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Efectivitat d’un entrenament perceptiu-cognitiu amb el Neurotracker 3D-MOT en 

la millora del rendiment en diverses disciplines esportives. 

The effectiveness of perceptual-cognitive training with the Neurotracker in order 

to improve the performance of three different sporting modalities. 

 

 

RESUM  

L’objectiu d’aquest estudi ha estat l’anàlisi de l’eficàcia en el rendiment esportiu d’un nou 

programa d’entrenament realitzat amb el Neurotracker 3D-MOT. Aquest és un aparell amb 

tecnologia tridimensional on es treballen diferents habilitats perceptiu-cognitives seguint un 

principi de progressió que implica elements visuals, posturals i tècnics. S’ha utilitzat un 

disseny quasi experimental de tipus pre-post test. Un total de 37 esportistes d’elit de 

waterpolo, taekwondo i tennis han participat en aquest estudi dut a terme al Centre d’Alt 

Rendiment de Sant Cugat del Vallès. En una primera fase es van avaluar l’agudesa visual 

estàtica i dinàmica, sacàdics en visió propera i llunyana, sensibilitat al contrast, estereopsi i 

temps de resposta perifèric. Tanmateix, esportistes i entrenadors van valorar el nivell de 

rendiment esportiu mitjançant els paràmetres concentració, velocitat perceptiva i visió 

perifèrica, operativitzats en un qüestionari d’escales visuals analògiques elaborat amb 

aquesta finalitat. La segona fase inclogué 26 sessions d’entrenament amb el Neurotracker 

repartides de la següent manera: 14 assegut, 6 dret i 6 d’integració comprometent l’equilibri. 

Addicionalment, tant l’esportista com el seu entrenador van seguir complimentant l’esmentat 

qüestionari per valorar la progressió. Per últim, es van repetir els exàmens del pre-test. Els 

resultats obtinguts indiquen que el programa d’entrenament proporciona millores en la major 

part d’habilitats avaluades, potenciant així mateix el rendiment esportiu.  

Paraules clau: habilitats perceptiu-cognitives, Neurotracker 3D-MOT, visió perifèrica, 

velocitat de processament de la informació, atenció selectiva, esportistes d’elit. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to analyze the effectiveness of a new training program to 

improve sports performance using the Neurotrecker 3D-MOT instrument. It uses 3D 

technology and is designed to work on different perceptive-cognitive skills of elite athletes 

following a progression principle which involves visual, postural and technical elements. A 

quasi-experimental design of pre-post test design was utilized. A total of 37 athletes who 

participate in water polo, taekwondo and tennis, took part in the study which was carried out in 

the Olympic Training Center (CAR). The following visual skills were evaluated in the first 

phase: static and dynamic visual acuity, saccadic fixations at distance and near, visual 

contrast sensitivity, stereopsis, and response time to peripheral stimulus. Furthermore, a 

visual analogical scaled questionnaire was used to analyze the athlete’s visual concentration, 

perception speed and peripheral vision in order to determine their subjective level of 

performance. The second phase was made up of 26 training sessions with the Neurotracker 

3D-MOT, performed in the following way: 14 seated, 6 standing up and 6 in an integrated 

position where balance was necessary. At the same time, athletes and their coaches 

completed the questionnaire to evaluate their subjective improvement. Finally, the pre-test 

exams were repeated. The results of the study indicated that the training program with the 

Neurotracker lead to an improvement in most visual skills, as well as some transference to 

sports performance. 

 

Key words: perceptive-cognitive skills, Neurotracker 3D-MOT, peripheral vision, speed of 

information processing , selective attention, elite athletes. 

 

INTRODUCCIÓ:    

La pràctica esportiva ha esdevingut una activitat quotidiana per a milions de persones a tot el 

món, ja sigui a nivell d’oci, amb finalitats saludables, com a potenciador del benestar social o 

a nivell professional i d’elit, oferint espectacle. 

Com a especialistes de la salut, hem d’insistir en la importància de la pràctica esportiva, ja 

que aquesta contribueix a la formació integral de l’individu, ajudant-lo en les relacions socials i 

conductuals. Aquests múltiples aspectes positius però, no tindrien cap valor, si aquesta 

activitat no es desenvolupés en condicions adients. Tenint en compte que la informació 

sensorial prèvia necessària per a realitzar un moviment correctament és proporcionada 

majoritàriament pel sistema visual, el bon comportament d’aquest esdevé fonamental.  

Així doncs, de la mateixa manera que a ningú se li acudiria córrer una marató sense un calçat 

adient, ni realitzar una competició de tir sense certes mesures de seguretat, també caldria 

tenir present les capacitats visuals dels esportistes.  

En l’activitat esportiva es requereix una resposta constant als estímuls sensorials percebuts. 

Aquest procés, que es produeix des que els diferents sentits són estimulats fins que hi ha una 

resposta, habitualment motora, és complex i pot dividir-se en tres etapes: percepció o 

recepció, integració i resposta motora (Semino & Rodríguez, 2010).  
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Les tres etapes es produeixen de manera seqüencial i han despertat en els investigadors una 

especial atenció, atès que cadascuna d’elles pot ser susceptible d’entrenament, per millorar 

els resultats exigits als esportistes d’elit. A través dels receptors sensorials, l’esportista rep 

multitud d’estímuls de diferent tipus: visuals, auditius, tàctils, olfactoris, etc.  

No tots aquests estímuls seran útils per desenvolupar una determinada activitat i, per tant, no 

totes aquelles informacions han de ser processades. Podríem dir que s’ha d’aprendre a crear 

inconscientment una sèrie de filtres per inhibir tot el que resulta irrellevant.  

En aquest procés de selecció juga un paper molt important l’experiència de l’esportista i la 

seva habilitat per abstreure’s de la informació innecessària. Aquesta habilitat dependrà, en 

definitiva, de la capacitat d’atenció o concentració del subjecte, que podríem diferenciar en 

selectiva, dividida i sostinguda (Puente, 1993). L’atenció selectiva permet respondre als 

aspectes essencials d’una activitat, ignorant els irrellevants, i resulta molt útil en esports 

individuals. Mitjançant l’atenció dividida, molt lligada als esports d’equip (Erickson, 2007), el 

subjecte és capaç de fixar-se i reaccionar davant diferents estímuls simultanis. Finalment, 

l’atenció sostinguda permet mantenir la concentració en una determinada tasca durant un 

període prolongat de temps (Puente, 1993). 

Un cop s’ha dut a terme el procés selectiu de la informació útil, es produeix e l processament 

de la mateixa, conduint-nos a la fase de presa de decisions, per determinar quina serà la 

resposta motora més adient i quins músculs hi estaran implicats (Erickson, 2007). Novament, 

l’experiència de l’esportista influirà en l’eficàcia de cada acció. En la següent fase, després 

d’haver transmès determinades ordres des del cervell al sistema muscular, es produeix la 

resposta motora. Tot aquest procés ha de realitzar-se en mil·lèsimes de segon i no està 

exempt, de que de nou, en mil·lèsimes de segon, s’hagi de fer un canvi en la decisió presa o, 

si més no, un ajust de la posició o del gest, si les circumstàncies que envolten el joc canvien i 

es requereix una nova resposta motora (Williams, Davids & Williams,1999). Com diem, 

l’experiència de l’esportista influirà en que aquest canvi es produeixi de manera ràpida i 

eficaç, determinant en moltes ocasions, l’èxit o el fracàs en el desenvolupament de l’activitat 

esportiva  (Mann, Williams, Ward & Janelle, 2007).  

Tanmateix, el terme esport, engloba múltiples disciplines, amb les seves característiques 

específiques, que es diferencien segons les condicions ambientals, materials o els estímuls 

utilitzats en cada cas, podent parlar d’esports de pilota, aeris, aquàtics, de contacte, etc. 

Tenint en compte la diversitat de modalitats existents, sembla evident que la capacitat visual 

requerida dependrà de l’activitat esportiva a desenvolupar, i que aquesta pot variar 

substancialment d’un esport a un altre. En tots els casos però, és indubtable la importància 

d’una bona visió (Rodríguez, Semino & Salinas, 2010).   

La capacitat visual necessària per desenvolupar una activitat esportiva dependrà de molts 

factors, com ara el moviment dels objectes i els jugadors, la mida de la pilota, la il·luminació, 

el contrast, la velocitat de joc, les dimensions del camp...En resum, una bona visió en 

l’esportista, no es redueix a una bona agudesa visual estàtica (AVE), sinó que entraran en joc 

moltes altres variables inherents a les característiques de l’esport practicat, com la visió 

perifèrica, percepció de les distàncies, l’estimació de les velocitats de desplaçament, el temps 

de reacció visual, etc.. Múltiples capacitats implicades, ja siguin visuals o perceptiu-cognitives, 

que hauran de proporcionar respostes motores adients.  
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Per tant, la descripció de com l’esportista rep els estímuls, com els analitza i com respon a 

ells, i els aspectes referents a l’activitat esportiva, s’haurien de tenir en compte, per part dels 

professionals de la visió, en l’exploració optomètrica (Erickson, 2007). Malauradament, en les 

consultes optomètriques, encara existeix una important mancança d’instrumentació específica 

i assequible per mesurar de forma vàlida i fiable algunes habilitats visuals, com ara els 

moviments oculars, la sensibilitat al contrast, la visió perifèrica o el temps de reacció visual.  

