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Capítol 1,- INTRODUCCIÓ                                                                                                  
 

El sentit de la vista es considera el més valuós dels cinc sentits perquè l’ésser humà rep 
aproximadament el 75% de la informació a través dels ulls. Segons Marr 1985 la visió 
no només engloba el processament d’informació, sinó que el nostre cervell també ha 
de ser capaç d’interpretar la informació en tota la seva extensió. És a dir, es posa de 
manifest que el procés visual és un fet complex i fonamental en l’aprenentatge que 
necessita un bon desenvolupament del sistema visual i una capacitat d’utilitzar els ulls 
de manera efectiva i coordinada. Aquest conjunt permet identificar, entendre i 
interpretar la informació exterior. 
 
La majoria de les habilitats visuals que intervenen en l’aprenentatge precisen d’un bon 
control oculomotor i d’un bon nivell d’habilitats visuoperceptives. Aquestes dues àrees 
visuals es poden avaluar i comparar clínicament amb els valors estandarditzats per 
l’edat del subjecte. En el cas que es detecti que alguna d’aquestes dues habilitats es 
troben alterades, o reduïdes, es pot programar un entrenament visual amb l’objectiu 
de millorar-les. L’entrenament visual és, per tant, un conjunt d’exercicis específics, 
protocol·litzats i dissenyats en funció de les capacitats de l’individu, destinats a 
millorar-ne les habilitats visuals (Plou 2007). 
 
El treball que es presenta en aquesta memòria aborda els reptes de dissenyar i aplicar  
un programa d’entrenament visual a una població de nens/es amb necessitats 
educatives especials i analitzar, posteriorment, l’efecte del programa en les habilitats 
oculomotores i d’anàlisi visual. 
 
 
Aquest treball s’organitza en el següents capítols: 
 
Capítol   1.-Introducció. 
Capítol 2.-Estat de l’art, on  es fa una exposició dels elements necessaris per 

interpretar  la present memòria. 
Capítol 3.-Objectiu del projecte, on s’especifiquen tant l’objectiu genèric com els 

objectius específics del treball. 
Capítol 4.-Mètode experimental, on es detalla el pla de treball que s’ha seguit per dur 

a terme el projecte, s’indiquen peculiaritats del centre educatiu implicat en 
l’estudi, la mostra estudiada, el disseny del programa d’entrenament i les 
pautes per a la seva aplicació. 

Capítol 5.-Resultats. En aquest capítol s’analitzen i resumeixen els resultats obtinguts 
per les diferents habilitats de control oculomotor i d’anàlisi visual, abans i 
després de l’entrenament visual. 

Capítol  6.-S’exposa la discussió dels resultats i es presenten les conclusions del treball.  
Capítol  7.-Bibliografia. Citació dels articles i llibres més rellevants per aquest projecte.  
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CAPÍTOL 2,- ESTAT DE L’ART 
 

En aquest capítol es fa un repàs del procés visual incidint en les habilitats 
oculomotores i visuoperceptives, ja que són les habilitats estudiades en aquest treball. 
També es fa referència a les característiques principals dels nens escolaritzats en 
educació especial i a l’estructura i desenvolupament d’un entrenament visual. 
 

2.1 Vies visuals 
En el procés de la visió humana intervenen diferents sistemes neurofuncionals. Uns 
exerceixen funcions de percepció visual mentre que d’altres atenen funcions 
oculomotores. La percepció visual depèn de la via retino-genículo-cortical que 
processa els senyals visuals que s'originen a la retina, recorren el cos geniculat lateral 
(CGL) i finalitzen en l'escorça visual (Figura 2.1). Les estructures que conformen aquest 
sistema són: retina, nervi òptic, quiasma, cintes òptiques, CGL, radiacions òptiques, 
escorça estriada, àrees visuals d'associació i connexions interhemisfèriques. (Castañé 
et al. 2005) 
 

 
Figura 2.1. Sistema sensoriovisual [1] 

 
Cos geniculat lateral (CGL) 

El CGL conforma l'estació de relleu entre la retina i l'escorça estriada. Aquí, els axons 
de les fibres ganglionars, tant les decusades com les que no ho són, s'organitzen i 
projecten una representació espacial precisa de la retina. En l'ésser humà, el CGL està 
estratificat en sis capes de neurones, essent la 1 la més ventral i la 6 la més dorsal 
(Figura 2.2). 
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Figura 2.2. Tall histològic de les capes del CGL.[2] 

 
Les capes 1, 4 i 6 reben informació de l'ull contralateral, és a dir, de les fibres 
decusades de la retina nasal, mentre que les capes 2, 3 i 5 reben informació de l'ull 
homolateral sense decusació de les fibres. Les capes més ventrals, la 1 que rep 
projeccions retinianes contralaterals i la 2 que rep projeccions ipsilaterals, estan 
constituïdes per neurones de grans dimensions, anomenades magnocel·lulars (cèl·lules 
M). Les capes més dorsals 3, 4, 5 i 6 contenen cèl·lules petites anomenades 
parvocel·lulars (cèl·lules P)(Urtubia 1999). 
 
Sistema Parvocel·lular (P) 

Les cèl·lules ganglionars petites, procedeixen majoritàriament de la retina central i es 
projecten en la porció més dorsal del CGL. Aquest conjunt de cèl·lules rep el nom de 
sistema parvocel·lular o sistema sostingut.  
Les cèl·lules de la via parvocel·lular són sensibles al contrast en altes freqüències 
espacials (per exercir funcions relacionades amb els detalls), presenten una resposta 
de manera sostinguda, i moltes de les seves cèl·lules són selectives respecte a la 
longitud d'ona. Aquest sistema parvocel·lular projecta a l'escorça visual primària V1 
(Kalat 2004). 
 
Sistema Magnocel·lular (M) 

Les cèl·lules ganglionars grans, procedeixen majoritàriament de la retina perifèrica i es 
projecten en la porció més ventral del CGL. Conformen el sistema magnocel·lular o 
sistema transitori, i finalment projecta també a l'escorça visual primària (V1). Les 
cèl·lules de la via magnocel·lular són sensibles a contrastos de baixa intensitat, 
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responen de manera transitòria i tenen axons que actuen amb gran rapidesa (Kalat 
2004). 
Algunes fibres magnocel·lulars del nervi òptic es dirigeixen als col·licles superiors i al 
pretectum. Aquestes estructures, estableixen nombroses connexions amb les regions 
oculomotores del tronc cerebral, la medul·la espinal i el cerebel, i intervenen en les 
reaccions d'orientació dels ulls i del cos. En els col·licles superiors s'integra la 
informació procedent del sistema magnocel·lular amb la informació procedent dels 
sistemes sensorials somàtic i auditiu perquè la resposta sensorial es coordini amb els 
moviments del cap i dels ulls cap a la font de l'estímul.  
 
2.1.1. Dèficits en la via visual: 
Existeixen diferents models de com un dèficit en la via visual, concretament en la via 
magnocel·lular, pot contribuir a dificultats específiques en l'aprenentatge. Estudis 
recents es plantegen si els dèficits de la via M contribueixen realment en els problemes 
d’aprenentatge i concretament en dificultats en la lectura (Brodney et al. 2001). 
 
Interacció entre la via Magno i Parvocel·lular 

En el procés lector es produeix interacció entre les vies M i P ja que el sistema visual 
realitza fixacions (pauses) mitjançant la via P i moviments sacàdics (moviments ràpids) 
mitjançant la via M. En les fixacions, que corresponen a un curt període de temps, el 
sistema visual absorbeix la informació formant una imatge del text fixat. Seguidament, 
apareix un moviment ocular ràpid perquè els ulls puguin fixar novament una nova 
porció del text i així successivament. 
 
La via magnocel·lular s'activa i desactiva breument quan es canvia d'un estímul a un 
altre. Fonamentalment s'encarrega d'inhibir la informació quan l'ull es mou a la 
següent fixació. Utilitza la informació de la retina perifèrica per dur a terme una anàlisi 
més global, mentre que el sistema parvocel·lular es manté activat durant la fixació, i 
ofereix una anàlisi més de detall, ja que es nodreix de la informació de la retina central 
(Ferré et al. 2002). 
 
Alguns autors han proposat que l’alteració en la via magnocel·lular, produeix un senyal 
visual anormalment llarg que causa la incapacitat de realitzar la supressió sacàdica, 
creant un efecte d’emmascarament mitjançant una persistència de la imatge. Aquesta 
persistència de la imatge fixada pot causar confusió, ja que la imatge que persisteix es 
barreja amb la imatge de la nova fixació, produint borrositat durant la lectura (Eden et 
al. 1994). 
 
Inestabilitat binocular 

Altres investigacions(Garzia et al. 1990; Solan et al. 1994)fan referència a que la via 
Magno juga un paper molt important en la retroalimentació del cervell, necessària per 
mantenir l'alineació ocular. El sistema Parvo també juga aquest rol però està menys 
implicat. Per tant, una lleu alteració de la via magnocel·lular pot influir en el control 
dels moviments oculars i afectar especialment a l’estabilització dels moviments de 
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convergència a l’hora d’enfocar objectes propers (Stein 2001) o durant la fixació d'una 
paraula durant la lectura (Bucci et al. 2008; Hutzler et al. 2006). 
 
Posició precisa de les lletres 

Vidyasagar et al. 1999 suggereixen que existeix relació entre un dèficit en la via Magno 
i l'apreciació de la posició precisa de les lletres en una paraula. 
La via Magno s'encarrega de conduir l'atenció selectiva mitjançant moviments oculars 
guiats, de manera que condueix els ulls al lloc que volem fixar. Una fallada en aquests 
moviments a causa de la incapacitat magnocel·lular conduirà a una fixació errònia de 
l’estímul visual en qüestió (Hutzler et al. 2006). 
 
Discapacitats intel·lectuals 

Hi ha estudis que indiquen que els nens amb discapacitats intel·lectuals sovint 
presenten dèficits en la via visual magnocel·lular (Brodney et al. 2001), per tant, quan 
aquest sistema està alterat, l'eficiència i la integració necessària per a la lectura es pot 
veure afectada.  
 

2.2 Habilitats oculomotores 
Les habilitats oculomotores engloben tres tipus de moviments oculars: els moviments 
de fixació, els moviments sacàdics i els de seguiment. Una disfunció en el 
desenvolupament oculomotor pot implicar una imprecisió en qualsevol d’aquests 
moviments (Perea 2008). 
 
En el procés de desenvolupament humà els moviments de fixació apareixen a les 4 
setmanes de vida (Cancho 2007), els moviments sacàdics apareixen entre els 4 i 6 
mesos (Canfield et al. 2001), mentre que els moviments de seguiment apareixen entre 
els 6 i 7 mesos (Gonzalez et al. 2006). Aquests últims, depenen del desenvolupament 
més tardà de la fòvea i del desenvolupament de la sensibilitat al contrast (Berrojo et al. 
2002). 
 

Moviments de fixació 

Els moviments de fixació són els responsables de mantenir els ulls sobre l’objecte 
d’interès. Són moviments molt ràpids, de petit recorregut (inferior a 10’) i són 
imperceptibles a simple vista. 
 
Moviments sacàdics  

Malgrat que aquests moviments són molt precoços no es considera que han arribat a 
la maduresa fins als 13 anys. 
 
El moviment sacàdic pot ésser involuntari (Induït per un estímul tàctil, olfactiu, sonor o 
visual, que incideix en la retina perifèrica) o bé voluntari, en la fixació d’un objecte en 
determinats punts d’interès. 
 
L’objectiu d’aquest moviment és la recerca d’objectes en l’espai visual i l’exploració del 
món que ens envolta. Quan la mirada s’ha d’orientar cap a un determinat punt 



 

d’interès per a mantenir-lo en fixació foveal
molt ràpids i precisos que un cop desencadenats, són difícils de detenir. 
 
Els moviments sacàdics es poden dividir en
de petita amplitud. Els de gran amplitud són
objecte d’interès que apareix de manera sobtada en el camp de visió, mentre que
de petita amplitud es realitzen durant la lectura d’un text i
fixacions, de manera que, 
llegeix i s’interpreta el text 
 

Figura 2.3. Esquema del 

 
Així doncs, podem indicar que les fases del moviment sacàdic són:

� Neutralització sacàdica o eclipse visual:
imatges percebudes
món que ens envolta

� Fixació: Fase de visió sense moviment
microactivitat, ja que 
permanent sobre les cèl·lules
dels fotoreceptors, i així evitar la desaparició de la imatge fixada
 

En la gràfica 2.1 es mostra una seqüència de sacàdics durant la lectura
l’amplitud de la sacada i del 
“s” representa els moviments sacàdics que es realitzen en una
el salt de canvi de línia. 
 

Gràfic 2.1

Capítol 2,

lo en fixació foveal apareixen aquests moviments balístics, 
un cop desencadenats, són difícils de detenir. 

s poden dividir en moviments de gran amplitud i 
amplitud. Els de gran amplitud són moviments oculars que ajuden a fixar un 

objecte d’interès que apareix de manera sobtada en el camp de visió, mentre que
de petita amplitud es realitzen durant la lectura d’un text intercalant

 cada moviment sacàdic va seguit d’una pausa
 fixat (Figura 2.3). 

 
3. Esquema del moviment sacàdic en la lectura.[3] 

Així doncs, podem indicar que les fases del moviment sacàdic són: 
Neutralització sacàdica o eclipse visual: Fase de moviment sense visió de les 
imatges percebudes. Durant el període que dura el moviment, evita veure el 

envolta.  
e visió sense moviment. En realitat aquesta fase està ani

microactivitat, ja que el sistema visual, precisa d’un gradient d’excitació 
permanent sobre les cèl·lules retinianes amb la finalitat d’impedir la saturació 

, i així evitar la desaparició de la imatge fixada

mostra una seqüència de sacàdics durant la lectura
del temps de lectura. La “c” representa la fixació del text, la 

“s” representa els moviments sacàdics que es realitzen en una mateixa

 
Gràfic 2.1. Sacàdics durant la lectura (Perea 2008) 
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quests moviments balístics, 
un cop desencadenats, són difícils de detenir. (Perea 2008) 

de gran amplitud i moviments 
moviments oculars que ajuden a fixar un 

objecte d’interès que apareix de manera sobtada en el camp de visió, mentre que els 
ntercalant-se amb les 

d’una pausa en la qual es 

Fase de moviment sense visió de les 
el període que dura el moviment, evita veure el 

està animada de 
un gradient d’excitació 

d’impedir la saturació 
, i així evitar la desaparició de la imatge fixada (Perea 2008). 

mostra una seqüència de sacàdics durant la lectura en funció de 
temps de lectura. La “c” representa la fixació del text, la 

mateixa línia i la “S” és 



 

El control de la seqüència de
en les capacitats de lectura, p
oculomotores és un requisit necessari per a adquirir un 
escriptura (Brodney et al. 2001)
anys, que es poden modifica
visual de la motilitat ocular
que a partir de l’aplicació 
millorar l'eficiència oculomotora i
prova de lectura. D’altra banda, Hodgetts et al 
de tractament adequat per millorar la capacitat 
patrons dels moviments sacàdics, però no hi ha evidència que suggereixi que 
l'entrenament dels sacàdics resulti en una millora de la lectura.
mostrar en el seu estudi 
puntuació obtinguda en el temps vertical i horitzontal del test DEM. No obstant, no es 
van assolir diferències significatives entre els dos grups d'estudi, de manera que es va 
considerar que l'avanç aconseguit en aquesta àrea podria se
del test. 
 
Per acabar de descriure les característiques dels moviments sacàdics, podem veure a la 
figura 5 que la velocitat del sacàdic és proporcional a la seva amplitud. Per tant, quan 
incrementa la seva amplitud
Aquesta velocitat pot oscil·lar entre 200º
10º, i fins a 800º/s en els sacàdics més amplis (>30º). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gràfica 2.2. Relació entre la durada del sacàdic vers la seva 

 
Quan es parla de velocitat del moviment sacàdic també es fa referència al pic de 
velocitat d’aquests moviments oculars. A la 
paràmetres que formen un moviment sacàdic: 
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El control de la seqüència dels moviments oculars sacàdics d'esquerra a dreta 
en les capacitats de lectura, per tant, un bon funcionament de les habilitats 
oculomotores és un requisit necessari per a adquirir un bon nivell

(Brodney et al. 2001). Un gran nombre d'estudis demostren
modificar i millorar aquestes capacitats mitjançant l’

de la motilitat ocular (Wold et al. 1978). En particular, Heath 1976
de l’aplicació d’uns exercicis visuals els nens de primària 

l'eficiència oculomotora i una puntuació significativament més alta en una 
D’altra banda, Hodgetts et al 1998 afirmen que després d'un règim 

de tractament adequat per millorar la capacitat lectora, es produeix un canvi en els 
patrons dels moviments sacàdics, però no hi ha evidència que suggereixi que 
l'entrenament dels sacàdics resulti en una millora de la lectura. Morchón 

en el seu estudi una millora en les habilitats oculomotores mitjançant la 
puntuació obtinguda en el temps vertical i horitzontal del test DEM. No obstant, no es 
van assolir diferències significatives entre els dos grups d'estudi, de manera que es va 
considerar que l'avanç aconseguit en aquesta àrea podria ser fruit de l'aprenentatge 

Per acabar de descriure les característiques dels moviments sacàdics, podem veure a la 
a velocitat del sacàdic és proporcional a la seva amplitud. Per tant, quan 

incrementa la seva amplitud, augmenta el temps de duració del moviment sacàdic
pot oscil·lar entre 200º/s i 300º/s per una amplitud de

fins a 800º/s en els sacàdics més amplis (>30º).  

elació entre la durada del sacàdic vers la seva amplitud.

