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RESUM  

L’objectiu de l’estudi és investigar si existeixen diferències de comportament i funcions 

executives concretes (memòria de treball i fluència semàntica i fonètica) en infants amb 

i sense diagnòstic de Trastorn Específic de l’Aprenentatge amb dificultats en la lectura 

(dislèxia). La mostra compta amb 33 participants amb dislèxia i 33 controls, d’edats 

compreses entre 6 i 14 anys. En l’avaluació es van utilitzar la subprova de fluïdesa verbal 

del NEPSY-II, les subproves de dígits i span de dibuixos del WISC-V i el test de BASC 

per a pares, tutors i infants. Els resultats indicaren que els nens amb dislèxia tendeixen a 

manifestar major quantitat de problemes internalitzats i externalitzats, però sense trobar-

se dintre de l’interval de població clínic. En les funcions executives s’observà menor 

rendiment de fluència verbal en nens amb dislèxia, no obstant les diferències entre grups 

només foren significatives en l’àrea semàntica. Finalment, no es detectaren diferències 

estadísticament significatives en memòria verbal i visual entre nens amb i sense dislèxia.  

 

ABSTRACT 

The aim of the study is to investigate if there are any differences in the behaviour and in 

the specific executive functions (working memory and semantic and phonetic fluency) in 

children with and without diagnosis of Specific Learning Disorder with reading problems 

(dyslexia). The sample consists of 33 participants with dyslexia and 33 controls from 6 

to 14 years old. In the assessment, we used the verbal fluency subtest of NEPSY-II, digits 

and drawing span subtests of WISC-V and the test of BASC for parents, tutors and 

children. The results showed that the children with dyslexia tend to reveal more 

internalizing and externalizing problems, but without locating themselves within the 

clinical population range. In the executive functions, one could observe less efficiency in 

aspects of verbal fluency in children with dyslexia, although the differences between 

groups were only significant in the semantic area. Finally, there were no statistically 

significant differences in the verbal and visual memory between the children with and 

without dyslexia.  
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Paraules clau: dislèxia, memòria de treball, fluència verbal, problemes internalitzats i 

externalitzats.  

Key words: dyslexia, working memory, verbal fluency, internalizing and externalizing 

problems. 
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1. Introducció  
 

La dislèxia es troba dintre dels trastorns específics de l’aprenentatge, en la categoria 

de dificultats en la lectura. L’infant amb aquest tipus de trastorn presenta dificultats per 

reconèixer les paraules de forma fluida o precisa, també manifesta problemes per llegir, 

lletrejar (Schulte-Körne, 2017) i una baixa capacitat ortogràfica. És habitual que 

conjuntament es donin problemes de comprensió lectora i de raonament matemàtic 

(American Psychiatric Association, 2014).  

Les dificultats presentades no es correlacionen amb la capacitat intel·lectual o els 

problemes psicosocials (American Psychiatric Association [APA], 2013).  L’etiologia del 

trastorn pot ser congènit (Camino, 2009) o neurològic (Echegaray i Soriano, 2016) o 

neurobiològic (Enseñat, Roig i García, 2015; Lyon, Shaywitz i Shaywitz, 2003).  

Les taxes de prevalença de dislèxia varien en funció de la cultura, llengua, definició 

i punt de tall. Schulte-Körne (2017) exposa que els trastorns de lectura i/o ortografia són 

problemes del desenvolupament escolar molt freqüents que es donen en un percentatge 

del 4-5%. Segons l’APA (2013) la prevalença es troba entre el 5 i 15%. A Espanya dos 

estudis revelen que les taxes podrien trobar-se entre el 3.2%-5.9% en educació primària 

(Jiménez, Gúzman, Rodríguez i Artiles, 2009) i entre el 3.2%-5.6% a secundària 

(González, Jiménez, García, Rodrígez et al., 2010). 

Knivsberg i Anderssen (2008) defensen que els infants amb dislèxia presenten major 

quantitat de problemes d’internalització i externalització. És més, la dislèxia mostra altes 

taxes de comorbiditat amb el trastorn d’ansietat, depressió i conducta (APA, 2013; 

Carroll, Maughan, Goodman i Meltzer, 2005; Dahle i Knivsberg, 2014; Nelson i 

Harwood, 2011). Autors com Mugnaini, Lassi, La Malfa i Albertini (2009) consideren la 

dislèxia un factor de risc per als problemes d’ansietat i depressió. Malgrat això, aquest 

factor depèn molt de l’experiència emocional del nen (Carawan, Nalavany i Jenkins, 

2016). A major experimentació de situacions de fracàs en l’àmbit escolar més 

probabilitats de desenvolupar un autoconcepte negatiu sobre les pròpies capacitats 

(Galuschka i Schulte-Körne, 2016; Mammarella et al., 2016; McArthur, Castles, Kohnen 

i Bonales, 2016) i de manifestar trastorns d’ansietat, depressió i conducta (Schulte-Körne, 

2017).    
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Un segon factor de risc és la manca d’acceptació social que poden presentar els nens 

amb dificultats d’aprenentatge (Mammarella et al., 2016). Aquests riscos vénen donats 

per la importància que té l’alfabetització i el rendiment escolar en la nostra societat 

(Burden, 2008; Lindebland, Svensson i Gustafson, 2015; Novita, 2016). 

Marinelli (2016) recolza que la dislèxia té un efecte generalitzat sobre l’autoestima i 

que els nens amb aquest trastorn presenten alts símptomes depressius. També símptomes 

somàtics (Galuschka et al., 2016) i majors nivells d’ansietat generalitzada i social 

(Mammarella et al., 2016). Tot i no ser tan comuns, els trastorns de conducta també es 

donen (Willcutt i Pennington, 2003, citat per Galuschka et al., 2016). Dahle et al. (2014) 

en el seu estudi trobaren diferències en problemes conductuals entre nens amb i sense 

dislèxia, però aquestes no eren significatives. Knivsberg et al. (2008) especificaven que 

els problemes internalitzats són els més freqüents.  