A tot això, l’aparició de l’especialitat optomètrica anomenada “Visió i Esport”, va tenir lloc als 

Estats Units, a la dècada dels seixanta, desenvolupant-se posteriorment en alguns països 

d’Europa com ara Itàlia, Regne Unit, Holanda i Espanya (Roncagli, 1992).  

El concepte de visió esportiva, encara genera confusió entre els diferents especialistes 

implicats, com ara els entrenadors, els esportistes, els metges, els psicòlegs i els 

optometristes. En alguns casos, la visió esportiva és una disciplina que es limita a neutralitzar 

els defectes refractius dels esportistes (ja sigui amb lents de contacte o ulleres), al mateix 

temps que proveeix dels mecanismes de protecció ocular necessaris durant la pràctica de 

l’esport. Per altres, englobaria també la possibilitat de corregir aquells defectes no refractius 

com les alteracions binoculars, per obtenir un grau òptim de funcionalitat del sistema visual. 

Finalment, existeix el grup de defensors de la possibilitat d’entrenar certes habilitats visuals 

amb l’objectiu de potenciar el rendiment esportiu (Coffey & Reichow, 1995; Kirscher, 1993; 

Knudson & Kluka, 1997; Quevedo & Solé, 2007; Roncagli, 1990). Acceptada aquesta última 

possibilitat, definiríem el terme de visió esportiva com un conjunt de tècniques encaminades a 

preservar i millorar la funció visual amb la finalitat d’incrementar el rendiment esportiu, 

entrenant els comportaments visuals requerits en les diferents disciplines esportives 

(Quevedo & Solé, 1994).  

Tenint en compte l’opinió de la major part d’investigadors esmentats, els objectius d’aquesta 

especialitat aniran més enllà de neutralitzar i protegir la funció visual del esportista. Pel que fa 

a la potenciació de la funció visual, ens referim tant a la teràpia visual o l’entrenament visual 

(E.V) general per obtenir un grau òptim de funcionalitat del sistema visual (Erickson, 2007; 

Reichow & Stoner, 1993; Roncagli, 1990), com a l’E.V específic, concebut per desenvolupar 

les habilitats visuals implicades en els diferents esports, sempre amb la finalitat d’incrementar 

el rendiment esportiu (Quevedo & Solé, 1994; Solé, Quevedo & Massafred, 1999). Tanmateix, 

no podem oblidar-nos de l’estudi i l’anàlisi del comportament visual (exploració visual en front 

d’un objecte o situació), on l’objectiu principal és la cerca de la informació rellevant amb la 

finalitat d’anticipar jugades i confeccionar ràpidament les respostes adients (García, Moreno, 

Del Campo & Reina, 2003).   

El disseny i l’execució de qualsevol programa d’entrenament visual ha d’anar precedit d’una 

avaluació optomètrica completa, així com de les habilitats visuals requerides per la disciplina 

esportiva en qüestió, amb l’objectiu d’establir i analitzar el rendiment esportiu del jugador. Les 

habilitats visuals més comunament relacionades amb la control visual de l’acció, i per tant 

amb el rendiment esportiu, són: els moviments oculars (sacàdics i fixacions), flexibilitat 

acomodativa, fusió binocular, percepció de les distàncies, visió perifèrica, sensibilitat visual 

(agudesa visual estàtica i dinàmica) i funció de sensibilitat al contrast, totes elles detallades a 

continuació. 
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L’agudesa visual estàtica (AVE), segons Artigas, Capilla, Felipe i Pujol (1995), constitueix una 

mesura per detectar, reconèixer o resoldre detalls espacials en un text estàtic, d’alt contrast i 

amb un bon nivell d’il·luminació, quan el subjecte avaluat també es troba en condicions de 

repòs. 

 

Tanmateix, existeixen autors que afirmen que l’AVE acostuma a ser superior en esportistes 

que en sedentaris (Sillero & Sampedro, 2002; Solé, Quevedo, Massafred, & Planas, 1999) i 

també trobem recolzament científic a la possibilitat de millora d’aquesta habilitat a través de 

l’entrenament visual (Lasky & Lasky, 1990; McKee & Westheimer, 1978; Quevedo & Solé, 

1995). 

 

L’agudesa visual dinàmica (AVD) és l’habilitat de discriminar detalls d’un objecte quan existeix 

moviment relatiu al subjecte (Ludvigh & Miller, 1958). En la major part de les disciplines 

esportives amb pilota, sembla obvi que una bona AVD serà essencial per un òptim rendiment. 

De fet, Sanderson & Whiting (1974, 1978), varen constatar que l’eficàcia d’interceptar la pilota 

correlaciona de forma significativa amb l´AVD. En aquesta línia, un notable nombre de treballs 

científics aporten dades també sobre la superior AVD dels esportistes respecte a la població 

sedentària (Cash, 1996; Quevedo, 2007; Tidow, Brückner & De Marées, 1987). 

 

A més, també s’han trobat diferències al comparar l’AVD en esportistes de disciplines de 

context dinàmic, com el tennis, amb la d’altres modalitats “menys visuals” com la natació, amb 

una notable superioritat dels primers (Tidow, Wühst & De Marées, 1984). Un altre grup de 

treballs (Long & Riggs, 1991; Long & Rourke, 1989; Ludvigh & Miller, 1958) evidencien la 

possibilitat de millorar l’AVD mitjançant l’entrenament sistemàtic d’aquesta habilitat. 

  

La sensibilitat al contrast (FSC) fa referència a la capacitat per detectar petites diferències 

d’intensitat de gris (Ginsburg, Evans & Cannon, 1983), determinant el llindar de contrast 

necessari per la identificació d’un objecte (Koch, 1989). Aquest nivell de contrast és el mínim 

que permet la discriminació d’un objecte. La sensibilitat al contrast és l’invers del contrast 

llindar percentual (Miller, 1994). Amb referència a la relació amb l’exercici físic, diferents 

treballs (Hoffman, Polan & Powell, 1984; Reichow & Coffey, 1986), defensen que els 

esportistes tenen millor FSC que els sedentaris. Altres autors (Kluka et al., 1995) afegeixen 

que esportistes de major nivell de rendiment esportiu gaudeixen d’una millor FSC. 

 

La major part de desplaçaments que ha de realitzar un esportista requereixen de moviments 

oculars eficaços que possibilitin percebre les parts de l’acció. Els moviments oculars sacàdics 

son curts i ràpids, i permeten a l’individu detectar un objecte en un lloc determinat del camp 

visual i portar-lo ràpidament sobre la fòvea, per a una millor discriminació visual. Es 

relacionen amb la interacció entre visió central i perifèrica (Carpenter, 1988; Rosenbaum, 

1991), i diversos estudis constaten que a major experiència en una activitat, com pot ésser 

qualsevol disciplina esportiva, menor és el nombre i el temps de les fixacions utilitzades per 

explorar l’entorn i les accions de joc (Bard & Fleury, 1976; Kluka, 1990).   

 

La flexibilitat acomodativa és la capacitat que ens permet enfocar i veure nítidament a 

diferents distàncies, i resulta molt important en aquelles activitats on la informació visual, 

situada en diferents posicions, ha de ser processada ràpidament. Esdevé especialment crítica 
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quan ha de mantenir-se un alt nivell d’actuació en períodes prolongats de temps (Loran & 

MacEwen, 1995). 

La percepció de la profunditat és una habilitat que, recolzada per una òptima visió binocular, i 

atès que es basa en la visió en relleu, permet el càlcul ràpid i encertat de les distàncies i les 

relacions espacials dels objectes. En una revisió realitzada per Stine, Arteburn i Stern (1982) 

es conclou que els esportistes tenen millor percepció de les distàncies que la població 

sedentària. 

La visió perifèrica es defineix com l’habilitat de localitzar, reconèixer i respondre a la 

informació en les diferents àrees del camp visual al voltant de l’objecte sobre el qual es fixa la 

mirada. Tot i que la visió perifèrica es considera imprescindible en la majoria de les disciplines 

esportives, encara és més rellevant tenir una òptima simultaneïtat centre-perifèria que permeti 

als esportistes englobar la informació visual de l’objecte en el que fixen la mirada i en el que 

succeeix al voltant, sense haver de realitzar moviments oculars, i encara menys del cap 

(Loran & MacEwn, 1995). Segons investigadors com De Teresa (1992), la visió perifèrica és 

superior en esportistes que practiquen modalitats on aquesta habilitat és primordial (com els 

esports d’equip), que en la població sedentària. 