Quan es parla de velocitat del moviment sacàdic també es fa referència al pic de 
velocitat d’aquests moviments oculars. A la gràfica 2.3 podem observar els diferents 
paràmetres que formen un moviment sacàdic:  
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ls moviments oculars sacàdics d'esquerra a dreta influeix 
er tant, un bon funcionament de les habilitats 

nivell de lectura i 
demostren, des de fa uns 
mitjançant l’entrenament 

1976 va comprovar  
de primària van aconseguir 

puntuació significativament més alta en una 
1998 afirmen que després d'un règim 

lectora, es produeix un canvi en els 
patrons dels moviments sacàdics, però no hi ha evidència que suggereixi que 

Morchón 2011 va 
otores mitjançant la 

puntuació obtinguda en el temps vertical i horitzontal del test DEM. No obstant, no es 
van assolir diferències significatives entre els dos grups d'estudi, de manera que es va 

r fruit de l'aprenentatge 

Per acabar de descriure les característiques dels moviments sacàdics, podem veure a la 
a velocitat del sacàdic és proporcional a la seva amplitud. Per tant, quan 

del moviment sacàdic. 
a amplitud de moviment de 

amplitud.[4] 

Quan es parla de velocitat del moviment sacàdic també es fa referència al pic de 
podem observar els diferents 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfica 2.3.P

L’amplitud és la mida de la sacada
dels sacàdics que realitzem en la nostra vida quotidiana presenten una amplitud 
inferior a 20º. Quan és superior, el desplaça
moviment del cap. Normalment, es componen de sacades successives d’amplitud 
petita i separades per petites interrupcions.
assolida durant la sacada. La 
la majoria dels casos es completa 
moviments sacàdics també
transcorregut des de l'aparició d'un 
resposta a aquest estímul. 
estímuls visuals i varia segons l’individu i segons el tipus d’estímul (menor per els 
auditius). 

Moviments de seguiment 
En el desenvolupament del 
apareixen posteriorment als moviments sacàdics. 
moviment, es precisa de l’existència d’un objecte diana que serveixi d’estímul, i que es 
mogui a una velocitat adequada
Schmidt i Smith. Els moviments
reflexa, mitjançant els quals es realitza el seguiment voluntari d’un objecte mòbil que 
es desplaça de manera continua en 
l’individu el qui es desplaça mentre manté la mirada fixa sobre l’objecte. Per últim, 
també pot ser només el cap el qu
realitzar moviments de seguim
tipus de moviments poden ser hor
 
Per poder mantenir la fixació bifoveal sobre un 
moviment no sigui elevada
50º/s). En cas contrari, ser
moviments sacàdics. El seu temps de latè
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2.3.Paràmetres que formen un moviment sacàdic.[4] 

a mida de la sacada i es mesura en graus o minuts d'arc.
dels sacàdics que realitzem en la nostra vida quotidiana presenten una amplitud 
inferior a 20º. Quan és superior, el desplaçament dels ulls s’acompanya amb el 
moviment del cap. Normalment, es componen de sacades successives d’amplitud 
petita i separades per petites interrupcions. El pic de velocitat  és la major velocitat 

La durada és el temps necessari per completar la sacada
completa en unes poques desenes de mil·lisegons (ms).

també tenen un temps de reacció o latència,  que és el t
transcorregut des de l'aparició d'un estímul fins que apareix el moviment sacàdic

. El temps de latència aproximat és de 170 milisegons per a 
estímuls visuals i varia segons l’individu i segons el tipus d’estímul (menor per els 

 
En el desenvolupament del sistema visual motor, els moviments de seguiment 

pareixen posteriorment als moviments sacàdics. Per la realització d’aques
l’existència d’un objecte diana que serveixi d’estímul, i que es 

mogui a una velocitat adequada en l’espai. Aquest fet va ser demostrat 
moviments de seguiment són moviments lents i de naturalesa 

reflexa, mitjançant els quals es realitza el seguiment voluntari d’un objecte mòbil que 
es desplaça de manera continua en l’espai visual, o bé a partir d’un objecte fix
l’individu el qui es desplaça mentre manté la mirada fixa sobre l’objecte. Per últim, 
també pot ser només el cap el que realitza moviments de rotació i crea la necessitat de 
realitzar moviments de seguiment per mantenir l’atenció en l’objecte d’interès.

poden ser horitzontals, verticals o oblics. 

Per poder mantenir la fixació bifoveal sobre un punt, és precís que 
da (25º-30º) i tingui una velocitat adequada (entre 15º/s i 

En cas contrari, serà impossible mantenir la fixació foveal 
El seu temps de latència és de 125 a 150 milisegons. 
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es mesura en graus o minuts d'arc. La major part 
dels sacàdics que realitzem en la nostra vida quotidiana presenten una amplitud 

ment dels ulls s’acompanya amb el 
moviment del cap. Normalment, es componen de sacades successives d’amplitud 

és la major velocitat 
i per completar la sacada, en 

unes poques desenes de mil·lisegons (ms). Els 
que és el temps 

el moviment sacàdic en 
El temps de latència aproximat és de 170 milisegons per a 

estímuls visuals i varia segons l’individu i segons el tipus d’estímul (menor per els 

sistema visual motor, els moviments de seguiment 
Per la realització d’aquest tipus de 

l’existència d’un objecte diana que serveixi d’estímul, i que es 
l’espai. Aquest fet va ser demostrat l’any 1971 per 

lents i de naturalesa 
reflexa, mitjançant els quals es realitza el seguiment voluntari d’un objecte mòbil que 

, o bé a partir d’un objecte fix, sent 
l’individu el qui es desplaça mentre manté la mirada fixa sobre l’objecte. Per últim, 

e realitza moviments de rotació i crea la necessitat de 
ent per mantenir l’atenció en l’objecte d’interès. Aquest 

, és precís que l’amplitud del 
locitat adequada (entre 15º/s i 

 i s’activaran els 
ncia és de 125 a 150 milisegons.  
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Els moviments de seguiment d’ambdós ulls, d’acord amb la llei de Hering, són 
rigorosament iguals en amplitud, velocitat i acceleració, tant en fixació binocular, com 
en fixació monocular(Semmlow et al. 1998).  
 

2.3 Habilitats Visuoperceptives 
Definim la percepció visual com el procés d'extracció d'informació dels objectes, llocs i 
fets del món que ens envolta (Gibson et al. 1975). La informació que arriba a la retina 
és molt extensa i no es pot processar tota, per la qual cosa el sistema visual ha de ser 
selectiu mentre extreu informació rellevant. La selecció d’informació de l'entorn depèn 
de nombrosos factors com la motivació, experiències anteriors i el desenvolupament. 
Per tant, les habilitats visuoperceptives són necessàries per reconèixer, discriminar i 
interpretar correctament els estímuls visuals en funció d’experiències prèvies.  
 
La percepció visual juga un paper important en les primeres etapes acadèmiques, 
sobretot des de l’època preescolar fins a segon curs de primària. Aquests cursos són 
preparatoris per assolir l’aprenentatge de la lectura i es caracteritzen per posar major 
èmfasi en el reconeixement de caràcters, paraules i discriminació. Els factors visuals 
implicats en aquest tipus de tasca són la percepció de formes, la discriminació visual, 
l'orientació direccional i la memòria visual. La seva influència tendeix a disminuir amb 
la maduració del nen/a i amb la demanda de la lectura (Flax 2006). 
 
Segons Sheiman 1997 les habilitats visuoperceptives es divideixen en quatre blocs:  
 
Habilitats visuo-espaials (organització visuo-espacial) 

Organització i manipulació visual de l’espai. Es basa en el desenvolupament de 
l’esquema corporal, és a dir fa referència al coneixement del nostre cos, tant en l’estat 
de repòs com de moviment, en funció de la interrelació de les seves parts i sobretot de 
la seva relació amb l’espai que l’envolta. Les nocions necessàries per realitzar 
apreciacions direccionals en l’espai es sustenten en els conceptes de lateralitat i 
direccionalitat. 
 
Segons Le Boulch 1986, un esquema corporal mal estructurat es manifesta com una 
mancança de destresa, incoordinació i mala postura.  
 
Habilitats d’anàlisi visual 

Són les habilitats bàsiques per la manipulació mental de les imatges (per la seva 
evocació o aplicació). Per tant, contribueixen en la capacitat de l’individu per analitzar i 
discriminar la informació que es presenta visualment; és a dir, per veure la totalitat del 
què es presenta, diferenciar el què és important de lo accessori i utilitzar la imaginació 
visual per recuperar la informació visual passada. Inclou també l’habilitat de percebre 
les característiques distintives de les formes/objectes visuals, incloent  els atributs de 
forma, mida, color i orientació. 
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Es subdivideixen en subcategories que abasten les següents habilitats:  

� Discriminació visual i percepció de la forma: És la capacitat per identificar les 
característiques diferents de les figures, incloent la forma, la mida, l’orientació i 
el color. 

� Memòria visual: És la capacitat de reconèixer i recordar la informació que es 
presenta visualment. 

� Percepció figura fons: És la capacitat per distingir un objecte d’interès dels 
estímuls irrellevants del fons. 

� Tancament visual: És la capacitat per ser conscient de les pistes o indicis en 
l’estímul visual que permet determinar la percepció final sense la necessitat de 
tenir tots els detalls presents. 

 
Habilitats d’integració visuo-motora: 

 La integració visuo-motora es considera una funció integrativa complicada que inclou 
tant la percepció visual com la resposta motora.  
 
Habilitats d’integració auditivo-visual:  

És la capacitat de relacionar el què es veu amb el què s’escolta. Durant la lectura 
relacionem estímuls visuals (lletres, síl·labes i paraules) amb els sons que representen. 
Kavale 1982 va realitzar una metanàlisi de 161 estudis sobre teràpia visual, conclou 
indicant que la percepció visual és un element important en la adquisició de bones 
habilitats lectores. Així doncs, unes bones habilitats de percepció en els primers cursos 
escolars són indicadors de bones habilitats per l’aprenentatge de la lectura. Altres 
estudis (Solan et al. 1986; Goldstand 2005) indiquen que les habilitats perceptuals 
necessàries en la lectura perden importància a mesura que l’individu es fa gran. 
 
2.3.1 Dèficits en les habilitats visuoperceptives 
Les dificultats en l’àrea d'habilitats visuoperceptives poden interferir en el procés 
lector, l'ortografia, la integració visual-motora, i les matemàtiques (Solan et al. 1989; 
Lerner 1993).  
 
Daniels 1991 argumenta que els problemes d’aprenentatge són més freqüents en 
edats preescolars i a nivell de primària i que també hi ha una major incidència 
d'aquests problemes en els nens en comparació amb les nenes, ja que influeixen les 
diferències de maduració.  
 
D’altra banda, Havaei 2009 obté que les habilitats de percepció visual també es veuen 
afectades per factors culturals i educatius, i Carlson 1968 indica que els dèficits 
visuoperceptius i visuomotors normalment no es troben aïllats, sinó que generalment 
es combinen amb altres símptomes i factors causals, com per exemple problemes 
d’eficàcia visual i de motilitat ocular. 
 
 
 



Capítol 2,- Estat de l’art 

 

11 

2.4 Educació especial 
Donat que en aquest treball els subjectes participants són alumnes d’una escola 
d’educació especial, a continuació expliquem els aspectes més rellevants d’aquests 
centres. 
 
L'educació especial (EE) és una modalitat del sistema educatiu escolar, de tipus 
interdisciplinari, encarregada de potenciar i assegurar el compliment del principi 
d'equiparació d'oportunitats d'aquells nens, nenes i joves que presenten necessitats 
educatives especials derivades o no d'una discapacitat física/sensorial o psíquica 
(González 2011). 
 
En sentit ampli, l’EE comprèn totes aquelles actuacions encaminades a compensar 
aquelles necessitats bàsiques per a assolir un millor integració de l’individu. La seva 
finalitat és aconseguir el màxim desenvolupament de les capacitats dels nens i nenes i 
preparar-los per la incorporació i participació en la vida social i laboral (Guerrero 
2000).  
 
Als anys 70 neix el concepte de necessitats educatives especials (NEE), diferents autors 
incorporen aquest terme per centrar la seva atenció en la necessitat que presenta la 
persona des dels diferents sistemes en el què es desenvolupa i en el reforç que això 
requereix, més que en la discapacitat, dificultat o trastorn propi o inherent al subjecte. 
Dins de les definicions de NEE trobem la de Marchesi 1998: “Quan un nen presenta 
algun problema d’aprenentatge al llarg de la seva escolarització i demana una atenció 
específica i majors recursos educatius dels necessaris per la seva edat.” D’altra banda, 
Garrido 1994 assenyala que hi ha una NEE quan: “Una deficiència ja sigui física, 
intel·lectual, emocional, social o combinació d’aquestes, afecta a l’aprenentatge fins al 
punt que són necessaris currículums modificats o unes condicions d’aprenentatge 
especialment adaptades perquè l’alumne sigui educat específicament” (González 
1999). 
 
Les NEE poden ser: 

� Permanents: Són aquells problemes que presenta una persona durant tot el 
seu període escolar i la vida, ja que existeix un dèficit lleu, mitjà o greu de la 
intel·ligència, i pot afectar alguna o totes les àrees sensorials, motores, 
perceptives o expressives, de les que resulta una incapacitat que es manifesta 
en l’exercici de les funcions vitals i de relaxació, per tant, necessiten de 
l’atenció de l’especialista, centres educatius especials i material adequat per 
abordar les seves necessitats. 

� Transitòries: Són problemes que es presenten durant un període 
d’escolarització que precisen d’una atenció específica, per tant hi ha una major 
demanda dels recursos educatius necessaris per la seva edat (figura 2.4). 

 
 
 

 



 

 
 

Figura.2.4.

 
La denominació de NEE
l’aprenentatge intenta donar
pedagògiques que aquests presenten i els recursos que s’han de proporcionar, en 
comptes de realitzar categories diagnòstiques pel tipus de discapacitat que els afecta. 
 
2.4.1 Principis bàsics de l’EE
Dins d'algunes corrents pedagògiques actuals, se citen quatre principis bàsics sobre els 
quals s'emmarca l'EE (Castro 2006)

� La normalització: Dins de les possibilitats de la persona amb discapacitat, ha de 
tenir els mateixos drets i obligacions que els altres membres de la societat.

� La individualització
professional i terapèutica. (Adaptació

� La sectorització: Respon al fet que els serveis educatius especials siguin 
brindats al lloc on l'alumne amb discapacitat viu i es desenvolupa. 

� La integració: La utilització dels dispositius de la tècnica i de l'org
serveis socials, procurarà que els alumnes amb discapacitat rebin l'assistència 
necessària en el si dels grups normals i no de forma segregada.

 
2.4.2 Escolarització de nens amb necessitats educatives especials
L’escolarització d’un nen/a amb NEE, exigeix prèviament una valoració per part dels 
Equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) de la Generalitat de 
Catalunya. L’equip elabora un informe

PERMANENTS

-Discapacitat auditiva

-Discapacitat motora

-Discapacitat visual

(estrabisme, patologies,...)

-Discapacitat intelectual

-Transtorn en la capacitat de 
relaxació i comunicació

-Presents en tot el procés 
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Figura.2.4.Classificació de les NEE. (González 1999) 

NEE referida als alumnes amb dificultats 
donar un enfocament en el què s’accentuen les necessitats 

pedagògiques que aquests presenten i els recursos que s’han de proporcionar, en 
comptes de realitzar categories diagnòstiques pel tipus de discapacitat que els afecta. 

