2016) 
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Són doncs 3 fases que avui dia consten de forma clara en la totalitat dels nous plantejaments 
existents per al tractament del trauma, entre els que s’inclou l’EMDR. Cal doncs que el pacient 

estigui prou estabilitzat per tal de que sigui capaç de suportar la confrontació amb el record 
pertorbador (Hofmann, 2016). 

  
El Trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT) és un element clau que ajuda a comprendre els 

trastorns relacionats amb el trauma. Tot i no ser la única malaltia que pot ocasionar un trauma si 
que permet comprendre l’evolució dels processos traumàtics. El TEPT encara a dia d’avui no es 

compren del tot i el seu diagnòstic segueix evolucionant (Salvador, 2014).   
 
Per últim és important posar de relleu que, a diferència del DSM-IV on no es feia referència 
específica sobre el trauma, a l’actual DSM 5 sí que s’hi inclou dins els criteris diagnòstics. Entre 

els motius que han fet d’aquesta necessitat una realitat convé posar en valor l’important tasca 
d’investigació realitzada en els darrers anys, l’augment més que substanciós d’articles publicats 
sobre trauma i sobre TEPT, de forma més específica, són els que han mobilitzat el canvi a que el 

trauma s’inclogui dins els criteris diagnòstics de l’actual DSM-V.   

 
 
2.8.2 Intervenció del trauma amb EMDR 
EMDR són les inicials en anglès de dessensibilització i reprocessament a partir de moviments 
oculars (Eye Movement Desensibilization and Reprocessing). Mètode descobert de forma casual 

per la Dra. Francine Shapiro, investigadora del Mental Research institute (MRI) a Palo Alto 
(California). Va observar l’eficàcia que els moviments oculars tenien sobre pensaments i records 

pertorbadors (Lago i Larraz, 2012).  
 

Els records traumàtics en EMDR es consideren no processats, això significa que segueixen 
emmagatzemats en el cervell encara contenint les emocions, sensacions físiques i creences que 

van ser experimentats en aquell moment. Els records no processats són el blanc de la teràpia 
EMDR, a través de l’activació del sistema de processament de la informació del cervell, records 

antics poden arribar a ser “digerits” (Shapiro, 2012).  
 

El procediment terapèutic de la teràpia EMDR consisteix en 8 fases que permeten detectar i 
processar sistemàticament el trauma incloent el trauma psicològic complex. Això s’ha de poder 
realitzar sense desestabilitzar de forma significativa al pacient ni alterar la seva capacitat normal 

de funcionament a la seva vida quotidiana (Hofmann, 2016). 
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Les 8 fases del tractament amb EMDR 
1) Anamnesis i planificació del tractament 

2) Estabilització i preparació 
3) Avaluació del trauma 

4) Desensibilització i reprocessament 
5) Instal·lació 

6) Escaneig o exàmen corporal 
7) Tancament 

8) Reavaluació 
 

L’eficàcia de l’EMDR pot reduir-se de forma significativa si no s’incorporen adequadament totes 
les fases de tractament (Hofmann, 2016).  

 
Les tres fases Janet per al tractament del trauma són clares dins les 8 fases que Francine Shapiro 
planteja amb el tractament del trauma amb EMDR. Així doncs les fases 1, 2 i 3 (anamnesis, 

preparació i avaluació) aporten un diagnòstic específic, estabilització i preparació per al 
processament del trauma.  

Les fases 4, 5 i 6 (dessensibilització i reprocessament, instal·lació i escaneig corporal) és on 
s’origina el que s’anomena reprocessament, l’element central és l’estimulació mitjançant 

moviments oculars, o a partir de qualsevol altre estímul bilateral equivalent. És a partir d’aquesta 
estimulació que el sistema de processament de la informació, predominantment subcortical, es 

posa en marxa a través d’aquesta estimulació.  
Les fases 7 i 8 (tancament i reavaluació). La reavaluació consisteix en ubicar el trauma en el 

context prèviament elaborat dels objectius terapèutics i del pla terapèutic. És també en aquest 
punt on s’integren els canvis psíquics aconseguits i la realitat externa del pacient (Hofmann, 2016).  

 
EMDR en els trastorns del vincle afectiu 
L’ús de la teràpia EMDR en els trastorns del vincle afectiu pot ser útil a tots els nivells, tant per a 

la reestructuració de relacions, conformant un aferrament segur, també en fase d’estabilització o 
durant la dese de dessensibilització del processament. Tot i que l’EMDR activa les emocions del 

trauma, aquestes es troben ara en un context de vincle terapèutic, segur i protegit on es poden 
processar, s’obra doncs una porta a poder processar emocions que encara no havien estat 

elaborades (sentiments d’impotència, amenaça, mort,...). També els fenòmens dissociatius es 
poden integrar amb EMDR.  
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L’accés a la xarxa del trauma  
És a la història clínica on ja es comencen a perfilar l’existència d’esdeveniments traumàtic. També 

convé considerar altres vies d’accés que es podran utilitzar a la fase 4 (dessensibilització) com 
són (Hofmann, 2016): 

- Accés a un record traumàtic complet a través d’una imatge, pensament negatiu i sensació 
física. 

- Accés a través d’una creença negativa i autodegradant i acompanyada d’una clara 
sensació física. 

- Els flashbacks o somnis amb flasbacks. 
 

Efectes del EMDR en l’estructura cerebral 
Convé excloure la hipnosis com a component essencial de la teràpia EMDR. Tot i la possibilitat 

de caure en estats de trànsit no suposaran cap canvi en l’evolució del tractament. També s’ha 
comprovat amb l’anàlisi d’EEG (electroencefalograma) realitzades en sessió d’EMDR que el patró 
d’ones cerebrals corresponia a estat de vigília (Hofmann, 2016). 
L’estudi realitzat per Pagani (Pagani, Högberg, i Fernandez, 2013) amb 10 subjectes amb TEPT i 
10 sans en teràpia amb EMDR, se’ls feia evocar un record pertorbador mentre s’observava 

l’activitat neuronal  en diverses regions cerebrals a partir del EEG. Abans de reprocessar el trauma 
l’activació es produïa en major mesura en el sistema límbic, un cop processat si es tronava a 

activar el record només s’observava activitat en àrees d’associació del còrtex temporal-occipital 
(zones on s’emmagatzemen records no traumàtics). També es va comprovar com durant els 

moviments oculars es produïa una activació evident del còrtex prefrontal esquerra (àrea 10 de 
Brodman), que permetria la modificació i filtre la informació i establiria nous enllaços i valoracions 

d’aquesta (Hammond i Novian, 2019). 
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3. Part pràctica 

3.1 Metodologia d’investigació: estudi de cas únic 
 
A continuació s’analitzarà el funcionament i efectivitat del Neurofeedback en trauma a partir del 

seguiment d’un cas real al llarg de 10 sessions. Convé destacar que el cas en qüestió ja va 
començar a treballar el trauma amb EMDR, amb poques sessions de psicoteràpia i EMDR ja es 

considera combinar-ho amb Neurofeedback per les dificultats i bloquejos que mostra a l’hora 
d’accedir al trauma. També per la seva situació actual, que es descriurà de forma detallada en 

l’apartat de la seva història clínica (3.1.2), es considera doncs que la regulació emocional que pot 
entrenar amb Neurofeedback li pot resultar molt beneficiós per progressar en la psicoteràpia.  

 
L’estudi del cas s’inicia de la mateixa forma que s’inicia una intervenció amb Neurofeedback, 

realitzant un mapeig cerebral (MiniQ). En el mapeig cerebral s’observarà si existeix correlació 
entre la seva problemàtica i l’activació en diferents patrons d’ones i localitzacions21 (ANNEX 2).  
 

Passades les 10 sessions es realitza un nou MiniQ per valorar objectivament si s’han donat canvis 
en els patrons d’ona observats en el primer MiniQ (ANNEX 3). Per comprovar també l’efectivitat 

es fa una valoració del seu progrés en les sessions de EMDR, per últim es realitza una entrevista 
on, de forma subjectiva, el pacient podrà explicar la seva experiència i fer una autovaloració del 

procés i resultat obtingut.   

 

3.1.1 Plantejament de l’estudi de cas 
Per tal de comprendre amb major profunditat el funcionament i efectivitat del Neurofeedback en 
pacients amb trauma, es considera realitzar un estudi de cas únic (ANNEX 1). A partir del cas real 

R.A. es podrà comprendre en un context clínic real el funcionament, aplicabilitat i resultats que pot 
oferir l’entrenament amb Neurofeedback.     

 
El cas R.A., que des d’ara anomenarem Raquel, és una dona de 33 anys amb trauma del vincle 

afectiu i que arriba a consulta per primera vegada arrel de dificultats amb la seva parella. La 
Raquel no ha estat en cap intervenció psicològica ni psiquiàtrica prèvia, aquest és doncs un factor 
important ja que són variables que no influenciaran en l’evolució del cas. És important prendre en 

consideració que la medicació altera de forma considerable els patrons d’ona cerebrals, en molts 
casos augmentant la presència d’ona lenta (Theta). Així doncs, pel fet de no estar prenent cap 

                                                
21 Seguint el sistema internacional de posicionament 10/20. 
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medicació es pot afirmar que s’aconsegueix un EEG molt més net i que respon al seu 
funcionament cerebral normal.   

 
La Raquel va començar psicoteràpia amb EMDR per treballar les dificultats de relació, en breu es 

va sospitar que tenien arrel en el trauma, en les primeres sessions hi va haver una dificultat evident 
per accedir als records traumàtics de la infantesa així com a les emocions que s’hi vinculen. 

