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Glossari

activitats de la vida diària  f pl  Tasques que es duen a terme en la vida

quotidiana. Inclouen menjar, vestir-se, aixecar-se, ajeure's, asseure's, banyar-se

o dutxar-se, usar el bany, etc.

sigla AVD

activitats funcionals de la vida diària  f pl  Activitats relacionades amb

la vida independent, i inclouen preparar menjar, administrar els diners, anar

a comprar, fer les tasques domèstiques, fer trucades per telèfon, utilitzar el

transport públic, etc.

sigla AIVD

afàsia  f  Alteració del llenguatge deguda a lesions cerebrals produïdes després

de l'adquisició del llenguatge.

agnòsia  f  Alteració cerebral caracteritzada per la pèrdua de la capacitat per

a reconèixer, identificar o comprendre el significat d'un estímul en absència

d'alteracions dels receptors sensorials.

AIVD  f pl  Vegeu activitats funcionals de la vida diària.

alerta  f  Component de l'atenció la funció del qual és incrementar i mantenir

l'estat d'activació preparat davant de l'aparició imminent d'un estímul.

amnèsia anterògrada  f  Incapacitat per a fixar noves dades o esdeveni-

ments ocorreguts després d'una lesió cerebral.

amnèsia posttraumàtica  f  Període de temps entorn del moment de

l'aparició d'una lesió en el qual el pacient es troba desorientat i no té capacitat

per a establir nous aprenentatges.

amnèsia retrograda  f  Incapacitat per a evocar o recordar informació o

esdeveniments ocorreguts abans de l'aparició d'una lesió.

anòmia  f  Incapacitat o dificultat per a la recuperació de la forma fonològica

de les paraules.

apràxia  f  Condició caracteritzada per la incapacitat o la dificultat per a dur

a terme moviments intencionals malgrat tenir la capacitat física (to muscular

i coordinació) intacta.

AVD  f pl  Vegeu activitats de la vida diària.

 binding  m  Capacitat de reprendre en el punt adequat una activitat deter-

minada quan aquesta ha estat interrompuda per una segona tasca.

cerca visual  f  Tasca consistent a trobar visualment un element concret en

una escena o imatge que conté diversos elements.
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codificació  f  Conjunt de processos que duem a terme amb la finalitat

d'emmagatzemar una informació.

component executiu de l'atenció  m  Component de l'atenció que es posa

en marxa en situacions que impliquen planificació o presa de decisions no

automàtiques, detecció d'errors, respostes noves o no consolidades, o davant

de situacions categoritzades com a difícils o potencialment perilloses.

comunicació  f  Acció per la qual dos o més interlocutors (emissor-recep-

tor) transmeten o perceben un missatge utilitzant un codi (conjunt de signes

multimodals propis d'una comunitat lingüística que permeten la comunicació

d'idees, sentiments, etc.).

conducta d'utilització  f  Dèficit neuropsicològic que implica la realitza-

ció d'accions involuntàries o no determinades de manera intencional per

l'individu davant de la presència d'estímuls que eliciten o desencadenen aques-

tes accions.

còrtex prefrontal  m  Regió anterior del lòbul frontal cerebral situada per

davant de l'àrea precentral. Constitueix una regió extensa amb un gran nom-

bre de vies aferents i eferents.

dany cerebral adquirit  m  Lesió que es produeix de manera sobtada en les

estructures cerebrals en persones que, havent nascut sense cap tipus de dany

al cervell, pateixen en un moment posterior de la seva vida lesions en aquest

com a conseqüència d'un accident o una malaltia.

dissociació simple  f  Efecte que es produeix quan, com a resultat d'una

lesió cerebral, una funció cognitiva es troba preservada i una altra, danyada.

L'existència d'una dissociació simple reforça la suposició que les dues funcions

impliquen mecanismes diferents, si bé poden no ser totalment independents

l'una de l'altra.

ecolàlia  f  Repetició a manera d'eco de paraules o frases que produeixen altres

persones.

efecte d'interferència  m  Efecte que ocorre quan l'aprenentatge d'una in-

formació afecta la memorització d'una altra. Pot ser de dos tipus: interferèn-

cia proactiva (quan una cosa ja apresa interfereix en l'aprenentatge d'una cosa

posterior i distorsiona el record) i retroactiva (quan la nova informació apresa

dificulta el record una cosa que es va aprendre prèviament).

efecte massa  m  Fenomen pel qual un element propi del cervell o aliè aug-

menta de mida o volum dins de la cavitat cranial i desplaça o pressiona el

teixit cerebral, els vasos, els ventricles, etc. Atès que l'espai dins del crani és

limitat, qualsevol augment de volum a l'interior és capaç de produir una lesió.

