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1. Qui som

Jordi Sunyer Xavier Querol 
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NOVOXEL
Jesús Pujol



2. Objectiu 

Descobrir els efectes de la contaminació atmosfèric a en el 

neurodesenvolupament dels escolars. 

I en concret:

�Mesurar els contaminants a l’aire de l’escola.
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�Mesurar els contaminants a l’aire de l’escola.

� Avaluar la possible associació amb la capacitat de treball, impulsivitat, la manca 

d’atenció i els trastorns de conducta.

� Avaluar l’existència de subgrups més susceptibles als efectes de la contaminació

�Avaluar les possibles alteracions a nivell estructural del cervell (Ressonància)



39 escoles

3 escoles St Cugat

36 escoles Barcelona

2.904 nens de primària

Mesures i qüestionaris:

4. Disseny de l’estudi
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�Mesura de contaminació de l’escola (exterior i interior)

�Proves psicomètriques als nens (4 vegades)

�Qüestionari professors 

�Qüestionari pares (dades néixer, exercici físic, ruta, medicació)

�Mostra de saliva per anàlisi de DNA (2.563 nens)

�Ressonància magnetica (n=400)
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5.Numerositats

� Estan inclosos a l’estudi un total de 2.904 nens (tests ordinador >=1)

�D’aquests, 2.874 tenen tots els qüestionaris (pares i mestres)

�3.66 tests per alumne � 10.647 tests fets
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�3.66 tests per alumne � 10.647 tests fets



6. Estudi posterior (MRI)

1069 cartes

721  SI volen INFO

348  NO volen INFO

232 si volen fer MRI

61 rebutgen

428 pendents
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Particpants:

•Famílies molt compromeses amb l’estudi

•Nens amb TDAH o altres trastorns

•Imatges/informe

•Codi-nom

Es vol arribar a fer 400 ressonàncies ���� 10 per escola



7.Comparacions

Nens participants VS no participants

Escoles participants VS no participants

�No varien en quan a nivells de contaminació i índex socioeconòmics.
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Nens participants VS no participants

�En el grup de No participants hi havia més proporció de nens amb

símptomes deTDAH i el rendiment escolar una mica més baix.

�En alguns dels tests d’ordinador els NO particpants van puntuar 

una mica pitjor.



8.Estat actual i plans de futur

On estem:

�Ja s’han fet les 4 visites i les mesures de contaminació

�Depuració bases de dades

�Extracció DNA

Què queda per fer :
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Què queda per fer :

�Anàlisis estadístics

�Anàlisis genètic

�Ressonàncies magnètiques

�5ª visita? (tests ordinador, hivern 2014)



Escoles participants

Antoni Brusi
Baloo
Betània – Patmos
Centre d’estudis Montseny
Col·legi Shalom
Costa i Llobera 
El sagrer
Els Llorers
Escola Pia de Sarrià
Escola Pia Balmes

Lloret
Menéndez Pidal
Nuestra Señora del Rosario
Miralletes
Ramon Llull
Rius i Taulet
Pau Vila
Pere Vila
Pi d'en Xandri
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Escola Pia Balmes
Escola concertada Ramon Llull
Escola Nostra Sra. de Lourdes
Escola Tècnica Professional del Clot
Ferran i Clua
Francesc Macià
Frederic Mistral
InfantJesús
Joan Maragall
Jovellanos
La Llacuna del Poblenou

Pi d'en Xandri
Projecte
Prosperitat
Sant Ramon Nonat - Sagrat Cor
Santa Anna
Sant Gregori
Sagrat Cor Diputació
Tres Pins
Tomàs Moro
Torrent d'en Melis
Virolai.



MOLTES GRÀCIES!!!!!!
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Comunicació de resultats/ medis de comunicació

Pàgina web 
www.creal.cat/projectebreathe

Vídeo divulgatius

Congressos internacionals (ISEE 2013, Basel)

Revistes científiques
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Vídeo divulgatius
http://www.xplorehealth.eu/en/media/how-does-air-pollution-affect-our-brain
http://www.youtube.com/watch?v=8wXJVIdXblg&list=UUukulbJkh-fb979JU2ECZyA&index=1

Notícies TV3
http://www.324.cat/video/4472040/LA-QUALITAT-DE-LAIRE-AFECTARIA-EL-RENDIMENT-ESCOLAR

El escarbajo Verde (TV2)
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-aire-respiras/1613468/

Notícia al Periódico