Principis bàsics de l’EE 
orrents pedagògiques actuals, se citen quatre principis bàsics sobre els 

(Castro 2006): 
Dins de les possibilitats de la persona amb discapacitat, ha de 

tenir els mateixos drets i obligacions que els altres membres de la societat.
La individualització: Respon a criteris particulars quant a la intervenció 
professional i terapèutica. (Adaptació curricular, metodologia especial, etc.)

Respon al fet que els serveis educatius especials siguin 
brindats al lloc on l'alumne amb discapacitat viu i es desenvolupa. 

La utilització dels dispositius de la tècnica i de l'org
serveis socials, procurarà que els alumnes amb discapacitat rebin l'assistència 
necessària en el si dels grups normals i no de forma segregada. 

Escolarització de nens amb necessitats educatives especials 
L’escolarització d’un nen/a amb NEE, exigeix prèviament una valoració per part dels 
Equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) de la Generalitat de 

. L’equip elabora un informe que determina les NEE del nen i a

NEE

PERMANENTS

Discapacitat auditiva

Discapacitat motora

Discapacitat visual

(estrabisme, patologies,...)

Discapacitat intelectual

Transtorn en la capacitat de 
relaxació i comunicació

Presents en tot el procés 
educatiu

TRANSITÒRIES

-Transtorns específics del 
llenguatge

-Dificultats en l'aprenentatge 
(dislèxies, disgrafies,...)

-Presents en algun moment 
escolar
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referida als alumnes amb dificultats permanents en 
en el què s’accentuen les necessitats 

pedagògiques que aquests presenten i els recursos que s’han de proporcionar, en 
comptes de realitzar categories diagnòstiques pel tipus de discapacitat que els afecta.  

orrents pedagògiques actuals, se citen quatre principis bàsics sobre els 

Dins de les possibilitats de la persona amb discapacitat, ha de 
tenir els mateixos drets i obligacions que els altres membres de la societat. 

: Respon a criteris particulars quant a la intervenció 
curricular, metodologia especial, etc.) 

Respon al fet que els serveis educatius especials siguin 
brindats al lloc on l'alumne amb discapacitat viu i es desenvolupa.  

La utilització dels dispositius de la tècnica i de l'organització dels 
serveis socials, procurarà que els alumnes amb discapacitat rebin l'assistència 

 

L’escolarització d’un nen/a amb NEE, exigeix prèviament una valoració per part dels 
Equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) de la Generalitat de 

que determina les NEE del nen i a partir 

Transtorns específics del 

Dificultats en l'aprenentatge 

Presents en algun moment 
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d’aquest informe, s’elabora l’Adequació Curricular Individualitzada (ACI) per part del 
mestre de l’aula amb assessorament dels membres dels equips pedagògics (Soto et al. 
2004). 
 
Les informacions rellevants que ajudaran a conèixer millor l’alumne amb necessitats 
educatives especials, poden agrupar-se en dos grans blocs (Figueroa 1991; Vila 1990): 

� Informació sobre l’alumne:  
-Aspectes del seu desenvolupament: biològics, intel·lectuals, desenvolupament 
motor, etc. 
-Nivell de competència curricular, aspectes comunicatiu-lingüístics. 
-Estil d’aprenentatge i motivació per aprendre, autoestima i grau de benestar. 

� Informació relativa a l’entorn de l’alumne: 
-Context escolar. 
-Context socio-familiar. 

 
2.4.3 Avaluació dels processos d’aprenentatge 
L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes amb NEE ha de seguir el 
mateix procés que la resta dels alumnes. Els plans individualitzats, per a aquells 
alumnes que en disposin, han d’esdevenir el referent per a l’avaluació d’aquests 
alumnes, tenint en compte l’assoliment de les competències bàsiques, l’autonomia 
personal i social i l’adquisició d’hàbits de treball i d’aprenentatge. 
 
Si es preveu que un alumne/a, pot obtenir el títol de graduat/ada en educació 
secundària obligatòria, cal elaborar un pla individualitzat, que haurà de recollir els 
criteris d’avaluació per a l’assoliment dels objectius i continguts bàsics de l’etapa. En 
l’acreditació caldrà tenir en compte l’itinerari formatiu posterior i les capacitats i 
possibilitats de l’alumne/a (DOGC núm. 4915). 
 
2.4.4 Acció tutorial de nens amb NEE 
L’acció tutorial ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup 
classe i a la implicació de l’alumnat i de les seves famílies en la dinàmica del centre.  
Per tal d’afavorir el procés de formació integral de l’alumnat, en l’acció tutorial s’ha de 
considerar el desenvolupament, conjuntament amb les famílies, dels aspectes 
següents (DOGC núm. 4915): 

� Desenvolupament personal: autoconeixement, educació emocional, hàbits 
saludables i conductes de risc. 

� Orientació escolar: procés d’aprenentatge, avaluació i autoavaluació, canvi 
d’etapa. 

� Convivència i cooperació: habilitats socials, participació, gestió de conflictes. 
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2.5 Entrenament Visual 
L'entrenament visual (EV) es basa en la realització d'una sèrie d'exercicis protocolitzats 
que necessàriament han de complir certes característiques (Plou 2007):  

� Estar dissenyats sobre la base dels resultats trobats en l'examen optomètric. 
� Seguir un ordre evolutiu adequat a les capacitats del pacient. 
� Estar format per exercicis específics destinats a la funció que es vol millorar. 

 
La teràpia visual permet millorar les habilitats del sistema visual amb la finalitat 
d’eliminar els símptomes de fatiga o incapacitat en el funcionament del sistema visual. 
 
Hi ha un nombre important de persones que no poden solucionar un determinat 
problema visual sense la realització d’una teràpia visual. Alguns d'ells, no tenen una 
queixa visual específica, però no acaben d'aconseguir l’adequada comoditat ni eficàcia 
visual. D’altres, troben un alleujament parcial en la prescripció de lents, però no 
aconsegueixen una eliminació total de les molèsties. Els pacients joves, fins i tot, 
poden arribar a presentar interferències en el procés normal d'aprenentatge, ja que 
alguns autors (Goldstand et al. 2005), han estudiat que nens amb dèficits visuals no 
detectats, es comporten de forma similar a un nen amb problemes de comportament, 
emocionals o d'atenció. 
 
Per a poder fer un bon disseny d’aplicació d’exercicis visuals per dur a terme una 
teràpia visual, l’optometrista requereix un bon coneixement del sistema visual, la 
comprensió de les bases fisiològiques de la visió i un cert grau de psicologia per 
interaccionar adequadament amb l’individu (Borràs et al. 1996). L’èxit de la teràpia 
visual s’aconsegueix amb l'esforç conjunt del pacient i de l’optometrista. El pacient ha 
de veure per si mateix els avenços que realitza durant tot el procés amb la finalitat de 
que les habilitats apreses es puguin aplicar de forma automàtica, sense esforç 
conscient. L'objectiu és l'eliminació o la reducció considerable de símptomes o 
mancances detectats abans del tractament. 
 
2.5.1 Pronòstic de l’entrenament visual 
Les disfuncions del sistema visual que poden millorar mitjançant un entrenament 
visual en general són, la supressió,  les anomalies de la visió binocular, les anomalies 
acomodatives, els trastorns funcionals de la motilitat ocular i les habilitats 
visuoperceptives. Amb freqüència, els pacients poden presentar un problema visual 
que abasta més d’una disfunció. Així, podem trobar-nos, per exemple, un problema de 
visió binocular juntament amb una disfunció acomodativa. 
 
Cal dir, que el pronòstic pel tractament dels problemes funcionals de motilitat ocular 
sense existència d’estrabismes, mitjançant la teràpia visual, és molt bo i fins i tot 
excel·lent en la majoria dels casos. Hi ha un gran nombre d'estudis clínics que recolzen 
clarament la validesa de la teràpia visual optomètrica, com per exemple l’entrenament 
visual sobre la insuficiència de convergència (Adler 2002). Segons Ciuffreda 2002, la 
taxa d’èxit mitjana de la IC és del 72% aproximadament.  
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Martin 2003 diu que les habilitats visuo-motores i visuo-perceptives, poden ser 
millorades mitjançant una teràpia visual. Morchón 2011 va estudiar l’efecte d’una 
teràpia visual en les habilitats visuoperceptives realitzada en nens de segon curs de 
primària i va trobar unes millores significatives en tots els ítems excepte en la 
discriminació visual. No es van trobar diferències significatives entre la mostra i el grup 
control.  
 
D’altra banda, Helveston 2005 argumenta que no hi ha prous proves científiques clares 
publicades que recolzin l’eficàcia dels exercicis visuals, i per tant, el seu ús segueix sent 
controvertit.  
 
Borràs et al. 1996  en el seu llibre indica que l’efectivitat de la teràpia visual ve 
influenciada per aspectes com: la col·laboració del pacient, l’edat, la motivació, la 
simptomatologia que presenta i el temps de dedicació. 
 
2.5.2 Planificació d’una teràpia visual  
Un cop decidit que es vol dur a terme una teràpia visual, és imprescindible organitzar 
ordenadament els objectius que es pretenen aconseguir i realitzar una planificació 
temporal de la teràpia visual. 
 
La planificació d’una teràpia visual requereix: 

1. Diagnòstic: És imprescindible que aquest estigui ben realitzat per arribar a 
obtenir èxit en els objectius plantejats i no haver d’allargar el període de la 
teràpia visual. 
2. Determinar en quines condicions es troba el sistema visual de l’individu i 
iniciar el tractament treballant les habilitats reduïdes per millorar-les.  
3. Una bona planificació de la teràpia, segueix la premissa de realitzar exercicis 
de menor a major dificultat. Alguns exemples per portar a terme aquest 
concepte són: treballar primer amb estímuls visuals perifèrics i, a mesura que 
avança la teràpia, treballar amb estímuls visuals centrals. Sempre es comença 
treballant en condicions monoculars, i més endavant, es realitza en condicions 
binoculars. Primer, s’augmenten les amplituds de vergència i acomodació, i 
posteriorment es fan salts de vergències i acomodació. Respecte a 
l’entrenament dels moviments sacàdics, s’hauria de començar per exercicis de 
gran amplitud i després passar a petita amplitud, mentre que en el cas de 
l’entrenament de moviments de seguiment s’hauria de fer a l’inrevés. 
 

2.5.3 Entrenament visual en NEE 
Els nens sense discapacitat psíquiques experimenten constants cicles de creixement i 
aprenentatge, on els nous comportaments s’integren i s'arxiven. Els nens que 
presenten discapacitats psíquiques, no poden interpretar totes les aportacions que els 
hi arriba al cervell i sovint ometen la seva visió de l'ambient, tot i tenir una agudesa 
visual normal (Kaplan 2006). Com a resultat, l’individu s'estancarà en el seu 
desenvolupament. Aquests nens, incapaços de passar per aquestes cicles de 
creixement i aprenentatge, a causa de les seves deficiències sensorials, són incapaços 
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d’avançar. Segueixen sumits en un estat constant de tensió, incapaços d'aprendre, 
perfeccionar i consolidar noves habilitats. Per tant, per millorar el procés 
d’aprenentatge es podrien aplicar programes d’entrenament visual. 
 
Encara que les dificultats de visió no són l'únic problema neurològic que presenten 
aquests nens, el sistema visual juga un paper molt important en l'aprenentatge i el 
desenvolupament.  
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CAPÍTOL 3.- OBJECTIUS DEL PROJECTE 

 

Objectiu genèric 

L’objectiu genèric d’aquest treball és analitzar l’efecte d’un programa d’entrenament 

visual en les habilitats oculomotores i d’anàlisi visual que s’ha aplicat a una mostra de 

subjectes amb necessitats educatives especials. 

Les proves d’habilitats oculomotores i d’anàlisi visual realitzades i posteriorment 

analitzades han estat: 

� Moviments sacàdics de petita amplitud: DEM (Developmental eye movement 

test) 

� Habilitats d’anàlisi visual: TVPS (Test of visual perceptual skills) 

� Moviments de seguiment i sacàdics de gran amplitud: Barnilles de Wolff 

 

Objectius específics 

� Expressar els resultats obtinguts en el DEM com a tipologies i comparar la 

tipologia inicial amb la tipologia final, obtinguda després de l’entrenament 

visual. 

� Determinar si existeixen diferències estadísticament significatives, a nivell 

global i per grups d’edat, entre la mesura inicial i final dels valors del temps 

vertical, temps horitzontal i raó del test DEM. 

� Valorar l’efecte del programa d’entrenament visual, en els diferents 

paràmetres del DEM. 

� Analitzar les habilitats d’anàlisi visual comparant el resultat inicial de cada àrea 

amb el resultat final, amb el TVPS. 

� Determinar si existeixen diferències estadísticament significatives, a nivell 

global i per grups d’edat, entre la mesura inicial i final de cada àrea del test 

TVPS. 

� Valorar l’efecte del programa d’entrenament visual, en cada àrea del TVPS.  

� Estudiar la possible influència de les àrees visuals entrenades en aquelles àrees 

del TVPS no treballades directament. 

� Analitzar si es produeixen canvis en l’execució dels moviments de seguiment i 

sacàdics de gran amplitud, després del programa d’entrenament. 
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CAPÍTOL 4,- MÈTODE EXPERIMENTAL                                                               

 
En aquest capítol es detalla el pla de treball que hem seguit en aquest projecte i es 
descriu el centre educatiu implicat en l’estudi. També es descriu la mostra, els 
protocols d’avaluació i es detallen els tests que s’han utilitzat. 
 

4.1 Pla de treball 
Al mes de gener de 2011  l’Escola Gavina de Barcelona es va posar en contacte amb el 
Centre Universitari de la Visió per sol·licitar la possibilitat de que es realitzessin uns 
exàmens visuals als seus alumnes i estudiar la possibilitat de millorar alguna àrea visual 
mitjançant un programa d’entrenament visual. El motiu era, bàsicament, que el 
claustre de mestres es plantejaven si, a més de les mancances determinades per les 
seves necessitats educatives especials, podria haver-hi algun factor visual que estigués 
frenant d’alguna manera el seu progrés acadèmic. 
 
A partir d’aquest moment es va realitzar una entrevista amb la direcció del centre per 
concretar com es podria plantejar l’acció i es va estudiar la possibilitat de desenvolupar 
un programa d’entrenament visual adaptat a les necessitats educatives d’aquesta 
població.  
 
 
 
 
Es va acordar amb el centre escolar el següent pla de treball: 
 

� Estudi inicial de l’estat visual dels alumnes de primària del centre. 

� Elaboració dels corresponents informes individuals per a les famílies i un 

informe genèric pel centre. 

� Taller de formació dels mestres de l’Escola Gavina, per aplicar el programa 

d’entrenament visual dissenyat al Departament d’Òptica i Optometria de la 

UPC. 

� Aplicació de l’esmentat programa per part dels mestres de l’Escola Gavina. 

� Reavaluació de les habilitats visuals susceptibles d’haver millorat amb 

l’entrenament. Elaboració d’informe pel centre. 
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En el següent cronograma es mostra la temporalització de cada fase del pla de treball.  
 

CRONOGRAMA TFM 

2011 2012 

G F M A M J J A S O N D G F M 
Trobada amb el centre i 
plantejament de l'acció        

    
   

 

Disseny i anàlisi del protocol 
d’avaluació inicial        

    
   

 

Implementació del protocol 
d’avaluació inicial        

    
   

 

Elaboració d'informes visuals 
per a famílies i escola        

    
   

 

Disseny del programa 
d'entrenament visual        

    
   

 

Formació dels educadors que 
aplicaran l'entrenament        

    
   

 

Implementació del programa 
per part dels educadors        

    
   

 

Reavaluació visual 
        

    
   

 

Elaboració d’informe visual de 
tancament per l’escola        

    
   

 

 
4.2 Descripció del centre educatiu implicat a l’estudi 
 L’Escola Gavina, atén  al voltant de 80-90 alumnes entre els set i divuit anys, amb 
dèficits d’aprenentatge acadèmic i amb problemes emocionals i socials amb un risc alt  
d’exclusió social. Gran part de l’alumnat prové d‘entorns socio–culturals i familiars 
desfavoridors i presenten  trastorns de la personalitat i desordres de conducta. 
 
L’objectiu prioritari del centre és la potenciació i adquisició de les diferents capacitats 
afectives, cognitives i d’interrelació personal, adaptades a les característiques i 
evolució pròpies de cada alumne/a.  Així doncs, es pretén integrar aquests joves a la 
societat de forma que quan acabin l’etapa d’escolaritat obligatòria puguin optar al 
mercat laboral o continuar la seva formació en els programes de garantia social. 
 
