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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

ATENCIÓ VISUAL DINÀMICA: ESTUDI COMPARATIU 

ENTRE DOS POBLACIONS DE DIFERENT EDAT 

 

 

RESUM 

A la nostra vida diària, gran part de les situacions impliquen el processament d’estímuls en 

moviment. Tot i així, ens trobem una escassa evidència científica al voltant de l’atenció visual 

dinàmica (AVD). Tenint en compte la velocitat de l’estímul i el temps de reacció, s’ha analitzat 

com varia l’atenció visual dinàmica entre dos poblacions de diferent edat. Per a realitzar 

aquest estudi s’ha realitzat una paral·lelisme entre AVD i l’agudesa visual dinàmica (AgVD) i ens 

hem fonamentat en diversos treballs que indiquen una disminució de la AgVD i un 

empitjorament del temps de reacció (TR) a mesura que augmenta la velocitat de l’estímul.  

 

D’aquesta forma, en aquest treball s’ha estudiat com influeix la velocitat a l’AVD a partir d’una 

mostra de 25 subjectes joves de 19.29±2.16 anys i 19 adults de 46.57±5.75 anys. 

 

Els resultats obtinguts, per una banda posen de manifest que quan la velocitat de 

desplaçament de l’estímul augmenta, disminueix la taxa d’encerts i que ho fa de forma més 

acusada en el grup de joves. Per l’altra banda s’observa que el grup de joves presenta un TR 

millor que el grup d’adults i que aquest disminueix a mesura que s’augmenta la velocitat de 

l’estímul.  

 

Paraules clau: Atenció visual dinàmica, atenció visual, temps de reacció, agudesa visual 

dinàmica.  
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

ATENCIÓN VISUAL DINÁMICA: ESTUDIO COMPARATIVO 

ENTRE DOS POBLACIONES DE DIFERENTE EDAD 

 

RESUMEM 

 En nuestra vida diaria, gran parte de las situaciones implican el procesamiento de estímulos 

en movimiento. Sin embargo, nos encontramos ante una escasa evidencia científica alrededor 

de la atención visual dinámica (AVD). Teniendo en cuenta la velocidad del estímulo y el tiempo 

de reacción, se ha analizado cómo varía la atención visual dinámica entre dos poblaciones de 

diferente edad. Para realizar este estudio se ha realizado un paralelismo entre AVD y la 

agudeza visual dinámica (AgVD) y nos hemos apoyado en varios estudios que indican una 

disminución de la AgVD y un peor tiempo de reacción (TR) a medida que se aumenta la 

velocidad del estímulo. 

 

De esta forma, en este trabajo se ha estudiado cómo influye la velocidad en la AVD a partir de 

una muestra de 25 sujetos jóvenes de 19,29 ± 16.2 años y 19 adultos de 46,57 ± 5.75 años. 

 

Los resultados obtenidos, por un lado ponen de manifiesto que cuando la velocidad de 

desplazamiento del estímulo aumenta, disminuye la tasa de aciertos y que lo hace de forma 

más acusada en el grupo de jóvenes. Por otro lado se observa que el grupo de jóvenes 

presenta un TR mejor que el grupo de adultos y que éste disminuye a medida que aumenta la 

velocidad del estímulo.  
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

DYNAMIC VISUAL ATTENTION: COMPARATIVE STUDY 

BETWEEN TWO POPULATIONS OF DIFFERENT AGES 

 

 

SUMMARY 

Nowadays, many of the situations involve the processing of stimuli in movement. However, it 

does not exist any studies or tests that evaluate such an important ability as the dynamic visual 

attention. Taking in consideration the speed of the stimulus and the reaction time, dynamic 

visual attention has been analyzed between two group of people of different ages. For this 

study has been a parallelism between AVD and dynamic visual acuity (AgVD) and have argued 

in several studies that indicate a decrease AgVD and reduced reaction time (RT) as that 

increases the speed of the stimulus. 

 

Thus, in this work we have studied how the speed and the TR influence AVD from a sample of 

25 young subjects of 19:29 ± 2:16 and adults  46.57 ± 5.75 years. 

 

On the one hand, the results show that when the speed of movement of the stimulus 

increases, hit rate decreases in booth age and this is more pronounced in young people. On 

the other hand observed that the youth group has a TR smaller than group of adults and that 

decreases as the speed is increased stimulus. 