 

Anant més enllà de la definició i avaluació de les habilitats visuals, és justament l’àrea de 

l’entrenament de les habilitats visuals la que dóna lloc al debat entre diversos investigadors i 

professionals, aspecte polèmic ja apuntat per Stine et al., (1982). Així doncs, dins del context 

optomètric, s’accepta que les habilitats visuals són superiors en els esportistes que en la 

població sedentària (Ando, Kida & Oda, 2001; Brea, Rubiño & García, 1997; Christenson & 

Winkelstein, 1988; De Teresa, 1992; Melcher & Lund, 1992; Montes-Micó, Bueno, Candel & 

Pons, 2000; Sillero & Sampedro, 2002; Solé et al, 1999), i que els esportistes d’elit tenen 

aquestes habilitats més desenvolupades que altres esportistes de menor nivell (Brea et al., 

1997; De Teresa, 1992; Kluka et al, 1995; Reichow & Coffey, 1986). En canvi, hi ha pocs 

estudis i una evident manca de consens en referència al fet de si l’entrenament i la millora de 

les habilitats visuals es transfereix al rendiment esportiu.  

Mentre un nombrós grup d’autors, defensen que, efectivament, la potenciació de les habilitats 

visuals relacionades amb les diferents modalitats esportives poden incrementar el rendiment 

esportiu (Antúnez, 2003; Fradua, 1993; Quevedo & Solé, 1995; Vivas & Hellín, 2007; Wilson 

& Falkel, 2004), un altre conjunt d’investigadors de l’àmbit de la psicologia, que també s’han 

centrat en determinar les diferències visuals entre esportistes experts i novells, qüestionen 

l’existència de qualsevol tipus de relació entre l’entrenament visual i rendiment esportiu 

(Abernethy, 1986; Garland & Barry, 1990; Williams, Davids, Burwitz & Williams, 1994; 

Ferreira, 2002; Ludeke & Ferreira, 2003; Williams et al,. 1999). En els seus estudis conclouen 

que no són les habilitats visuals, com l’AVE, l’AVD, la visió perifèrica, etc., les que marquen 

les diferències entre esportistes experts, esportistes novells i sedentaris, sinó, la forma com la 

informació captada és processada a nivell cognitiu. En aquest sentit, Williams, Davids, 

Burwitz i Williams (1992), denominen hardware visual a les habilitats que, segons aquests 

autors, són poc específiques de la disciplina esportiva en qüestió, incloent salut ocular, AV, 

visió perifèrica, percepció de la profunditat, etc. que s’avaluen amb instruments i tècniques 

optomètriques més o menys estandarditzades. El software o aspectes cognitius de l’anàlisi, 

selecció, codificació, recuperació i maneig general de la informació visual disponible, fa 

referència a la percepció visual, estratègia de cerca visual, anticipació, memòria visual, i 
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visualització. L’avaluació d’aquestes habilitats sembla més complicada, i encara manquen 

esforços per dissenyar mètodes científics objectius, vàlids i fiables per mesurar-les.  

Resumint, destacaríem que aquests autors, si bé admeten que les deficiències del hardware 

poden constituir una limitació en el rendiment esportiu (Ferreira, 2002), també defensen que 

en esportistes amb un sistema visual “normal”, seria el Software o la forma com es processa 

la informació visual el que distingiria entre experts i novells (Abernethy, 1986; Ludeke & 

Ferreira, 2003). Així doncs, segons aquests investigadors, els esportistes més hàbils són 

capaços de seleccionar i extreure informació de les claus més rellevants, i organitzar-la i 

interpretar-la de manera més ràpida i eficaç, essent aquests aspectes cognitius els que 

determinen les diferències en el rendiment esportiu (Ferreira, 2002). 

Fent un repàs a les tècniques desenvolupades per la millora del rendiment esportiu en 

esports d’alt nivell, observem que en els darrers anys s’ha evolucionat substancialment, 

incorporant medis més sofisticats a l’entrenament físic, tàctic, tècnic i psicològic. 

Addicionalment, autors tan rellevants com Williams (1999) defensen que l’esportista d’alt 

nivell depèn tant de les habilitats perceptives i cognitives com de les capacitats físiques o 

motores (Williams, 1999). Tot i així, l’entrenament de la funció visual i perceptiu-cognitiva 

encara no han estat instaurats, malgrat altres aportacions com les d’Antúnez, Argudo, Ruíz, 

Arias i García (2010); Adolphe, Vickers i Laplante (1997); Farrow, Chivers, Hardingham i 

Sachse (1998); Williams i Grant (1999) que, majoritàriament utilitzen paradigmes d’oclusió 

espacial i temporal recolzats en tecnologia audiovisual. Això és especialment paradoxal, 

tenint en compte que segons els autors citats anteriorment (Garland & Barry, 1990; Ferreira, 

2002; Abernethy, 1986; Ludeke & Ferreira, 2003) són aquestes habilitats pertanyents al 

software visual les que poden proporcionar a l’esportista un avantatge respectes als altres.  

El Neurotracker 3D MOT (NT) (www.cognisens.com) està concebut precisament per a 

l’entrenament d’aquestes habilitats perceptiu-cognitives en atletes d’elit. El NT és un aparell 

de tecnologia canadenca, dissenyat recentment per potenciar les habilitats més relacionades 

amb el software visual. Les característiques de les tasques que implica el fan adient tant per 

esports d’equip com per a modalitats individuals que requereixen de respostes ràpides. 

L’entrenament se centra en potenciar la capacitat de l’atleta per assimilar el complex procés 

de moviment i distribució dels seus recursos atencionals, a través del camp visual. D’aquesta 

manera, podrà disminuir el seu temps de resposta i augmentar la capacitat de reacció en les 

opcions de joc (Garland & Barry, 1990). 

 

La tècnica del NT es basa en 4 factors característics per assolir una condició òptima 

d’entrenament, on entren en joc: 1) atenció distribuïda en diferents elements dinàmics 

separats entre sí, coneguts com a MOT (Trajectòria Múltiple de l’Objecte); 2) un camp visual 

ampli; 3) llindars de velocitat (limitació de percepció efectiva) i 4) estereopsi. 

La utilització de la tasca MOT, de rastrejar múltiples elements al mateix temps, va ser 

introduïda per primer cop per Pylyshyn i Storm (1988). Investigacions posteriors proposen que 

aquest mecanisme d’atenció multifocal constitueixi una part de l’entrenament del 

processament de la informació (Cavanagh & Álvarez, 2005), de forma que aquests objectes 

diversos simularan la posició dels jugadors i la pilota, capacitat freqüentment sol·licitada en 

esports col·lectius. Altres treballs (Fougnie & Marois, 2006), corroboren que la població pot 

controlar un màxim de 4 o inclús 5 elements, depenent de les condicions externes i les 

http://www.cognisens.com/
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característiques dels participants. Altres estudis mostren que la diferència entre l’esportista 

d’elit i el de sub-elit s’escau precisament, en l’habilitat de poder centrar la mirada en una 

direcció i simultàniament atendre a la informació de l’entorn, el que es podria traduir en 

controlar la pilota i observar moviments clau en el cos del contrincant, que permetria 

l’anticipació de la propera acció en el joc (Nagano, Kato & Fukuda, 2006; Savelsbergh, Van 

Der Kamp, Williams & Ward, 2005). El llindar de velocitat s’utilitza com a variable depenent 

dins del sistema del NT, servint com a control de registres d’un mateix esportista i entre 

diferents jugadors (Levitt, 1971). Segons diversos experiments (Tinjust, Allard & Faubert, 

2008), la visió tridimensional ajuda a assolir un millor llindar de velocitat. 

Davant la conveniència d’aportar nous sistemes per integrar nous elements en l’entrenament 

esportiu amb la finalitat de potenciar-ne el rendiment, hem desenvolupat el següent treball per 

determinar si l’entrenament de les habilitats perceptiu-cognitives té alguna influència en la 

funcionalitat del sistema visual, i molt especialment, si existeix transferència al rendiment 

esportiu. 

 

OBJECTIUS 

 Valorar l’eficàcia de l’entrenament perceptiu en el rendiment visual. 

 Valorar l’eficàcia de l’entrenament perceptiu en el rendiment de l’atenció selectiva. 

 Valorar l’eficàcia de l’entrenament perceptiu-cognitiu amb el Neurotracker 3D MOT en el 

rendiment esportiu. 

 

 

HIPÒTESIS 

A partir de l’anàlisi de la bibliografia especialitzada i de la nostra experiència clínica, 

proposem les següents hipòtesis: 

1. El programa d’entrenament perceptiu-cognitiu amb el NT millora algunes habilitats 

visuals. 