 
A causa de les constatables dificultats per a poder realitzar un bon treball amb EMDR, en el que 

el pacient ha de poder accedir als records traumàtics i reprocessar-los, es proposa el 
Neurofeedback com a eina de regulació emocional i que això pugui ser l’instigador per trencar 

amb el seu bloqueig. 
 

Un cop la Raquel accepta iniciar l’entrenament amb Neurofeedback, de forma complementària a 
la psicoteràpia, es programa la primera visita. Aquesta primera visita consisteix en la realització 
d’un mapeig cerebral, El MiniQ (ANNEX 2), que es tracta d’una recollida de línies base de forma 

protocol·litzada d’on s’obté la informació del comportament de les diferents ones a 11 punts (Fz, 
F3, F4, Cz, C3, C4, Pz, P3, P4, O1 i O2), també es realitzen lectures del EEG en els punts Cz, 

Pz, O1 i O2 amb ulls tancats.  Així mateix també s’observa el comportament dels lòbuls frontals 
(F3 i F4) en tasca de lectura i càlcul.  

 
3.1.2 Història clínica 
1.- Títol del cas: 
Raquel - Pacient amb trauma del vincle afectiu. 

 
2.- Resum breu:   

Noia de nacionalitat romanesa de 35 anys, establerta a Catalunya des de fa 3 anys (2016) i 
resident a Igualada amb la seva parella actual. Expressa tenir dificultats de relació de parella i de 

gestió de situacions que es donen. En l’exploració s’observa l’existència de mal tracte psicològic 
de la parella cap a ella, també és una situació on en diferents graus també s’ha repetit en les dues 

parelles anteriors.  
 
Dificultats en l’entorn familiar ja des de la seva infantesa. Pare alcohòlic amb mal tracte físic cap 

a la mare, en conseqüència aquesta solia realitzar un desplaçament d’aquest mal tracte agredint 
a la filla (una seqüència habitual de mal tracte del pare cap a la mare i seguidament la mare ho 

traslladava a la filla). Durant aquesta etapa d’infantesa i fins que no marxa de casa per estudis 
universitaris als 17 anys, recorda estar sota molt estrès i en alerta constant de si es donaven 

discussions violentes amb els seus pares. En moltes ocasions ella pren un rol conciliador entre 
les parts, quan els pares es divorcien és ella la que acaba aconseguit de nou la seva reconciliació.  
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Té la primera relació de parella als 19 anys i dura fins als 25 anys, la segona és des dels 26 fins 
als 32 anys. D’aquesta segona parella se’n destaca que es tractava d’una persona 

drogodependent i amb problemes d’alcoholisme, és en aquesta relació on ella també pren per 
primera vegada èxtasis i marihuana (en deixa el seu consum pels efectes secundaris que 

considera desagradables com ara vòmits, etc.) i també s’incrementa el consum d’alcohol 
(actualment el seu consum és principalment social i aparentment no suposa una problemàtica 

major). És amb aquesta segona parella on ella expressa haver tingut una gran dificultat per 
desvincular-se, por en deixar la relació.  

 
La parella actual hi té relació des dels 32 anys, està en situació de mal tracte psicològic que ella 

també relaciona amb un tracte similar al dels seus pares, la parella pot coaccionar-la i no parlar-li 
durant dies. Vincle de dependència. 

 
La sensació d’estrès i d’alerta és constant en ella ja des d’etapes molt primerenques i es fa present 
en totes les situacions de la seva vida quotidiana, també a la feina on s’hi sent estressada. 

Actualment amb incapacitat per a relaxar-se per l’estat d’alerta constant, mostra també por a 
conduir.  

 
3.- Motiu de consulta:  

Arriba a consulta expressant dificultats de relació amb la seva parella actual, expressa voler 
entendre’s millor amb la parella i gestionar millor certes situacions que l’afecten emocionalment. 

No ha tingut cap intervenció psicològica o psiquiàtrica prèvia, les parelles anteriors segueixen un 
patró similar al del pare (alcoholisme) i ella manté un patró de tolerància en les relacions similar 

al de la mare.  
 

4. Dades de filiació: 
Nom: R.A. 
Gènere: Dona 

Edat: 35 
Lloc de naixement: Romania  

Nivell estudis: Universitaris 
Activitat laboral: Periodista 

Estat civil: Soltera (actualment en parella) 
Fills: No en té 
Situació actual de residència: Viu a Igualada amb la seva parella 
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5.- Antecedents personals: 
5.1.- Somàtics:  
No es destaquen malalties físiques ni intervencions quirúrgiques. Amb la segona parella inicia 
consum d’èxtasis i marihuana, intensificant-se el consum d’alcohol. Actualment sense consum de 

substàncies, consum d’alcohol puntual.  
 

5.2.- Psiquiàtrics: 
No ha estat en cap tractament psicoterapèutic o psiquiàtric amb anterioritat, actualment no està 

prenent cap psicofàrmac.  
 

6.- Antecedents familiars  
Pare i tiet amb alcoholime, avi patern també amb història d’alcoholisme i relació freda amb el pare 

(vincle desorganitzat). Tiet mostra actitud impulsiva i violenta.   
 
7.- Personalitat premòrbida:  
Patró depenent de personalitat. 
 

8. Problemàtica actual:  
Dificultat en l’establiment de vincles segurs, expressa dificultats de relació amb la seva parella 

actual. Vivència de situacions de mal tracte de forma reiterada. No s’ha realitzat cap intervenció 
psiquiàtrica o psicoterapèutica fins a dia d’avui.  

 
9. Exploració psicopatològica:  
Aspecte: 

Bon aspecte i de cura personal, col·laboradora.  

Estat mental: 
Vigil, ben orientada en temps, espai i persona. 

Funcions cognitives 
Sense alteracions significatives. Es perceben dificultats lleus en concentració i atenció 
sostinguda. 

Llenguatge i parla 
Sense alteracions. Llenguatge i parla fluida en idioma matern (romanès), bona comprensió 

i correcta expressió en anglès i castellà.  
Curs i contingut del pensament 

Sense alteracions. 
Psicomotricitat 

Sense alteracions.  
Activitat física, escalada. 



NEUROFEEDBACK: UNA EINA DE REGULACIÓ I COMPLEMENTÀRIA A LA PSICOTERÀPIA 
 

Treball Final de Grau · 2018/19 · Sergi Romera Molins 
 

35 

Percepció 
Sense alteracions perceptives. 

Afectivitat 
Dependència afectiva. 

Descans 
No es destaquen problemes de son ni de descans. 

Ingesta 
No TCA actual ni amb anterioritat, alimentació equilibrada. 

Conducta sexual 
No es destaca cap alteracions ni fets rellevants en la valoració prèvia. 

Introspecció 
Mostra capacitat d’insight.   

 
10.- Exploració psicològica  
Anamnesis 

- Avaluació del trauma (EMDR) 
- Mapeig cerebral (Neurofeedback) 

 
11.- Diagnòstic diferencial i Orientació diagnòstica  
Trauma del desenvolupament i del vincle afectiu, vincle desorganitzat del pare i vincle insegur 
ambivalent de la mare.  

 

3.1.3 Avaluació del cas R.A. a partir del MiniQ 
A continuació es detallen i comenten els resultats observats en el primer mapeig cerebral (MiniQ) 
que es va realitzar a la Raquel en data 5 de novembre de 2018, són els resultats previs al inici de 

les sessions de Neurofeedback (ANNEX 2).  
 

FRONTAL I CENTRAL (Punts: F3, FZ, F4, C3, CZ, C4)  
En la regió frontal del cervell és on s’hi localitza la capacitat atencional així com també la presa 

de decisions entre altres funcions executives. També en els lòbuls frontals, concretament en el 
còrtex orbitofrontal, s’hi projecten fibres provinents del sistema límbic, és per això que és també 
un component clau en la gestió emocional.  

En els resultats del EEG s’hi observen valors elevats en rangs d’ona lenta (Theta i Delta), 
especialment si es fa una comparativa amb els valors de regions posteriors com ara occipitals 

amb ulls oberts (O1OA i O2OA).  

[Delta: 8,02µV (Fz) – 7,22µV (O1OA)] 

[Theta: 7,36µV (Fz) – 6,01µV (O2OA)] 
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També en els centrals amb ulls oberts (CZOA) s’hi observen valors alts en ona lenta amb una 
Delta de 10,26µV. Són valors elevats i bastant propers als que es podrien observar a persones 

amb dany cerebral (es descarta existència de dany cerebral). És doncs aquesta important 
presència d’ona lenta al EEG un primer indicador clar de possible bloqueig. 

En tasca els lòbuls frontals tenen un comportament poc eficient, com es pot observar amb l’ona 
lenta que augmenta de forma molt considerable al realitzar càlculs matemàtics, especialment en 

l’hemisferi esquerra (F3), fet que ocasiona la sensació de dispersió i una notable dificultat 
atencional. 

 
[Delta: 8,18µV (F3 repòs) – 10,60µV (F3 càlcul)] 

 
L’ona Beta, desitjable en els lòbuls frontals especialment per a realització de la tasca de càlcul, 

augmenta però no en la forma en que ajudaria a resoldre la tasca. S’observa com l’augment de 
Beta és significativament major en el lòbul frontal dret (F4) i que el rang de beta més ràpida (Beta 
5: 30Hz – 38Hz) és la que augmenta de forma més sorprenent. L’augment desitjable per donar 

resposta a la tasca hauria de trobar-se en Beta std. i en el lòbul frontal esquerra (F3), un augment 
de Beta 5 sol respondre a un pensament desorganitzat i vinculat amb estats d’ansietat. 