Tal com s’ha explicat al capítol 2.4, les necessitats de cada alumne/a són objecte 
d’atenció de forma personalitzada, a través dels plans educatius individualitzats, per 
anar adaptant els diferents tipus de suports que precisa en cada moment l’alumne/a. 
L’Escola Gavina potencia que els nens realitzin aprenentatges significatius i funcionals 
dintre del marc de l’educació com un procés de creixement personal, dinàmic i 
progressiu.  
 
L’escola també ajuda a les famílies a que comprenguin millor i puguin fer front a la 
realitat de viure amb un fill/a que presenta un dèficit físic, sensorial o psíquic. L’equip 
pedagògic del centre que atén als alumnes és multidisciplinari, consolidat i estable des 
de fa anys. Està format per: un psicòleg, mestres tutors, educadors, logopedes, un 
psicomotricista, un fisioterapeuta i una assistent social. Com a escola d’educació 
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especial, col·labora amb projectes d’escolaritat compartida amb escoles ordinàries i 
està realitzant diferents  projectes d’escolaritat compartida amb escoles  de primària i 
secundària de la zona.  
 
El centre funciona amb dos grans grups: un per primària i l’ altre per secundària. Els 
alumnes de primària es reparteixen en tres grups, segons l’Adequació Curricular 
Individualitzada (ACI), amb agrupacions flexibles entre les classes per treballar els 
aprenentatges de tipus instrumental. És fàcil doncs, que en un mateix grup hi hagi nens 
amb diferent edat cronològica. A aquests grups se’ls hi assigna el nom de 4rt, 5è i 6è 
curs per comparació amb l’educació primària convencional, encara que ja s’ha 
comentat que els continguts pedagògics són absolutament diferents. 

L’etapa de secundària amb 7 classes, agrupades també segons l’ACI, es caracteritza per 
un increment progressiu del nombre d’hores que es dediquen als diferents tallers que 
facilita l’escola: informàtica, fusteria, electricitat, i d'altres més directament 
relacionades amb habilitats i estratègies de la llar i de la vida en societat. Aquests 
tallers són útils per integrar els diferents aprenentatges de forma pràctica i fer que 
l’alumnat sigui el protagonista del propi coneixement i desenvolupi destreses i 
habilitats necessàries per a la vida adulta.  

4.3 Descripció de la mostra  
Inicialment, per la realització de l’estudi comptem amb un grup de 19 nens, 17 nens 
(84%) i 3 nenes (16%), amb edats compreses entre 9 i 12 anys. Són alumnes que 
actualment estan cursant 4t, 5è i 6è de primària en grups reduïts, adaptats a les seves 
necessitats educatives especials. Els alumnes estan repartits per cursos segons les 
seves capacitats independentment de la seva edat. 
 
Abans d’iniciar l’estudi s’ha recollit el consentiment informat dels pares dels subjectes 
del nostre estudi. (Annex 8.4) 
 
4.3.1 Especificitats de la mostra 
Els subjectes avaluats presenten alguna de les següents alteracions: Trastorn de 
l’espectre autista (TEA), retard maduratiu, trastorn adaptatiu, dèficit cognitiu i 
trastorns del comportament. 
Tot seguit es comenta breument els aspectes més representatius de les diferents 
alteracions que presenta la mostra. 
 
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) 

L'autisme és un trastorn del desenvolupament infantil que es manifesta en els primers 
tres anys de vida. Es caracteritza per la inexistència o alteració d'alguns aspectes 
normals del desenvolupament com són les relacions interpersonals, la comunicació o 
el joc. 
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Retard maduratiu 

És un dèficit en el desenvolupament de l’individu en certs aspectes del seu 
comportament, i pot ser un retard neurofisiològic o psicològic (Balaguer 2009). 
 
Trastorn adaptatiu 

La característica essencial del trastorn adaptatiu és el desenvolupament de símptomes 
emocionals o comportamentals en resposta a un estrés psicosocial identificable.  
 
Dèficit cognitiu 

Les persones amb dèficit cognitiu tenen una pobra organització de la base del 
coneixement que els impedeix transferir o generalitzar el què han après. Poden patir 
insuficiència de motivació, que es presenta com a falta de memòria i d’atenció. També 
poden presentar una conducta immadura que provoca problemes de comportament 
(De la Portilla2006).  
 
Trastorns del comportament 

Aquests trastorns es poden observar en els primers mesos de vida, i les seves 
característiques bàsiques són la transgressió de les normes socials, l’agressivitat i la 
impulsivitat. És un tipus de trastorn freqüent en la infància. 
 
Per les seves característiques, el 60%  dels subjectes de la mostra pren algun tipus de 
medicació, essent els fàrmacs més habituals, els antipsicòtics i els anticomicials: 
 
Antipsicòtics 

Es subministren en diverses situacions clíniques (esquizofrènies, trastorns delirants, 
d'estat d'ànim i de personalitat, entre d’altres). Alguns efectes adversos dels 
antipsicòtics afecten al to muscular del cos produint  rigidesa muscular,  moviments 
musculars repetitius i moviments involuntaris. 
 
Anticomicials 

Aquests fàrmacs estan destinats a combatre, prevenir o interrompre les convulsions o 
els atacs epilèptics.  Alguns efectes secundaris dels anticomicials repercuteixen en la 
motilitat ocular (diplopia i nistagmus). 
 

4.4 Descripció del Test DEM i TVPS 
L’estudi es centra en el possible efecte després d’aplicar un programa d’entrenament 
visual en la motilitat ocular i les habilitats visuoperceptives.  Els tests usats per avaluar 
aquests dos aspectes són el DEM (Developmental Eye Movement test) i el TVPS (Test 
of Visual Perceptual Skills). En aquest apartat es descriuen aquests dos tests de manera 
detallada. 
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4.4.1  Developmental Eye Movement test (DEM) 
 
Descripció i aplicació del test 

El DEM és un test que s’utilitza per avaluar les habilitats oculomotores de petita 
amplitud i l'automaticitat visuoverbal durant la lectura en els nens entre els 6 i els 14 
anys d'edat.  
 
És una prova diagnòstica sense demanda cognitiva composta per 3 subproves (Figura 
4.1). La primera subprova té com a objectiu determinar si el nen coneix els números 
del 0 al 9, en cas que falli no es podrà realitzar la prova. La segona subprova està 
formada per les làmines A i B. Cada una d’elles consta de 40 números, col·locats en 2 
columnes de 20 números cadascuna. La subprova C consta de 80 números col·locats 
horitzontalment amb separacions no uniformes. 
 
S’indica al nen que digui els nombres en veu alta, sense fer cap pausa, intentant no 
equivocar-se, sense l’ajuda del dit, sense moure el cap i tant ràpid com pugui. Es 
mesura el temps que tarda en dir cada una de les làmines i obtenim el temps vertical 
(Tv) que és la suma del temps utilitzat en les làmines A i B, i el temps horitzontal (Th) 
que és el temps utilitzat en la làmina C. El temps s’anota en el full de resultats 
expressat en segons,així com els errors que el nen hagi comès durant la realització de 
la prova. Aquests error poden ser d’omissió (o)(números que no s’han dit), d’addició 
(a) (números repetits), de substitució (s)(substitució d’un número per un altre) i de 
translació (t) (inverteix l’ordre dels números). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.  Làmines del test A i B del DEM (columnes verticals) i làmina del test C  (files horitzontals). 

 
 
Interpretació dels resultats 

La mesura directa dels temps emprats en la lectura dels números cal ajustar-la 
considerant les omissions i addicions, tant pel temps vertical com pel temps 
horitzontal, segons la fórmula següent: 
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Temps net = Temps x 
80

(80 − � + �)
 

 
Amb els temps nets es calcula el valor de la Raó, dividint el temps horitzontal entre el 
temps vertical: 
 

Raó =  
Th net

Tv net
 

 
La valoració del temps vertical determina l’automatisme visuo-verbal en nomenar els 
nombres com una acció bàsica i la valoració del temps horitzontal determina el control 
oculomotor o la habilitat dels moviments oculars durant la lectura. 
 
El test va acompanyat d’unes taules normalitzades on, en funció de l’edat del nen, 
identifiquem si els resultats són normals, alts o baixos. Els resultats obtinguts (Tv, Th i 
R) permeten interpretar els resultats de la prova, classificant el subjecte en 4 tipologies 
clíniques: 
 

TIPOLOGIA TEMPS 
VERTICAL 

TEMPS 
HORITZONTAL 

R=TH/TV INTERPRETACIÓ 

 
I 

 
NORMAL 

 
NORMAL 

 
NORMAL 

 

Bones habilitats oculomotores 
fines. 

 
II 

 
NORMAL 

 
ELEVAT 

 
ELEVAT 

 

Dificultat en habilitats 
oculomotores fines. 

 
III 

 
ELEVAT 

 
ELEVAT 

 
NORMAL 

 

Dificultat en reconeixement i 
expressió. 

 
IV 

 
ELEVAT 

 
MOLT ELEVAT 

 
ELEVAT 

Dificultat en reconeixement i 
expressió. Dificultat en habilitats 
oculomotores fines. 

 
4.4.2 Test of Visual Perceptual Skills (TVPS) 
 
Descripció i aplicació del test 

El TVPS determina les habilitats visuo-perceptives d’anàlisi visual en nens d'edats 
compreses entre 4 i 18 anys d'edat.  
 
Aquest test és una prova diagnòstica que conté 112 ítems dividits en set àrees 
diferents. Les dues primeres làmines de cada àrea sempre són de demostració i 
seguidament hi ha les 16 làmines d’avaluació. En cada àrea l’individu es troba amb un 
augment progressiu de dificultat, de manera que de vegades l’individu no acaba totes 
les làmines. La prova seguirà la seva execució fins que el nen s’equivoqui en tres 
làmines consecutives, moment en què es donarà per finalitzada. Totes les respostes 
han de ser anotades en un full de resultats que incorpora el test. 



 

En la taula següent es mostren les instruccions 
exemple de làmina de cadascuna de les 
 

ÀREES 

Discriminació 
Visual 

 
El nen 
posteriorment 
cinc opcions
que la figura ha de preservar 
orientació, mida i color.

Memòria Visual  
Es mostra una làmina amb una figura aïllada, se 
li demana al nen que la miri durant 
i la memoritzi.
 
Posteriorment se li ensenya una segona làmina 
on el nen ha de ésser capaç de localitzar la 
figura que ha memoritzat
opcions

Relacions 
espacials 

 
A partir de 
tenir l’habilitat de percebre quin és la figura 
que té l’orientació dels objectes en l’espai 
diferent de les altres. 

 

Constància de 
forma 

 
L’objectiu és trobar la figura que preserva la 
mateixa forma que la mostra entre 
possibles 
o orientació 

 

Memòria visual 
seqüencial 

Es mostra una làmina amb una seqüència de 
figures aïll
durant cinc segons i les
 
Posteriorment se li ensenya una segona làmina 
on el nen ha de ésser capaç de localitzar la 
seqüència de figures que ha memoritzat, entre 
les quatre opcions que se li presenten.

Figura Fons  
L’objectiu és identificar la figura 
està introduïda en una de les 
opcions

Tancament Visual  
A partir d’una figura 
d’escollir una de les 
compte 
ens permeten determinar la percepció final 
sense estar representada 
dibuix. 
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En la taula següent es mostren les instruccions que s’han de donar a l’individu
de cadascuna de les àrees del test: 

INSTRUCCIONS EXEMPLE

l nen observa la figura de mostra, i 
posteriorment ens ha d’indicar quina de les 

opcions és la correcta tenint en compte 
que la figura ha de preservar la mateixa forma, 
orientació, mida i color. 

 
 
 
 
 

Es mostra una làmina amb una figura aïllada, se 
li demana al nen que la miri durant cinc segons 
i la memoritzi. 

Posteriorment se li ensenya una segona làmina 
on el nen ha de ésser capaç de localitzar la 
figura que ha memoritzat, entre les cinc 
opcions que se li presenten. 

 

A partir de cinc possibles opcions el nen ha de 
tenir l’habilitat de percebre quin és la figura 
que té l’orientació dels objectes en l’espai 
diferent de les altres.  

 
 
 
 

L’objectiu és trobar la figura que preserva la 
mateixa forma que la mostra entre cinc 
possibles opcions tenint en compte que la mida 
o orientació poden ser diferents. 

 
 
 
 
 

Es mostra una làmina amb una seqüència de 
figures aïllades, se li demana al nen que les miri 
durant cinc segons i les memoritzi. 

Posteriorment se li ensenya una segona làmina 
on el nen ha de ésser capaç de localitzar la 
seqüència de figures que ha memoritzat, entre 
les quatre opcions que se li presenten. 

 

L’objectiu és identificar la figura de mostra que 
està introduïda en una de les quatre possibles 
opcions.  

 
 
 
 
 

A partir d’una figura de mostra el nen ha 
d’escollir una de les quatre opcions tenint en 
compte les pistes de l’estímul visual model que 
ens permeten determinar la percepció final 
sense estar representada totalment en el 
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que s’han de donar a l’individu i un 

EXEMPLE 
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Interpretació dels resultats 

El recompte de làmines que el subjecte ha respost correctament en cada àrea permet 
conèixer la puntuació típica amb les taules que proporciona el test i en funció de l’edat 
cronològica del nen en anys i mesos. Aquesta puntuació es pot expressar en percentils, 
que donen una informació més global dels resultats assolits pel nen en cadascuna de 
les àrees.  
 

4.5  Protocol d’avaluació inicial      
El conjunt de proves optomètriques realitzades en l’avaluació inicial dels nens es va 
dividir en tres estacions de treball, cadascuna amb un optometrista, on es realitzaven 
diferents proves visuals. L’ordre en què cada nen passa per les diferents estacions és 
aleatori. 
 
Estació 1 

Es realitzen les mesures en una sala de 3 metres de llargada per a poder fer l’avaluació 
de l’Agudesa Visual. Les proves que es realitzen són les següents: AV, PPA, Cover Test 
VL i VP, PPC i Test DEM. 
 
 

PROVES MATERIAL 

Agudesa Visual (AV) 

Es mesura l’AV de forma monocular en visió llunyana 
amb la carta de Bailey-Lovie a 3 metres de distància. Si el 
nen porta ulleres, es fa l’examen amb la seva correcció.  
Amb aquest examen volem descartar l’existència 
d’ambliopies causades per anisometropies o defectes 
refractius elevats en ambdós ulls o bé l’existència de 
miopies no detectades. 
 

 

 

Agudesa Visual amb lent de +2D 
Es mesura l’AV de forma monocular amb una lent de 
+2,00D per a descartar l’existència d’hipermetropies 
elevades i d’anisometropies. Si l’individu presenta una 
bona AV quan mira a través de la lent positiva, ens 
indicarà que estem davant d’un defecte hipermetròpic 
superior a +2,00D. 
 

 Punt Pròxim d’Acomodació (PPA) 
Es realitza de manera monocular mitjançant un test que 
presenta un estímul acomodatiu d’agudesa visual 
(20/20). Es posa el test davant un dels ulls del pacient, el 
més a prop que puguem i l’anem allunyant fins que el 
nen és capaç d’identificar l’estímul. Fem el mateix amb 
l’altre ull i anotem els resultats de la mesura en cm. 
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Cover Test 
Es realitza de lluny i de prop tant pel procediment del 
Cover-Uncover com pel de Cover Alternant. S'apunta el 
tipus de moviment o desviació (fòria o tròpia), si n’hi ha, i 
es classifica segons si és orto, endo, exo o hiper. Es 
valora també la comitància en visió propera. 

                

                                    

Punt Pròxim de Convergència (PPC) 
Es realitza de manera binocular i amb la correcció 
habitual. Demanem al subjecte que es fixi en un estímul 
que anem acostant a poc a poc al pacient. Primerament 
s’ha instruït al nen perquè ens avisi quan vegi doble (dos 
estímuls). En aquest moment es mesura la distància 
entre el pla dels ulls i l’estímul (valor de ruptura), i a 
continuació es retrocedeix fins que el nen torni a ésser 
capaç de veure un sol estímul, mesurant de nou aquesta 
distància (valor de recuperació). Si el nen és capaç de 
mantenir una única imatge de l’estímul fins al nas, 
apuntem FAN. 
 

 

DEM 
Es mesura el temps que el nen tarda en dir els números 
en sentit vertical i horitzontal. 

 

 

Estació 2 

Es realitzen les mesures amb el nen assegut. Les proves són: Resposta pupil·lar, 
oftalmoscòpia directa, visió del color, moviments sacàdics de gran amplitud, 
moviments de seguiment, dominància ocular i manual i estereòpsia. 
 