De manera contrària als resultats esmentats, Lindebland et al. (2015) afirmen que els 

símptomes internalitzats (ansietat i depressió) que es detecten són pocs. Alguns autors 

estan d’acord que les dificultats de lectura poden convertir-se en factor de risc de 

desajustos psicològics actuals o a llarg termini, però que no sempre s’hi converteixen 

(Novita, 2016). Els resultats de la revisió de Novita (2016) indiquen la presència d’alguns 

símptomes internalitzats únicament en el context escolar i no generalitzats com deia 

Mammarella et al. (2016). Estudis anteriors, ja havien conclòs que l’elevada ansietat i la 

baixa autoestima sols es manifesten en aquest context (Dahle et al., 2014).  

El metaanàlisi de Maag i Reid (2006) va mostrar que tot i presentar majors nivells de 

depressió, els nens amb dislèxia no es troben dins l’interval de població clínic. Nelson et 

al. (2011) arribaren a les mateixes conclusions amb simptomatologia ansiosa. Alguns 

estudis han trobat que els nens amb i sense dislèxia tenen perfils d’autoestima, ansietat i 

depressió similars fora del context escolar (Miller, Hynd i Miller, 2005; Novita, 2016).  

La creixent literatura tendeix a informar d’un major risc de problemes emocionals i 

conductuals en nens amb dislèxia, però la relació entre variables no queda del tot clara 

(Boyes, Leitao, Claessen, Badcock i Nayton, 2016). És a dir, els resultats dels símptomes 

externalitzats i internalitzats són incongruents (Mammarella et al., 2016; Novita, 2016). 

Aquests símptomes poden variar en funció de l’informant (pares, docents, infants).  

Cal destacar que els docents tendeixen a reportar majors símptomes externalitzats i 

els pares internalitzats (Dahle et al., 2015; Knivsberg et al., 2008). Per contra, Nelson et 
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al. (2011) especifiquen que els professors reporten majors nivells d’ansietat que els nens 

amb dislèxia i major simptomatologia depressiva que els pares dels nens. Maag et al. 

(2006) defensen que les diferències entre estudis poden venir donades per biaixos 

interpretatius dels informats.  

En relació als dèficits de caràcter cognitiu o neuropsicològic que presenten els nens 

amb dislèxia, tot i que la memòria de treball s’ha proposat que podria ser una d’elles, no 

hi ha un llistat definitiu (Peng i Fuchs, 2016). 

 No obstant això, hi ha una gran varietat d’estudis que sí que parlen de certs dèficits 

cognitius i/o neuropsicològics en infants amb dislèxia. Tot i haver-hi un creixent nombre 

d’estudis que detecten dèficits en fluïdesa verbal i en memòria de treball, no tots avaluen 

les funcions executives igual (Lima, Pinheiro, Alves i Ciasca, 2012). Algunes recerques 

exposades a continuació avaluen les funcions executives com a components globals i 

altres com a components principals (control inhibitori, flexibilitat cognitiva, memòria de 

treball) o com a subcomponents  (memòria de treball visuoespaial, verbal, fonològica) 

(Medina, Minetto i Guimarães, 2017). Aquest fet complica la unificació de les troballes 

dels estudis.   

Treballs com els de Berninger, Raskind, Richards, Abbot i Stock (2008) han observat 

com funcions executives alterades poden interferir en l’eficàcia de la memòria de treball 

i com aquests dèficits explicarien els problemes de descodificació, lletreig i fluència que 

presenten els nens amb dislèxia. Altres investigacions relacionades detecten com la 

memòria de treball té un efecte significatiu indirecte sobre la lectura de paraules a través 

del seu impacte en la consciència fonològica (Knoop-van, Segers i Verhoeven, 2018). De 

fet, alguns investigadors defensen la hipòtesi d’un dèficit fonològic en persones amb 

dislèxia i consideren el nivell de consciència fonològica un predictor d’aquesta 

(Caravolas et al., 2012; Christopher et al., 2012; Navas, Ferraz i Borges, 2014). 

Sigurdardottir, Ívarsson, Kristinsdóttie i Kristjánsson (2015) relacionen les 

dificultats experimentades en les persones amb dislèxia amb dèficits visuals d’alt nivell 

causats per anormalitats en el giro fusiforme esquerra. En el seu metaanàlisi Kudo, 

Lussier i Swanson (2015) conclouen la possibilitat d’un dèficit cognitiu (memòria verbal, 

visuoespaial, processament executiu, memòria a curt termini) persistent en les persones 

amb dislèxia. S’ha arribat a afirmar que el dèficit en la memòria de treball i la memòria a 

curt termini es manté en el temps (Swanson et al., 2009).   
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També s’ha posat de manifest que els infants amb dislèxia presenten puntuacions 

significativament menors en memòria de treball verbal i visual (Varvara et al., 2014). 

Aprofundint en el dèficit, Wang i Gathercole (2013) especificaren un menor rendiment 

en memòria visuoespaial a curt termini.  

Tot i que els dèficits en la memòria de treball són una de les principals causes 

d’alteració en la lectura, no vol dir que sigui el predictor més potent. Hi ha altres 

components que intervenen en el procés de lectura com la fluïdesa i el raonament (Bovo, 

Lima, Silva i Ciasca, 2016).  

El metaanàlisi realitzat per Peng et al. (2016) exposa la presència de dèficits en el 

llenguatge verbal i alguns cops en la capacitat numèrica dels nens amb dislèxia. Lima, 

Salgado i Ciasca (2013) suggereixen la presència de deteriorament en flexibilitat 

cognitiva, control inhibitori, elaboració d’estratègies i fluïdesa verbal. A més, 

especifiquen les diferències del dèficit en fluència verbal dels nens amb dislèxia.  