[Beta 5: 3,42µV (F4 repòs) – 8,55µV (F4 càlcul)] 

Aquesta combinació amb l’ona lenta respon a una important activació emocional que ocasiona un 
important bloqueig. Un esforç cognitiu elevat per sostenir-se, sensació important d’ansietat que 

evoca la tasca, aquesta tensió en dificulta la seva resolució. L’ona lenta apareix com a protecció 
que es fa necessària davant tanta intensitat emocional.  

 
HEMISFERIS ESQUERRA I DRET (Punts: C3, P3, C4, P4)  
Cada hemisferi té les seves funcions clarament diferenciades segons la seva pròpia estructura 
neuronal. Així doncs en l’hemisferi esquerra se li atribueixen tasques executives i lògiques, 

l’estructura del hemisferi dret en cavi és més global i li permet funcions d’integració i regulació, 
també per tenir una major connectivitat amb estructures emocionals internes (sistema límbic) fa 
que l’hemisferi dret sigui un component imprescindible per a la regulació emocional. 

En la comparativa interhemisfèrica és desitjable que els resultats del EEG siguin d’una major 
activació (ona Beta) a l’hemisferi esquerra. Una major activació en l’hemisferi dret, com pot 

observar-se en el MiniQ, suposa un clar indicador de conflicte i malestar emocional. Els valors de 
Beta ràpida (Beta 5: 30Hz – 38Hz) observats en l’hemisferi dret (C4), amb 4,06µV són els més 

alts observats al MiniQ i que posa de relleu una major activació a l’hemisferi dret. 

[Beta std.: 5,94µV (C3) – 6,28µV (C4)] 

[Beta std.: 5,26µV (P3) – 5,18µV (P4)] 
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PARIETALS I OCCIPITALS (Punts: P3, PZ, P4, O1, O2) 
És en les regions posteriors del nostre cervell, i més concretament en el tronc cerebral, on resideix 

la capacitat d’induir estats de relaxació. En l’EEG això s’hauria d’apreciar en un augment d’ona 
lenta (Alpha i Theta) al tancar els ulls i també en uns valors superiors als de regions frontals. 

Els resultats que es mostren en el MiniQ es destaca que la presència d’ona lenta a les regions 
posteriors no difereix de la ja observada en els lòbuls frontals.  

 
Convé posar també en relleu l’increment del rang d’ona Alpha alta quan tanca els ulls, a totes les 

ubicacions mesurades (CZ, PZ, O1 i O2), els valors es dupliquen. És aquest un clar estat d’alerta 
intranquil·la, que respon al que la mateixa Raquel explica que qualsevol soroll l’altera amb el 

pensament o interpretació automàtica de que pugui ser el pare que torna a maltractar la mare.   

[Alpha Alta: 4,70µV (PZOA) – 10,18µV (PZOC)] 

 
CONCLUSIONS 
En el MiniQ s’observa clarament com l’ona lenta és l’ona més predominant amb valors alts fins i 
tot a regions frontals on haurien de ser menys esperables. Aquesta elevada presència en els rangs 

de Theta i especialment de Delta, al haver-se descartat cap possibilitat de lesió cerebral, convé 
buscar-ne l’origen en un trauma psicològic sever que origina un bloqueig molt important. Aquest 

bloqueig, que al EEG es reflexa amb aquesta elevada presència d’ona lenta, és la seva protecció 
del trauma. Una protecció que li ha permès mantenir-se en el seu dia a dia al llarg de tots aquests 

anys però que no li és adaptatiu.  
 

És també a les regions frontals i en especial a F4 on l’activació en Beta ràpida (Beta 5 30Hz – 
38Hz) es dispara de forma molt significativa, ja en repòs és força present (3,42µV) però passa 

pràcticament a triplicar el seu valor en tasca de càlcul (8,55µV). Això respon a estats d’ansietat, 
habitualment viscuda i vinculada al terror, amb un esforç cognitiu molt important per poder-se 

sostenir i donar resposta a la tasca. Es veu de forma clara com aquest excés d’activació perjudica 
en la capacitat de resolució de la tasca.    

 
Al tractar-se d’un cas de trauma cal valorar l’hemisferi dret al actuar com a regulador emocional. 
En comparativa amb l’hemisferi esquerra s’hi observa una notable activació, especialment en rang 

de betes ràpides (Beta 5 30Hz – 38Hz), això és indicador de conflicte emocional, de tensió i 
d’esforç. Tot i ser l’activació del hemisferi dret un indicador de possible trauma i de conflictivitat 

emocional, la presència de trauma és molt més clara per l’elevada presència de ona lenta a tot el 
MiniQ i, tot i l’activació de l’hemisferi dret, aquesta ona lenta també actua com a funció de 

mecanisme de defensa, bloquejant el component emocional del trauma.  
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Per últim es té també en consideració com el fet de tancar ulls a les ubicacions on s’hi ha pres 
aquest tipus de mesura (CZ, PZ, O1 i O2), Alpha Alta augmenta duplicant-ne els valors. Mostra 

com al tancar ulls, deixar de veure, el cervell passa a un estat molt més clar i visible d’alerta 
intranquil·la.     

    

3.1.4 Orientació terapèutica amb Neurofeedback 
Dels resultats que mostra l’anàlisi del primer MiniQ es destaca com l’EEG reflexa l’important 
bloqueig emocional del pacient. El trauma de vincle es mostra amb un predomini d’ona lenta a 

tots els punts, a mode de protecció del mateix cervell per poder-se sostenir. Serà doncs aquest 
un dels primers objectius en la intervenció en Neurofeedback, poder reduir la presència d’ona 

lenta que actualment no li permet de poder connectar amb ella mateixa i en dificulta la intervenció 
amb EMDR.  

 
També es pren en consideració la presència de molta activació emocional (hemisferi dret) fet que 

des del Neurofeedback s’haurà de treballar per tal d’aconseguir-ne una millor regulació.     
 

Es planteja un abordatge des del Neurofeedback d’una durada inicial de 10 sessions programades 
setmanalment. En la sessió es realitzarà una primera part de HRV Biofeedback, treball sobre la 
variabilitat cardíaca, això permetrà en un inici induir un estat de relaxació i també de connexió i 

consciència del propi cos (bottom up) que potenciarà el treball posterior amb Neurofeedback (top 

down) amb protocol SMR d’inhibició d’ona lenta (Theta i part de Delta: 2Hz – 8Hz) i ràpida (Beta 

5: 30Hz – 38Hz) i reforçant SMR (de 12Hz – 15Hz). També s’indicarà a la pacient a realitzar de 
forma diària 2 sessions de 20’ de respiració diafragmàtica entrenant en la seva freqüència de 

ressonància (6 respiracions per minut), per facilitar-ho se li recomana l’app Breathe+ per a mòbils 
iOS i Android.   

 
Passades les 10 sessions de Neurofeedback es realitzarà un nou MiniQ, avaluant els canvis 

observables en els diferents rangs d’ona i contraposant-ho amb la seva percepció subjectiva.  

 
3.1.5 Estructura i desenvolupament de les sessions de Neurofeedback 

Estructura de les sessions 
Les 10 sessions, amb una durada aproximada d’una hora s’estructuren de la següent manera. 

 
Rebuda: Posada al dia de com ha transcorregut la setmana, recollida d’informació, orientació en 

el seu progrés de les tasques encomanades en el seu dia a dia (respiració diafragmàtica) i sobre 
situacions que poden tenir un interès per al desenvolupament de la sessió i també sobre l’evolució 

del cas.  
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Primera part: Treball en Biofeedback de variabilitat cardíaca (HRV Biofeedback). Mitjançant un 
cinturó que es lliga a aproximadament a l’alçada un dit sobre el melic i un pulsímetre que es lliga 

al dit índex de la mà esquerra. El programa mostra un cursor que el pacient ha de seguir en la 
inspiració i en l’expiració, d’aquesta manera se li marca un ritme respiratori constant i estable, 

ajustat a la seva freqüència de ressonància i que propicia una major variabilitat cardíaca. A la 
pantalla el pacient pot observar de forma gràfica com està sent la seva respiració (amplitud, 

velocitat,...) i també com és el comportament de la freqüència cardíaca en relació a la seva 
respiració, en temps real. És important que el terapeuta guiï en tot moment al pacient per tal de 

que realitzi una bona respiració diafragmàtica i vagi prenent consciència dels efectes que està 
tenint en el seu cos i també en la seva ment.   

 
Segona part: Treball en Neurofeedback, es situa un elèctrode en posició CZ i dos elèctrodes de 

referència als lòbuls de les orelles. S’inicia protocol SMR22 amb modificació de rangs (s’inhibirà 
el rang de freqüències de 2Hz a  8Hz per tal de també inhibir part d’ona Delta i Theta, també 
s’inhibirà Beta 5 en el rang de freqüències de 30Hz a 38Hz. Es reforçarà SMR en el rang de 

freqüències 12Hz a 15Hz). El programa mostrarà diferents animacions que guiaran al pacient en 
l’objectiu d’inhibir i reforçar les ones pertinents, guiant-lo per tal d’aconseguir i entrenar l’estat 

mental desitjat que ocasiona aquesta correcció d’ones.  
 

És imprescindible que el terapeuta vagi informant i orientant al pacient sobre seu progrés en tot 
moment, en els primers moments convindrà situar sobre quins estats mentals són més propicis 

per aconseguir l’objectiu i moure l’animació (feedback visual), es pot aconsellar al pacient que 
trobi un estat de calma i de concentració cap a l’animació, que es mantingui observador del què 

passa més enllà de voler tenir-ne el control (l’aprenentatge en gran mesura és involuntari). És 
també important que el pacient escanegi el seu propi cos buscant punts de tensió i de malestar, 

veure com el fet d’adonar-se i relaxar té efectes en el feedback que dóna el programa. En algunes 
persones mantenir una respiració diafragmàtica conscient també sol ser d’ajuda.   
 