 

PROVES MATERIAL 

Resposta pupil·lar 
Mitjançant la il·luminació amb una llum puntual 
s’observen les reaccions pupil·lars a la llum: resposta 

pupil·lar directe de l’ull il·luminat i resposta 
consensual de l’ull no il·luminat.  

 

Oftalmoscòpia directa 
A partir de l’examen d’oftalmoscòpia directa avaluem 
la transparència dels medis oculars, la relació 
copa/disc i l’estat de la papil·la de cada ull. 
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Visió del color 
Avaluem la visió del color mitjançant el test de 
Ishihara. Demanem al nen que ens digui els números 
que veu a les diferents làmines. Un individu amb la 
visió del color anòmala veurà uns números diferents 
als que veuria un individu sense problemes de visió 
del color. 

 

Moviments de seguiment 
Es demana al subjecte que segueixi visualment la bola 
d’una de les barnilles de Wolff situades dins del seu 
camp visual descrivint les diferents posicions de 
mirada. S'anota una puntuació en una escala de 4 a 1, 
on el valor 4 indica que el moviment és suau i precís, 
mentre que el valor 1 indica incapacitat de realitzar el 
moviment. 
 

 

Sacàdics de gran amplitud 

Es demana al subjecte que canviï la fixació entre les 2 
barnilles de Wolff situades a uns 40 cm dels seus ulls i 
separats una distància de 60 cm entre elles. S'anota 
una puntuació en una escala de 4 a 1, on el valor 4 
indica que el moviment és suau i precís, mentre que el 
valor 1 indica més de 4 pèrdues de fixació. 

 

Dominància ocular i manual. 
Per determinar quin ull és el dominant motor li 
demanem al nen que observi un objecte llunyà a 
través d’una tarja amb un diafragma central. 
Anotarem quin ull tria per fer l’observació. Aquest 
serà l’ull dominant motor. 

Per determinar quina mà és la dominant li 
demanarem al subjecte que agafi un bolígraf i que 
escrigui el seu nom en un paper. Observarem amb 
quina mà realitza l’escriptura. Aquesta serà la seva mà 
dominant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estereòpsia 

Prenem la mesura amb el Test de Randot a la distància 
de 40 cm amb la correcció adequada, si el nen la 
necessita. Anotem el valor, en segons d’arc, de la 
última figura que ens diu correctament. 
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Estació 3 

En aquesta estació es fa l’avaluació de les diferents àrees  del test TVPS, en una sala 
ben il·luminada i una taula amb el nen situat davant de l’optometrista. L’ordre en que 
es passen les diferents àrees del test és aleatori. 
 

 

PROVES MATERIAL 

TVPS 
Determina les habilitats visuo-perceptives d’anàlisi 
visual en nens d'edats compreses entre 4 i 18 anys 
d'edat.  

 

 
Tots els resultats obtinguts en les estacions 1, 2 i 3 s’anoten en la fitxa optomètrica 
inicial (Annex 8.1). 
 

4.6 Criteris passa/falla 
De la majoria de les àrees visuals avaluades se’n pot fer un estudi quantitatiu però 
també es pot valorar des d’un punt de vista qualitatiu, és a dir, establint uns llindars 
segons els quals classifiquem els resultats com a “passa” o com a “falla”. Els valors que 
s’han considerat en aquest treball són els que es reflecteixen a la taula 4.1. 
 
 
 

Proves realitzades Criteris “passa” 

Agudesa Visual (VL) AV ≥ 0.7 
Agudesa Visual amb lent de +2.00 (VL)  AV < 0.5 
Cover Test (CT) VL i VP Endofòries ≤ 2∆ i i exofòries ≤ 8 
Punt Proper de Convergència (PPC) ≤ 10 cm en la ruptura 

Punt Pròxim d’Acomodació (PPA) ≤ 10 cm 
RANDOT ≤  70” 
TVPS  P≥ 16% 

DEM Tipus I i tipus III 
Visió del color  Si es reconeixen totes les làmines 
Seguiments i sacàdics de gran amplitud Puntuació 4 i 3 

 

Taula 4.1. Criteris passa/falla de les proves realitzades. 

 
Amb els resultats obtinguts segons aquests criteris passa-falla s’han elaborat els 
informes visuals per cada família (Annex 8.3). També s’ha fet un informe general per la 
tutora de cada classe on es reflecteixen els nens que no assoleixen algun dels llindars 
establerts (Annex 8.2). 
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4.7 Programa d’entrenament 
El disseny d’aquest programa ha partit únicament dels resultats obtinguts en la 
primera avaluació visual, on es van detectar que, en general, les àrees de motilitat i 
percepció visual estaven reduïdes respecte a la norma.  Aquest fet no és sorprenent si 
atenem al cas concret de la població estudiada, però en tot cas ens plantegem si 
aquest resultats són millorables a través d’un programa d’entrenament. 
 
L’acord amb l’Escola Gavina estableix que són els mateixos educadors els que aplicaran 
el programa d’entrenament i, per tant, ha estat imprescindible pautar de manera molt 
precisa tot el procés. Per desenvolupar-lo s’han realitzat tres accions: 

1.- Disseny de les activitats del programa d’entrenament 
2.- Impartició d’un seminari de formació als mestres  
3.- Elaboració d’un calendari minuciós d’aplicació del programa d’entrenament 

 
1.- Disseny de les activitats del programa d’entrenament 

Segons Kulp et al. 1996 i Brodney et al. 2001  les àrees de motilitat i percepció són 
susceptibles de millorar si es realitza un entrenament visual. Atenent a aquest principi 
s’ha dissenyat un programa específic, adaptat als alumnes de primària de l’escola 
Gavina. 
Per dissenyar el conjunt d’activitats d’entrenament visual ens hem basat en el principi 
exposat en el punt 2.5.2 d’aquesta memòria.  
 

� Activitats de sacàdics 
La primera sessió es realitza de manera monocular, UD i UE, amb dues columnes 
d’objectes. L’individu ha de mencionar alternadament l’objecte de la columna de la 
dreta i el de l’esquerra. Les següents sessions es realitzen binocularment i més 
endavant s’augmenta el nombre de columnes, es disminueix la mida de l’objecte i 
finalment s’incorporen els números com a objecte a reconèixer. Aquest procés es pot 
visualitzar en el gràfic 4.1. En la figura 4.2 es poden veure exemples d’exercicis amb 
diferent dificultat en l’activitat de moviments sacàdics. 

 
Gràfica 4.1. Relació entre la mida de l’estímul i el  nº de columnes segons dificultat. 



 

Figura 4.2

 
� Activitats de seguiment

De la mateixa manera que en el cas dels sacàdics, es plantegen diferents tipus de 
làmines amb dificultat creixent,  a mida que avancen les sessions. 
A les primeres sessions si s’observa que el nen/a presenta dificultat en realitzar 
l’activitat, se li permet fer l’exerc
presenten poques línies sinusoï
més quantitat de línies combinant trajectòries sinuso
pot visualitzar en el gràfic 
diferent dificultat per treballar 
 

Gràfic 4.2. Relació entre la forma de l’estímul i el nº de línies segons dificultat.
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Figura 4.2. Làmines d’activitats per moviments oculars sacàdics

Activitats de seguiment 
que en el cas dels sacàdics, es plantegen diferents tipus de 

làmines amb dificultat creixent,  a mida que avancen les sessions.  
A les primeres sessions si s’observa que el nen/a presenta dificultat en realitzar 
l’activitat, se li permet fer l’exercici amb suport manual. Aquestes primeres sessions 

sinusoïdals a seguir, mentre que a les sessions posteriors 
més quantitat de línies combinant trajectòries sinusoïdals i angulars. Aquest procés es 

 4.2. En la figura 4.3 es pot veure exemples de 
per treballar els moviments de seguiment. 

Relació entre la forma de l’estímul i el nº de línies segons dificultat.

Mètode experimental 

30 

Làmines d’activitats per moviments oculars sacàdics. 

que en el cas dels sacàdics, es plantegen diferents tipus de 

A les primeres sessions si s’observa que el nen/a presenta dificultat en realitzar 
ici amb suport manual. Aquestes primeres sessions 

mentre que a les sessions posteriors  hi ha 
Aquest procés es 

exemples de làmines amb 

 
Relació entre la forma de l’estímul i el nº de línies segons dificultat. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3

 
� Activitats de memòria visual

En aquesta àrea la dificultat dels exercicis progressa augmentant el nombre de 
caràcters presentats, la variació de la seva forma i el temps d’exposició.
de respostes en blanc al nen/a
que s’estigui treballant, durant 
el que recorda haver vist. 
 
En la figura 4.4 es pot veure exemples de 
visual. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4

 

� Activitats de discriminació visual
Les activitats relacionades amb la discriminació visual
forma, mida i orientació. Es tracta de que el nen detecti
és l’objecte diferent en aquests aspectes. Per augmentar la dificultat es disminueix la 
mida de l’objecte a discriminar.
d’activitats de discriminació visual.
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. Làmines d’activitats per moviments oculars de seguiment.

Activitats de memòria visual 
En aquesta àrea la dificultat dels exercicis progressa augmentant el nombre de 
caràcters presentats, la variació de la seva forma i el temps d’exposició.

l nen/a, i se li ensenya una de les targetes del bloc de dificultat 
durant un temps determinat. Posteriorment, l’alumne dibuixa 
 

es pot veure exemples de diferent dificultat en l’activitat de memòria 

 
Figura 4.4. Làmines d’activitats per memòria visual. 

Activitats de discriminació visual 
Les activitats relacionades amb la discriminació visual mostren objectes similars en 
forma, mida i orientació. Es tracta de que el nen detecti, enmig d’un grup d’iguals, quin 

l’objecte diferent en aquests aspectes. Per augmentar la dificultat es disminueix la 
mida de l’objecte a discriminar. En la figura 4.5 es mostren diferents models 
d’activitats de discriminació visual.  
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d’activitats per moviments oculars de seguiment. 

En aquesta àrea la dificultat dels exercicis progressa augmentant el nombre de 
caràcters presentats, la variació de la seva forma i el temps d’exposició. Es dóna el full 

bloc de dificultat 
l’alumne dibuixa 

en l’activitat de memòria 

mostren objectes similars en 
enmig d’un grup d’iguals, quin 

l’objecte diferent en aquests aspectes. Per augmentar la dificultat es disminueix la 
mostren diferents models 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5

 
� Activitats de coordinació ull

La coordinació ull-mà es treballa començant per làmines amb pocs objectes a 
relacionar i es progressa augmentant el nombre d’objectes i incorporant les línies 
corbes. A la figura 4.6 es pot veure exemples de 
coordinació ull-mà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6

 
Tot i que no s’han entrenat específicament totes les àrees d’anàlisi visual, les àrees no 
entrenades (tancament visual, relacions visuo
fons) es poden beneficiar de
 
2.- Seminari de formació dels mestres

S’imparteix un seminari a tot el col·lectiu de mestres implicats en el projecte. Durant 
aquest seminari s’explica la importància de la visió en l’aprenentatge i es donen 
nocions de com afecta la miopia, la hipermetropia i l’astigmatisme en la visió i quins 
són els signes que ells, com a mestres, poden detectar com avís de la possible 
existència d’alguna d’aquestes ametropies.
Per altra banda, s’expliquen els conceptes d’acom
visuo-perceptives i moviments oculars, fent èmfasi en el paper del mestre en la 
sospita/detecció d’alteracions en aquestes àrees.
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Figura 4.5. Làmines d’activitats per la discriminació visual.

ctivitats de coordinació ull-mà 
es treballa començant per làmines amb pocs objectes a 

i es progressa augmentant el nombre d’objectes i incorporant les línies 
es pot veure exemples de diferent dificultat 

 
Figura 4.6. Làmines d’activitats per coordinació ull-mà. 

Tot i que no s’han entrenat específicament totes les àrees d’anàlisi visual, les àrees no 
entrenades (tancament visual, relacions visuo-espaials, constància de forma i figur

beneficiar de millores, de manera indirecta. 

de formació dels mestres 

S’imparteix un seminari a tot el col·lectiu de mestres implicats en el projecte. Durant 
aquest seminari s’explica la importància de la visió en l’aprenentatge i es donen 

cions de com afecta la miopia, la hipermetropia i l’astigmatisme en la visió i quins 
, com a mestres, poden detectar com avís de la possible 

existència d’alguna d’aquestes ametropies. 
Per altra banda, s’expliquen els conceptes d’acomodació, binocularitat, habilitats 

perceptives i moviments oculars, fent èmfasi en el paper del mestre en la 
sospita/detecció d’alteracions en aquestes àrees. 
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Làmines d’activitats per la discriminació visual. 

es treballa començant per làmines amb pocs objectes a 
i es progressa augmentant el nombre d’objectes i incorporant les línies 

 en l’activitat de 

 

Tot i que no s’han entrenat específicament totes les àrees d’anàlisi visual, les àrees no 
espaials, constància de forma i figura-

S’imparteix un seminari a tot el col·lectiu de mestres implicats en el projecte. Durant 
aquest seminari s’explica la importància de la visió en l’aprenentatge i es donen 

cions de com afecta la miopia, la hipermetropia i l’astigmatisme en la visió i quins 
, com a mestres, poden detectar com avís de la possible 

odació, binocularitat, habilitats 
perceptives i moviments oculars, fent èmfasi en el paper del mestre en la 
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Durant el seminari es comenten alguns consells d’higiene visual que fan referència a 
distàncies, il·luminació, posició corporal, etc. 
Després d’aquesta primera part s’aborda la part de com dur a terme l’entrenament 
visual que s’ha pensat específicament per aquests nens. S’entreguen unes carpetes 
amb el material d’entrenament, dividint els assistents en petits grups i, es comenten 
cadascuna de les sessions previstes. De cada una de les activitats de les sessions es 
donen detalls i instruccions específiques de com s’han de realitzar. 
 
 
3.- Calendari d’aplicació del programa d’entrenament visual 

El programa d’entrenament visual està planificat per ser realitzat en un total d’11 
sessions (una per setmana) i de manera individual. El temps emprat en cada sessió no 
serà superior als 45 minuts. A continuació, s’exposen les àrees treballades a cada 
sessió: 
 

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE  

EXERCICIS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11 

Sacàdics de gran amplitud 
monoculars 

                      

Seguiments                       

Sacàdics de gran amplitud 
mono/bino 

                      

Sacàdics de gran amplitud 
binoculars 

                      

Memòria Visual                       

Discriminació Visual                       

Coordinació                       

Sacàdics de gran amplitud 
binoculars 

                      

Sacàdics de petita amplitud 
binoculars 

                      

 
 

4.8  Protocol de reavaluació 
Al finalitzar les sessions d’entrenament visual, es va acordar amb l’escola una data per 
realitzar la reavaluació de la motilitat ocular de petita amplitud (DEM), els sacàdics de 
gran amplitud i els seguiments i les habilitats visuaoperceptives d’anàlisi visual (TVPS). 
Aquestes dades s’anotaren en el full corresponent de cada test. L’ordre en que cada 
nen feia les diferents àrees de TVPS tornava a ser aleatori.  

 

 



Capítol 5.- Resultats 

 

34 

CAPÍTOL 5.- RESULTATS 

 
En aquest capítol es fa una presentació dels resultats més rellevants que sorgeixen de 
l’estudi de les dades obtingudes. En primer lloc, s’ha realitzat una anàlisi estadística 
descriptiva de la mostra, calculant la mitjana, la desviació estàndard (Sd) i els valors 
màxim i mínim de l’edat dels subjectes. També s’han estudiat els resultats dels 
exàmens visuals complementaris que no són objecte específic d’aquest treball, amb els 
nostres criteris passa/falla. 
 
A continuació s’ha fet un estudi dels resultats obtinguts en el test DEM, el test TVPS i la 
motilitat ocular. En cada cas, a més d’una descripció dels resultats inicials i finals 
s’estudia el possible efecte de l’edat i l’entrenament visual. Finalment també es 
presenta un resum dels resultats. 
 

5.1 Estadística descriptiva de la mostra 
Els 19 participants avaluats en l’estudi es distribueixen en 16 nens i 3 nenes, d’edats 
entre 9 i 12 anys, amb una edat mitja de 10.74±0.93 anys (Taula 5.1.) 
 

Edat Nens Nenes TOTAL 

9 anys 2 0 2 

10 anys 4 1 5 

11 anys 7 1 8 

12 anys 3 1 4 

TOTAL 16 3 19 

 
Taula 5.1. Distribució dels participants en l’estudi, per sexe i edat. 