 

Keywords: dynamic visual attention, visual attention, reaction time, visual acuity dynamic.. 
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ENGLISH SUMMARY 

1. INTRODUCTION 

The attention is to focus the mind clearly on several possible objects appearing 

simultaneously. The focusing, concentration and awareness are its essence. It involves 

analyzing certain things than others less important (James, 1890). 

Throughout history it has been understood as a set of resources that the body has to 

be able to work against various stimuli or as a faculty for concentration (Castillo, 2009). 

Carrasco (2011), attributes the limits in the processing visual information to this 

mechanism. These ones could be the quantity of energy useful for the brain or the 

quantity of energy that neurons need in attention activities. 

In addition to the attentional process, we should take into consideration a number of 

elements that influence this process. These are classified as internal and external 

factors. On one hand, external factors refers to those properties of stimuli that can 

affect attention, like size, position, color, etc ... On the other hand, as internal factors 

are understood those that relate to the characteristics of the subject such as the level 

of physiological activation (arousal), interest, expectations ... (Castillo, 2009). 

We can classify different types of attention in selective, divided and sustained. If we 

look into another kind of classification based on the sensorial mode, we could find the 

visual attention (Castillo, 2009). 

García Sevilla (1997), defines the selective attention as “the activity that launches and 

controls the processes and mechanisms whereby the organism process only a piece of 

all the information and/or gives an answer to the environmental demands that really 

are useful or important for the subject”. 
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García-Ogueta (2001), describes the divided attention as the ability to perform a 

selection of more information at once or over a simultaneous action. 

Sustained attention can be defined as the ability of the subject to sustain the 

concentration to different stimulus that appear in an unexpected way during long 

periods of time. These tasks are usually very simple, monotonous and long lasting, 

above 10 minutes. They cause fatigue, boredom and distraction as the activity goes on, 

causing a decrement of performance (Parasuraman & Davies, 1984). Although all types 

of attention have a physiological basics, in this specific case is more evident due to the 

time used in the task (Puente, 1993). 

Finally, we have the visual attention as a vital mechanism for humans because it allows 

to filter and to select relevant information from the environment by moving the focus 

to specific location within the visual field where is find the important stimuli (Allport, 

1989). 

Inside visual attention, it can be distinguished between static (SVA) and dynamic 

(DVA). Although a large part of daily life activities involve movement, in the specialized 

literature we do not find work or tests that investigate the DVA (Fontans, 2015). 

Therefore, in order to study the DVA, we do a parallelism with the term dynamic visual 

acuity (DVAc) or ability to distinguish details of an object when there is moving 

(Ludvigh & Miller, 1949). 

DVAc studies have been focused on the properties of the stimuli such as size, contrast 

and angular velocity. It has been determined that DVAc of a subject is reduced to 

increase the speed of the stimulus (Aznar-Casanova, Sinnet & Quevedo, 2005). 

Different researchers differ on speed from which DVAc begins to significantly diminish. 

Freebune and Weissman (1965) established the 120°/sec, Brown (1972) suggest 25-

30º/sec, while Prestrude (1987) has noted the 50º/sec as a speed limit. Gresty and 

Leech (1977) indicated that the maximum speed on a moving object may be followed 

efficiently is approximately 30 ° / sec, although it could be as high as 40 ° / sec in some 

cases. 
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It has been found that DVAc is one of the skills that decline with age (Scialfa, Garvey, 

Gish, Deering, Leibowitz, & Goebel, 1988). Ishigaki and Miyao (1994) demonstrate that 

dynamic visual acuity develops rapidly between 5 and 15 until 20 years, when it’s start 

a slow decline, which became more pronounced in 50 years of age (Wist, Schrauf & 

Ehrenstein, 2000). 

The reaction time is another parameter used in research on cognitive processes 

especially in visual attention. To assess attentional capacity through this parameter, 

the subject is asked to run a certain answer as quickly as possible after the 

presentation of the visual stimulus and noting the time that passes until it emits the 

response (Crespo, Reques González-Fernández & Lane, 2011). Montoye and Pierson 

(1958), they found that the RT decreases during adolescence until 20 years and then 

increases. 

However, it was found that if the relevant information is available to the stimulus, the 

subjects are as efficient as adults young at attention capacities. (Humphrey & Kramer, 

1997; Madden & Plude 1993 ). 

As a consequence of the limited scientific evidence that there are around dynamic 

visual attention, the following work is performed to study the influence of the speed in 

stimuli on dynamic visual attention. Therefore, we propose a visual discrimination task 

stimuli phones that extends between 12 and 15 minutes (sustained attention). 