En la mateixa línia, altres autors també detecten dèficits en fluència verbal i velocitat 

de processament (Moura, Simone i Pereira, 2015). Els nens amb dislèxia tendeixen a 

presentar puntuacions significativament menors a les dels seus companys normolectors 

en fluïdesa verbal i categòrica (Varvara et al., 2014). Tot i obtenir puntuacions inferiors, 

manifesten major rendiment en semàntica i un rendiment significativament menor en 

fonètica (Landerl, Fussenegger, Moll i Willburger, 2009; Lima et al., 2013; Marzocchi et 

al, 2008; Moura et al., 2015; Moura, Simones i Pereira, 2014; Varavara et al., 2014). De 

forma contrària, Mielnik, Łockiewicz, i Bogdanowicz (2015) no trobaren diferències en 

cap de les dues àrees. Segons Swanson, Xinhua i Jerman (2009) les dificultats verbals 

vendrien donades per la presència d’un possible model de dèficit verbal. Un model que 

no aconsegueix extreure recursos de forma eficient d’un sistema fonològic i executiu 

subjacent (Swanson et al., 2009. p. 260).  

En funció de tots els estudis revisats en relació als problemes comportamentals i 

funcionals dels nens amb dislèxia, i atès que hi ha alguns resultats discordants, els 

objectius del present treball són:  

1. Identificar possibles problemes internalitzats i/o externalitzats.  

2. Observar la manifestació de possibles problemàtiques en funcions executives 

concretes i avaluar-les com a subcomponents (memòria de treball visual i verbal 

i fluència verbal semàntica i fonètica).  



9 
 

3. Analitzar les semblances i diferències entre els resultats obtinguts pels grups 

mostrals.  

Cal remarcar que l’estudi de les funcions executives en persones amb dislèxia es 

troba en ple desenvolupament (Medina et al., 2017).   

2. Mètode  

2.1 Tipus d’estudi 

L’estudi ha estat de recerca empírica dins l’àmbit de la psicologia clínica. Les dades 

recollides a partir del BASC, NEPSY-II i WISC-V han rebut un tractament quantitatiu, 

les del qüestionari per a tutors i l’anamnesi per a pares ha estat qualitatiu. S’ha comptat 

amb un grup clínic de nens amb dislèxia i un control sense trastorns diagnosticats i/o 

dificultats detectades.  

2.2 Mostra  

S’ha treballat amb dues mostres de conveniència. La mostra experimental formada 

per 33 infants amb diagnòstic clínic de Dislèxia (61% nens) amb mitjana d’edat de 9.69 

(DE = 2.32) deriva d’un centre neuropsicològic privat. La mostra control obtinguda de 

centres escolars de Pollença, està formada per 33 infants (55% nens) amb mitjana d’edat 

10.06 (DE = 2.10).  

Els criteris d’inclusió de la mostra experimental foren: diagnòstic de dislèxia 

(fonològica, superficial, mixta), gravetat (lleu, moderada, severa) i edats compreses entre 

6 i 14 anys. La mostra control es va equiparar en edat i sexe a la mostra clínica, per tal 

d’evitar diferències significatives. En el grup control els criteris foren: absència de 

problemes psicopatològics i de rendiment acadèmic alt o baix a judici dels docents.   

2.3 Instruments 

Les proves de Dígits i Span de Dibuixos de l’Escala d’Intel·ligència de Wechsler per 

a Nens (WISC-V; Wechsler, 2015) avaluen la memòria de treball auditiva i visuoespaial 

respectivament. Les tres tasques de Dígits (ordre directe, invers, creixent) contenen 9 

ítems avaluats amb una puntuació de 0, 1 o 2 en funció del rendiment del nen. Span de 

Dibuixos té un total de 26 ítems avaluats també de 0 a 2 en funció del rendiment de 

l’infant. A més puntuació obtinguda, major rendiment en la memòria de treball auditiva i 

visuoespaial. L’anàlisi estadístic de les dades s’ha realitzat amb puntuacions típiques.  
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La prova de Fluïdesa verbal del NEPSY-II (Korkman, Kirk i Kempt, 2014) avalua la 

capacitat de generar paraules relacionades amb una determinada categoria o lletra inicial. 

En total consta de 4 ítems, dividits en dues tasques (semàntica, lletra inicial). La dificultat 

més observada en aquesta prova és una afecció en les funcions executives d’inici i 

d’autoobservació. Dites alteracions poden influir negativament en la recerca activa de 

paraules. Per l’anàlisi estadístic s’han utilitzat les puntuacions escalars. A menys 

puntuació menor domini verbal. 

El Sistema d’Avaluació de la Conducta de Nens i Adolescents (BASC; Reynold i 

Kamphus, 2004), presenta tres nivells d’avaluació a causa dels canvis del 

desenvolupament. En l’avaluació s’ha fet servir el nivell 2 per a nens entre 6 i 12 anys i 

el 3 per a adolescents de 12 a 18. En el nivell 2 l’autoinforme (S) no s’administra als 

menors de 8 anys per manca de comprensió dels ítems. El BASC avalua gran diversitat 

de dimensions patològiques (problemes conductuals, trastorns emocionals, de 

personalitat, etc.). La tipologia de resposta de l’autoinforme és dicotòmica (vertader, fals) 

i la dels qüestionaris de valoració de pares (P) i tutors (T) format likert d’acord amb 4 

punts (mai, alguna vegada, freqüentment, quasi sempre).  

Els qüestionaris de valoració per a pares i tutors avaluen les conductes adaptatives i 

les problemàtiques que es puguin donar en cada un dels àmbits de referència (escolar, 

familiar i/o comunitari). Els components i escales d’aquests qüestionaris són 

exteriorització de problemes (agressivitat, hiperactivitat, problemes de conducta), 

interiorització de problemes (ansietat, depressió, somatització), habilitats adaptatives 

(adaptabilitat, lideratge, habilitats socials) i altres problemes com l’atipicitat 

(psicoticisme) i el retraïment. La variable adaptabilitat no es valora en el nivell 3. 

Exclusivament el qüestionari per a tutors disposa de la variable de problemes escolars 

(problemes d’atenció, problemes d’aprenentatge) i d’altres habilitats adaptatives com les 

habilitats per l’estudi. Ambdós qüestionaris compten amb l’Índex de símptomes 

comportamentals (ISC - nivell global de la conducta problema). A major puntuació més 

dificultats de comportament.   