2. El programa d’entrenament perceptiu-cognitiu amb el NT millora l’atenció selectiva. 

3. El programa d’entrenament perceptiu-cognitiu amb el NT millora el rendiment en alguns 

esports. 

 

 

MÈTODE 

Per dur a terme aquest estudi hem utilitzat un disseny quasi experimental (pre-post test), on 

s’identifiquen tres fases: avaluació inicial, tractament o entrenament i avaluació final. 

L’efectivitat del programa d’entrenament s’ha valorat a partir de les dades obtingudes en les 

diverses sessions d’entrenament, amb la comparació dels resultats dels exàmens visuals, i 

molt especialment, amb l’anàlisi de les puntuacions d’un qüestionari dissenyat per aquest fi i 

complimentat per cada esportista i el seu entrenador. 
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Així, la variable independent va ser el programa d’entrenament perceptiu-cognitiu dut a terme, 

i la variable depenent el rendiment esportiu, operativitzat en les valoracions de tres 

paràmetres relacionats (atenció selectiva, velocitat de processament de la informació i visió 

perifèrica) en forma de qüestionari i complimentades en 20 ocasions distribuïdes abans i 

després (una cada vegada), i durant el procés d’entrenament.  

Com a possibles variables intermèdies identifiquem les habilitats visuals avaluades i la 

progressió en els registres obtinguts en les tasques d’entrenament amb el NT. 

 

 PARTICIPANTS:  

  

Un total de 37 esportistes d’elit del CAR, 23 homes i 14 dones, d’edats compreses entre els 

15 i 24 anys (X edat: 18,2972, DS: 3,0), de diferents disciplines van participar en el nostre 

estudi. Del total d’esportistes: 13 (46% homes, 54% dones) eren waterpolistes, 12 (58% 

homes, 41% dones) lluitadors de taekwondo, i 12 (83% homes,17% dones) jugadors de 

tennis.  

 

En l’estudi s’han escollit esports com el waterpolo, disciplina d’equip caracteritzada per la 

necessitat del moviment complex, que presenta diverses dificultats com ara el constant canvi 

de posició de la pilota, companys i contrincants i, en la qual, com en la majoria d’esports de 

situació, esdevé imprescindible localitzar i seguir contínuament la pilota, amb l’objectiu 

d’aturar-la, passar-la, interceptar-la o llançar-la segons es requereixi en cada acció concreta. 

Per tant, la cerca d’estratègies, anticipació, rapidesa perceptiva i l’equilibri seran essencials. 

En el cas del taekwondo, estaríem enfront d’un esport individual, on es treballa el moviment 

biològic, la importància del qual radica en la capacitat d’interpretació dels moviments del 

contrincant i, on es requereix una concentració molt elevada durant els sis minuts del combat. 

El tennis també és un esport individual, on es combina la necessitat de percebre adientment 

el moviment complex i el biològic, i on resulta imprescindible el control visual constant de la 

pilota, mentre es manté la informació sobre la posició del contrincant. 

Els criteris d’inclusió de la mostra es van concretar en: a) ésser un esportista d’elit dins de les 

disciplines esportives escollides, b) tenir unes habilitats visuals dins de la normalitat, c) no 

presentar cap patologia ocular i e) ésser escollit pel propi entrenador, segons diverses 

prioritats en funció de  les diferents disciplines. 

En el cas del waterpolo, es va valorar la posició de joc en l’equip: porters i boies, que són 

jugadors que requereixen d’una òptima i ràpida visió general del joc; així com jugadors més 

susceptibles de millorar la concentració, atenció i visió perifèrica.  

Concretament, en el cas dels porters, es va tenir molt en compte els diversos estudis que 

defensen la importància de la visió en el seu rendiment (Antúnez et al., 2010; Quevedo, Solé 

& Palomar, 2002). Tanmateix, es va decidir potenciar els esportistes més joves i amb major 

projecció.  

Els esportistes de taekwondo escollits van ser aquells que els entrenadors consideraren que 

havien de desenvolupar més la concentració i atenció durant els combats. Per últim, respecte 

al tennis, es van seleccionar la totalitat de jugadors residents al CAR.  
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 MATERIAL I INSTAL·LACIONS. 

1. Per a la recollida de les dades:   

-En la realització de l’exploració ocular general s’utilitzà el material bàsic propi d’una consulta 

optomètrica (retinoscopi, biomicroscopi, foròpter...) 

  
-Fitxa pel registre de les dades. (Annex 1). 
 
-Carta de Palomar (Palomar, 1991) per valorar l’AVE. Es tracta d’un optotip de màxim 

contrast entre figura i fons on l’element a discernir és l’anell-disc Universal de Palomar, el qual 

pot presentar-se en 8 possibles orientacions, que expressades en termes de la rosa dels 

vents, són: N, S, E, W, NE, SE i SW. L’estímul es caracteritza per mantenir el mateix angle en 

totes les seves orientacions i per l’existència de la idèntica separació entre els diferents 

traçats; proporcionant-nos una mesura exacta de l’agudesa visual estàtica en dècimes i 

centèsimes.  

 

-Programa informàtic DinVA 3.0.(Quevedo, 2007), per avaluar l’agudesa visual dinàmica 

(AVD), determinada en condicions d’alt i baix contrast. L’estímul utilitzat va ser l’esmentat 

anell-disc de Palomar, el qual es desplaçava a una velocitat constant de 0,503 m/seg, 

descrivint una trajectòria diagonal (45º), amb l’opció seleccionada de swinging o balanceig 

(d’una banda a l’altra de la pantalla), i amb progressiu augment de la grandària de l’estímul. 

La luminància del fons de la pantalla va ser de 78 cd/m  i la dels estímuls de 0,1cd/m2 i 

60cd/m2, els quals, segons la fórmula de Michelson (1927) oferien uns contrasts de m1=0,997 

i m2=0,13 respectivament. S’utilitzà un ordinador amb la versió Windows NT i de 32 MB de 

Ram, i resolució de la pantalla de 1024x768 en la que la mida de cadascun dels píxels equival 

a 0,3016mm. 

 

 

  
Figura 1: Optotips de Palomar amb Contrast alt (0.997) i Contrast baix (0,13). 

 

 

-El programa informàtic Clínic Software FSC (M. Rodríguez Vallejo, comunicació personal 

2010) va ser utilitzat per determinar la corba de sensibilitat al Contrast Espacial.  

S’utilitzaren estímuls formats per franges sinusoïdals (nombre repetit de barres fosques i 

clares alternades o en cicle), les quals posseïen una freqüència temporal baixa (ft=0) i 

freqüència espacial i contrast variables. La luminància de la pantalla fou de 78 cd/m2. 
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Figura 2: Red sinusoidal vertical. 

-Les Taules de Hart (Revien & Gabor, 1981), per visió propera i llunyana, varen ser utilitzades 

per la determinació de la flexibilitat acomodativa binocular, mitjançant moviments oculars 

sacàdics prop-lluny i moviments de vergència.   

 
-L’AcuVision 1000 (International AcuVision Systems Intl.) va servir per la valoració de la 

capacitat de resposta a estímuls perifèrics, involucrant una tasca central de control visual. 

Concretament, s’utilitzà el programa CH 120 (indica l’activació aleatòria i a una velocitat 

variable de 120 llums en tot el panell) i amb el llum de fixació central activat (el llum s’encén i 

s’apaga aleatòriament), velocitat de presentació estàndard i un temps total de duració de 157 

segons (Quevedo, Cardona, Solé & Bach, 2001).  

 
Figura 3: AcuVision 1000 

 

-Test de Titmus-Wirt i ulleres polaritzades per l’obtenció de l’estereoagudesa a 40 cm. Bernell 

Corporation ®.  

 

-Test d’atenció D2, (Brickenkamp, 1966) per avaluar l’atenció selectiva focalitzada dels 
esportistes. 
 

La totalitat d’exàmens varen ser realitzats en el Centre de la Visió del Centre d’Alt Rendiment 

de Sant Cugat del Vallès (CAR) per un únic optometrista. 

 

2. En el control del rendiment esportiu, operativitzat en les variables de concentració 

visual, rapidesa perceptiva i visió perifèrica (Annex 3) es va utilitzar un qüestionari elaborat 

amb aquesta finalitat, format per escales visuals analògiques (Hiskisson, 1974) i complimentat 

aïlladament per duplicat, tant per part de l’esportista com de l’entrenador. 
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3. En l’entrenament perceptiu-cognitiu s’utilitzà el Neurotracker 3D MOT abans 

esmentat i que descrivim a continuació (http://www.cognisensathletic.com). 

 

 
Figura 4: Resum gràfic de les aplicacions del NT. 