Després de 10’ entrenant Cz es finalitza l’entrenament i es revisen les gràfiques de progrés amb 
el pacient. Les gràfiques mostren de forma visual l’evolució de la presència de les ones Theta (en 

rang modificat: de 2Hz a 8Hz), SMR i Beta 5 (en rang de 30Hz a 38Hz). Això dóna al pacient un 
major grau coneixement del seu progrés global i de la sessió d’entrenament que acaba de fer. Es 

busca també augmentar el nivell de consciència i propiocepció dels seus estats mentals, com ha 
estat durant l’entrenament, en quins moment focalitzar-se ha estat difícil, si s’han donat 

                                                
22 El protocol SMR és el més comú en l’entrenament de regulació emocional. Consisteix en inhibir ona lenta (Theta) i ràpida 
(Beta) no desitjable i augmentar els patrons d’ona SMR, quan es compleixen les 3 condicions el pacient rep el reforç. Sol utilitzar-
se a les ubicacions CZ i C4, ofereix també la possibilitat d’ajustar els rangs d’ona per inhibir o reforçar segons convingui en cada 
cas. 



NEUROFEEDBACK: UNA EINA DE REGULACIÓ I COMPLEMENTÀRIA A LA PSICOTERÀPIA 
 

Treball Final de Grau · 2018/19 · Sergi Romera Molins 
 

40 

pensaments intrusius, si s’ha pogut connectar en alguna emoció significativa i si aquesta s’ha 
percebut de forma física en el cos.    

 
Seguidament es posa l’elèctrode a C4. Un cop en aquesta posició es repetirà el mateix 

procediment que s’ha seguit a CZ. Cal tenir en compte i també alertar al pacient de que en aquesta 
ubicació és possible que li sigui més complicat, s’està entrenant en l’hemisferi dret de forma més 

específica i on la regulació emocional hi té un pes major. Tenint en compte els resultats del MiniQ 
l’activació és més significativa, és doncs esperable que la presència de Beta en l’entrenament 

sigui superior al observat a CZ i per tant reduir-lo també sigui més dificultós.  
Després de 10’ entrenant a C4 també es mostraran les estadístiques de sessió de la mateixa 

forma que s’ha fet a l’entrenament a CZ, fent una comparativa entre les dues ubicacions i 
contrastar-ho amb la percepció subjectiva del pacient. 

 
Tancament de la sessió de Neurofeedback: Es fa una devolució al pacient de com ha estat el seu 
progrés general de la sessió i de com ha anat evolucionant, puntualitzant aquells aspectes que 

cal que tingui presents i puguin ser-li d’ajuda per a les properes sessions. Es resolen dubtes que 
puguin sorgir i es donen pautes de treball per portar a terme durant la setmana sobre variabilitat 

cardíaca.  
 

El desenvolupament de les 10 sessions:  
A continuació s’exposen els punts més destacables de l’evolució de les 10 sessions. (ANNEX 4) 

 
Sessió 1a: La pràctica d’una respiració calmada li aporta sensació de relaxació. Ja en la primera 

sessió de NFB aconsegueix, tot i sense prendre molta consciència, reduir la presència 
d’ona Beta.  

 
Sessió 2a: La respiració que ha anar practicant a casa (6/minut) l’ha fet sentir més calmada i 

major control sobre pensaments intrusius. Es millora la mecànica de respiració fent-
la més abdominal. L’ona lenta (Theta) segueix molt present, manté bona capacitat per 
reduir Beta fins valors inferiors als de SMR. 

 
Sessió 3a: Comenta dificultats per mantenir una regularitat en la pràctica de la respiració en el 

seu dia a dia, se li faciliten pautes. Valors de Theta elevats (18µV), Beta pot reduir-la 
fins a valors més baixos que en sessions anteriors (2µV). 

 
Sessió 4a: Les vacances de Nadal fan que no hagi estat possible mantenir la programació d’una 

sessió setmanal. Es reprenen les sessions 20 dies després de la sessió anterior. Fa 
una valoració positiva de les vacances, explica no haver pogut practicar la respiració. 
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Beta força inestable, mantenint-la reduïda però certs pensaments fa que es dispari 
puntualment. Bon insight que li permet reduir-la novament. 

 
Sessió 5a: Emocionalment sembla mantenir-se estable, utilitza l’app Breathe+, millores en el 

control del buf. Facilitat per mantenir Beta a 3µV durant tot l’entrenament. Theta 
menys present que en dies anteriors tot i seguint alta (15µV). 

 
Sessió 6a: Constància en la pràctica de respiració en el seu dia a dia. Explica il·lusionada la 

possibilitat de tenir un canvi en el seu lloc de treball. Ona lenta en valors alts, ho 
justifica atribuint a sensació de cansament per la intensitat dels darrers dies, 

l’activació de Beta es manté similar a la de sessions anteriors, poca variabilitat al llarg 
de la sessió.   

 
Sessió 7a: Tot i il·lusionar-la la possibilitat del nou lloc de treball, explica com també li ha generat 

cert grau d’ansietat, expressa predisposició a sortir de la seva zona de confort a la 

feina. En HRV se li corregeix respiració supratoràcica. Valors de Beta elevats al llarg 
de la sessió (8µV), es destaca bona capacitat de reducció de Theta i mantenint-la a 

10µV. 
 
Sessió 8a: En el seu dia a dia la practica de la respiració va sent un nou hàbit, bon estat anímic, 

la propera setmana ja comença en el nou lloc de treball, ansietat anticipatòria però 

sembla prou ajustada al no desbordar-la. Es destaca una molt bona mecànica de 
respiració abdominal, bona sincronia respiració – freqüència cardíaca. Beta pot 

mantenir-la a valors més reduïts (<3µV) encara que l’ona lenta (Theta) sigui 
generalment més present que en sessions anteriors (15µV).  

 
Sessió 9a: Setmana inicial de formació al nou lloc de treball, a l’expectativa de l’inici definitiu la 

propera setmana. Expressa notar-se emocionalment menys reactiva i emocionalment 

més estable en el seu dia a dia. Bona coherència i sincronia en HRV, manté Theta a 
valors de 15µV i Beta en valors <3µV i sota valors de SMR amb facilitat. 

 
Sessió 10a: Valoració positiva i entusiasta del nou lloc de treball, se la nota menys tensa que dies 

enrere. Ona lenta molt més pressent que en dies anteriors (Theta 22µV), expressa 
sensació de cansament i somnolència pel seu dia a dia, Beta en valors similars a 

sessions anteriors.  
 

En el curs de les 10 sessions pot observar-se millores espontànies remarcables pel mateix fet de 
la presa de consciència de processos mentals. Ja en la primera sessió la Raquel es va mostrar 
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sorpresa de poder reduir Beta de forma dràstica si s’induïa un estat de calma a través d’una 
atenció focalitzada i tranquil·la (ANNEX 5). Un aprenentatge que es va assimilant sessió a sessió, 

com requereix tot entrenament. També s’observen progressos i retrocessos com és habitual en 
tot procés terapèutic, molts retrocessos també influenciats per factors externs que la van 

condicionar (cansament acumulat, esdeveniments estressants,...).  
 

3.1.6 Avaluació del MiniQ després de 10 sessions   
A continuació es detallen i comenten els resultats observats en el segon mapeig cerebral (MiniQ) 

que es va realitzar a la Raquel en data 26 de febrer de 2019, són els resultats obtinguts posteriors 
a les 10 sessions de Neurofeedback. En aquest segon MiniQ convé destacar que la Raquel va 

arribar a la consulta emocionalment afectada per la ruptura amb la seva parella, a continuació es 
valorarà fins a quin punt això pot haver alterat els resultats del MiniQ (ANNEX 3). 

 
FRONTAL I CENTRAL (Punts: F3, FZ, F4, C3, CZ, C4)  
En les regions frontals s’hi observa una davallada en la presència d’ona lenta (Delta i Theta) 
respecte els valors que es van observar en el primer MiniQ. Així doncs, fent una comparativa 

d’aquestes dues ones en els dos MiniQ obtenim que: 
 

- Hi ha una reducció apreciable d’ona lenta al còrtex frontal (FZ) 

 
[MiniQ1- Delta: 8,02µV / Theta: 7,35µV] 
[MiniQ2- Delta: 7,53µV / Theta: 6,74µV] 

 

- La reducció d’ona lenta és fins i tot més significativa a centrals (CZ)  
 

[MiniQ1- Delta: 10,26µV / Theta:7,93 µV] 
[MiniQ2- Delta: 8,79µV / Theta:6,52 µV] 

 
Aquesta reducció d’ona lenta a les regions frontals hauria d’incidir amb una major capacitat de 

concentració i en reduir la sensació de dispersió. També s’observen canvis pel que fa a l’ona 
ràpida, tot i en el còrtex frontal (F3 i F4) no es donen canvis significatius respecte el primer MiniQ, 

al central dret (C4) una reducció lleu que podria respondre a una millora en la regulació emocional. 
[MiniQ1- Beta std: 6,28µV / Beta 5: 4,06µV] 

[MiniQ2- Beta std: 5,45µV / Beta 5: 3,89µV] 
 

Per últim en el còrtex frontal convé destacar canvis en les tasques. Tot i encara augmentar la Beta 
ràpida (Beta 5) de forma molt considerable en tasca de càlcul (de 3,42 en repòs a 8,98 a F4), fet 
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que encara denota de forma clara l’estat d’alerta ansiosa, si que s’observen canvis en el 
comportament d’ona lenta (Theta i Delta) en la tasca de càlcul a F4. 