Additionally, we are going to comparate dynamic visual attention between two 

different age groups (younger than 20 years and adults 40). 

2. OBJECTIVES 

- To present a new dynamic visual attention test known as “Dynamic Visual Attention” 

(Aznar, 2014). 

- To analyze the influence of speed on dynamic visual attention. 

- To study the difference DVA in two different age samples. 
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3. HYPOTHESIS 

- There is an influence of the speed of the stimulus in the DVA (Aznar – Casanova et al., 

2005).  

- Visual sustained attention in adults over 40 years old is less than 20 years (Giambra & 

Parasuraman, 1991). 

4. METHOD 

4.1 Participants 

44 subjects have been taken part in this research. On the one hand, we had a group of 

25 young people aged between 18 and 25 years old (19.29 ±2.16). On the other hand, 

we had a group that consisted in 19 adults aged between 37 and 58 years old (46.57 ± 

5.75). 

As the principal exclusion criteria, it’s been discarded for the realization of the study 

every person that does not have a correct color vision, because the used test for the 

evaluation of the DVA requires it.  In addition, has not accepted any subject with 

attention problems. 

4.2 Material  

 D2 Test (Brickenkamp, 1966) 

 Dynamic Visual Attention Test (Aznar, 2014) 

 Stopwatch 

 Computer Fx AND 6300 Six Core Processor 3.50Ghz 

 Screen ASUS 17” 

 Command for responses 

 Pencil 
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5. CONCLUSSIONS 

 The speed conditions influencing the hit rate in DVA is inversely proportional. 

When the speed of movement of the stimuli increases, decreases the hit rate.   

 The decrease in hit rate is more pronounced in young people, although this 

effect was not shown statistically significant.  

 The reaction time decrease with increasing speed condition. 

 Young people show a reaction time faster than adults aged 40 years.  
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1. INTRODUCCIÓ  

L’atenció és la focalització de la ment de forma clara sobre un de varis objectes 

possibles que apareixen simultàniament. La focalització, concentració i consciència 

constitueixen la seva essència. Implica deixar certes coses per a analitzar efectivament 

d’altres (James, 1890).  

De forma més senzilla, l’atenció pot definir-se com el mecanisme cognitiu mitjançant el 

qual exercim el control voluntari de la nostra activitat perceptiva, cognitiva i 

conductual, entenent que aquesta activa/inhibeix i organitza les diferents operacions 

mentals requerides per a arribar a obtenir l’objectiu que es pretén (Rosselló, 1999). 

Al llarg de la història l’atenció ha estat entesa com un mecanisme de selecció, com un 

conjunt de recursos dels que disposa l’organisme per a ser capaç de treballar davant 

diversos estímuls o en la realització de tasques vàries, i com una facultat per a la 

concentració o per mantenir l’estat d’alerta en un període de temps llarg entre d’altres 

(Castillo, 2009). Autors com Carrasco (2011), atribueixen aquest mecanisme a la 

quantitat de límits que hi ha en el processament de la informació visual. Aquests 

poden ser la quantitat d’energia disponible pel nostre cervell o la quantitat d’energia 

necessària per a les neurones involucrades per a activitats d’atenció. No obstant, a 

aquests diversos enfocs s’ha d’afegir que tampoc existeix un acord entre els autors 

sobre si es tracta d’un procés cognitiu en el sentit estricte de la psicologia cognitiva, o 

més bé, es refereix a un mecanisme amb diferents funcions (Castillo, 2009). 

A més del propi procés atencional, s’ha de tenir en consideració una sèrie d’elements 

dels estímuls que poden actuar en el subjecte capturant la seva atenció i que es 

classifiquen en factors d’origen extern i interns. Per una banda, els d’origen extern fan 

referència a aquelles propietats dels estímuls que poden afectar a l’atenció del 

subjecte examinat. Entre ells: Mida, posició, color, intensitat, moviment, complexitat, 

rellevància i novetat. Per l’altra banda, com a factors d’origen intern s’entenen tots 

aquells que tenen relació amb les característiques del subjecte com per exemple el 

nivell d’activació fisiològic (arousal), l’interès, les expectatives i els estats transitoris 

(Castillo, 2009). 
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Per tant, l’atenció és un fenomen multidimensional on estan implicats processos del 

tipus conductual, fisiològic, cognitiu i fenomenològic. A més, l’atenció està relacionada 

amb diverses tasques com la selecció d’informació, la competència entre tasques i la 

capacitat per a concentrar-nos a les activitats de llarga durada. Aquests elements 

donaran nom a les dimensions bàsiques de l’atenció: selectiva,  dividida i  sostinguda 

(Castillo, 2009). 