En la figura 4 es descriuen les diferents tasques a realitzar en una sessió d’entrenament amb 

el NT en el programa CORE, d’entrenament bàsic i/o general: 1a) presentació del conjunt de 

les esferes distribuïdes aleatòriament en un espai virtual; 1b) un subgrup d’aquestes esferes 

(4) canvien de color durant un reduït període de temps (2 segons), indicant que s’han de 

seguir durant el procés; 1c) les esferes tornen al color inicial i comencen a produir-se els 

moviments i interaccions dinàmiques entre les esferes, que poden xocar entre elles i, 

conseqüentment, canviar de trajectòria; 1d) finalment, les esferes deixen de moure’s i després 

d’un temps predeterminat, l’observador ha d’identificar les esferes inicialment marcades, 

formant-se un halo al voltant; 1e) presentació de les respostes correctes amb feedback, 

canviant altre cop de color. 

El NT presenta 8 programes diferents. Com s’ha dit, el CORE, és el bàsic, i s’utilitza per 

aconseguir el llindar de velocitat de l’esportista, les respostes del qual (correctes o 

incorrectes) faran variar el ritme de presentació de les esferes. El OVERLOAD (o 

sobrecàrrega), comporta una velocitat de presentació constant, sempre per sobre del llindar 

de l’atleta. El PEAK és una aplicació en el que la velocitat és variable, però mai disminueix 

per sota del llindar. El WARM UP s’utilitza com a entrenament previ a una sessió de NT, o 

abans d’un partit. El TACTICAL es caracteritza per la presentació de 2 colors diferents, dins 

de les 4 esferes a seguir, 2 blaves i 2 vermelles. Per últim, el TARGET presenta 1 esfera 

blava i 2 taronges, i l’observador ha de donar la resposta en ordre. A més, hi ha el 

CHALLENGER i el TEAMWORK, que són els mateixos programes però en el primer cas 

competeixen dos jugadors entre ells i, en el segon, més esportistes al mateix temps.  

 

 PROCEDIMENT 

 

 Realització d’una xerrada informativa amb els entrenadors del CAR i demostració del 

funcionament del NT. Es va posar especial èmfasi en explicar l’objectiu de l’estudi i 

particularitats de les escales visuals analògiques utilitzades per valorar el rendiment esportiu. 

Tanmateix, un dia abans de l’inici del programa d’entrenament es va informar a cada 

esportista sobre les característiques de les proves i entrenaments que realitzarien. Per últim, 

tots varen signar un document de consentiment informat. 

 

 

 

http://www.cognisensathletic.com/
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 Mesura de les habilitats visuals: 

 

-Per determinar l’AVE, l’esportista se situava a 5 metres, i s’observava fins a quina línia era 

capaç de distingir la situació del punt blanc de l’anell de Palomar, en tots els seus elements. 

Si no aconseguia veure tots els optotips d’una filera, anotàvem el valor corresponent a l’AVE 

de la darrera filera que havia vist completa, i demanàvem al subjecte que s’anés acostant en 

passes de 0.5 m, fins que pogués observar tots els optotips de la següent línia. S’anotaren els 

resultats segons instruccions de l’autor (Palomar 1991).  

 

-En la mesura de la agudesa visual dinàmica s’utilitzà un paradigma de detecció forçada entre 

8 alternatives, indicant l’obertura de l’estímul amb el símbol corresponent del teclat numèric. 

Es realitzà la mesura en condicions de màxim i mínim contrast.  

 

La velocitat i trajectòria de l’estímul eren constants i la mida del optotip augmentava, anant 

d’un estímul mínim (s=2 píxels) al màxim (s=11 píxels) passant per 10 possibles valors i 

variant la mida cada 2 segons. La distància d’observació del test va ser de 2 metres. 

 

Es feia una prova de familiarització amb el test abans de registrar la mesura definitiva. 

-Per a la valoració de la flexibilitat acomodativa binocular, implicant moviments sacàdics, es 

van utilitzar les Taules de Hart (VP-VL). La taula de lluny estava situada a 5 metres, mentre la 

propera a 40 cm, i el participant havia de realitzar el màxim de cicles (llegir la lletra de VL més 

la de VP), durant un minut. S’anotaren els resultats segons instruccions de l’autor (Hart, 

1994). 

-L’avaluació de la funció de la sensibilitat al contrast es realitzà amb el programa informàtic 

Clínic FSC (Vallejo, 2010), a una distància de 2 metres, a través d’una perspectiva 

d’identificació amb l’elecció obligada entre 3 alternatives (per a senyalitzar l’orientació de les 

franges), mitjançant les tecles centrals del teclat numèric del PC.  

 

La representació gràfica de la funció de sensibilitat al contrast, això és, la corba de sensibilitat 

al contrast, es va realitzar recollint els contrasts llindars del subjecte per cada freqüència 

espacial, basant-nos en els criteris de mínim separable i mínim cognoscible (Koch, 1989). 

 

Es realitzava una prova de familiarització amb el test abans de registrar la mesura definitiva. 

-Per analitzar la velocitat de resposta a estímuls perifèrics amb l’AcuVisión 1000 primer, el 

participant es col·locava a una distància de 65 cm del centre de l’instrument i havia de 

reaccionar, sempre fixant el punt central, a les diferents llums del panell, tocant-les, si el punt 

central estava il·luminat i evitant fer-ho, si no ho estava. L’aparell quantificava el nombre de 

respostes correctes i penalitzava les respostes incorrectes, dins de l’interval temporal, així 

com les respostes tardanes.  

 

Es feia una prova de familiarització amb l’aparell i la tasca abans de registrar la mesura 

definitiva. 

 

-L’estereopsi es va mesurar amb el test de Titmus-Wirt,  a 40 cm i amb ulleres polaritzades. 

Bernell Corporation ®. 
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-L’atenció selectiva focalitzada es va determinar amb Test D2. La tasca consistia en revisar 

un total de 14 línies amb 47 caràcters (lletres “d” o “p”, acompanyades de 1, 2, 3 ó 4 ratlles), 

entre els quals s’havien de marcar únicament les que contenien 2 ratlletes, que podien estar a 

dalt o a baix de la lletra. S’anotaven els resultats segons instruccions de l’autor (Brickenkamp, 

1966). (Annex 2).  

 

Aquestes proves varen ser realitzades en les condicions visuals habituals de la pràctica 

esportiva. 

 Complimentar el qüestionari amb 3 escales visuals analògiques (Hiskisson, 1974) 

corresponents a les 3 variables (concentració visual, rapidesa perceptiva i visió perifèrica) 

amb les que vàrem operativitzar certs aspectes del rendiment esportiu relacionats amb el 

programa d’entrenament perceptiu-cognitiu realitzat amb el NT. Consisteix en 3 línies verticals 

de 10 centímetres cadascuna, en els extrems de les quals es troben les expressions 

extremes (absència en l’inferior i màxima en el superior) de cada habilitat. Es va demanar als 

esportistes i entrenadors que marquessin en la línia el punt que indicava el nivell de 

rendiment que consideraven que s’assolia en el moment de complimentar el qüestionari (en 

finalitzar les següents sessions: 0, 5, 10, 12, 15, 17, 20, 23 i 26, i es registrava el valor, en 

mil·límetres. Sota cada línia a marcar, hi tenien una definició de la variable a valorar, tal i com 

es pot observar en l’annex 3.   

 

 Tractament: Entrenament Perceptiu-cognitiu: 

 

Cada participant se situava dins d’una sala (cub d’immersió) de 3x3m, a les fosques i amb 

ulleres estereoscòpiques. Es presentaven un grup de 8 esferes en un espai en 3D. La tasca 

de l’esportista consistia a controlar-les visualment mentre focalitzava la visió en un punt verd 

central. Les esferes es creuaven a l’atzar en els eixos x, y i z, i xocaven ocasionant canvis en 

la seva trajectòria. La velocitat d’aquestes esferes variava segons el nivell. 

Si l’observador identificava les 4 esferes correctament, es repetia el procés a major velocitat. 

En el cas que s’equivoqués, es realitzava l’exercici a una velocitat inferior, fins a determinar el 

llindar de l’observador.  

L’entrenament amb el NT es va dividir en tres fases, sempre basant-nos en el protocol CORE 

(http://www.cognisensathletic.com). Les tres etapes corresponen a:  

 

 Entrenament general (14 sessions): CORE assegut.  

 Entrenament més específic (6 sessions): CORE dret. 

 Entrenament integrat involucrant algun aspecte propi de l’esport (6 sessions): CORE + 

acció específica.  

En l’entrenament visual integrat es van afegir diferents elements o accions, amb la finalitat 

d’aconseguir que la millora del rendiment visual tingués transferència real en el rendiment 

esportiu. 

Els jugadors de waterpolo realitzaren aquesta fase asseguts sobre una pilota fit ball, amb la 

qual s’intentava simular la inestabilitat pròpia del medi aquàtic. 

http://www.cognisensathletic.com/
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En el cas dels esportistes pertanyents a la disciplina del taekwondo, aquesta integració es va 

aconseguir desenvolupant l’exercici visual al temps que realitzava uns steps (salts) sobre si 

mateix. Es tracta d’una posició bàsica en aquest esport, tant mentre el lluitador està en actitud 

defensiva com quan es prepara per atacar. 