L’autoinforme de personalitat avalua les dimensions de desajustament clínic 

(ansietat, atipicitat, locus de control, somatització), desajustament escolar (actitud 

negativa cap al col·legi, actitud negativa cap als professors, cerca de sensacions), altres 

problemes (depressió, sentit d’incapacitat, estrès social) i ajustament personal (relacions 

amb els professors, relacions interpersonals, autoestima, confiança en si mateix). El nivell 
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2 no disposa de les escales de somatització i cerca de sensacions. En els dos nivells es 

mesura l’Índex de símptomes emocionals (ISE – nivell global d’alteracions emocionals 

sèries). A més puntuació més problemàtica.    

Tots els instruments del BASC presenten escales de control que avaluen la validesa 

dels resultats i la tendència de resposta. Per l’anàlisi de dades s’han utilitzat les 

puntuacions T.  

Finalment, per completar la informació facilitada per les proves, es va sol·licitar als 

pares emplenar una anamnesi i als professors un qüestionari sobre el rendiment acadèmic 

de l’infant. En l’anamnesi es recullen dades sociodemogràfiques, prenatals, perinatals, 

antecedents mèdics, familiars i del neurodesenvolupament, així com, informació del 

rendiment subjectiu del nen en cada una de les àrees educatives.  

2.4  Procediment  

Per tal d’equiparar la mostra control al grup experimental, es va concretar amb els 

centres el nombre d’alumnes, el sexe, el curs i el rendiment acadèmic. S’enviaren els 

consentiments informats als pares dels participants, obtenint un total de 33 controls. 

Les proves s’administraren de forma individual i aleatòria per tal d’evitar variables 

que poguessin venir donades per un determinat ordre d’aplicació. El temps mitjà 

d’avaluació per nen va ser de 45 minuts. El qüestionari per a pares i professors va ser 

respost de manera autònoma, sense la presència de l’avaluador.  

Les dades del WISC-V, NEPSY-II i BASC es buidaren en un full de càlcul, les de 

l’anamnesi i el qüestionari del funcionament de l’alumne/a a l’escola en un formulari en 

línia. Amb les primeres s’ha realitzat un disseny de casos i controls retrospectius en els 

quals s’han aplicat procediments ANOVAs i t-test per tal de determinar les diferències 

estadísticament significatives entre els dos grups en les variables d’interès. Les segones 

han tingut una finalitat qualitativa. S’han utilitzat per descriure i conèixer les 

característiques de la mostra control. 

2.5 Aspectes ètics   

Les avaluacions es van dur a terme un cop recollits els consentiments informats.  
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3. Resultats  

A continuació s’exposen les dades quantitatives analitzades del WISC-V, NEPSY-II 

i BASC. També es presenten les dades descriptives edat i sexe. Aquestes són presentades 

en taules on es comparen els resultats d’ambdós grups. Pel gran nombre d’ítems 

analitzats, en general només es destaquen aquells que han presentat una diferència 

estadísticament significativa.  

3.1 Dades descriptives  

A la taula 1 es pot observar com la diferència de mitjana d’edat entre els dos grups 

no resulta significativa t(64) = 0.669, p = .506, d = 0.17.  

Taula 1. Comparació de mitjanes d’edat dels grups participants.  

 Grup Dislèxia 

(N = 33) 

Grup Control 

(N = 33) 

   

 M DE M DE t p d 

Edat 9.69 2.32 10.06 2.10 0.67 .506 0.17 

        

 

Les diferències en la distribució per sexes s’han analitzat mitjançant la prova de Chi-

quadrat (χ2). En el grup de dislèxia hi ha un 61% de nens, i en el grup control un 55%. La 

diferència no ha resultat estadísticament significativa (χ2 = 0.248 (1), p = .618).   

3.2  Prova de Fluïdesa Verbal del NEPSY-II 

Les diferències estadístiques a les escales del NESPY-II es poden consultar a la taula 

2. Només s’han trobat diferències estadísticament significatives a l’escala Semàntica. 

Sent moderada la grandària de l’efecte.  

Taula 2. Diferències intergrupals en les escales Semàntica i Fonètica.  

 Grup Dislèxia 

(N = 31)* 

Grup Control 

(N = 33) 

   

 M DE M DE t p d 

SemPE 7.97 2.94 9.82 2.74 2.61 .011 0.65 

FonPE 8.17 3.26 9.22 2.34 1.47 .148 0.37 

Nota: SemPE = Escala Semàntica, FonPE = Escala Fonològica. * A l’escala Fonètica el nombre de subjectes 

és 30.  

El grup clínic tendeix a presentar puntuacions inferiors.  
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3.3 Prova de Dígits i Span de Dibuixos del WISC-V 

Com indica la taula 3, no s’han trobat diferències estadísticament significatives en 

cap de les dues proves aplicades i les grandàries de l’efecte han estat petites. En aquest 

cas, el grup experimental tendeix a puntuar més baix en la prova de Dígits i més alt en 

Span de Dibuixos.  

Taula 3. Comparació de puntuacions entre grups a Dígits i Span de Dibuixos.  

 Grup Dislèxia 

(N = 25)* 

Grup Control 

(N = 33) 

   

 M DE M DE t p d 

DigPE 8.36 2.66 9.12 2.15 1.21 .233 0.32 

SDibPE 9.50 3.34 9.18 1.99 -.56 .575 0.12 

Nota: DigPE = Prova Dígits, SDibPE = Prova Span de Dibuixos. *Span de Dibuixos té 26 participants.   

3.4 BASC  

Seguidament, es presenta la comparació de les puntuacions de les diferents escales i 

dimensions dels qüestionaris de valoració de pares i tutors i de l’autoinforme dels dos 

grups participants. Per tal de facilitar la lectura i la comprensió, s’han separat els resultats 

en tres apartats (pares, tutors, infants). Només s’han destacat en taules aquelles 

puntuacions estadísticament significatives o rellevants per l’estudi. 

3.4.1 BASC (P) 

A la taula 4 s’observen diferències estadísticament significatives a quatre escales 

(hiperactivitat, problemes d’atenció, atipicitat, ansietat). L’escala de depressió no 

presenta una diferència significativa, però té una p = .052 i una grandària de l’efecte quasi 

mitjana d = 0.49. A les altres escales clíniques (agressivitat, problemes de conducta, 

retraïment, somatització) les diferències no han estat significatives. Els nens amb dislèxia 

puntuen més alt en totes les escales.  
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Taula 4. Diferències intergrupals en les escales clíniques.  