1.1 Atenció selectiva 

Garcia Sevilla (1997), la defineix com “l’activitat que posa en marxa i controla els 

processos i mecanismes pels quals l’organisme processa només una part de tota la 

informació disponible i/o dona resposta a aquelles demandes de l’ambient que són 

realment útils o importants per l’individu”.  

L’atenció selectiva té dos components: focalització i inhibició. La primera consisteix en 

centrar-se de forma específica en determinats aspectes de l’ambient i/o a les respostes 

que s’han d’executar mentre que la inhibició fa referència a ignorar certa informació 

i/o no realitzar certes respostes (Castillo, 2009). 

Tanmateix, les possibilitats de distracció en desenvolupar una tasca s’incrementen 

amb l’edat per l’efecte negatiu que representa la presència d’informació no rellevant 

en el context.. Quan els distractors són fàcilment distingibles o s’ha informat de la 

localització de l’objecte de tal forma que els subjectes els poden preveure, les 

persones majors tenen un resultat semblants als joves (Plude, Enns, & Brodeur, 1994). 

1.2 Atenció dividida  

L’atenció dividida és la capacitat de realitzar la selecció de més d’una informació al 

mateix temps o de més d’una acció simultàniament. Estudia el procés de compartir la 

capacitat d’atendre entre més d’un estímul o tasca (Garcia-Ogueta, 2001). La resposta 

que  dona un subjecte en les tasques d’atenció dividida, és el resultat d’haver tingut en 

compte tots els elements de la situació presentada (Boujon & Quaireau, 2004). Les 

aplicacions d’aquest tipus d’atenció són òbvies: Es pot atendre a més d’un estímul al 
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mateix temps, si es distribueixen els recursos entres els diversos estímuls (Peña, 

Cañoto & Santalla, 2006). 

1.3 Atenció sostinguda 

Es defineix com la capacitat del subjecte per a mantenir la concentració en front 

d’estímuls que apareixen de forma inesperada durant  períodes de temps superiors als  

10 minuts, provocant fatiga i distracció per part del subjecte conforme es va 

desenvolupant l’activitat i donant lloc a una disminució del seu rendiment 

(Parasuraman & Davies, 1984). L’eficiència i l’èxit en moltes activitats de la nostra vida 

quotidiana impliquen aquest tipus d’atenció (Puente, 1993).  

Els primers estudis relacionats amb l’atenció sostinguda varen ocórrer durant la II 

Guerra Mundial on grups d’observadors havien de  detectar determinades senyals en 

aparells de sonar o radar que els indicava el perill d’un enemic. Els resultats mostraren 

que a l’inici de la tasca la taxa d’encerts era molt elevada però a mesura que avançava 

el temps els  errors augmentaven considerablement (Mackworth, 1948).  

Més tard, Mackworth (1950), utilitzant la denominada “prova del rellotge” va observar 

que la detecció dels canvis de velocitat de les manetes del rellotge disminuïa durant el 

transcurs de la prova. Per tant, es pot dir que l’atenció sostinguda empitjora en el pas 

del temps.  

Encara que tots els tipus d’atenció tenen una base fisiològica, en l’atenció sostinguda 

aquest substrat resulta més evident, ja que, com s’ha dit, aquesta es desenvolupa en 

un període de més de 10 minuts (Puente, 1993). 

El grau d’eficiència dependrà de factors com la falta de vigilància, motivació, fatiga, 

l’hora del dia, l’ambient, el nivell d’arousal dintre del organisme, etc. (Eysenck, 1982). 

Segons Castillo (2009), el rendiment de cada persona també depèn de factors interns 

com l’edat, (sent entre 7 i 13 anys on s’observa un millor rendiment), la personalitat 

(els  introvertits són els que  tenen un millor rendiment en tasques llargues), la pèrdua 

de son o l’estrès, entre d’altres.  
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1.4 Atenció visual  

L'atenció visual és un mecanisme vital per a l'ésser humà ja que li permet filtrar i 

seleccionar la informació rellevant de l'entorn. En aquest sentit, degut a que l’esser 

humà està dotat d’un sistema de processament de la informació de capacitat limitada, 

un factor essencial per a l’adequada interacció amb l’entorn és la capacitat de 

desplaçar el focus d’atenció cap a localitzacions específiques dintre del camp visual on 

es localitza l’estímul potencialment important (Allport, 1989). En termes generals, 

l'atenció consisteix a prestar atenció a llocs i objectes particulars sempre que siguin el 

target u objectiu, ja sigui perquè té relació amb l'acció prevista per part del subjecte o 

per la identificació de l’estímul (Goodale & Milner 1992). 