La situació dels tennistes va ser més complexa, ja que no comparteixen cap situació on 

existeixi un compromís en l’equilibri, requisit important de la fase i, conseqüentment, es va 

decidir fer l’exercici també amb la pilota de fit ball.  

-Cada setmana es realitzaven entre 2 i 4 sessions, i el programa complet va durar uns 3 

mesos. 

-Totes les sessions d’entrenament, de 6 a 8 minuts de durada, es varen dur a terme en 

condicions binoculars i amb la refracció habitual del participant.  

-Cada sessió se subdividia en 15 presentacions continuades de 30 segons de durada. 

 

 Post-test:  

 

-Es va repetir tota la sèrie d’exàmens duts a terme en el pre-test, executant-se a la mateixa 

hora.Així mateix, com en el pre-test, totes les mesures es varen realitzar en condicions de 

visió binocular i amb la refracció habitual del participant en la pràctica del seu esport. 

 

 

RESULTATS 

 

Dels 37 esportistes que varen prendre part en l’estudi i als quals es va realitzar la bateria de 

proves del pre-test, només 20 han complert estrictament el protocol de la investigació. Tot i 

així, les proves post-test han estat realitzades a la totalitat dels participants. Malauradament, 

amb referència al compliment en les sessions d’entrenament i entrega de qüestionaris 

contestats (valoració subjectiva del rendiment), diverses causes de caire professional 

(competicions i concentracions) i personal (exàmens, lesions, malaltia...) han fet que un 

només un total de 20 puguin ésser considerats òptims en l’estudi d’aquestes variables. 

Tot seguit, presentem els resultats obtinguts, d’acord amb els objectius plantejats, en 3 

seccions: Habilitats visuals i atencionals, valoració del rendiment esportiu (operativitzat en les 

variables concentració, velocitat perceptiva i visió perifèrica) per part de l’esportista i 

l’entrenador i, per últim, resultats obtinguts en les sessions d’entrenament, en segons. 

 

 

Habilitats visuals i atencionals. 

Els resultats han estat analitzats mitjançant el programa estadístic SPSS v19. En primer lloc 

presentem l’estadística descriptiva (mitjana i desviació estàndard) de les variables visuals i 

atencionals estudiades. 

 



18 

 

  Mitjana Desviació típica   Mitjana Desviació típica 

típica 

Par 1 AVE pre 
1,056 0,1803 

Par 8 Acuvision late pre 
21,29 5,623 

AVE Post 
1,1211 0,24227 

Acuvision late post 
20,29 4,266 

Par 2 

 

Sacàdics pre 
30,80 6,253 

Par 9 FSC 2 pre 
63,5161 25,32579 

Sacàdics post 
36,86 4,809 

FCS 2 post 
74,7341 23,32368 

Par 3 

 

AVD m1 pre 
0,45343 0,089831 

Par 10 FSC 3 pre 
124,2504 30,44854 

AVD m1 post 
0,47554 0,075684 

FSC 3 post 
137,0764 13,77466 

Par 4 AVD m2 pre 
0,31500 0,060131 

Par 11 FSC 6 pre 
154,6671 31,46980 

AVD m2 post 
0,31706 0,045686 

FSC 6 post 
156,3236 32,09398 

Par 5 

 

D2 pre 
485,17 56,196 

Par12 FSC 12 pre 
98,9658 24,17467 

D2 post 
560,34 52,204 

FSC 12 post 
97,8162 20,14220 

Par 6 Estereopsis pre 
66,76 82,800 

Par 13 FSC 18 pre 
57,7604 13,42678 

Estereopsis post 
47,30 30,609 

FSC 18 post 
57,2362 12,99014 

Par 7 Acuvision pre 
37,57 9,233 

Acuvision post 
37,71 5,968 

Taula 1. Estadística descriptiva de les variables visuals. 
AVD m1: agudesa visual dinàmica en condicions d’alt contrast. AVD m2: AVD en baix contrast. Acuvision: número de punts 
aconseguits (score). Acuvision late: respostes que arriben tard. FSC: Funció de sensibilitat al contrast (1/c), el núm. indica la 
freqüència avaluada. 
 

Posteriorment, amb l’objectiu d’estudiar les possibles diferències de les variables visuals 

abans i després de l’entrenament, en primer lloc s’ha posat a prova la normalitat de les dades 

amb el test de Kolmogorov-Smirnoff, constatant que aquesta no es compleix per les variables 

AVE pre i post test, estereopsi post-test, i en algunes de les freqüències de la FSC. Hem 

analitzat aquestes variables mitjançant la prova de Wilcoxon per mostres relacionades 

evidenciant-se com a estadísticament significatives les millores assolides en AVE (p<0,002), 

Estereopsi (p<0,017), FSC 2 (p<0,028) i FSC 3 (p<0,002).  

 

Per la resta de variables normals, s’ha realitzat la prova estadística t de Student de mesures 

repetides. 

 
 T Grau Llibertat Signif.(bilateral) 

Par 2 Sacàdics Pre-Sacàdics Post -5,978 34 0,000 

Par 5 D2 pre- D2 post -13,029 34 0,000 

Taula 2. Prova estadística t de Student que evidencia les variables visuals i atencionals que presenten diferències 

estadísticament significatives abans-després (34 graus de llibertat). 

 

Rendiment esportiu, valorat mitjançant la concentració visual, velocitat perceptiva i 

visió perifèrica.  
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Hem realitzat una estadística descriptiva de les dades obtingudes tant de l’esportista com de 

l’entrenador abans de començar el programa (pre-test), durant el període d’entrenament 

(sessions 5, 10, 12, 15, 17, 20, 23), i en finalitzar-lo (post-test). Presentem de forma gràfica 

l’evolució d’aquestes variables, tant en conjunt com segmentades en modalitats esportives: 

 

Global (n= 20): 

 
Gràfic 1. Evolució de les variables a nivell global. 

 

Waterpolo masculí (n=6): 

 
Gràfic 2. Evolució de les variables en el waterpolo masculí. 

Waterpolo femení (n=6): 

 
Gràfic 3. Evolució de les variables en el waterpolo femenÍ. 

Tennis (n=3): 

 
Gràfic 4. Evolució de les variables en el tennis. 
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Taekwondo (n= 5): 

 
Gràfic 5. Evolució de les variables en el taekwondo. 

A continuació presentem els estadístics descriptius de totes les variables de rendiment. 

 
Mitjana Desviació típica. 

 
Mitjana Desviació típica. 

Par 1 CV0 60,6714 18,99185 Par 4 RP0-E 46,4000 15,81362 

CV26 71,5500 20,87299 RP26-E 69,6250 20,02921 

Par 2 CV0 -E 48,7857 18,59842 Par 5 VP0 61,2714 19,14125 

CV26-E 68,6500 17,24903 VP26 72,9500 20,25619 

Par 3 RP0 54,5514 21,96919 Par 6 VP0-E 50,8429 18,50627 

RP26 72,4750 23,43551 VP26-E 67,0750 19,65108 

Taula 3. Estadística descriptiva per les variables de rendiment. (CV:Concentració Visual; RP:Rapidesa Perceptiva; VP:Visió 

Perifèrica; 0: sessió 0; 26: sessió 26; E: entrenador. Par: parells analitzats). 

 

Posteriorment, després de constatar la normalitat de les variables relatives a les valoracions 

del rendiment, hem realitzat un comparació de mitjanes (pre-post test) per a mostres 

relacionades amb la prova T. A la taula 4 presentem les proves de normalitat realitzades amb 

el test de Kolmogorov-Smirnov, de les variables valorades tant per l’esportista com 

l’entrenador.  

 Mitjana Desviació típica T Sig.(bilateral) 

Par 1 CV0-CV26 -10,55263 16,88021 -2,725 0,014 

Par 2 CV0-E-CV26-E -16,44737 18,96041 -3,858 0,001 

Par 3 RP0 – RP26 -15,35263 17,34619 -3,858 0,001 

Taula 4. Prova t de les variables normals (18 graus de llibertat). (CV:Concentració Visual; RP:Rapidesa Perceptiva; VP:Visió 
Perifèrica; 0: sessió 0; 26: sessió 26; E: entrenador. Par: parells analitzats). 

 

Per les variables no normals, fem la prova de Wilcoxon que assenyala que totes les variables 

de rendiment augmenten de forma estadísticament significativa. 

 Sig.(bilateral) 

Par 4 RP0-E – RP26-E 0,000 

Par 5 VP0-VP26 0,0015 

Par 6 VP0-E-VP26-E 0,001 

Taula 5. Prova estadística t de Student de les mostres de significança asimptòtiques, que evidencia les variables de rendiment 

que presenten diferències estadísticament significatives abans-després. Nivell de significança de 0,005. (CV:Concentració 

Visual; RP:Rapidesa Perceptiva; VP:Visió Perifèrica; 0: sessió 0; 26: sessió 26; E: entrenador; Significació bilateral:p). 