 Grup Dislèxia 

(N = 32)* 

Grup Control 

(N = 33) 

   

 M DE M DE t p d 

HipT 53.59 10.88 47.52 10.60 -2.28 .026 0.57 

PatenT 

AtipiT 

DepreT 

AnsieT 

61.97 

53.29 

56.34 

55.81 

10.03 

11.09 

15.59 

11.87 

45.85 

44.48 

49.76 

45.82 

6.44 

8.14 

10.63 

8.15 

-7.69 

-3.60 

-1.99 

-3.97 

.000 

.001 

.052 

.000 

1.92 

0.91 

0.49 

0.98 

Nota: HipT = Hiperactivitat, PatenT= Problemes d’atenció, AtipiT = Atipicitat, DepreT = Depressió, 

AnsieT = Ansietat. *A l’escala Atipicitat hi ha 31 subjectes.   

Les escales de problemes d’atenció, atipicitat i ansietat presenten una grandària de 

l’efecte gran. L’escala d’hiperactivitat la presenta mitjana i la de depressió, tot i estar al 

llindar, també pot ser considerada mitjana (0.50).   

Com indica la taula 5, les escales adaptatives que mostren diferències estadísticament 

significatives són habilitats socials i lideratge. A la taula no es destaca l’escala 

adaptabilitat perquè la diferència no va resultar estadísticament significativa t(50) = 

1.714, p = 0.093, d = 0.48, tot i tenir una grandària de l’efecte quasi mitjana. Els nens 

amb dislèxia presenten puntuacions més baixes en les dues escales.  

Taula 5. Comparació entre grups en les escales adaptatives.  

 Grup Dislèxia 

(N = 32) 

Grup Control 

(N = 33) 

   

 M DE M DE t p d 

HsociT 48.75 12.09 56.61 9.28 2.95 .005 0.73 

LiderT 47.22 10.01 54.97 10.29 3.08 .003 0.76 

Nota: HsociT = Escala Habilitats Socials, LiderT = Escala Lideratge.  

Com s’observa a la Taula 6, totes les dimensions globals presenten diferències 

estadísticament significatives. Per ordre de significació trobem el nivell general de 

problemes del nen (ISC), seguit d’habilitats adaptatives, interiorització de problemes i 

exteriorització de problemes.  
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Taula 6. Diferències en les dimensions globals entre grups.  

 Grup Dislèxia 

(N = 32)* 

Grup Control 

(N = 33) 

   

 M DE M DE t p d 

ExproT 51.84 12.51 46.36 8.28 -2.09 .041 0.52 

InproT 

HadaptT 

IscT 

53.75 

47.16 

57.35 

12.46 

11.14 

11.59 

47.00 

56.18 

45.42 

10.26 

9.83 

8.48 

-2.39 

3.42 

-4.72 

.020 

.001 

.000 

0.59 

0.86 

1.18 

Nota: ExproT = Exterioritzar problemes, InproT = Interioritzar problemes, HadaptT = Habilitats 

adaptatives, IscT =  nivell general de problemes del nen. * L’ISC compta amb 31 participants.  

Les dimensions globals d’habilitats adaptatives i l’ISC presenten una grandària de 

l’efecte gran. En canvi, les dimensions d’exteriorització i interiorització de problemes la 

presenten mitjana. Els nens amb dislèxia obtenen major puntuació en exteriorització, 

interiorització i nivell general de problemes, així com, menor puntuació en habilitats 

adaptatives.  

Finalment, la taula 7, mostra diferències estadísticament significatives en la 

tendència de valoració negativa dels pares cap als fills (Índex F) i en la consistència 

interna de les respostes (ICR). El patró de respostes (PTR) no s’ha introduït perquè no 

presenta diferències significatives.  

Taula 7. Diferència dels grups en les escales control.  

 Grup Dislèxia 

(N = 32) 

Grup Control 

(N = 33) 

   

 M DE M DE t p d 

IfPD 0.97 1.38 0.24 0.66 -2.72 .008 0.68 

IcrPD 5.16 2.32 3.82 2.24 -2.37 .021 0.59 

Nota: IfPD = respostes negatives dels pares (Índex F), IcrPD = Índex de consistència de resposta.   

El grup clínic ha presentar puntuacions més altes.  

3.4.2 BASC (T) 

Destacades a la taula 8, es troben les escales clíniques que han presentat diferències 

estadísticament significatives. Els infants amb dislèxia han obtingut puntuacions 

significativament superiors a les del grup control. A més, la grandària de l’efecte en totes 

les escales de la taula ha estat gran. 

Les escales d’agressivitat, hiperactivitat, problemes de conducta i somatització no 

han mostrat diferències significatives. L’escala de problemes de conducta presenta una 

grandària de l’efecte petita.  
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Taula 8. Diferències entre grups en les escales clíniques.  

 Grup Dislèxia 

(N = 25)* 

Grup Control 

(N = 33) 

   

 M DE M DE t p d 

PatenT_1 56.64 11.90 44.88 5.72 -4.56 .000 1.32 

PaprenT_1 

AtipiT_1 

DepreT_1 

AnsieT_1 

RetraT_1 

64.17 

53.84 

54.04 

55.46 

56.92 

10.36 

13.59 

17.42 

15.08 

16.29 

45.24 

45.27 

44.03 

45.45 

45.42 

6.25 

6.29 

6.62 

8.31 

8.09 

-7.96 

-2.92 

-2.73 

-2.94 

-3.24 

.000 

.006 

.011 

.006 

.003 

2.30 

0.85 

0.80 

0.86 

0.94 

Nota: PatenT_1 = Problemes d’atenció, PaprenT_1 = Problemes aprenentatge, AtipiT_1 = Atipicitat, 

DepreT_1 = Depressió, AnsieT_1 = Ansietat, RetraT_1 = Retraïment. * Les escales de problemes 

d’aprenentatge i ansietat tenen 24 subjectes.  

La taula 9 mostra com totes les escales adaptatives han manifestat diferències 

estadísticament significatives, amb grandàries de l’efecte mitjanes o grans.  