 
[MiniQ1- Delta: 10,60µV / Theta: 7,41µV] 

[MiniQ2- Delta: 7,86µV / Theta: 6,69µV] 
 

HEMISFERIS ESQUERRA I DRET (Punts: C3, P3, C4, P4)  
En aquest segon MiniQ segueix havent una major activació en l’hemisferi dret, clar indicador de 

conflicte i malestar emocional. Les intensitats de Beta al hemisferi dret s’han vist reduïdes, fet 
positiu, encara que comparativament segueix havent més activació a C4 que a C3. 

  
[MiniQ1- Beta std. (C3): 5,94µV / Beta std (C4): 6,28µV] 

[MiniQ2- Beta std. (C3): 4,55µV / Beta std (C4): 5,46µV] 
 
Els valors de Beta ràpida (Beta 5: 30Hz – 38Hz) a l’hemisferi dret (C4), s’han reduït lleument, sent 

també un inici de regulació emocional, passant dels 4,06µV (MiniQ 1) als 3,89 µV (MiniQ 2). 
 

PARIETALS I OCCIPITALS (Punts: P3, PZ, P4, O1, O2) 
En el lòbul pariertal també s’aprècia la reducció, encara que lleu, d’ona lenta respecte el primer 

MiniQ. Es constata així que l’ona lenta s’ha pogut reduir a tot el MiniQ encara que en diferents 
mesures segons l’ubicació. També és desitjable que es redueixi en major grau a les regions 

anteriors que a les posteriors.  Pel que fa a l’activació (Beta std.) s’observa com al tancar ulls 
segueix la tendencia a augmentar com ja passava al primer MiniQ. Es destaca però que les 

intensitats s'han reduit, molt especialment en ulls oberts. 
 

[MiniQ1- Beta std. (PZOA): 7,04µV / Beta std (PZOC): 7,33µV] 
[MiniQ2- Beta std. (PZOA): 5,68µV / Beta std (PZOC): 7,10µV] 

 

És a P4 on s'hi observa un lleu augment en l'activació respecte el primer MiniQ, això revela estats 
de conflictivitat emocional. 

 
La reducció en ona lenta també és apreciable a occipitals respecte el primer MiniQ, encara que 

de forma lleu. Els valors d’ona lenta (Theta i Alpha) en occipitals segueixen sent menors que els 
observats als frontals, això pot tenir incidència en el repòs i dificultar-lo. També a occipitals 

s’observa una notable asimetria en Alpha amb ulls tancats, aquesta asimetria sol associar-se a 
estats depressius i que respondria a la seva situació actual de ruptura amb la parella.  

 
[Alpha: 10,26µV (O1OC) – 6,76µV (O2OC)] 
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CONCLUSIONS 
La conflictivitat emocional segueix mostrant-se present en aquest segon MiniQ, on l’hemisferi dret 

segueix més activat que l’esquerra i com al tancar ulls es segueix disparant un estat d’alerta 
intranquil·la (Alpha alta). Com a millora molt destacable en aquestes 10 sessions cal fer referència 

a la reducció d'ona lenta massa present a tot el mapeig i millor regulació d'ona ràpida. Aquests 
resultats apunten a un major estat de calma i capacitat de regulació emocional. La asimetria 

d’Alpha observada a occipitals (O1 i O2) és plausible que en certa mesura respongui a la situació 
actual per la que passa. Es recomana mantenir sessions de Neurofeedback per seguir potenciant 

les millores observades. 

 
3.1.7 Evolució en les sessions d’EMDR 
Per elaborar aquest apartat s’ha comptat amb la col·laboració de l’Andreea Apostol, psicòloga 

general sanitària, col·legiada pel Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i consultora en EMDR 
Europa. És ella qui porta el cas R.A. des del seu inici, el 7 de juny de l’any 2018, amb teràpia 

d’EMDR. 
 

Les primeres 3 sessions es van destinar a elaborar la història clínica. Es va demanar també a la 
Raquel fer una línia de la vida23, havia d’escollir les 10 millors coses que li havien passat i les 10 
pitjors i posar-les sobre una línia en funció de l’edat que tenia quan li van passar. Seguidament  

es comenten les coses que van anar malament a la seva vida per veure si això encara l’afecta, 
preguntant-li: ara quan recordes això quant et molesta de 0 a 10?, s’obté un SUD24 aproximat 

sobre el fet negatiu de la seva vida que avui en dia encara es troba actiu. 
  

No van sorgir dificultats pel record de maltractes físics de la seva mare, del seu pare arribant 
embriagat a casa o del pare agredint a la mare. Situacions de perill que viu amb intensitat durant 

la primera infantesa.  
 

La Raquel va arribar a consulta amb la demanda de resoldre problemes de relació amb la seva 
parella actual, al elaborar la història clínica ja es sospita que els fets traumàtics de la seva 

infantesa la condicionen en tenir un patró relacional completament disfuncional a l’actualitat. 
 
L’establiment del lloc segur és quan es comença a veure el funcionament del cervell en qüestió, 

quina capacitat hi ha de processament. Serveix per donar a la persona un recurs positiu que pot 
utilitzar en el seu dia a dia o durant la sessió quan es considera oportú que el pacient recuperi un 

estat de calma i benestar, de connexió amb el cos. La Raquel va expressar estar més tranquil·la 

                                                
23 Eina en la que se li demana al pacient que en un full hi dibuixi una línia horitzontal, seguidament haurà de pensar en 10 fets 
vitals importants que consideri negatius i 10 de positius. Aquests s’hauran de situar al llarg de la línia i per ordre cronològic. 
 
24 Escala d’unitats de pertorbació subjectiva (SUD). En una escala del 0 al 10, on 0 és cap pertorbació o neutral i 10 és la 
pertorbació més alta que el pacient pot imaginar. 
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en comparació de com havia arribat a la consulta però afegint que no del tot relaxada. És en 
aquest punt, en l’establiment del lloc, on es va començar a observar el seu estat d’alerta de fons, 

denominador comú a la seva vida i també en les sessions i el que convindrà desactivar, 
especialment amb l’ajuda del Neurofeedback. També es considera possible que aquest mateix 

estat d’alerta dificultés la pràctica del lloc segur estant a casa.  
 

Arribats a la fase 425 de la teràpia amb EMDR, es decideix dessensibilitzar la seva por a conduir 
com a target26. Es considera de no iniciar amb la seva infantesa per la possibilitat de que el seu 

estat d’alerta constant no li permetés estar preparada per fer-hi front. Tampoc es va obtenir massa 
èxit, la seva xarxa d’associació es veia limitada, amb dificultats de remuntar-se a fets passats, 

molt ancorada al record que es treballava. Es tornava a observa la mateixa dificultat, com en el 
lloc segur, la de poder connectar.  

 
El Neurofeedback és considera necessari per tal de que la persona pugui tolerar més bé el que li 
està venint al cap quan es treballa el trauma, pugui d’aquesta manera romandre dins el trauma 

sense que es desbordi i sense que es dissociï. Un principi del EMDR molt important és l’atenció 

dual. Estar amb un peu al connectat present a la consulta o despatx del terapeuta i amb l’altre peu 

en el trauma, en el passat. Al dissociar-se la persona perd el present de vista, marxa amb els dos 
peus cap al passat, o si la persona no pot connectar amb el trauma està amb els dos peus al 

present i per tant tampoc pot connectar amb el trauma i elaborar-lo. Aconseguir aquesta atenció 

dual possibilita mirar el trauma des d’una altra perspectiva i processar-lo. 

 
La experiència de la Raquel va ser d’una falta de vivència de regulació diàdica27, en presència de 

l’altre. Mirant la regulació parasimpàtica ventro-vagal28, totalment faltada. Això li ha aportat 
dificultats de co-regulació i de connexió social en edat adulta. Atrapada en un model de relació de 

maltracte que relaciona amb l’amor. 
 
Les seves creences positives i creences negatives són autoreferencials, sobre la imatge d’ella 

mateixa i també de control “sóc dèbil”.  
 

Després de les 10 sessions de Neurofeedback s’observa que pot connectar molt millor amb 
l’emoció i amb les dificultats del present (la falta de sintonia amb la parella, tot i que convé treballar 

el vincle disfuncional de la infància) fins donar-se el plor durant la sessió, ja de forma regular. 

                                                
25 La fase 4 és la que correspon a la de desensibilització i reprocessament a partir d’estimulació bilateral (moviments oculars). 
 
26 Són els records per processar amb EMDR. 
 
27 La regulació diàdica fa referència a una sincronització emocional entre la mare i el nen que pot definir-se com la capacitat de 
sintonitzar estats interns del nen i respondre en conseqüència (Dana, 2019). (Segons la Teoria Polivagal de Stephen Porges). 
 
28 La regulació parasimàtica ventro-vagal és la que aporta el sentiment de seguretat i facilita la connexió social (Dana, 2019) 
(Segons la Teoria Polivagal de Stephen Porges). 
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També pot connectar millor amb el target, tendència a connectar correctament amb el present, 
però mentre no pugui anar al passat, el patró de dependència no podrà ser desactivat. Es 

considera que encara convé recórrer un llarg camí fins a poder accedir al trauma. 
 