electroencefalograma  m  Tècnica de mesurament de l'activitat elèctrica

cerebral mitjançant l'ús d'elèctrodes situats en la superfície del cuir cabellut.
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fabulació  f  Incorporació d'esdeveniments viscuts, llegits, vistos en la tele-

visió, imaginats o somiats com a records propis en absència de consciència.

funció executiva  f  Conjunt d'habilitats cognitives que permeten

l'anticipació i l'establiment de metes, la formació de plans i programes, l'inici

de les activitats i operacions mentals, l'autoregulació de les tasques i l'habilitat

de dur-les a terme eficientment.

 go-no-go  m  Tipus de tasca d'inhibició de funcions motrius, per la qual cosa la

nostra proposta es basa en l'exploració que planteja Luria en el seu diagnòstic

neuropsicològic. Per exemple: "quan jo aixequi el dit vostè aixequi el puny i

quan jo aixequi el puny vostè el dit" o "quan jo doni dos cops a la taula vostè

en donarà un i quan jo en doni un vostè en donarà dos".

heminegligència  f  Dèficit neuropsicològic caracteritzat per la dificultat

de processar informació procedent d'una meitat (normalment l'esquerra) del

camp o l'espai que està essent atès. Aquesta inatenció a l'espai atès pot com-

prendre la informació visual o auditiva percebuda, les memòries visuoespaci-

als o fins i tot el propi cos.

empremta de memòria  f  Canvi fisiològic que es produeix en el cervell

com a conseqüència de l'experiència directa. Aquesta empremta es transfor-

ma en representacions mentals que s'emmagatzemen, i es poden consolidar

i emmagatzemar de manera permanent en el magatzem de memòria a llarg

termini.

sin. engrama

engrama  m  Vegeu empremta de memòria.

jergafàsia  f  Expressió oral inintel·ligible a causa d'una producció excessiva

de parafàsies.

mecanisme de baix a dalt  m  Estratègia de processament d'informació que

té l'origen en els estímuls sensorials presents en una escena. En el processa-

ment de baix a dalt, els estímuls sortints físicament, com una llum brillant o

un estímul en moviment, condicionen la informació que es processarà.

mecanisme de dalt a baix  m  Estratègia de processament d'informació ne-

cessària per a guiar una conducta dirigida a assolir metes. La informació es

processa de dalt a baix quan les expectatives i les metes del subjecte determi-

nen la informació rellevant i la que es processarà.

modularitat  f  Concepció de l'especialització del cervell en què s'assumeix

que determinades àrees del cervell processen informació sobre qualitats per-

ceptives específiques.

orientació  f  Component de l'atenció que implica l'habilitat de seleccionar

informació específica entre múltiples estímuls presents.

parafàsia  f  Substitució de fonemes, síl·labes o noms per altres d'inadequats.
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plasticitat  f  Capacitat del sistema nerviós per a modificar els seus patrons

de connexió sinàptica amb l'objectiu de respondre millor a les demandes de

l'entorn.

premòrbid -a  adj  Previ a la malaltia, patologia o lesió.

pseudoparaula  f  Seqüència de fonemes pronunciables i ortogràficament

possibles, encara que sense significat (per exemple, patunerca).

recuperació espontània  f  Recuperació que es produeix al cap de poques

hores de patir un dany cerebral en el qual el cervell produeix substàncies endò-

genes que promouen la recuperació i permeten la supervivència de neurones

que d'una altra manera moririen com a resultat de la lesió. El teixit cerebral

que està funcionalment afectat, però no totalment destruït, pot recuperar gra-

dualment el funcionament, a mesura que es produeix una estabilització mè-

dica i es redueix el risc de complicacions secundàries. Aquest mecanisme de

recuperació té lloc especialment durant els primers dies o setmanes després

del dany cerebral.

temps de reacció  m  Temps transcorregut entre la presentació de l'estímul i

l'execució d'una resposta. És una de les variables més utilitzades en psicologia

experimental humana.

transdisciplinari -ària  adj  Relatiu a allò que és alhora entre les disciplines,

a través de les diferents disciplines i més enllà de cada disciplina individual.

validesa ecològica  f  Grau en què es poden generalitzar els resultats de les

sessions dissenyades i entrenades a situacions naturals i reals.

vigilància  f  Procés que es posa en marxa per a detectar estímuls d'aparició

escassa, difícils de discriminar, i en tasques monòtones i molt llargues.
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