 

Aquests alumnes han cursat 4t, 5è i 6è de primària en grups adaptats a les seves 
necessitats educatives especials. Recordem que els alumnes estan repartits per cursos 
segons les seves capacitats independentment de la seva edat, per aquest motiu la 
distribució per cursos és irregular, com es mostra a la gràfica 5.1. 
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  4t Primària 5è Primària 6è Primària 

Edat 9 10 11 10 11 12 10 11 12 

Nº Nens 2 2 1 2 3 1 1 4 3 
 

Gràfica 5.1. Distribució dels subjectes per edats i cursos 
 

5.2 Resultats dels exàmens visuals complementaris 
Tots els exàmens que es descriuen a continuació estan realitzats en condicions 
habituals, amb correcció òptica o sense, segons correspongui. Dels 19 subjectes, 13 no 
porten correcció (68,4%), 5 porten correcció (26,3%) i 1 la necessita però no la porta 
(5,2%). 
 
A la gràfica 5.2. es mostra els resultats obtinguts en els exàmens visuals 
complementaris, segons els criteris passa-falla establerts al protocol d’aquest treball, 
al punt 4.6. 

 
 

Gràfica 5.2. Resultats obtinguts en els exàmens visuals complementaris. 
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Com a primera observació destaca el fet que més del 70% dels participants passen les 
proves. 
 
Respecte a l’agudesa visual podem dir que 14 individus van passar el criteri d’AV en 
l’ull dret, mentre que 15 van passar el criteri en l’ull esquerre. Cal destacar que dels 
individus que no han assolit el llindar establert dos presenten hipermetropia superior a 
2D a l’UD i un subjecte a l’UE, donant-se el cas que el mateix individu és hipermetrop 
en ambdós ulls. 
 
En quant al Punt pròxim de Convergència (PPC) veiem que dos nens/es tenien dificultat 
en mantenir l’atenció i dos no assoleixen el criteri passa-falla, un per estrabisme i 
l’altre per PPC allunyat. 
 
L’examen del Punt pròxim d’acomodació (PPA) mostra que 15 nens/es passen la prova, 
dos fallen en els dos ulls, que coincideix amb els participants que fallen AV, un nen falla 
només en un ull i un que no col·labora en l’execució de la prova. 
 
L’examen del cover test mostra que 3 alumnes presenten valors fora del rang 
considerat òptim per la seva edat, tant en visió llunyana, com en visió propera; un dels 
quals falla per estrabisme. 
 
Respecte a la lateralitat, trobem que és homònima dreta en nou casos i homònima 
esquerra en un dels casos, mentre que nou nens presenten lateralitat creuada. Dels 
nou individus amb lateralitat creuada dos ho són per mà esquerra-ull dret mentre que 
els altres set ho són per mà dreta–ull esquerre. Taula 5.2. 
 

 
Taula 5.2. Descripció de la lateralitat dels participants a l’estudi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LATERALITAT Ull dret Ull esquerre TOTAL 

Mà dreta 9 7 16 

Mà esquerra 2 1 3 

TOTAL 11 18 19 
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Els exàmens complementaris de salut ocular es realitzen sense correcció òptica a 
excepció de l’estereòpsia i la visió del color. 
 

 
Gràfica 5.3.  Resultats obtinguts en les proves de salut ocular. 

 
En aquesta gràfica es mostra la distribució dels subjectes que assoleixen els llindars per 
a cadascuna de les proves de salut ocular, on destaca que s’ha detectat un nen amb 
alteració en la visió del color, i la baixa col·laboració dels subjectes en els proves que 
requereixen l’ús d’una llum intensa dirigida als ulls. 
 
Cal citar que el subjecte que falla la resposta pupil·lar, tant directe com consensual, 
també falla en la prova de punt pròxim d’acomodació en tots dos ulls, la qual cosa 
podria estar relacionada amb algun fàrmac que tingui efectes en aquesta àrea. 
 

5.3 Anàlisi del test DEM 
En aquest apartat, en primer lloc, es fa referència al total dels subjectes que han pogut 
realitzar la prova, i com es classifiquen en les diferents tipologies del DEM segons els 
resultats obtinguts, tan en l’avaluació inicial com en l’avaluació final. Tot seguit, es fa 
una valoració més detallada, estudiant per separat els temps verticals i horitzontals i la 
raó obtinguda entre aquests dos temps, abans i després de l’entrenament. Degut a les 
característiques de la mostra creiem convenient mostrar també els resultats obtinguts 
en forma de vectors, agrupant els subjectes per edat, i finalment s’estudia com ha 
influït l’edat i l’entrenament realitzat en els resultats obtinguts en la segona mesura. 
 
5.3.1 Classificació dels subjectes segons la tipologia 
S’ha de tenir present que la prova del DEM és, en certa manera, complicada pels nens 
d’aquestes característiques i ens hem trobat que després de les làmines A i B (temps 
vertical) ja no estaven prou atents com per enfrontar-se a la prova de la làmina C 
(Temps horitzontal). Per aquest motiu, el nombre de subjectes varia entre la primera i 
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la segona mesura de dades clíniques. Concretament, en la primera sessió tenim dades 
de totes les làmines en 17 casos, i en la segona sessió s’han de descomptar també dos 
individus que havien deixat l’escola i, per tant, només tenim dades completes de 15 
individus. Aquest fet comporta que l’estudi entre la mesura inicial i la final només 
puguem fer-ho sobre 15 subjectes. Taula 5.3. 
 

Nens de la mostra inicial 19 

Nens que no que acaben totes les làmines DEM 1a sessió -2 

Nens que deixen l’escola -2 

TOTAL 15 
 

Taula 5.3. Nombre de participants en el test DEM. 

 
La gràfica 5.4 mostra la distribució dels participants segons les tipologies que 
s’obtenen del test DEM, abans i després de l’entrenament. Recordem que es considera 
que fallen la prova els nens que obtenen la tipologia II i la tipologia IV. 
  

 
Gràfica 5.4.  Resultats obtinguts en el DEM el primer i l’últim dia. 

 
Les tipologies obtingudes dels resultats del primer dia del DEM mostren que vuit nens 
(53,3%) no passen la prova, mentre que, després de l’entrenament visual, les 
tipologies obtingudes mostren que ara son nou (60%) els nens que encara no 
assoleixen els criteris establerts. 
 
Per entendre millor quins han estat els canvis que s’han produït mostrem els resultats 
en forma de taula:  
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Canvis de tipologies observats Nombre 
de casos  Tipologia DEM inicial Tipologia DEM final 

Es mantenen a la 
mateixa tipologia 

 

I I 1 9 

III III 3 

IV IV 5 

Milloren de 
tipologia 

IV III 2 2 

Empitjoren de 
tipologia 

II IV 1 4 

III IV 3 
 

Taula 5.4. Distribució dels canvis de tipologies en el DEM abans i després de l’entrenament visual. 

 
En aquesta taula (5.4) podem observar que hi ha nou nens que, en la mesura final, es 
mantenen en la mateixa tipologia. En vuit dels casos, encara que han disminuït els 
temps que han invertit en la prova, el canvi que s’ha produït no és suficient per canviar 
de tipologia. Hauria estat desitjable que algun dels cinc nens de la tipologia IV 
haguessin pogut passar a tipologia III o I, és a dir, que haguessin disminuït  el seu 
temps horitzontal. Trobem dos participants en els quals el canvi que s’ha produït fa 
que arribin a millorar de tipologia. També s’han detectat quatre nens que en la segona 
presa de dades obtenen valors de temps més elevats que implica un canvi de tipologia, 
cap a pitjor. Aquest resultat no és coherent i pensem que són nens que pel cansament 
o per la falta d’atenció en la segona sessió tarden més temps en llegir els números, 
però no es pot relacionar amb un efecte negatiu de l’entrenament. 
 
Pensem que l’elevat nombre de nens que no passen la prova, fins i tot, després d’haver 
realitzat l’entrenament, pot ser degut a que estem utilitzant els valors que 
corresponen a una població estàndard, i no és el cas de la mostra d’aquest treball. 
L’edat cronològica pot no coincidir amb l’edat madurativa d’aquests nens. 
 
5.3.2 Anàlisi dels resultats en temps vertical, horitzontal i la raó 
L’estudi del DEM segons la tipologia, seria la manera convencional de classificar els 
subjectes, però hem cregut necessari plantejar-nos en aquest estudi què és el que està 
passant per separat en la mesura dels temps vertical, horitzontal i la raó agrupant els 
nens per edats, ja que és així com ho considera el test DEM. La mostra agrupada per 
edats es mostra a la taula 5.5. 
 

Edat Nens Nenes TOTAL 

9 anys 2 0 2 

10 anys 4 1 5 

11 anys 4 1 5 

12 anys 2 1 3 

TOTAL 12 3 15 

 
Taula 5.5. Distribució dels participants en el DEM, per edat i sexe. 
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A la gràfica 5.5 es mostren els valors obtinguts en temps verticals abans de 
l’entrenament (pre), després de l’entrenament (post) i el valor de normalitat del test 
(x+sd), per cada edat.  

 
Gràfica 5.5. Valors mitjos del temps vertical, pre i post, comparat amb els valors normatius. 

 
De la gràfica 5.5 podem extreure que en una població sense deficiències (valor 
normatiu) s’aprecia una disminució del temps vertical a mida que el nen va creixent. 
Numèricament aquest canvi és tant sols de 9.52 segons, entre els 9 i els 12 anys. Els 
valors aconseguits per la nostra mostra de subjectes sempre són més alts que els 
estàndards per la seva edat, fet que no ens sorprèn degut a l’especificitat del grup. 
 
S’observa en les mesures inicials, abans de l’entrenament, un canvi important entre els 
nens de 9 anys respecte als de 10 anys, la qual cosa representa apropar-se als valors 
estàndard de 10 anys, encara que posteriorment es torna a separar d’aquests valors. El 
global entre els 9 i 12 anys per la nostra mostra presenta una diferència de 38.06 
segons, molt superior al que s’ha vist com a normatiu i molt influenciat per l’elevat 
resultat dels nens de nou anys. 
 
A la taula 5.6 es mostra la mitjana del temps vertical, per cada una de les edats, abans i 
després de l’entrenament i s’observa que en la mesura final s’ha reduït el temps 
vertical en totes les edats. Aquesta diferència no és significativa ni quan es considera el 
global de tota la mostra (p=0.11) ni quan s’analitza per grups d’edats. 
 

TEMPS 
VERTICAL 

Teòric + sd Inicial Final 
Diferència 

Final-inicial 
P 

9 anys 50,53 101,43±26,37 83,30±16,0 -18,13±10,37 0,33 

10 anys 47,71 52,22±4,64 49,86±3,64 -2,36±3,15 0,49 

11 anys 42,54 60,96±1,93 55,04±6,49 -5,92±6,31 0,40 

12 anys 40,97 63,37±12,33 63,33±17,94 -0,04±6,03 0,99 

Global ---- 63,92±5,50 58,74±5,01 -5,18±2,99 0,11 

 
Taula 5.6.Valors mitjos, inicials i finals del temps vertical diferenciats per edats. 
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L’anàlisi del temps horitzontal es visualitza a la gràfica 5.6 on es mostren els valors 
obtinguts en temps horitzontal abans de l’entrenament, després de l’entrenament i el 
valor de normalitat del test (x+sd), per cada edat. 
 

 
Gràfica 5.6. Valors mitjos del temps horitzontal, pre i post comparat amb els valors normatius. 

 
En una població sense deficiències els nens evolucionen de manera que disminueix el 
temps horitzontal a mida que va creixent. Numèricament aquest canvi és de 16.97 
segons, entre els 9 i els 12 anys. Els valors aconseguits per la nostra mostra sempre són 
més alts que els normatius per la seva edat, sobretot als 9 i 12 anys. 
 
En les mesures inicials (línia blava) s’observa un canvi important entre els nens de 9 
anys respecte als de 10 anys, tal i com també ha passat en el temps vertical, que 
s’apropa als valors estàndard de 10 anys, encara que als 12 anys hi ha un repunt que se 
separa dels valors normals d’aquesta edat. 
 
En la segona mesura s’ha reduït el temps horitzontal en totes les edats. Aquesta 
diferència és significativa quan considerem el global de tota la mostra (p=0.04) mentre 
que quan s’analitza per grups d’edats només és significatiu en el grup de nou anys. 
Taula 5.7. 
 

TEMPS 
HORITZONTAL 

Teòric + sd Inicial Final 
Diferències 
Final-inicial 

p 

9 anys 64,43 114,80±4,2 109,45±3,7 -5,35±0,45 0.05 

10 anys 57,75 78,80±13,7 73,66±10,27 -5,14±5,26 0,38 

11 anys 50,23 69,52±2,36 62,74±3,08 -6,78±3,32 0,11 

12 anys 47,46 100,87±20,50 92,01±26,73 -8,86±12,21 0,54 

Global ---- 84,92±7,02 78,46±7,05 -6,46±2,84 0,04 

 
Taula 5.7. Valors mitjos, inicial i final dels temps vertical diferenciats per edats. 
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La relació entre el temps horitzontal i el temps vertical (raó) també és un paràmetre a 
considerar quan s’estudien els resultats del DEM. A la gràfica 5.7 es mostren els valors 
obtinguts en la raó abans de l’entrenament, després de l’entrenament i el valor 
normatiu del test, per cada edat. 
 

 
Gràfic 5.7. Valors de la Raó, abans i després de l’entrenament, comparat amb els valors normatius. 

 
En una població sense discapacitats s’obté una disminució de la raó amb l’edat del 
subjecte. Numèricament aquest canvi és de 0.09 unitats, entre els 9 i els 12 anys. Els 
valors aconseguits per la nostra mostra de subjectes són més alts que els estàndards 
per la seva edat, i no segueixen el patró previst.  
 
Els temps horitzontal i vertical de la segona mesura proporcionen una raó major que 
en la primera mesura, excepte al grup de 10 anys, on pràcticament es manté constant. 
Aquestes diferències entre la mesura inicial i la mesura final, són estadísticament 
significatives només als 11 anys (p=0.02). Taula 5.8. 
 
 

RAÓ Teòric Inicial Final Diferències  
Final-inicial 

P 

9 anys 1,21 1,27±0,2 1,35±0,21 0,08±0,015 0,11 

10 anys 1,19 1,46±0,12 1,43±0,12 0,03±0,07 0,77 

11 anys 1,15 1,14±0,06 1,32±0,05 0,18±0,05 0,02 

12 anys 1,12 1,61±0,28 1,69±0,57 0,08±0,03 0,81 

Global ---- 1,36±0,08 1,44±0,11 0,08±0,06 0,22 

 
Taula 5.8. Valors mitjos, inicial i final de la Raó, amb diferències per edats. 
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5.3.3 Representació vectorial dels resultats 
Donat que en aquest treball la mostra és tan dispar i alhora tant petita, hem estudiat la 
progressió individual de cada subjecte en el DEM, en forma de vectors. Si representem 
en l’eix d’abscisses el temps horitzontal i en l’eix d’ordenades el temps vertical podem 
dibuixar el resultat del DEM com un punt per la mesura inicial i un altre punt per la 
mesura final de cada subjecte. Unint aquests punts s’obté un vector, que en el cas de 
població sense discapacitat es dirigeix cap a l’àrea delimitada pels valors normatius 
Th±sd i Tv±sd (rectangle normatiu). 
 
Els resultats dels nens de nou anys es mostren a la gràfica 5.8 on s’observa uns 
resultats molt allunyats del rectangle normatiu per la seva edat. En aquest grup només 
hi ha dos individus i tot i que s’observa una tendència cap a menor temps horitzontal i 
vertical, els vectors encara queden molt allunyat del rectangle normatiu.  

 
      Gràfica 5.8. Representació dels vectors en els nens de 9 anys. 

 
En el grup de deu anys, els punts que representen la mesura inicial són pròxims al 
rectangle normatiu, excepte en un cas. Això fa que el vector arribi al rectangle 
normatiu en dos dels cinc casos. Tots els subjectes del grup redueixen temps 
horitzontal i temps vertical. Gràfica 5.9. 
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Gràfica 5.9. Representació dels vectors en els nens de 10 anys. 

 

En el grup d’onze anys, tots els subjectes parteixen de valors inicials similars, tres d’ells 
fan una molt bona evolució, disminueixen tant el temps horitzontal com el vertical, 
que encara que no els fa arribar al rectangle normatiu s’hi acosten. Per altra banda, 
dos individus mostren baixa col·laboració en la segona mesura i presenten resultats 
anòmals augmentant el temps horitzontal o el temps vertical respecte a la primera 
mesura. Gràfica 5.10. 