Es conclou posant de relleu el molt treball que encara queda per fer, convé més regulació per 
connectar amb el passat sense dissociar-se i per això seran necessàries més sessions de 

Neurofeedback. Ha estat decisió de la pacient no continuar amb les sessions principalment per 
motius econòmics. Amb les 10 sessions es considera que; tenint en compte que es tracta d’un 

cervell que s’ha desenvolupat en el trauma, on ha après que el món és un lloc perillós i que el 
perill real ja no es pot diferenciar del imaginari, ens trobem just a l’inici del treball psicoterapèutic. 

Davant la possibilitat de reprendre les sessions, el Neurofeedback haurà de seguir regulant el 
cervell pres per la por per tal de continuar facilitant el treball sobre el trauma amb EMDR.   

 

3.1.8 Valoració subjectiva del cas 
Per últim es considera rellevant poder conèixer quina ha estat l’experiència del Neurofeedback 
per la Raquel. No seria possible assolir l’objectiu d’aquest treball sense tenir-ho en compte i posar-

nos, en la mesura del possible, en el lloc del pacient i de com ho ha viscut.    
La Raquel va mostrar molt d’interès en respondre les següents preguntes, amb l’ànim de poder 
compartir i fer-nos arribar de primera mà el que ella va experimentar al llarg de les 10 sessions. 

 

- Com vas conèixer el Neurofeedback? 
El meu terapeuta em va proposar d’introduir aquesta tècnica. 

  

- Amb les teves paraules, com explicaries a un conegut què és el Neurofeedback i 
perquè serveix? 

El Neurofeedback és un tècnica complementària per a qualsevol teràpia psicològica. Suposa un 

entrenament pel cervell per conèixer, ser conscient i poder gestionar estats d’ànim i situacions 

d’estres. Més que ser-ne conscient, ser present.  

 

- Perquè se’t va proposar de fer Neurofeedback? Quin era l’objectiu? 
Se’m va proposar perquè el meu cervell estava molt tancat i no podia accedir a records ni 

connectar amb emocions del passat.  

 

- Com recordes la primera sessió? Com et vas sentir?  
Va ser molt curiosa, vaig llegir sobre aquesta tècnica i volia saber com funcionava. Al inici de la 

sessió vaig fer Biofeedback, respiració per tal de calmar, concentrar i preparar-me per 

l’entrenament amb el cervell. Després la sessió va continuar amb el Neurofeedback, va ser molt 
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interessant perquè mai havia vist com funcionava realment el meu cervell i el fet de que jo podia 

canviar les coses que apareixien a la pantalla.  

 

- Has notat els seus efectes? De quina manera? 
Si, estic més calmada i més relaxada, especialment quan em trobo en situacions d’estès. 

  

- Has notat algun canvi en el teu dia a dia abans i després del Neurofeedback? 
Em noto més relaxada i també he pogut apreciar un canvi en els esports que practico: Escalada i 

running. Tinc més resistència que abans. 

 

- A nivell emocional has experimentat algun canvi? 
Puc dir que em sento més calmada i que puc gestionar millor les meves emocions si estic en una 

situació d’estrès.  

 

- A nivell relacional has experimentat algun canvi? 
Si, em noto més serena a l’hora d’haver de prendre decisions difícils. També em noto més 

calmada quan parlo amb una persona amb autoritat, per exemple. No em sento tant nerviosa quan 

socialitzo amb altres persones. 

 

- Segueixes fent EMDR, com descriuries les sessions abans i després del 
Neurofeedback? Han canviat? 

Sí, han canviat. Amb l’EMDR ara puc entrar en contacte molt millor amb els meus records i 

emocions del passat.  

 

- Com explicaries, amb les teves pròpies paraules, el perquè s’han produït tots 
aquests canvis, què ha fet el Neurofeedback? 

Gràcies al Neurofeedback la persona aprèn com funciona el cervell, ho fa en temps real, l’entrena 

per ser més conscient, més present i aprendre com poder tranquil·litzar-te en situacions difícils o 

importants.  

 

- Per la teva experiència, aconsellaries el Neurofeedback a algú que estigui passant 
per una situació similar a la teva? 

I tant! De fet ja he aconsellat a la meva parella i als meus amics per que experimentin el 

Neurofeedback. 
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- Sabries dir quins han estat per tu els punts fort i els punts febles del 
Neurofeedback? 

Punts forts: Pots veure com funciona el teu cervell i aprendre a com ajudar-lo a funcionar millor 

en el dia a dia.  

Punts febles: La crema conductora que cal aplicar al cuir cabellut, i el preu en el cas de ser 

necessari fer moltes sessions.  

 

El seu testimoni resumeix, amb les seves paraules, els efectes que ha tingut el Neurofeedback en 
ella després de 10 sessions i amb el protocol SMR. Els pacients solen expressar la regulació 

emocional que ofereix el Neurofeedback amb la sensació de trobar més calma en el seu dia a dia, 
de ser més capaços de concentrar-se i que en situacions d’estrès es poden desenvolupar amb 

major facilitat. Aquests són símptomes clars d’un cervell més regulat, que ha guanyat flexibilitat i 
que ara té un funcionament més òptim.  

 
És molt important remarcar que el Neurofeedback no ha resolt el trauma, el trauma segueix 

present tal i com ho estava a la primera sessió, però el pas d’aquestes 10 sessions sembla haver 
preparat el cervell per poder fer un treball psicoterapèutic real sobre el trauma, afavorint que amb 
l’EMDR pugui ser reprocessat i que això esdevingui l’inici d’un procés sanador.  

 

4. Discussió de resultats 

Per tal de donar resposta, partint dels resultats obtinguts en aquest estudi de cas, a les preguntes 

i plantejaments formulats en el treball; convé considerar i establir relacions dels resultats en els 
canvis observats en l’EEG, la percepció subjectiva de la Raquel i els canvis que es manifesten 
posteriorment en sessió de teràpia amb EMDR. Per fer-ho es farà una primera valoració des dels 

resultats obtinguts en el mapeig cerebral i una segona valoració sobre els canvis manifestos en 
teràpia d’EMDR.    

 
Sobre les millores observades en els mapejos cerebrals 
Com s’ha comentat al llarg del treball és en els MiniQ on podem obtenir de forma més objectivable 
el resultat de les 10 sessions realitzades. Com si d’una analítica es tractés, el registre d’EEG en 

cada un dels punts abans de començar i després de les sessions (fet en les mateixes condicions 
i mateix procediment protocol·litzat) permet observar els canvis que s’han donat en el 

funcionament cerebral. Les modificacions en les amplituds d’ona responen a canvis en els estats 
mentals.  
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Les reduccions d’ona lenta són el principal indicador de millora en el segon MiniQ, aquest fet 
objectivable és percebut de forma subjectiva per la Raquel amb una major facilitat per connectar 

en les sessions d’EMDR, s’aconsegueix doncs reduir el bloqueig emocional que ocasiona el 
trauma amb ella i això serà facilitador pel treball psicoterapèutic. També millores en la regulació 

emocional, tot i ser lleus pel que fa a reducció d’activació en l’hemisferi dret, és significativa la 
reducció de Beta 5 al frontal dret, això és el que ha resultat en una atenuació del estat d’alerta 

constant en el que viu la Raquel. Ella expressa notar més calma i ser-li més fàcil socialitzar, convé 
posar aquesta valoració en la mesura de que, com expressa la seva psicòloga, segueix sent un 

cervell que s’ha desenvolupat en el trauma, on ha après que el món és un lloc perillós i que el 

perill real ja no es pot diferenciar del imaginari. Això fa que no sigui realista considerar la 

possibilitat d’aconseguir canvis molt substanciosos amb tant poc temps, tot i així es considera 
haver pogut començar a preparar el cervell per arribar a funcionar d’una forma diferent, més 

adaptativa, més saludable.  
 
 

Sobre els canvis observats en les sessions d’EMDR 
Les sessions de teràpia EMDR són l’instigador de que la Raquel hagi començat a entrenar amb 

Neurofeedback. Convé remarcar novament que el Neurofeedback es planteja en el treball com 
una tècnica i no com una teràpia en sí, això implica que el criteri primordial per proposar les 

sessions de Neurofeedback a la Raquel van ser que podia tenir efectes positius sobre els 
bloquejos que li dificultaven treballar el trauma amb EMDR. 

 
Són també les sessions d’EMDR posteriors el punt d’arribada on podem observar els efectes que 

han produït aquestes 10 sessions. També en paraules de la seva psicòloga, La Raquel pot 

connectar molt millor amb l’emoció i amb les dificultats del present fins donar-se el plor durant la 

sessió. Tot i ser un guany molt significatiu, un primer pas que ha ajudar a començar a resoldre la 
situació de bloqueig, la psicòloga manté que encara convé recórrer un llarg camí fins a poder 

accedir al trauma ja que tot i connectar bé amb el present anar al passat, cap al trauma, segueix 

havent-hi una gran dificultat. Malgrat els motius econòmics que han fet pausar les sessions de 
Neurofeedback, seria convenient poder continuar el treball sobre regulació emocional. Tal i com 

apuntava Peterson (2000), es conclou en que el Neurofeedback ha aconseguit millorar els 
resultats de la teràpia amb EMDR. Tot i que el treball es basa en un estudi de cas únic i que els 

resultats no són concloents al no ser extrapolables, al haver obtingut resultats que recolzen els 
efectes positius de que el Neurofeedback complementi la teràpia, suposa un testimoni més en el 

camí d’estendre l’ús de les neuroteràpies com a eina de potenciació de la psicoteràpia.  
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Neuroteràpies i futur  
Que respondria Wilhem Wund l’any 1879 sobre com seria la psicologia com a ciència després de 

140 anys? Imaginaria avenços com els que avui ha fet possible que la Raquel expliqui que el 

Neurofeedback va ser molt interessant perquè mai havia vist com funcionava realment el meu 

cervell? Possiblement encara avui mantenim la idea, dins l’imaginari col·lectiu, de que la 
psicologia només treballa la ment, i és justament aquesta la seva funció ja des de l’etimologia de 

la paraula, però convé no separar la ment del cos on es troba i comprendre-ho com el tot que és, 
convé doncs tenir en compte el cervell de la mateixa manera.  