Taula 9. Comparació intergrupal en les escales adaptatives.  

 Grup Dislèxia 

(N = 25)* 

Grup Control 

(N = 33)** 

   

 M DE M DE t p d 

AdaptaT_1 45.77 10.64 55.85 8.03 3.73 .001 1.08 

HsociT_1 

LiderT_1 

HabEsT_1 

48.58 

44.76 

45.08 

12.66 

9.32 

10.77 

56.12 

52.33 

53.24 

10.22 

9.68 

7.26 

2.48 

3.00 

3.27 

.016 

.004 

.002 

0.67 

0.79 

0.91 

Nota: AdaptaT_1 = Adaptabilitat, HsociT_1 = Habilitats socials, LiderT_1 = Lideratge, HabEsT_1 = 

Habilitats per l’estudi. *L’escala Adaptabilitat té 22 participants i la d’Habilitats socials 24. **A l’escala 

Adaptabilitat hi ha 26 subjectes.  

Els nens del grup control mostren puntuacions significativament superiors a totes les 

escales. Per tant, el grup clínic revela menys capacitat de lideratge, menors habilitats 

socials, d’estudi i adaptació.  

Les puntuacions en les dimensions globals representades en la taula 10 evidencien 

diferències estadísticament significatives en les dimensions d’interiorització de 

problemes, problemes escolars, habilitats adaptatives i nivell general de problemes del 

nen. L’escala d’exteriorització de problemes no es destaca per manca de significació 

estadística. A més, la grandària de l’efecte és insignificant.  

Les grandàries de l’efecte de les dimensions representades en la taula són totes grans 

menys la d’interiorització de problemes que és mitjana. El grup experimental mostra 

majors puntuacions en quasi totes les escales, menys en habilitats adaptatives.   
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Taula 10. Diferències en les dimensions globals entre grups.  

 Grup Dislèxia 

(N = 24)* 

Grup Control 

(N = 33) 

   

 M DE M DE t p d 

InproT_1 

PEscolT_1 

HadaptT_1 

IscT_1 

51.67 

61.71 

45.48 

52.75 

12.89 

9.88 

10.03 

13.13 

43.82 

45.24 

55.91 

43.42 

7.05 

6.05 

9.75 

5.67 

-2.70 

-7.23 

3.99 

-3.27 

 

.011 

.000 

.000 

.003 

0.79 

2.09 

1.06 

0.98 

Nota: InproT_1 = Interiorització de problemes, PEscolT_1 = Problemes escolars, HadaptT_1 = Habilitats 

adaptatives, IscT_1 = Nivell general de problemes del nen (ISC). *Hi ha 25 subjectes a l’escala d’Habilitats 

Adaptatives.  

Finalment, en l’índex F (tendència a valorar negativament) de les escales control, el 

grup control presenta una mitjana de 0.12 (DE = 0.33) i l’experimental de 1.16 (DE = 

1.57). En l’índex de consistència de les respostes (ICR) la mitjana del grup control és de 

3.61 (DE = 2.34) i la de l’experimental 5.44 (DE = 2.36). En els dos casos t(25.62) = -

3.25, p = .003, d = 0.98 i t(56) = -2.94, p = .005, d = 0.78, respectivament, les diferències 

van resultar estadísticament significatives. L’escala de patró de resposta (PTR) no mostra 

diferències significatives. 

3.4.3 BASC (S) 

En la taula 11 les escales clíniques d’actitud negativa cap als professors, locus de 

control, estrès social, depressió i sentit d’incapacitat presenten diferències estadísticament 

significatives. Totes les grandàries de l’efecte són grans menys la d’actitud negativa cap 

als docents que és mitjana. El fet de no presentar diferències significatives no s’han 

plasmat en la taula les escales d’actitud negativa cap a l’escola, atipicitat, cerca de 

sensacions, somatitzacions i nivell d’ansietat. La grandària de l’efecte a l’escala de 

somatització és gran i en l’actitud negativa cap a l’escola, petita.  

 Els infants amb dislèxia manifesten un major sentiment d’antipatia i ressentiment 

cap als docents, major locus de control extern, més sentiment d’estrès en les relacions 

socials, major sentiment de tristesa i percepció de fracàs en l’escola. Així i tot, les 

puntuacions no indiquen risc.  
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Taula 11. Diferències entre grups en les escales clíniques.  

 Grup Dislèxia 

(N = 17)* 

Grup Control 

(N = 25) 

   

 M DE M DE t p d 

ANPrT_2 51.12 9.45 45.60 5.87 -2.14 .042 0.74 

LConT_2 

ESoT_2 

DepT_2 

SIncT_2 

 

53.81 

55.69 

55.24 

56.53 

11.87 

13.37 

15.91 

17.51 

42.16 

44.12 

44.80 

46.12 

5.51 

5.60 

3.86 

6.02 

-3.68 

-3.28 

-2.65 

-2.36 

.002 

.004 

.017 

.029 

1.36 

1.23 

0.99 

0.87 

Nota:  ANPrT_2 = Actitud negativa cap als professors, LConT_2 = Locus de control, ESoT_2 = Estrès 

Social, DepT_2 = Depressió, SIncT_2 = Sentit d’incapacitat. *Locus de control i Estrès Social tenen 16 

subjectes.  

Com s’observa a la taula 12 hi ha diferències estadísticament significatives en les 

escales adaptatives de relacions interpersonals, relacions amb els pares i confiança en un 

mateix. Totes elles amb una graderia de l’efecte gran. L’escala d’autoestima no és 

representada a la taula per manca de significació estadística. Tot i això, la seva grandària 

de l’efecte és mitjana d = 0.62.  

Taula 12. Comparació dels grups en les escales adaptatives.  

 Grup Dislèxia 

(N = 17)* 

Grup Control 

(N = 25) 

   

 M DE M DE t p d 

RInT_2 50.56 7.19 54.80 2.68 2.26 .037 0.86 

RPaT_2 

CSiT_2 

 

47.41 

41.59 

9.67 

13.82 

54.00 

52.84 

4.75 

6.90 

2.60 

3.50 

.016 

.001 

0.92 

1.10 

Nota: RInT_2 = Relacions Interpersonals, RPaT_2 = Relacions amb els pares, CSiT_2 = Confiança en si 

mateix. *L’escala de Relacions Interpersonals té 16 participants.  

