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Invitació a participar en un estudi dels perfils neuropsicològics de 
nens amb i sense trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat 
(TDAH) 
 
Benvolguts membres de la comunitat universitària, 

Estam desenvolupant un projecte finançat en el Pla Nacional d'investigació (MINECO, AEI) 
que té com a objectiu l'estudi dels perfils de rendiment neuropsicològic de nens i adolescents 
tant amb TDAH com sense TDAH (els participants han de tenir entre 8 i 15 anys). El projecte 
es desenvolupa de manera similar a la Universitat de les Illes Balears i a la Universitat de 
Sevilla, i de manera coordinada amb un grup de recerca del Cincinnati Children's Hospital 
Medical Center. 

La participació en el projecte suposa donar suport a la investigació en el camp del TDAH, un 
dels trastorns més prevalents i amb més impacte en la vida del nen, les famílies i les escoles. 
Les dades, tant de nens amb TDAH com de nens sense el trastorn, poden ajudar-nos a 
desenvolupar procediments diagnòstics més objectius i, en el futur, procediments 
d'intervenció més específics i eficaços. 

De manera resumida, la participació en l'estudi només implica, en primer lloc, que els pares i 
educadors emplenin un breu qüestionari i, en segon lloc, que els nens siguin avaluats en un 
seguit de proves i tasques que mesuren el funcionament neuropsicològic (tasques d'atenció, 
de memòria, de velocitat, d'impulsivitat, etc.). 

Les famílies participants rebran un complet informe sobre els resultats obtinguts pel seu fill/a, 
que podran compartir amb els centres escolars o amb qui estimin oportú i, a més, podran 
sol·licitar una compensació econòmica en concepte de desplaçaments al campus de la UIB. 

A l’enllaç següent podeu trobar informació més detallada de tot l'estudi i les dades de 
contacte amb els investigadors: 

<https://sites.google.com/view/neuroperfil> 

Gràcies per atendre'ns. 

Atentament, 

Mateu Servera 
Investigador principal 
IUNICS/IdISBa 
Universitat de les Illes Balears 
 
+ Info: 
E-mail: tdah2014@gmail.com 
Tel. (preferiblement els matins): 671 464 357 

 

 