 
Es considera que les neuroteràpies just comencen el seu camí, existeix doncs molt camp de 

millora encara. El seu futur fa pensar en canvis que es donaran potenciant a la psicoteràpia i sent-
ne una eina més, encara que també és previsible que les aplicacions del Neurofeedback per a 

l’entrenament per a un rendiment òptim vagin guanyant més rellevància any rere any.  

5. Limitacions de l’estudi 

Com en tot estudi convé emmarcar els objectius i resultats obtinguts dins les limitacions pròpies 
d’aquest. A continuació les limitacions es classifiquen en tres categories ben diferenciades.  El 

primer tipus de limitació ja és endògena al mateix estudi per la seva tipologia, altres limitacions 
han sorgit com a part del procés seguit i han estat actuant sense possibilitat de control, el tercer 

tipus fa més referència a les limitacions pròpies del present treball. 
 
Pel que respecta a les limitacions endògenes al mateix estudi, convé posar de relleu la 

impossibilitat de generalització de resultats al tractar-se d’un cas únic i que es podria considerar 
fins i tot com un cas anecdòtic. Aquesta limitació ja es va tenir en molta consideració en el 

plantejament inicial del treball, acceptant que al tractar-se d’un cas anecdòtic podia restar-li molta 
validesa empírica als resultats que s’obtinguessin. Tot i així, per l’objectiu que cerca el present 

treball, de donar a conèixer aquesta nova eina, comprovar els possibles efectes en el trauma i 
valorar aplicacions que pugui tenir en la psicoteràpia convencional, es considera que ha resultat 

ser la fórmula idònia per assolir-ho. Per poder donar major validesa als resultats obtinguts amb la 
Raquel convindria, entre altres, replicar-ho en un nombre considerable de casos similars. Per falta 

de mitjans i també per l’enfoc que se li ha acabat donant al treball, s’ha pogut mitigar aquesta 
limitació en l’apartat 2.4.9 on es fa referència a publicacions amb evidència científica i com 

aquestes segueixen augmentant any rere any. És també en aquest apartat on s’ha observat la 
falta de publicacions amb evidència sobre el Neurofeedback en el trauma. Amb una eficàcia de 
Nivell 3 segons les publicacions actuals (ISNR, 2009), en comparativa és un nombre molt menor 

al de les publicacions que fan referència a Neurofeedback i TDAH (amb una eficàcia de Nivell 5). 
Es considera doncs una limitació del treball el fet de no haver pogut trobar més publicacions amb 
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suficient validesa respecte la combinació del Neurofeedback i EMDR, sent la de Peterson (2000) 
la principal referència. La major part de publicacions sobre trauma s’orienten també de forma 

específica al TEPT (Hammond i Novian, 2019).      
 

El segon tipus de limitació fa referència al component més humà, a la imprevisibilitat del estudi. 
Es va escollir a la Raquel per l’interès que personalment em va suscitar el cas (Qui no ha passat 

per moments difícils al llarg de la vida? Pot el Neurofeedback calmar un cervell pres per la por?), 
per les facilitats que ella em va oferir quan se li va proposar participar en l’estudi i per ser un cas 

que just començava per primer cop una psicoteràpia. Un cas que es podien controlar la majoria 
de variables i que no en sorgirien d’estranyes, en un principi. Però el factor humà és sempre 

imprevisible, com d’imprevisible va ser que el dia del segon MiniQ just s’hagués deixat amb la 
parella i arribés emocionalment colpida a la consulta. És possible que això hagi alterat el segon 

MiniQ, com ja s’ha comentat en l’apartat 3.1.6, però tot i així s’han pogut mostrar de forma 
objectivable en el segon MiniQ les millores en la regulació emocional que la Raquel diu haver 
experimentat. 

 
Per últim també convé constatar les limitacions que són pròpies del treball. La més destacable fa 

referència a la temporalitat, si bé ha permès realitzar l’estudi plantejat, no permet fer una 
comprovació de si els efectes que ha percebut la Raquel es mantenen en el temps, com altres 

estudis apunten i com també s’ha comentat en l’apartat 2.4.1 si els nous patrons d’EEG es 
mantindran sense extinció els propers anys. També per l’extensió permesa dins la limitació de 

pàgines que ha de contenir el treball, s’han hagut de resumir molts apartats i no ha fet possible 
aprofundir-hi en la mesura en que seria desitjable. Tot i així es valora de forma positiva el grau en 

que permet al lector conèixer el Neurofeedback i, també amb el desig, que la lectura li desperti un 
interès que pugui satisfer en les fonts bibliogràfiques que es citen en aquest treball. Són fonts 

bibliogràfiques de major referència en el camp, escrites pels principals autors especialitzats i amb 
una important fonamentació científica.     

6. Conclusions 

Les anomenades neuroteràpies, porten anys presents en entorn de consulta clínica. En un inici la 

seva presència era anecdòtica, amb pocs estudis publicats de prou evidència científica que en 
recolzessin el seu ús. Els avenços tecnològics que han permès desenvolupar instruments molt 

més precisos i fiables, a l’hora que els ha fet econòmicament més assequibles ha estat 
determinant per l’expansió de l’ús del Biofeedback i Neurofeedback en entorn clínic. És el moment 
actual on es comencen a observar els efectes reals que estan tenint a l’hora de complementar-ne 

la psicoteràpia, aquest treball actua doncs com a testimoni sobre l’actualitat de les neuroteràpies 
i sobre les possibilitats futures que poden obrir-se.  
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Tots som vulnerables al trauma, a esdeveniments que poden ser emocionalment devastadors, la 
psicoteràpia permet fer-hi front però no sempre resulta fàcil poder transitar pels records traumàtics. 

Els psicofàrmacs, tot i els seus efectes secundaris, solen ser indicats per ajudar com a crossa en 
el procés psicoterapèutic. Però és en aquest punt on el present treball proposa mostrar una nova 

via, la de poder regular un cervell pres per la por. Aquesta autoregulació aportarà grans beneficis 
a la psicoteràpia, la farà menys tortuosa i n’accelerarà els resultats, però també s’ha pogut apreciar 

com els beneficis van més enllà del tractament del trauma, efectes a la vida quotidiana. Com 
explica la Raquel, després de les 10 sessions reconeix sentir un major estat de calma interna que 

li facilita la gestió de situacions estressants (no traumàtiques) en el seu dia a dia, així com una 
major capacitat per a la presa de decisions.  

 
Gràcies al Neurofeedback podem també constatar de forma objectiva el grau de millora d’un 

pacient en la seva simptomatologia. L’Electroencefalograma permet quantificar allò que fins a dia 
d’avui només eren mesures subjectives, podem doncs observar amb precisió com s’han regulat 
els diferents patrons d’ona. El pacient que diu estar molt més calmat, ara és observable amb una 

reducció d’ona Beta al hemisferi dret, el pacient que diu haver millorat la seva capacitat atencional, 
ara és observable amb una reducció d’ona Theta a frontals, el pacient que comenta descansar 

millor, ara és observable amb un millor bloqueig d’ona Alpha a occipitals.     
 

El Neurofeedback també permet que la persona pugui prendre consciència sobre els seus estats 
mentals. Només pel fet d’aquesta presa de consciència, com altres teràpies han demostrat i seria 

per exemple el cas del Mindfulnes, ja suposa un canvi en les regles del joc. Així ho expressa la 
Raquel quan defineix el Neurofeedback afirmant que es tracata d’un entrenament pel cervell per 

conèixer, ser conscient i poder gestionar estats d’ànim i situacions d’estres. Més que ser-ne 

conscient, ser present. És doncs aquesta presa de consciència l’inici del que possibilitarà la 

regulació emocional, el primer efecte del Neurofeedback que notarà la persona. (ANNEX 5 i 6)   
   
Les neuroteràpies estan obrint nous camins en psicologia. Com ja s’ha constatat en múltiples 

ocasions al llarg del treball, no seran un substitut del treball en el trauma ja que els seus efectes 
són només en el cervell. Però no són efectes gens desestimables, ja que un cervell més regulat 

permetrà un millor treball psicoterapèutic sobre la ment.   
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Neurofeedback - Diari  de sessions 

 
Pacient: R.A.  
 
  

Sessió 1 (04/12/18) 

 
- HRV Relaxació (10’) 

Li costa mantenir una respiració lenta de 7 resp./min., comenta notar-hi molt relax 
amb una velocitat de 5 resp/min. Tendència a respiració supratoràcica, educació 
postural, es planteja treball respiratori a casa amb conscienciació de respiració 
abdominal. 
 

- SMR Cz (10’) Animació de vaixells 

Mostra una bona capacitat per reduir Beta i mantenir-ho, pot calmar-se de forma 
voluntària. Sembla no tenir molta consciència dels moments en que es dispersa, ona 
Theta elevada >15µV 
 

- SMR C4 (10’) Animació DVD 

S’observa com Beta augmenta de forma considerable quan la imatge es fa petita per 
la pèrdua de concentració, això respon a la sensació de frustració que ella sent quan 
nota que no ho fa prou bé. Quan se li fa notar va guanyant de forma progressiva un 
bon control per mantenir Beta <4µV 
 

 

Sessió 2 (11/12/18) 

Ha treballat a diari una respiració de 6 resp./min. durant 15’ i 2 vegades al dia. Comenta haver 
millorat en que això l’ajuda a sentir-se més calmada i tenir un major control dels pensaments 
intrusius, millores també en propiocepció. Fent escalada aquest cap de setmana va superart 
moments de bloqueig que solia tenir fent ús de la respiració.  
  