21 

 

Per tant, s’evidencien millores estadísticament significatives en totes les variables associades 

al rendiment, valorades pels entrenadors i els esportistes, tant les mostrades en la taula 4, 

com amb els valors de significança que ens ha donat la prova Wilcoxon per les altres, 

representades en la taula 5. 

Addicionalment, per determinar la relació entre les valoracions referents a les tres variables 

definides, tant del pre-test com del post-test, entre esportistes i entrenadors hem calculat el 

coeficient de correlació de Pearson. Resultant una correlació estadísticament significativa en 

tots els casos. 

 r Sig.(bilateral) 

CV0-CV0-E 0,514 0,002 

RP0-RP0-E 0,607 0,000 

VP0 –VRP26 0,627 0,000 

CV26-CV26-E 0,811 0,000 

RP26-RP26-E 0,733 0,000 

VP26-VP26-E 0,743 0,000 

Taula 6. Càlcul del coeficient de correlació de Person, en relació a les 3 variables, en el pre i post-test, entre esportistes i 

entrenadors. (CV:Concentració Visual; RP:Rapidesa Perceptiva; VP:Visió Perifèrica; 0: sessió 0; 26: sessió 26; E: entrenador; r: 

coeficient de correlació de Person; Significació bilateral:p). 

 

A continuació es mostra la progressió de l’entrenament, és a dir, els registres obtinguts del 

propi NT, amb valors de llindars de velocitat, en segons, i sessions realitzades. Observem 

l’ajust a la corba logarítmica dels valors (en segons) assolits pels diferents esportistes en 

totes les sessions de les tres fases d’entrenament, obtenint un R2=0,96. (Veure Gràfica 6). 

1,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Sitting

Standing

Exercising

Sessions

1

2

2,5
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AVERAGE OF ALL SPORTS

R² = 0,96

 
Gràfica 6. Valors de llindar de velocitat (en segons) registrats pel NT. 
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DISCUSIÓ 

Tot i que existeix força bibliografia especialitzada (Adolphe et al., 1997; Farrow et al., 1998; 

Singer et al., 1994) on s’avaluen i comparen les diferents habilitats perceptiu-cognitives, 

encara trobem pocs treballs on s’investiguin els efectes d’aquests tipus d’entrenament en el 

rendiment esportiu (Antúnez et al., 2010; Farrow & Abernethy, 2002). A més a més, 

s’estudien capacitats i mètodes molt diversos que fan gairebé impossible contextualitzar i 

establir relacions amb els resultats del nostre treball. Per aquest motiu, la discussió es centra, 

bàsicament, en les dades obtingudes en la present investigació.   

 Habilitats visual i atencionals: 

Segons els resultats del nostre estudi, observem que quasi totes les habilitats han millorat, i 

específicament, de forma estadísticament significativa: l’AVE, l’estereopsi, la CFS 2, la CFS 3 

i sacàdics. Aquest fet donaria suport a les aportacions dels autors anteriorment esmentats 

(Antúnez, 2003; Fradua, 1993; Quevedo & Solé, 1995; Vivas & Hellín, 2007; Wilson & Falkel, 

2004), que defensen que les habilitats visuals milloren amb l’entrenament, fins i tot, amb 

exercicis que, més enllà del context purament optomètric, integren elements i accions pròpies 

de l’esport, com és en el nostre cas. De fet, l’entrenament portat a terme en aquest treball 

radica en el nivell del Software i obtenim una millora en el Hardware visual.   

En el cas de l’AVE, constatem que millora amb l’entrenament, tal com defensen diversos 

autors,  (Lasky & Lasky, 1990; McKee & Westheimer, 1978; Quevedo & Solé, 1995). 

L’estereopsi, com es mostra en la taula 1, també s’ha potenciat de forma estadísticament 

significativa. Tot i així, en aquest punt, hem de reconèixer que el test utilitzat no era el més 

adient, atès que no permet determinar valors de més de 40” d’arc. Aquest fet pot haver 

provocat un efecte sostre que no ha permès, avaluar la millora en els casos en els quals els 

valors de base ja eren prou bons. Possiblement, hauríem d’haver avaluat aquesta habilitat 

visual amb un test més sensible, com ara el test TNO (Clement Clarke, Intl), ja que, segons 

alguns autors com Stine et al., (1982) els esportistes gaudeixen d’una estereopsi superior a la 

resta de la població. En la sensibilitat al contrast (FSC), observem una millora estadísticament 

significativa justament en les freqüències baixes i mitjanes. Aquests resultats, recolzarien 

parcialment les aportacions de Kluka et al., (1995) citades anteriorment.  

En el cas de la flexibilitat acomodativa, també obtenim un augment estadísticament 

significatiu (p=0,000), que podria afegir evidències a les conclusions de treballs previs que 

informen que, a major experiència en una activitat esportiva, menor és el nombre i el temps 

de les fixacions necessàries per explorar l’entorn i les accions del joc (Bard & Fleury, 1976; 

Kluka, 1990).   

 

Investigacions prèvies constaten millores tant de l’AVD (Long & Riggs, 1991; Long & Rourke, 

1989), com de la visió perifèrica (Fradua, 1993; Quevedo et al, 2002) després de seguir un 

programa d’entrenament visual sistemàtic. Per això, resulta sorprenent que l’AVD i la resposta 

a estímuls perifèrics, que són habilitats implicades en la tasca principal de l’entrenament 

realitzat i comunament relacionades amb el rendiment esportiu (Erickson, 2007), no han 

millorat de forma estadísticament significativa, encara que si que ho fan clínicament.  
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Amb tot, podríem concloure que és compleix la primera hipòtesi plantejada. Es a dir, que el 

programa d’entrenament perceptiu-cognitiu amb el NT millora algunes habilitats visuals. 

-Quan a l’atenció, habilitat cognitiva bàsica, corroborem que ha millorat de forma 

estadísticament significativa amb el present entrenament, en el qual hi havia una important 

demanda d’atenció selectiva focalitzada i dividida. L’entrenament i millora de les variables 

atencionals en l’esport ja ha estat palesa per altres autors com ara Hagemann, Strauss i 

Cañal-Bruland (2006).  

Segons Mann et al., (2007) aquesta habilitat és crucial per l’èxit en el desenvolupament de 

l’activitat esportiva. Així, es compleix la segona hipòtesi proposada, referent a la millora de 

l’atenció selectiva amb el programa d’entrenament perceptiu-cognitiu realitzat amb  el NT.  

 Rendiment esportiu, valorat mitjançant tres variables:  

El qüestionari d’escales visuals analògiques de concentració visual, velocitat perceptiva i 

consciència perifèrica per a valorar el rendiment, va ser administrat de forma independent a 

esportistes i entrenadors, en 9 ocasions diferents, incloent pre i post-test.  

En el gràfic 1 podem observar la millora progressiva en les tres variables, de tota la mostra 

d’esportistes que han participat a l’estudi. És necessari comentar que cap a la sessió 14 

s’observa una lleugera davallada dels registres de totes les habilitats, que és fa més manifest 

en el cas de la visió perifèrica. Pensem que aquest fet podria explicar-se, al menys en part, 

per la coincidència  amb una aturada vacacional (Setmana Blanca), que va trencar la 

continuïtat del programa d’entrenament. Addicionalment també, podem considerar la 

disminució momentània de motivació, la frustració que podia provocar l’empitjorament en 

l’evolució de puntuació amb el NT, patida en canviar el protocol i passar l’entrenament 

d’asseguts a drets (Veure gràfica 6).  

Per altra banda, és important mencionar que la correlació, sempre significativa, entre 

valoracions d’esportistes i entrenadors, augmenta sensiblement en la valoració post-test amb 

referència al pre-test, evidenciant un considerable increment del consens entre ambdós 

col·lectius, possiblement indicatius de resultats més fiables. Posteriorment, hem constatat que 

els avenços observats a nivell visual en els gràfics queda establerta amb millores 

estadísticament significatives en totes les variables, en tant que són quantificades pels 

esportistes com per l’entrenador. Amb això constatem que es compleix la tercera hipòtesi, 

atès que, a nivell global, el programa d’entrenament visual ha potenciat el rendiment esportiu. 

Centrant-nos en l’anàlisi dels resultats obtinguts per cada esport per separat, veiem que el 

gràfic 2, corresponent al waterpolo masculí, mostra els increments de rendiment més 

importants, especialment en la concentració visual i la velocitat perceptiva. Aquestes dades 

són esperades si tenim en compte que els jugadors d’aquesta modalitat esportiva són els que 

han complert de forma més rigorosa amb el programa d’entrenament perceptiu-cognitiu.  