Els subjectes del grup experimental manifesten menys satisfacció en les seves 

relacions amb els altres, menys percepció d’importància dins la família i menys confiança 

en si mateixos. Tot i les diferències, les puntuacions no indiquen risc pel grup 

experimental.  

La taula 13 manifesta les diferències estadísticament significatives en les dimensions 

globals de desajustament clínic, ajustament personal i en l’índex de símptomes 

emocionals (ISE), amb una grandària de l’efecte gran en totes elles menys en 

desajustament clínic, que és mitjana.  
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Taula 13. Diferència de puntuacions intergrupals en dimensions globals.  

 Grup Dislèxia 

(N = 16) 

Grup Control 

(N = 25) 

   

 M DE M DE t p d 

DCliT_2 51.81 11.38 44.76 7.94 -2.17 .040 0.75 

APerT_2 

IseT_2 

 

45.44 

55.63 

11.43 

12.79 

54.76 

44.80 

3.95 

4.74 

3.14 

-3.25 

.006 

.005 

 

1.20 

1.24 

Nota: DCliT_2 = Desajust clínic, APerT_2 = Ajust personal, IseT_2 = Índex de símptomes emocionals. 

La dimensió no esmentada a la taula per falta de significació estadística és la de 

desajust escolar.  

Els nens amb dislèxia presenten major dificultat en les relacions personals, un índex 

general d’angoixa més elevat i un indicador major d’alteracions emocionals serioses. 

Curiosament els nens del grup control puntuen més alt en desajust escolar. Totes les 

puntuacions es troben en el rang mitjà.  

Les escales de control representades en la taula 14 revelen diferències estadísticament 

significatives amb una grandària de l’efecte gran.  

Taula 14. Comparació entre grups en les escales control.  

 Grup Dislèxia 

(N = 17)* 

Grup Control 

(N = 25)** 

   

 M DE M DE t p d 

ILPD_2 4.33 2.50 8.29 2.69 2.73 .020 1.52 

InFPD_2 

IcrPD_2 

 

1.18 

4.41 

1.24 

2.29 

0.16 

2.20 

0.47 

1.53 

-3.23 

-3.76 

.004 

.001 

1.18 

1.18 

Nota: ILPD_2 = Índex L, InFPD_2 = Índex F, IcrPD_2 = ICR. * L’Índex L té 6 subjectes. **L'Índex L 

presenta 7 participants.  

L’índex L mostra la tendència del grup control a presentar una imatge exageradament 

positiva d’un mateix. Per contra, el grup clínic habitualment respon a més elements 

extremadament negatius (índex F). També hi ha diferències en la consistència interna de 

les respostes entre grups.  

Per últim, l’escala de patró de resposta (PTR) no va obtenir una diferència 

significativa.  
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4. Discussió  

L’objectiu de l’estudi va ser examinar la coexistència de problemes internalitzats, 

externalitzats i dèficits en la memòria de treball i fluència verbal en nens amb dislèxia.  

En relació a la fluència verbal, la mostra clínica de l’estudi revela diferències en 

comparació amb el grup control en les escales semàntica i fonètica de la prova de fluïdesa 

verbal del NEPSY-II. En contraposició a les troballes fetes per Lima et al. (2013) les 

úniques diferències estadísticament significatives s’han trobat en l’escala semàntica, 

denotant un menor rendiment del grup clínic.  

Tampoc s’han trobat diferències estadísticament significatives entre grups en 

memòria de treball verbal i visual (Dígits, Span Dibuixos). Els resultats d’aquest estudi 

contradiuen investigacions anteriors (Lima et al., 2013; Moura et al., 2015; Peng et al., 

2016; Swanson et al., 2009; Varvara et al., 2014; Wang et al., 2013) les quals sí que 

especifiquen dèficits.  

La inconsistència de resultats al voltant de la memòria de treball en comparar nens 

amb i sense dislèxia no està resolta. De fet, alguns autors expliquen que tal vegada la 

memòria de treball no és un bon (o el millor) predictor de la dislèxia (Bovo et al., 2016). 

Per aquest motiu, probablement aquesta mesura no sigui la clau del problema.  

En el BASC, pares i tutors, coincideixen en avaluar els nens amb dislèxia en 

comparació als controls amb major simptomatologia depressiva, problemàtiques 

d’atipicitat, ansietat, interiorització de problemes i nivell general de problemes. També 

valoren unes menors habilitats socials, capacitats de lideratge i habilitats adaptatives. Tant 

pares com tutors manifesten una tendència a respondre negativament sobre els nens amb 

dislèxia i mostren diferències en la consistència interna de les respostes als qüestionaris. 

Malgrat indicar diferències significatives, cap de les puntuacions anteriors situa als nens 

amb dislèxia dins l’interval de població clínic.   

Les dades anteriors coincideixen amb les de Lindebland et al. (2015) els quals 

exposaven que els símptomes internalitzats detectats en nens amb dislèxia són pocs. 

Igualment, Nelson et al. (2011) també defensaren la presència de major simptomatologia 

ansiosa, però sense considerar-la clínicament significativa.  

Pares i tutors no reporten diferències significatives en les variables d’agressivitat, 

problemes de conducta, somatització i patró de respostes. En aquest cas, la mostra clínica 
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no expressa major quantitat de queixes físiques a diferència de les troballes fetes per 

Galuschka et al. (2016). 

Finalment, es troben disconformitats entre pares i tutors. Únicament els pares troben 

diferències estadísticament significatives entre els nens amb i sense dislèxia en problemes 

d’atenció, ubicant-los en situació de risc. En les escales d’hiperactivitat i retraïment passa 

el mateix, els pares atorguen majors puntuacions en hiperactivitat i els tutors en 

retraïment.  

Estudis previs ja identificaren com els pares trobaven diferències significatives en 

problemes d’atenció, però els professors també ho feien (Dahle et al., 2015). Curiosament, 

pel que fa als nivells d’hiperactivitat i retraïment, les troballes d’estudis anteriors 

difereixen amb les dades actuals, ja que, els pares informaven de majors símptomes 

internalitzats (Dahle et al., 2015; Knivsberg et al., 2008). 