 
Gràfica 5.10. Representació dels vectors en els nens de 11 anys. 

 
A la gràfica 5.11, corresponent als nens de 12 anys. La representació dels vectors 
indiquen resultats molt anòmals, doncs hi ha subjectes que augmenten el temps 
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horitzontal o vertical, la qual cosa no es justifica més que per una falta de col·laboració 
o atenció. Els vectors mostren que només un subjecte actua de la manera esperada. 
 

 
Gràfica 5.11. Representació dels vectors en els nens de 12 anys 

 

Del conjunt de gràfiques analitzades, s’observa que la mida dels vectors és variable, 
per aquest motiu s’ha calculat la mitjana d’aquests vectors, per cada grup d’edat. En 
una població sense discapacitats, els nens petits són capaços de disminuir el temps 
vertical i horitzontal més que els nens grans, això es visualitzaria en vectors amb 
mòduls grans pels nens de 9 anys i mòduls menors pels nens de 12 anys. Els resultats 
obtinguts en la nostra mostra, no segueixen aquesta tendència (taula 5.9). 
 
Mòdul mitjà 9 anys Mòdul mitjà 10 anys Mòdul mitjà 11 anys Mòdul mitjà 12 anys 

19.13 ± 14,08 12.28 ± 6,29 16.25 ± 5,05 20.15 ± 8,10 
 

Taula 5.9. Mitjana dels mòduls dels vectors DEM segons l’edat. 

 
5.3.4. Estudi de l’efecte de l’edat i l’entrenament en el DEM 
S’ha estudiat com afecten els paràmetres de l’edat i el programa d’entrenament 
realitzat, en els resultats del test DEM desglossat en temps vertical i temps horitzontal. 
 
Els resultats obtinguts de l’anàlisi de la variància mostren que l’edat del participant té 
un efecte significatiu en la millora que es produeix entre les mesures inicial i final, tant 
pel temps vertical, com pel temps horitzontal, mentre que no ho és per la raó. 
 
Per altra banda veiem que les activitats realitzades entre les dues mesures no afecten 
ni a la disminució del temps vertical, ni a la del temps horitzontal (p>0.05 en tots els 
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casos). Per últim, l’efecte de l’entrenament no depèn de l’edat, en cap dels dos 
aspectes del DEM, i és similar per totes les edats (p>0.05). Taula 5.10 
 

 Temps vertical Temps horitzontal 

Edat 0.004 0.015 

Pre-post 0.333 0.502 

Edat*pre-post 0.851 0.999 

 
Taula 5.10. Resultats ANOVA de l’efecte de l’edat i l’entrenament visual en el DEM.  

 

5.4 Anàlisi del test TVPS 
En aquest apartat s’estudien els valors del test TVPS per cadascuna de les àrees 
avaluades: discriminació visual, memòria visual, relacions visuo-espaials, figura-fons, 
constància de forma i tancament visual. 
 
L’anàlisi del TVPS es fa des de diferents punts de vista: primer es classifiquen els 
participants segons el nostre criteri passa/falla, per cada àrea del test, tant en la 
mesura inicial com en la mesura final, descrivint la variació produïda; a continuació 
s’estudia la significació d’aquestes diferències. Més endavant, s’avalua l’efecte de 
l’edat i l’entrenament en els resultats finals obtinguts en cada àrea. Finalment, 
s’analitza si les àrees entrenades influeixen en les altres àrees del test. 
 
En l’estudi del TVPS, la mostra està formada per 17 individus, dels 19 inicials ja que, 
com s’ha comentat, dos alumnes van deixar el centre escolar durant el temps de 
l’entrenament visual. Aquesta prova, tot i ser d’execució més llarga que el DEM, no 
indueix tanta tensió en el subjecte i s’ha aconseguit que tots els participants 
col·laboressin en totes les àrees en les dues sessions de mesura. 
 
5.4.1 Classificació dels subjectes segons criteri passa-falla 
En primer lloc, es presenta una gràfica que mostra els alumnes que fallen les diferents 
àrees, aplicant el llindar establert, és a dir, aquells que obtenen una puntuació inferior 
al percentil 16 (-1sd). Gràfica 5.12. 
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Gràfica 5.12. Distribució del nombre de nens que fallen les àrees del TVPS, abans i després de 
l’entrenament visual. 

 
Es pot apreciar que la quantitat de nens que fallen les diferents àrees del TVPS en 
l’avaluació final és menor a la quantitat de nens que fallen en la primera avaluació. 
S’observa que l’àrea que fallen més nens és la figura-fons, tant en la primera mesura 
com en la segona, tot i que els resultats mostren que és l’àrea que més s’ha millorat. 
 
Per avaluar amb més detall aquests resultats degut a l’especificitat de la mostra, a 
continuació es presenta una gràfica que mostra el nombre d’àrees que fallen els 
subjectes en cadascuna de les mesures realitzades (gràfica 5.13). 
 

 
 

Gràfica 5.13. Nombre de nens que falla cada àrea en les avaluacions inicial i final. 
 

Els resultats obtinguts en la avaluació inicial, indiquen que tots els participants fallen 
almenys dues àrees, mentre que en l’avaluació final n’hi ha vuit que no fallen a cap de 
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les àrees. Qualitativament veiem que hi ha hagut una millora en els resultats obtinguts 
en la segona mesura del TVPS. 
 
5.4.2 Estudi del valor de les variables del TVPS  
Per avaluar les diferències dels valors obtinguts entre les dues mesures, cal 
transformar els valors expressats en percentils a valors directes de les variables. Això 
és degut a que si considerem que la mostra presenta una distribució normal, una  
diferència igual de percentils pot indicar diferències de variable molt diferents. Les 
dades ara tenen valors que poden anar de -4 a +4, on els números negatius indiquen 
percentils inferiors al 50% (P50), el 0 correspon exactament al P50 i els valors positius 
identifiquen els resultats amb percentils superiors a P50. Veure la figura 5.1. 
 

 
 

Figura 5.1. Representació de la corba normal amb percentils i valors de variable del TVPS. 
 

Amb aquests nous valors s’han calculat les diferències entre la mitjana dels valors de 
tots els subjectes en la primera mesura respecte a la mitjana dels valors de tots els 
subjectes a la segona mesura. Aquestes diferències són estadísticament significatives, 
ja que en tots els casos el valor p de les diferències és menor de 0.05.  Taula 5.11. 
 
 

 Discriminació 
visual 

Memòria 
visual 

Relacions 
Visuo-espaials 

Constància de 
forma 

Figura- fons 
Tancament 

visual 

Mitjana ± sd 2.42±0.41 1.10±0.40 1.29±0.26 1.32±0.35 1.72±0.29 2.07±0.28 

p 0.000 0.014 0.000 0.002 0.000 0.000 

 
Taula 5.11.  Valors de la mitjana ± sd i la p de les àrees del TVPS avaluades . 

 
 

 
5.4.3 Estudi de l’efecte de l’edat i l’entrenament en el TVPS (ANOVA) 
El test TVPS està normalitzat en funció de l’edat dels subjectes i, per tant, ha estat 
necessari analitzar les dades de cada àrea considerant les diferents edats de la nostra 
mostra, que avarca des dels 9 als 12 anys. Gràfica 5.14. 
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Gràfica 5.14. Es mostren els resultats d’abans (blau) i després (vermell) de les diferents habilitats del 
TVPS en funció de l’edat. 

 
Com era d’esperar, a partir de l’anàlisi realitzat al punt 5.4.2 d’aquesta memòria, veiem 
que per totes les edats les diferents habilitats visuoperceptives han millorat a la 
segona mesura, és a dir, han passat a valors menys negatius. 
 
 
 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

9 ANYS 10 ANYS 11 ANYS 12 ANYS

RELACIONS VISUO-ESPACIALS

-4

-3

-2

-1

0

1

2

9 ANYS 10 ANYS 11 ANYS 12 ANYS

DISCRIMINACIÓ VISUAL

-4

-3

-2

-1

0

1

2

9 ANYS 10 ANYS 11 ANYS 12 ANYS

MEMÒRIA VISUAL

-4

-3

-2

-1

0

1

2

9 ANYS 10 ANYS 11 ANYS 12 ANYS

FIGURA-FONS

-4

-3

-2

-1

0

1

2

9 ANYS 10 ANYS 11 ANYS 12 ANYS

CONSTANCIA DE FORMA

-4

-3

-2

-1

0

1

2

9 ANYS 10 ANYS 11 ANYS 12 ANYS

TANCAMENT VISUAL



Capítol 5- Resultats 

 

 

50 

 
Discriminació 

Visual 
Memòria visual 

Relacions visuo-
espaials 

Constància de 
forma 

Figura-fons Tancament visual 

Edat 
Mitjana ± 

sd 
P 

Mitjana ± 
sd 

P 
Mitjana ± 

sd 
P 

Mitjana ± 
sd 

P 
Mitjana ± 

sd 
P 

Mitjana ± 
sd 

P 

9        9  
  anys 

-1,54± 0,09 0,039 -1,50±0,16 0,068 -0,74±0,30 0,245 -1,41±0,64 0,274 -1,34±1,34 0,500 -3,09±2,05 0,373 

10       10  
            anys 

-2,12±1,11 0,130 -1,43±0,66 0,098 -0,59±0,48 0,289 -1,54±0,72 0,100 -2,02±0,26 0,002 -2,09±0,27 0,002 

11      11 
            anys 

-2,65±0,61 0,008 -1,59±0,60 0,046 -1,92±0,48 0,009 -1,24±0,85 0,205 -1,34±0,40 0,021 -1,86±0,54 0,019 

12      12  
           anys 

-2,88±0,77 0,034 -1,24±0,80 0,218 -1,51±0,41 0,034 -1,14±0,34 0,046 -2,12±0,98 0,120 -1,87±0,10 0,000 

 

Taula.5.12. Valors de la mitjana ± sd i la p de les àrees del TVPS avaluades per edats. 

 
Les edats en què aquests canvis són significatius, és sobretot, en els 11 i 12 anys on hi 
ha un gran nombre d’àrees en què la diferència és estadísticament significativa. 
 
En les gràfiques 5.14 també es desprèn que, en alguns casos, hi ha variacions dels 
resultats en funció de l’edat i cal saber si la millora que s’aprecia es produeix per efecte 
de l’edat dels participants o si l’efecte de l’entrenament depèn de l’edat. Per aquest 
motiu s’ha fet l’anàlisi de la variança ANOVA, els resultats de la qual es mostren a la 
taula 5.13. 
 

  
DISCRIMINACIÓ 

MEMÒRIA 
VISUAL 

RELACIONS 
VISUO-

ESPACIALS 

CONSTANCIA 
DE FORMA 

FIGURA-
FONS 

TANCAMENT 
VISUAL 

EDAT 0.22 0.46 0.91 0.82 0.98 0.78 
PRE_POST 0.001 0.22 0.09 0.03 0.001 0.000 

EDAT*PRE_POST 0.89 0.34 0.83 0.99 0.85 0.87 

 
Taula 5.13. Resultats ANOVA de l’efecte de l’edat i l’entrenament. 

 

� Els resultats indiquen que l’edat de l’individu no té un efecte significatiu en 
la millora que es produeix entre les dues mesures; p>0.05 en totes les 
àrees. En una mostra de nens sense discapacitats esperem que l’edat sí que 
sigui un factor que hi influeixi, ja que pensem que en nens grans el rang que 
queda per assolir la maduresa és menor que en els nens més petits. El 
resultat obtingut ens demostra, un cop més, l’especificitat de la mostra. 
Aquest efecte s’ha obtingut per les sis àrees del test TVPS analitzades. 
 

� Dels resultats es desprèn que les activitats realitzades en el període que ha 
transcorregut entre les dues mesures afecta a la millora obtinguda en el 
test. Això és així per quatre de les sis àrees: discriminació, constància de 
forma, figura-fons i tancament visual (p<0.05). Malgrat això, no podem 
afirmar que tota la millora obtinguda es degui a l’entrenament visual 
realitzat ja que no disposem de grup control que ens permeti diferenciar 
l’efecte de l’entrenament d’altres possibles influències. 

 



Capítol 5- Resultats 

 

 

51 

� L’estudi de l’ANOVA ens permet comprovar que l’efecte de l’entrenament 
no depèn de l’edat, sinó que és similar per totes elles, ja que la significació 
(p) no és menor de 0.05, en cap de les sis àrees del test. 

 
5.4.4 Efecte de l’entrenament de la discriminació i memòria visual en les altres àrees 
Durant el programa d’entrenament només es van treballar dues àrees d’habilitats 
visuo-perceptives, la discriminació i la memòria visual, però tant en l’avaluació inicial 
com en l’avaluació final, es van mesurar totes les àrees amb la finalitat de poder 
estudiar el possible efecte indirecte que les àrees treballades puguin aportar. Així 
doncs, en aquest punt, s’estudia l’efecte de la discriminació visual (àrea treballada) en 
les altres àrees no entrenades en el nostre programa i també el possible efecte de la 
memòria visual (area treballada) en les altres àrees no entrenades. Taula 5.14. 
 

 Relacions 
visuo-

espaials 

Constància 
de forma 

Figura-
fons 

Tancament 
visual 

Discriminació 
visual 

Memòria 
visual 

Discriminació 
visual 

0.002 0.002 0.000 0.016  0.05 

Memòria 
visual 

0.04 0.009 0.01 0.05 0.04  

 
Taula 5.14. Efecte de la discriminació i la memòria visual en les altres àrees del TVPS. 

 
En la taula 5.14 s’observa que l’entrenament de la discriminació afecta 
significativament a la millora de totes les àrees del TVPS, excepte a la memòria visual, 
mentre que l’entrenament de la memòria visual també afecta significativament a la 
millora de les altres àrees, excepte el tancament visual, en aquest cas. 
 

5.5 Anàlisi dels moviments de seguiments i sacàdics de 
gran amplitud 
 
En aquesta part de l’estudi la mostra està formada per 17 individus, dels 19 inicials ja 
que, com s’ha comentat, dos alumnes van deixar el centre escolar durant el temps de 
l’entrenament visual. 
 
Aquestes proves s’avaluen mitjançant l’observació directa del moviment per part de 
l’examinador. El principal inconvenient d’aquesta mesura rau en que és un mètode 
qualitatiu, que no permet una mesura quantitativa i que és molt difícil observar els 
moviments de baixa amplitud o alta freqüència.  
 
Considerem que, tant els moviments de seguiment com els moviments sacàdics, han 
de ser precisos quan la fixació és manté sobre un objecte i no han d’anar acompanyats 
de moviments del cap. Si la fixació no és precisa o els moviments oculars van 
acompanyats de moviments del cap, es consideren moviments que no passen el nostre 
criteri. Per aquesta raó els resultats tan sols són estudiats en el nostre criteri 
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passa/falla. A la gràfica 5.15 es poden observar els resultats d’abans i després de 
l’entrenament en els sacàdics i seguiments de gran amplitud segons aquest criteri. 
 

 
Gràfica 5.15. Nombre de participants que passen o fallen els moviments oculars. 

 
Per un estudi més detallat, a continuació es mosta la comparació dels resultats entre la 
primera i la segona mesura analitzant l’evolució dels participants. Taula 5.15. 
 

Canvis Moviments seguiment Moviments sacàdics 

Milloren 7 8 

Mantenen Passa 5 5 

Mantenen Falla 5 4 
 

Taula 5.15. Evolució dels participants en el moviments de seguiment i sacàdics de gran amplitud. 

 
Dels 17 subjectes trobem que 5 d’ells (29,41% de la mostra) ja realitzaven de manera 
precisa, els moviments de seguiment i els sacàdics, abans d’aplicar el programa 
d’entrenament. 
 
Un 41,17% dels subjectes avaluats ha obtingut millores en els seguiments de gran 
amplitud després de l’entrenament visual, mentre que 5 dels subjectes (29,4%), no 
superen la prova ni abans ni després dels exercicis visuals. 
Respecte al moviments sacàdics de gran amplitud, trobem que la millora després de 
l’entrenament visual ha estat del 47% dels participants, mentre que 4 subjectes (24%), 
no superen la prova ni abans ni després dels exercicis visuals. 
 
Si estudiem els casos individualment trobem que els 5 subjectes que fallen els 
seguiments, i no milloren després del programa d’entrenament, són els mateixos que 
també fallen els moviments sacàdics i tampoc milloren després del programa, només 
un únic subjecte d’aquest grup millora els moviments sacàdics. 
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5.6 Resum de resultats 

 
1.- Els 19 participants avaluats en l’estudi es distribueixen en 16 nens i 3 nenes, d’edats 

entre 9 i 12 anys, amb una edat mitja de 10.74±0.93 anys. 
 