A continuació es presenten els gràfics 3a, 3b, i 3c, gràfics de les jugadores de waterpolo que 

mostren una progressió més discreta però uniforme.  
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Pel que fa als jugadors de tennis (gràfics 4a, 4b i 4c), també veiem una millora important en 

les tres habilitats, sobretot en la concentració visual, refermada pels comentaris que, a nivell 

testimonial  descrivim més endavant. Malgrat van participar pocs tennistes, que a més a més 

varen viatjar molt i no van poder seguir l’entrenament de forma plenament desitjable, s’ha de 

destacar el seu interès i motivació.  

Les valoracions de les respostes dels esportistes i l’entrenador de taekwondo evidencien una 

major irregularitat. Les freqüents absències a les sessions d’entrenament, han ocasionat que, 

els valors dels llindars de velocitat també empitjoressin, i conseqüentment, també el 

rendiment esportiu. 

Això ens fa pensar en la importància de la continuïtat en la realització de les sessions amb 

NT, ja que, quan, especialment en la primera fase, hi ha una interrupció important, al 

reprendre l’entrenament, els valors són pràcticament com els de l’inici. El fet que l’aturada del 

programa hagi suposat una disminució de la millora, ens fa pensar que, per una banda 

l’entrenament hauria de tenir una durada mínima per garantir les millores després de la 

retirada d’aquest, i per altra banda, caldria realitzar sessions esporàdiques de reforç, per 

mantenir els nivells de rendiment òptims. Tot plegat, reafirmaria les conclusions d’Antúnez et 

al,. (2010) o Quevedo i Solé (1995), amb jugadors d’handbol i tiradors experts 

respectivament.  

Per últim, i a nivell purament testimonial, detallem els comentaris realitzats pels jugadors en 

acabar l’estudi que, globalment coincideixen, en l’augment de la claredat de l’escena de joc i 

de la concentració visual. 

A nivell específic de les diferents disciplines esportives, els jugadors i l’entrenador de 

waterpolo van comentar la millora generalitzada en la interpretació de la situació de joc. Així 

mateix, al treure el cap de l’aigua eren capaços de tenir una visió global de la col·locació dels 

jugadors més ràpidament que abans. A nivell individual, un defensa comentava que abans 

només podia controlar el seu únic jugador i que no era capaç d’ajudar els seus company, i 

que després de l’entrenament és capaç de visualitzar la posició dels jugadors i assistir als 

companys. Un altre jugador ha afirmat que ara veu la pilota més lenta en els llançaments, 

amb la qual cosa te més temps per reaccionar a la jugada o gaudir d’avantatge per bloquejar-

la. Els porters, en general, també expliquen que tenen més facilitat en captar la informació 

visual de la jugada, sense mirar-la directament, que se senten amb més agilitat als partits, i 

que, literalment, “ho veuen tot”. 

El tennistes estan d’acord que, mentre llancen la pilota enlaire per realitzar la sacada poden 

percebre els moviments del contrincant. Alguns comenten que es troben més concentrats 

durant el partit, amb menys interferència del públic. Un altre ha explicat que nota més 

concentració en la restada, quan està esperant que el contrincant faci la sacada.  

Els lluitadors de taekwondo afirmen que aconsegueixen concentrar-se durant més temps. 

Curiosament, el combat de taekwondo té una durada de 6 minuts, coincidint amb la sessió 

d’entrenament del NT. També consideren que poden centrar-se més en petits detalls 

informatius del moviment de l’adversari. Noten més seguretat i més habilitat per anticipar-se i 

reaccionar amb rapidesa.  

 



25 

 

Tanmateix, també hem volgut recollir els comentaris dels entrenadors dels diversos esports. 

Els tècnics estan d’acord que els esportistes, en general, se sentien molt motivats per aquest 

tipus d’entrenament innovador, que permet afegir nous ingredients a l’entrenament i que, 

aquest factor podia resultar determinant per si sol.    

Per disciplines, els entrenadors de waterpolo opinen que, en general, els jugadors han 

millorat molt, essent especialment remarcable l’evolució que han experimentat els porters 

que, segons marquen les estadístiques de joc, paren més pilotes i també són més conscients 

de la informació perifèrica en situacions de joc. També opinen que han fet un canvi 

espectacular els jugadors que partien d’una base més fluixa, en els quals s’observa una clara 

millora entre el primer i l’últim entrenament amb el NT.  

En el cas del tennis, l’entrenador considera que, en general, tots els jugadors són més ràpids 

però, no pot concretar molt més, ja que la majoria dels seus esportistes, han hagut de viatjar 

molt i no han pogut realitzar l’entrenament complet.  

L’entrenador de taekwondo manifesta que alguns dels seus esportistes han millorat 

especialment la concentració. Concretament, dos lluitadors han realitzat uns campionats 

espectaculars, classificant-se per primera vegada pels mundials. Fem aquesta observació 

amb la deguda prudència, atès que som conscients que són molts els factors que intervenen 

en l’excel·lència esportiva.  

Addicionalment, pensem que aquests tipus d’entrenament poden resultar molt útils pels 

esportistes que estan lesionats, amb l’objectiu de mantenir-los psicològicament actius i 

motivats, tenint en compte que un entrenament sempre comporta un repte de millora continu, 

necessari en la rutina de l’esportista d’elit.  

A nivell metodològic, som conscients que un grup control hauria permès determinar amb més 

garanties si la millora assolida és deguda al propi entrenament esportiu o al tractament 

perceptiu-cognitiu seguit. Raons de caire principalment ètic justifiquen l’elecció d’un disseny 

de grup únic.  

 

CONCLUSIONS 

1.El programa d’entrenament perceptiu-cognitiu portat a terme amb el Neurotracker ha 

resultat efectiu en la millora d’habilitats visual com l’agudesa visual de lluny, els moviments 

oculars sacàdics prop-lluny, l’estereopsi i la sensibilitat als contrasts, i en l’atenció selectiva.  

2. Tanmateix, l’entrenament realitzat proporciona una millora significativa en el rendiment 

d’algunes disciplines esportives, operativitzat en tres variables: concentració visual, velocitat 

perceptiva i consciencia perifèrica en el joc.  

3. Amb la deguda prudència, pensem que l’entrenament de les habilitats perceptiu-cognitives 

amb aquest instrument o qualsevol altre, podria potenciar el rendiment esportiu en diverses 

disciplines com ara els esports d’equip, de raqueta o el taekwondo.  
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4. Les aplicacions del NT per millorar les habilitats perceptiu-cognitives es podria utilitzar en 

altres àmbits que impliquin situacions on es requereix de reaccions ràpides en entorns 

canviants, com per exemple la conducció.   

5. L’ús de les noves tecnologies en la nostra societat adquireix una rellevància tal, que en un 

futur no molt llunyà s’hauria de considerar la integració de programes d’entrenament de tipus 

perceptiu-cognitiu en l’esport d’alt nivell. Fins i tot amb elements més reals i específics de 

cada esport, com pot ser la introducció real d’un contrincant.  

6. Donada la importància de la visió en general, i molt especialment en certes disciplines 

esportives, trobem necessari realitzar més estudis d’aquesta tipologia per assolir uns 

coneixements més profunds. Per aquest motiu, serà necessari que els optometristes formin 

part d’equips de treball multidisciplinar al servei del rendiment esportiu.  
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ANNEX 1: Fitxa pel registre de les dades. 

 

Nom:         

Data naixement:  

Data Pre-test: 

Esport:  

Hora:  

Entrenador:  

Hores entrenament/dia: 

 

1. Anamnesi. 
 

Medicació: 

Malaltia Sistèmica, ocular, antecedents: 

Al·lèrgia:  

Revisió ocular anterior, porta ulleres, Gx, LC, ús de protecció ocular en l’esport:   

Símptomes ocular: picor, vermellor, coïssor, mal de cap, visió borrosa, v.doble  

Gradació de la importància de la visió en el seu esport (1-10):  

Observacions: 

 

2. Agudesa visual estàtica binocular (Palomar): 
 

3. Sacàdics T. Hart VP-VLL (1 minut) 
 

4. Reacció a estímuls visuals perifèrics: Simultaneïtat centre-perifèria (AcuVision 
1000 CH 120 FxAct)  Score:             Late: 
 

5. Agudesa visual dinàmica (Speed series 0.503 m/seg: 
 

Diagonal principal màxim contrast:  AV           SD            E 

 

Diagonal principal contrast mínim: AV            SD             E 

 

6. FSC (Vallejo) 
 

 c S(1/c) 

2 cpg   

3 cpg   

6 cpg   

12 cpg      

18 cpg   

 

 
7. Test D2  (20” treball) 5” ds: 
 
8. Estereopsis (punts de Wirth): 
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ANNEX 2: Test D2. 
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ANNEX 3: Qüestionari d’Escales Visuals Analògiques. 

 