L’escala d’aprenentatge i la dimensió de problemes escolars avaluades pels tutors 

indiquen risc pels nens amb dislèxia. L’escala d’habilitats per l’estudi no ho fa.  

Pel que fa a l’autoinforme, els nens, a diferència dels pares i professors,  no 

manifesten majors problemàtiques d’atipicitat i ansietat. Probablement hi ha un biaix 

perceptiu en pares i professors, és a dir, una tendència a associar la dislèxia amb la 

presència de problemes conductuals i /o emocionals. A més, el creixent coneixement 

sobre dislèxia, les adaptacions curriculars i les noves tecnologies podrien estar reduint 

l’experimentació d’aquests símptomes. També s’observen diferències en les dimensions 

d’interiorització de problemes, habilitats adaptatives i nivell general de problemes del 

nen, perquè els infants puntuen dins la normalitat. Aquestes dades coincideixen amb les 

de Maag et al. (2006) i Nelson et al. (2011). 

Els nens informen d’un major sentiment d’antipatia i ressentiment cap als docents, 

un major locus de control extern, més sentiments d’estrès en les relacions socials i una 

major percepció de fracàs. La sensació de fracàs i el sentiment d’antipatia pot venir donat 

per la importància que té l’alfabetització i el rendiment escolar en la societat (Burden, 

2008; Lindebland et al., 2015; Novita, 2016). Treure baixes notes podria suscitar un 

sentiment de frustració i aquest generar ressentiment cap als docents. Curiosament el grup 

clínic no presenta una actitud negativa cap a l’escola. Tampoc revela diferències 

significatives en les escales de cerca de sensacions.    
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Els infants també indiquen experimentar menor satisfacció en les seves relacions amb 

els altres, menys percepció d’importància dins la família i menor confiança en si 

mateixos. És més, les dimensions globals de l’autoinforme revelen unes majors dificultats 

en les relacions personals, un índex general d’angoixa més elevat i un major indicador 

d’alteracions emocionals. Pel que fa al desajust escolar, són els nens normolectors qui 

puntuen més alt, però dintre de la normalitat. Segons Mammarella et al. (2016) la manca 

d’acceptació social és un factor de risc de problemes secundaris en trastorns 

d’aprenentatge. Tot i això, no es detecta risc per l’autoestima. 

Igual que els pares i docents, els nens no revelen diferències estadísticament 

significatives en l’escala de somatització ni en el patró de resposta. Així com també 

coincideixen en l’experimentació d’un major nombre de símptomes depressius. En 

general, els dos grups mostrals han volgut donar una imatge exageradament positiva d’un 

mateix, presentant una major tendència el grup control.  

Si es comparen els resultats actuals amb estudis anteriors es pot observar com varia 

el grau de significació estadística en fluència verbal, sobretot en l’àrea semàntica. També 

com els dèficits en memòria de treball no tenen per què ser indicadors de dislèxia. De fet, 

a diferència d’investigacions prèvies no s’han detectat alteracions en aquesta. En el cas 

dels problemes conductuals i/o emocionals els resultats són relativament coincidents amb 

dades anteriors. És a dir, conflueixen que els nens amb dislèxia tendeixen a presentar 

majors problemes conductuals i/o emocionals i que la significació de les dades varia en 

funció de l’informant. En resum, la majoria d’estudis arriben a conclusions similars a les 

nostres.  

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

5. Conclusions  

5.1 Conclusions generals  

 

a) El grup clínic rendeix menys en fluència verbal, però només es detecten 

diferències estadísticament significatives en l’àrea semàntica. En la majoria 

d’estudis previs el grup clínic presenta un menor rendiment en les dues tasques 

verbals, però sobretot en fonètica, ja que suposadament la semàntica els és 

més fàcil (Lima et al., 2013; Landerl et al., 2009; Moura et al., 2014; Moura 

et al., 2015; Marzocchi et al, 2008, Varavara et al., 2014). També s’observen 

estudis que no detecten diferències intergrupals en cap de les dues tasques 

verbals (Mielnik et al., 2015).  

b) No es revelen diferències intergrupals estadísticament significatives en 

memòria  de treball verbal i visual. El grup control obté un major rendiment 

en memòria verbal i el clínic en memòria visuoespaial. Tot i que estudis previs 

havien trobat diferències en aquest procés cognitiu, alguns autors consideren 

que sovint no és el millor predictor de dislèxia (Bovo et al., 2016).   

c) El grup experimental presenta major simptomatologia internalitzant i 

externalitzant, però quasi sempre amb puntuacions dintre de la normalitat. Les 

dades varien una mica depenent de l’informant. Els pares tendeixen a reportar 

major problemàtica externalitzant que els tutors. En general s’observen 

poques problemàtiques externalitzants. 

En conclusió, les dades recollides se sumen al creixent nombre d’estudis que 

suggereixen que els nens amb dislèxia sí tendeixen a experimentar major 

simptomatologia emocional i conductual, però sense trobar-se dintre de l’interval de 

població clínic. Respecte als dèficits de caràcter cognitiu o neuropsicològic, els resultats 

posen de manifest la relativa capacitat predictiva de dislèxia de les funcions executives 

concretes.  

5.2 Limitacions i possibilitats  

 

Les limitacions presents en l’estudi han estat la reduïda mida de la mostra, la qual 

impossibilita la generalització dels resultats, el marge temporal, els problemes 

d’accessibilitat als centres educatius, els diferents nivells de gravetat del trastorn, les 
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condicions ambientals dels centres escolars, l’autonomia total dels pares i mestres a l’hora 

d’emplenar els qüestionaris i els possibles tractaments previs dels nens amb dislèxia.  

Quant a les possibilitats, es podria realitzar una comparació exhaustiva entre sexes, 

entre diferents tipus de dislèxia (fonològica, superficial i mixta), entre nivells de gravetat 

(lleu, moderada i severa) i grups d’edat. En futures investigacions es podria incrementar 

la mida de la mostra.  
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