2.- Els llindars establerts pels exàmens visuals complementaris que no són objecte 

específic d’aquest treball, són assolits per més del 70% dels participants.  
 
3.- ANÀLISI DEL TEST DEM 

3.1.- De l’estudi dels canvis de tipologies que es produeixen entre la 1ª i la 2ª 
mesura, s’observa que 9 participants mantenen la mateixa tipologia abans i 
després de l’entrenament, 2 subjectes milloren de tipologia i 4 casos empitjoren. 
 
3.2.- Desglossant els resultats, s’observa que en la mesura final s’ha reduït el 
temps vertical en totes les edats (diferència no significativa pel global de la mostra 
ni per grups d’edats), el temps horitzontal es redueix també en totes les edats 
(diferència significativa pel global de la mostra i pel grup de nou anys), i la raó 
presenta diferències estadísticament significatives només als 11 anys. 
 
3.3.- La representació vectorial dels Th i Tv del DEM mostra diferents 
comportaments segons l’edat dels participants. L’anàlisi del mòdul dels vectors 
per grups d’edat posa de manifest que els resultats obtinguts en la nostra mostra, 
no segueixen la tendència esperada (vectors amb mòduls grans pels nens de 9 anys 
i mòduls menors pels nens de 12 anys). 
 
3.4.- L’anàlisi de la variància mostra que l’edat del participant té un efecte 
significatiu en la millora, tant del temps vertical, com del temps horitzontal, 
mentre que no ho és per la raó. Les activitats realitzades entre les dues mesures 
no afecten ni a la disminució del temps vertical, ni a la del temps horitzontal 
(p>0.05 en tots els casos) i l’efecte de l’entrenament no depèn de l’edat, en cap 
dels dos aspectes del DEM, i és similar per totes les edats (p>0.05). 
 

4.- ANÀLISI DEL TEST TVPS 
4.1.- En la mesura inicial, tots els participants fallen almenys dues àrees, mentre 
que en l’avaluació final n’hi ha vuit que no fallen a cap de les àrees. L’àrea d’anàlisi 
visual que fallen més nens és la figura-fons, tant en la primera mesura com en la 
segona, tot i que és la que més millora.  
 
4.2.- Les diferències entre la mitjana dels valors de tots els subjectes a la primera 
mesura respecte a la mitjana dels valors de tots els subjectes a la segona mesura 
són estadísticament significatives en totes les àrees (p < 0.05) 
 
4.3.- En l’anàlisi per edats, s’observa que totes les habilitats visuoperceptives han 
millorat a la segona mesura. Les edats en que aquests canvis són significatius és 
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sobretot als 11 i 12 anys on hi ha un gran nombre d’àrees en què la diferència és 
estadísticament significativa. 
 
4.4.- L’anàlisi de la variància mostra que l’edat de l’individu no té un efecte 
significatiu en la millora que es produeix entre les dues mesures, en totes les àrees. 
Les activitats realitzades en el període que ha transcorregut entre les dues mesures 
afecta a la millora obtinguda en el test en quatre de les sis àrees: discriminació, 
constància de forma, figura-fons i tancament visual. L’anàlisi també permet 
determinar  que l’efecte de l’entrenament no depèn de l’edat, sinó que és similar 
per totes elles, en totes les àrees del test. 
 
4.5.- L’estudi de la influència de les àrees visuals treballades sobre les altres àrees 
visuals indica que l’entrenament de la discriminació afecta significativament a la 
millora de totes les altres àrees del TVPS, excepte a la memòria visual, mentre que 
l’entrenament de la memòria visual també afecta significativament a la millora de 
les altres àrees, excepte el tancament visual, en aquest cas. 
 

5.- ANÀLISI DELS MOVIMENTS DE SEGUIMENT I SACÀDICS DE GRAN AMPLITUD 
5.1.- Dels 17 subjectes, 5 d’ells (29,41% de la mostra) ja realitzaven de manera 
precisa els moviments de seguiment i els sacàdics de gran amplitud, abans d’aplicar 
el programa d’entrenament. Un 41,17% dels subjectes avaluats ha obtingut 
millores en els seguiments després de l’entrenament visual, mentre que 5 dels 
subjectes (29,4%), no superen la prova ni abans ni després dels exercicis visuals. 
Respecte al moviments sacàdics de gran amplitud, la millora després de 
l’entrenament visual ha estat del 47% dels participants, mentre que 4 subjectes 
(24%), no superen la prova ni abans ni després dels exercicis visuals. 
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CAPÍTOL 6,- DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 

 

Hi ha estudis que demostren que l’entrenament visual és efectiu per tractar diferents 

disfuncions visuals com per exemple, alteracions d’acomodació, de binocularitat, de 

motilitat i d’habilitats visuoperceptives, entre d’altres. En tots ells, després d’un 

entrenament, adaptat a cada cas, es produeix una millora de les àrees treballades 

(Palomo 2010; Solan 1985). 

Aquest estudi respon a una sol·licitud específica de l’escola Gavina. Aquesta escola 

atén nens amb necessitats educatives especials i es planteja si la visió pot ser un 

element que limiti les capacitats dels seus alumnes. Per aquest motiu sol·liciten una 

revisió visual i la possibilitat de fer alguns exercicis que millorin les habilitats visuals 

dels seus estudiants, i afavoreixi el progrés en l’aprenentatge. Així doncs, es va acordar 

una actuació sobre tots els seus alumnes de 4rt, 5è i 6è de primària, que formen un 

petit grup de subjectes distribuït de manera irregular en quant a sexe, edat i sobretot 

en quant a les seves discapacitats. Per tant, l’estudi no té un grup control que permeti 

afirmar o descartar que els canvis produïts entre la mesura inicial i la mesura final 

siguin deguts exclusivament a l’entrenament. No va semblar lògic buscar participants 

en altres centres d’educació especial perquè de fet, cada nen, només es pot comparar 

amb sí mateix ja que cadascun presenta unes alteracions específiques, que van 

acompanyades d’una medicació concreta que individualitza cada cas. 

La discussió dels resultats respecte a treballs anteriors ha estat complexa degut a 

l’escassetat de treballs publicats que tingui com a subjectes pacients similars. Sí que 

s’han trobat estudis que comparen els resultats del DEM i el TVPS abans i després 

d’algun tipus d’actuació però els subjectes no presenten les característiques 

específiques del nostre grup. 

El present treball ha considerat sempre com a valors de referència els valors normatius 

que ofereixen els test DEM i TVPS. És evident que aquests valors no  poden ser 

d’aplicació directa a la nostra mostra però elaborar uns valors patrons concrets per 

aquest treball no es justifica pel baix nombre de subjectes en cada grup d’edat. 

El resultats obtinguts en els exàmens complementaris que no són objecte específic 

d’aquest treball mostren que un 30%  dels subjectes no passen els llindars establerts 

com a passa-falla. Aquests resultats mostren gran concordança amb els publicats per 

altres autors (Rose et al. 2003; Kemper et al. 2004) amb pacients d’edats similars però 

no d’educació especial.  
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Quan analitzem els resultats del DEM abans i després de l’entrenament observem una 

reducció del temps vertical, horitzontal i la raó per a totes les edats. En el nostre cas, 

aquest canvi ve donat per l’edat dels participants i no per l’entrenament visual que no 

té una influència significativa, mentre que estudis com el de Clisby 2000, que realitza 

teràpia visual durant tres mesos a un grup de nens diagnosticats de dificultat lectora,  

sí que troben que l’entrenament ha millorat els moviments oculars mesurats amb el 

DEM. L’estudi de Morchón 2011 corrobora l’efecte d’un tractament de teràpia visual 

en la millora dels resultats del DEM en nens de vuit anys sense deficiències. El fet que 

la millora que s’aprecia en el DEM en els nostres subjectes sigui degut a l’edat i no a 

l’entrenament podria ser explicat pel nombre de sessions realitzades, ja que es va 

considerar suficient una sessió setmanal durant onze setmanes, i en aquesta població 

potser hauria fet falta una acció més contundent o més orientada als sacàdics de petita 

amplitud. 

Un factor a tenir en compte en l’anàlisi de resultats dels moviments sacàdics és el 

disseny d’algunes làmines del programa d’entrenament que treballen la motilitat 

ocular. És sabut que partir d’uns exercicis de baixa dificultat i progressar a dificultats 

superiors implica començar per identificar imatges de poca demanda cognitiva 

(dibuixos) per després passar a nivells de demanda cognitiva superiors amb el 

reconeixement de números i lletres. D’aquesta manera és com es va plantejar la 

progressió de les activitats per entrenar la motilitat ocular però en la reunió final amb 

els educadors implicats en l’aplicació del programa, ens van posar de manifest que les 

primeres làmines on s’havien d’identificar dibuixos, tenien la dificultat afegida de 

verbalitzar el nom de l’objecte. 

Un altre factor que podria haver influenciat els resultats és la dificultat per controlar 

l’execució adequada dels exercicis. Per evitar que l’execució de les activitats 

proposades en el programa d’entrenament pogués interferir en el resultats, es va 

pautar el mètode, la freqüència i el calendari d’aplicació del programa. 

En el test TVPS l’anàlisi de la variància mostra que l’edat de l’individu no té un efecte 

significatiu en la millora que es produeix entre les dues mesures, en totes les àrees. Les 

activitats realitzades en el període que ha transcorregut entre les dues mesures afecta 

a la millora obtinguda en el test en quatre de les sis àrees: discriminació visual, 

constància de forma, figura-fons i tancament visual. Aquests resultats coincideixen 

amb els resultats que mostra Morchón 2011 amb nens a qui s’avalua les habilitats de 

percepció visual abans i després d’una teràpia durant tres mesos. El nostre anàlisi 

també permet determinar que l’efecte de l’entrenament no depèn de l’edat, sinó que 

és similar per totes elles en totes les àrees del test.  
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Com aspecte innovador, en aquest treball hem volgut valorar la possible influència de 

les àrees visuals treballades sobre les altres àrees visuals, ja que no hem trobat 

referències al respecte. Els resultats indiquen que l’entrenament de la discriminació 

afecta significativament a la millora de totes les altres àrees del TVPS, excepte a la 

memòria visual, mentre que l’entrenament de la memòria visual també afecta 

significativament a la millora de les altres àrees, excepte el tancament visual, en 

aquest cas.  

A la literatura, habitualment no s’aborden els aspectes més bàsics de la motilitat 

ocular (seguiments i sacàdics de gran amplitud) sinó que s’analitzen les habilitats 

motores superiors. Donada la especificitat de la nostra mostra, hem entrenat i 

posteriorment valorat l’evolució de la motilitat bàsica. Els resultats mostren que 

41.17% dels subjectes milloren en els moviments de seguiment mentre que un  47% 

milloren en els sacàdics de gran amplitud.  

Com a conclusió final, podem dir que en els resultats del DEM els subjectes mostren 

millores però aquestes no són degudes a l’efecte de l’entrenament, sinó que és l’edat 

qui té un efecte significatiu. Respecte al TVPS les millores observades en els 

participants no són degudes a l’edat sinó que en aquest cas, són els diferents elements 

que han succeït entre les dues mesures, entre les quals hi ha l’entrenament visual, les 

que afavoreixen la millora. Per últim, les millores que es produeixen en els moviments 

de seguiment i sacàdics de gran amplitud no podem afirmar que siguin totalment 

justificades per l’entrenament visual realitzat.  
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8.2 Informes a les mestres (1ª avaluació) 
 

Terrassa, maig de 2011 
 
Benvolguda tutora de cinquè curs de primària de l’Escola Gavina, 
Seguidament passem a comentar els resultats més rellevants dels cribratges visuals realitzats 
als teus alumnes.  
 
CONTINGUT D’INFORMACIÓ ALS PARES 
Les àrees avaluades han estat: 
 

o Agudesa visual (quantitat de visió). Si l’hem trobat reduïda hem recomanat: 

• Una revisió visual completa (en els cas de que no porti ulleres) 

• Continuar amb els controls periòdics establerts (en el cas de que ja porti 
ulleres). 

 
o Refracció (necessitat d’ulleres). Si hem trobat un valor significatiu hem recomanat: 

• Una revisió visual completa (en els cas de que no porti ulleres)  

• Continuar amb els controls periòdics establerts (en el cas de que ja porti 
ulleres). 

 
o Coordinació binocular i capacitat d’enfocament. Quan hem trobat dificultat en 

aquesta àrea hem recomanat una exploració visual completa. 
 

o Visió del color. Capacitat de discernir els colors correctament. 
 
Relació dels nens i nenes que no passen l’exploració visual: 

o XX: Tot i que ja porta ulleres, la seva agudesa visual està reduïda. La graduació de les 
seves ulleres s’hauria d’actualitzar.  
 

o XXX: Tot i que ja porta ulleres, la seva agudesa visual de l’ull dret està reduïda. A més 
a més  la coordinació dels ulls és lleugerament insuficient.  
 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA ALS MESTRES 
Habilitats visuals per la lectura: motilitat ocular i percepció visual. Els alumnes XX, XX i la XX 
presenten dificultats tant en motilitat ocular com en la percepció visual. Pensem que són 
susceptibles d’una lleugera millora si s’aplica un programa de teràpia visual específic.  
 
Esperem que aquesta informació pugui ser del vostre interès. No dubteu en consultar per 
qualsevol qüestió o suggeriment. 
 
Una cordial salutació, 
 
Núria Vila i Vidal  Elvira Peris i March 
Professores del Departament d’Òptica i Optometria - UPC 
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8.3 Informe a les famílies (1ª avaluació) 
 

 

INFORME VISUAL  

 

Benvolguts pares, 

Tot seguit us fem arribar els resultats de les proves de detecció visual del vostre fill/a: 

 

_________________________________________________________________ 

 

� Agudesa Visual (Quantitat de visió):   � Passa: Dintre dels límits de normalitat 

� Falla 

 

� Compensació òptica (Necessitat d’ulleres): � Passa: No en necessita, en aquests moments 

�Passa: Necessita seguir amb les seves ulleres 

� Falla: Cal una exploració visual més completa 

 

� Binocularitat (Coordinació dels dos ulls):   � Passa 

� Falla 

 

� Acomodació (Enfoc de les imatges):   � Passa 

� Falla 

 

� Visió del color:     � Passa 

� Falla 

 

Volem remarcar que s’han avaluat aquestes àrees visuals sota el concepte de criteris passa/falla. 

En cas que el vostre fill/a falli en alguna de les àrees visuals avaluades, s’aconsella una revisió visual 

completa. 

 

Signat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre Universitari de la Visió 

Unitat de Visió i Aprenentatge 

S’aconsella fer exploracions visuals als nens/es cada dos anys. 

 

Centre Universitari de la Visió.    Per demanar dia i hora de visita   Tf: 93-739.83.49,  

e-mail: cuv.info@upc.edu 

Observacions:  

Maig 2011 
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8.4 Consentiment informat 
 

CONSENTIMENT INFORMAT – Autorització paterna/materna 
 

Benvolguts pares i benvolgudes mares,   
 
Ens adrecem a vosaltres per informar-vos que durant el més de Març és 
realitzarà una exploració visual als vostres fills/es. Es tracta d’una 
col·laboració conjunta entre la nostra escola i unes professores del 
departament d’Òptica i Optometria de la Universitat Politècnica de 
Catalunya.    
 
L’acció consisteix en què tots els nostres alumnes de 4t, 5è i 6è se’ls hi faci 
un examen visual, i posteriorment es pugui dur a terme un programa 
d’entrenament visual dissenyat exclusivament per  als alumnes del vostre 
centre. 
 
Per poder dur a terme aquesta acció necessitem la vostra autorització. Per 
tal de facilitar la feina al centre, us demanem que signeu la present 
autorització i la retorneu al centre. 
 
Moltes gràcies, 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Autorització Paterna/Materna 
 
___________________________________________amb DNI__________ 
 
com a pare/mare o tutor legal del nen/a 
_________________________________, 
 
Autoritzo al meu fill/a a participar en el projecte “ESTUDI DE L'EFECTE 
D'UN PROGRAMA D'ENTRENAMENT DE MOTILITAT OCULAR I HABILITATS 
VISUOPERCEPTIVES, EN UNA POBLACIÓ AMB NECESSITATS EDUCATIVES 
ESPECIALS ”  que es durà a terme durant el curs 2011 – 2012. 
 
Barcelona,______ de/d’ ______________ de 20__ 
 
         Signatura 

Pare/mare o tutor legal 
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8.5 Full de resultats del Test Of Visual Perceptual Skills 
(TVPS) 
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