- HRV Relaxació (10’) 

Millora molt important en la mecànica de la respiració, la realitza de forma molt 
conscient i ja completament abdominal, no es percep moviment destacable en cintura 
escapular.  
 

- SMR Cz (10’) Animació Puzzles 

Bona capacitat de reduir Beta inicial força elevada i acabar-la mantenint per sota els 
valors de SMR, Theta >15 i dificultats per reduir-ne els valors.  
  

- SMR C4 (10’) Animació Bicicleta 

Li resulta més complicat de percebre quan es troba en l’estat correcte, mostra 
preferència per l’animació de DVD on la imatge canvia el seu tamany. 
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Sessió 3 (18/12/18) 

Li ha estat difícil trobar moments per practicar la respiració (anar amb tren és un bon moment 
però es distreu amb facilitat per l’entorn), s’insiteix en que ho practiqui en moments neutres 
a casa abans i després d’anar a la feina. Durant les vacances de Nadal comenta que farà molta 
escalada i preveu que li resulti més complicat organitzar-se per tenir espais per a practicar la 
respiració de forma regular. Psicoeducació i es donen pautes d’afrontament a la por.  
 

- HRV Línia Base 

S’estableix el seu ritme de respiració òptim, amb major ressonància per treballar la 
variabilitat, de 5,7 respiracions per minut. 
   

- SMR Cz (10’) Animació Vaixells 

Theta inicial en valors elevats (18µV) i capacitat per reduir-la progressivament fins als 14µV. 
Beta més continguda que en sessions anteriors (4µV) i reduint-la fins a la meitat mantenint-la sota 
els valors de SMR amb major facilitat.  
 

- SMR C4 (10’) Animació DVD 

És en l’hemisferi dret on segueix havent una major dificultat per reduir l’ona Beta fins 
a estar per sota valors de SMR. Theta en valors més continguts (10µV - 12µV) 

 

Sessió 4 (08/01/19) 

Tornant de les vacances de Nadal explica de forma positiva com han estat els dies d’escalada 
tot i les dificultats climatològiques amb les que es van trobar. Confessa no haver practicat la 
respiració de forma regular.  
 

- HRV Pantalla 3 (10’)  

Manté una bona mecànica respiratòria, es segueix ajudant amb la ma al ventre per 
millor propiocepció i conscienciació de la seva respiració. 

- SMR Cz (10’)  

Beta inicial poc present, tot i així augmenta de forma lleu però progressiva cap al final 
de la sessió, acompanyada també per augment lleu d’ona lenta. 

- SMR C4 (10’) 

Bon inici amb Beta >4µV, tot i així diversos pensaments intrusius clarament la fan augmentat 
fins valors que en moments puntuals superen els 6µV. Quan se la fa conscient mostra bona 
capacitat per reduir-ho. 
 

 

Sessió 5 (15/01/19) 

Va treballant la respiració amb l’app però es troba amb dificultat per mantenir-la per més de 
5’. Emocionalment segueix estable durant aquests dies, no s’ha donat cap circumstància a 
destacar.  
 

- HRV Pantalla 3 (10’) 

Es treballa un millor control del buf, ja que és el que li sol dificultar mantenir la 
respiració per més de 5’, sensació de falta d’aire o de hiperventilació. Es destaca en 
variabilitat una bona sincronia de la respiració amb el ritme cardíac i bona variabilitat 
(HR max-min de 20ppm). 
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- SMR Cz (10’) Animació DVD 

Facilitat per mantenir Beta en valors de 3µV i sota valors de SMR. Theta novament menys 
present que en dies anteriors i mantenintse estable a 15µV. 
 

- SMR C4 (10’) Animació Vaixells 

Theta segueix molt estable i valors ja propers a 10µV. Els valors d’ona Beta són similars als 
observats a CZ. 

 
 

Sessió 6 (22/01/19) 

Aquesta setmana ha estat constant amb la pràctica de respiració. Comenta il·lusionada la 
possibilitat de poder tenir un canvi de millora en el seu lloc de treball.  
 

- HRV Pantalles 1 i 3 (10’) 

Bona mecànica respiratòria, mantenir la mà al abdomen li ajuda a prendre consciència 
i evitar la tendència a respiració supratoràcica.  

- SMR Cz (10’)  

- Beta es dispara de forma notable al inici (<5µV), quan se la fa conscient ho redueix de forma 
notable i ho manté fins al final, bastanta facilitat de que SMR superi els valors de Beta. 

- SMR C4 (10’) 

- Valors de Theta sempre propers a 10µV, Beta molt inestable amb moments d’augment i 
reducció lleu a tota la sessió, dificultat per prendre consciència. 

 

Sessió 7 (04/12/18) 

Il·lusionada amb el fet de que l’hagin acceptat a l’entrevista de feina pel nou lloc de treball. 
Això també li ha generat cert grau d’ansietat pel que li acabarà suposant aquest canvi laboral 
i l’adaptació que haurà de fer en el nou lloc on desconeix les funcions i companys. Mostra 
però bona predisposició per sortir del que ella mateixa anomena “Zona de confort”. 
 

- HRV Pantalla 1 (10’) 

Facilitat en trobar el ritme per ella mateixa, se li corregeix novament respiració 
supratoràcica. Bona predisposició a practicar-ho durant la setmana i amb bons 
resultats. 
 

- SMR Cz (10’) Animació DVD  

Beta present i en valors alts (8µV) resultant-li complicat de reduir-la fins passats 5’, tot i haver 
nou augment al final del entrenament. Theta aconsegueix mantenir-la a valors de 10µV. 
  

- SMR C4 (10’) 
Bona reducció de la Theta inicial elevada. Beta pot mantenir-la amb molta facilitat 
durant tot l’entrenament sota valors de SMR. 

 

Sessió 8 (05/02/19) 

Practica la respiració de forma habitual, mostra bon estat anímic. Explica que el proper dilluns 
18 ja comença en el nou lloc de treball, es mostra il·lusionada i a l’expectativa, amb certa 
ansietat per la incertesa del que hi trobarà però sense desbordar-la en cap cas.  
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- HRV Pantalles 1 i 3 (10’) 

Bona mecànica de respiració, sembla ja molt ben integrada. Bona sincronia de la 
respiració i batec, comenta que sent la sensació de formigueig a la ma dreta després 
de la respiració. Pot donar-se a que sigui una baixada lleu de tensió, se li recomana 
anar-se a mirar la pressió. 
 

- SMR Cz (10’) Animació Puzzles 

Continua amb molta facilitat per mantenir reduïts els valors de Beta (<3µV) sota els de 
SMR en tota la sessió. Theta elevada amb valors de 15µV però estable en tot l’entrenament. 
    

- SMR C4 (10’) Animació DVD 

Comportament de les ones similar al observat a CZ, és possible que sigui a causa d’una 
animació més dinàmica a aquest punt però s’observa major capacitat per reduir ona 
lenta (Theta). 

 

Sessió 9 (12/02/19) 

A l’expectativa del inici definitiu a la nova feina de cara la setmana que ve, aquesta està sent 
de formació. Tot i així expressa que en el seu dia a dia es mostra menys reactiva i 
emocionalment més estable. L’ansietat que li provoca començar al nou lloc de treball sembla 
ajustat i adaptatiu. 
 

- HRV Pantalles 1 i 3 (10’) 

Sense el tutor d’entrenament la respiració té tendència a alentir-se, manté bona 
coherència. Segueix amb la sensació de formigueig a la mà dreta al acabar la sessió, 
explica que finalment no va anar a la farmàcia a prendre’s la pressió, se li insisteix. 
 

- SMR Cz (10’) Animació Vaixells 

Theta en valores de 15µV, Beta en valors <3µV. Quan els vaixells de l’animació que corresponen 
a l’ona Theta i SMR estan a punt d’arribar a meta s’observa de forma clara un augment de tensió, 
Beta augmenta ràpidament fins a 5µV. 
  

- SMR C4 (10’) Animació DVD 

Es destaca una bona reducció de Theta i Beta, mantenint-la sota valors de SMR en tot 
moment. 

 
 
 

Sessió 10 (19/02/19) 

Arriba calmada, amb menys tensió que dies enrere, més assossegada. Fa una valoració molt 
positiva i entusiasta del nou lloc de treball. Se li segueix insistint per tal de que vagi a la 
farmàcia a prendre’s la tensió. 
 

- HRV Pantalles 1 i 3 (10’) 

Se li corregeix novament el ritme de respiració sense tutor per la seva tendència a 
alentir-lo. Manté bona variabilitat i sincronia. 
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- SMR Cz (10’) Animació DVD 

Es destaca molta presència d’ona lenta (Theta a 22µV) encara que la pot reduir lleument 
fins a valors de 17µV. Amb ona Beta li resulta més fàcil de mantenir valors baixos i sota SMR.  
  

- SMR C4 (10’) Animació DVD 

Ona lenta clarament menys present que a CZ (>11µV) Beta en valors propers a 4µV però 
amb major facilitat de que SMR superi Beta. 
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Informe de sessió (Sessió 1: C4) 
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Informe de sessió (Sessió 9: C4) 
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ANNEX 7:  
 

ISNR Efectiveness (TEPT) 
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