
RELACIONS ENTRE LA INTEL·LIGÈNCIA FLUÏDA I CRISTAL·LITZADA I EL VOLUM DE LES 
SUBÀREES DE L’HIPOCAMP. UN ESTUDI AMB TESTS ESTANDARDITZATS I RM 
Bru Gómez Bonilla 
IES Manuel de Cabanyes 

Introducció 
Des de l’aparició del concepte intel·ligència per primera vegada a principis del segle XX, aquesta 
ha constituït el centre de nombroses investigacions que han donat lloc a proves per a mesurar-la i 
teories per explicar-ne les característiques. L’estudi de la intel·ligència a nivell cerebral relaciona la 
cognició amb l’estructura, eficiència, volum, etc. de l’encèfal. La meva recerca analitza el volum de 
les subàrees de l’hipocamp relatiu al volum intercranial total (ICV) mitjançant ressonàncies 
magnètiques estructurals (RM), i el nivell intel·lectual de 67 subjectes sans d’entre 17 i 24 anys. 
Els participants formen part del projecte BeijingEnhanced de la Beijing Normal University (Xina), 
unes dades d’accés obert contingudes en el repositori INDI del Child Mind Institute. Investigacions 
recents mostren que hi podria haver relacions entre l’hipocamp i la intel·ligència, tot i que es 
desconeix exactament quin paper juga aquesta estructura cerebral en la cognició. La raó de ser 
del treball és aportar noves dades a la recerca actual per tal de comprendre millor el funcionament 
del cervell, fet que a la llarga permet investigar nous tractaments per a patologies psiquiàtriques i 
neurològiques.  

Hipòtesi 
Existeix una relació significativa entre el volum de les subàrees de l’hipocamp i les mesures 
d’intel·ligència PIQ, VIQ i FSIQ.  
Hi ha una correlació positiva entre l’àrea CA1 i la intel·ligència cristal·litzada (a través del VIQ), i 
una relació negativa entre les àrees CA4 i DG i la intel·ligència fluïda (a través del PIQ).  

Objectius 
Establir les possibles relacions entre el volum de les subàrees de l’hipocamp i la intel·ligència. 
Desenvolupar una investigació amb ressonàncies magnètiques cerebrals, tenint en compte  
Aproximar-me a l’estudi de la intel·ligència humana des de diferents perspectives.  
Conèixer el cervell a través de la neuroimatge (RM), especialment l’hipocamp.  
Aprendre a fer ús de la programació per a l’anàlisi de dades mitjançant el software R.  

Metodologia  
En aquesta recerca he seguit el mètode científic. En primer lloc he escollit l’objecte d’estudi i he fet 
una revisió de la literatura científica disponible. Tot seguit, considerant el punt en el que estan els 
estudis en l’àmbit d’intel·ligència i cervell, he formulat les hipòtesis i establert els objectius de la 
investigació. Posteriorment, he dut a terme el procés d’experimentació. Primerament, he escollit la 
mostra i a continuació he realitzat l’anàlisi de les dades demogràfiques dels participants i l’estudi 
volumètric de l’hipocamp a través de la neuroimatge. Finalment, dels resultats obtinguts n’he  
extret les conclusions.  



El treball està dividit en dos grans blocs: teoria i experimentació. En el primer bloc hi exposo el 
marc teòric amb el qual treballo, tant pel que fa l’estudi de la intel·ligència com el de l’hipocamp. 
En el primer capítol exploro el concepte d’intel·ligència, descric els principals tests emprats per a 
mesurar-la i finalment faig una aproximació a les teories que s’empren per estudiar-la a nivell 
psicomètric, de processament de la informació i cerebral. En el segon capítol faig referència a la 
localització, estructura i funcions de l’hipocamp, així com les principals patologies que s’hi 
associen.  
En el segon bloc hi ha l’explicació del treball experimental. Hi exposo la metodologia emprada i els 
procediments concrets que he realitzat, així com les característiques de la mostra. A més a més, 
justifico l’ús dels coeficients VIQ i PIQ del test WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) com a 
mesura de la intel·ligència cristal·litzada i fluïda, respectivament. Per a fer més senzill l’anàlisi de 
dades, he distingit dos estudis segons el tipus d’intel·ligència. Per a cadascun dels estudis mostro 
els resultats gràfics i numèrics obtinguts.  

Resultats  
Per tal d’obtenir resultats, primer he processat les RM mitjançant l’eina HIPS 6.0 de volBrain, (un 
programa de volumetria cerebral). Tot seguit, he creuat els valors obtinguts amb les dades 
d’intel·ligència de la mostra mitjançant el software R. He obtingut gràfics de dispersió i correlacions 
de Pearson (amb el seu p-value) associats a les variables de cada cas.  
A més a més, he analitzat els diferents valors d’intel·ligència de la mostra establint la seva 
distribució normal i comparant-la amb la de la població general. 

Conclusions 
Després de la realització del treball, no he trobat relacions estadísticament significatives entre cap 
de les subàrees de l’hipocamp i els valors FSIQ, VIQ o PIQ. Per tant, rebutjo totes les hipòtesis 
plantejades.  
Malgrat això, aquests resultats no indiquen una manca de relació vertadera entre els dos àmbits 
d’estudi. És a dir, pot ser que existeixi una relació d’algun tipus, però que no s’hagi manifestat en 
aquesta recerca per diversos motius, entre els que s’inclouen una manca de precisió en l’anàlisi 
de volumetria, l’existència d’altres factors que no s’han 
tingut en compte com per exemple l’estrès, i la mostra. 
Aquesta última crec que és l’explicació més probable, i una 
de les mancances del treball. La mostra és petita i presenta 
poca variabilitat pel que fa als resultats dels tests 
d’intel·ligència. És a dir, mentre la població general té un 
FSIQ de 100 de mitjana i una desviació típica de ±15, la 
mostra presenta una mitjana 125 i una desviació típica de 
±8,49.  
Properes investigacions haurien d’incloure mostres més 
àmplies i amb més variabilitat en termes d’intel·ligència. A més a més, també seria interessant 
estudiar les parts dreta i esquera per separat, així com l’asimetria de l’estructura.  

FSIQ en la mostra en blau en comparació 
a la població general, en vermell.
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