És una forma de processament de capacitat limitada que es pot distribuir de forma 

selectiva al llarg del camp visual. Aquesta selecció permet que algunes localitzacions 

rebin més atenció que altres (Boutcher, 2002). 

Segons Rosselló (1999), la detecció d'un estímul visual amb unes característiques 

concretes (target) dins d'una sèrie d'estímuls que no les tenen (distractors) s'alenteix si 

entre aquests últims s'inclou algun que és radicalment diferent a tots els altres quant a 

característiques com ara el color, la brillantor o l’orientació (distractor destacat). 

Així doncs, quan un estímul presenta alguna característica física que destaca 

visualment entre la resta d’estímuls presents, l’atenció tendeix a orientar-se cap a 

aquest, tot i que la intenció de l’observador sigui centrar-la en altres objectes definits 

per característiques que contrasten menys que la resta (Egeth & Yantis, 1997). 

Per altra banda, la nostra atenció també tendeix a ubicar-se sobre estímuls visuals que 

apareixen de forma abrupta. Així, encara que s’estigui posant atenció a una lectura, si 

apareix un flash de llum dintre de la perifèria visual, és molt probable que la lectura 

quedi interrompuda (Rosselló, 1999). 

Dintre de l’atenció visual podem diferenciar entre  l’estàtica (AVE) i la  dinàmica (AVD). 

Tot i que a la vida diària gran part de les activitats involucren moviment, a la literatura 

especialitzada no trobem estudis ni tests que investiguin la AVD (Fontans, 2015). 
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Donada la manca d’investigació en aquesta àrea, per a poder estudiar l’atenció visual 

dinàmica (AVD), es fa un paral·lelisme amb el terme agudesa visual dinàmica (AgVD) o 

habilitat de discriminar detalls d’un objecte quan existeix moviment relatiu al subjecte  

(Ludvigh & Miller, 1949). 

Actualment s’accepta que la mesura de l’AgVD ofereix informació més completa que 

l’agudesa visual estàtica sobre el funcionament global del sistema visual, (Long, 2002) 

Els estudis sobre AgVD s’han centrat en la influencia de característiques de l’estímul 

mòbil com la mida, el contrast i la velocitat angular. Així, s’ha determinat que l’AgVD 

d’un subjecte es veu reduïda a l’augmentar la velocitat de l’estímul (Aznar-Casanova, 

Quevedo & Sinnet, 2005). Els diferents investigadors, analitzant els diferents mètodes i 

condicions experimentals utilitzades difereixen en la velocitat a partir de la qual la 

AgVD es comença a veure disminuïda significativament. Així, Weissman i Freebune 

(1965) estableixen els 120º/seg, Brown (1972) va suggerir els 25-30º/seg, mentres que 

Prestrude (1987) va senyalar els 50º/seg com a velocitat límit. Gresty i Leech (1977) 

indicaren que la velocitat màxima on un objecte mòbil pot ser seguit de forma eficient 

és aproximadament de 30º/seg, tot i que podia arribar a ser de 40º/seg en alguns 

casos.  Aquesta disminució de l’agudesa visual per a estímuls en moviment ha estat 

constatada tant per desplaçaments horitzontals com verticals (Miller, 1958). 

S’ha constatat que l’agudesa visual dinàmica és una de les habilitats que més 

disminueixen amb l’edat, de forma més accentuada que l’agudesa visual estàtica, i a 

més, el seu deteriorament s’inicia abans (Scialfa, Garvey, Gish, Deering, Leibowitz & 

Goebel, 1988). Ishigaki i Miyao (1994) varen demostrar que l’agudesa visual dinàmica 

es desenvolupa ràpidament entre els 5 i 15 anys i que el seu deteriorament  

començaria a partir dels 20 anys, quan es produeix una disminució lenta i constant, 

que esdevé molt més acusada a partir dels 50 anys (Wist, Schrauf & Ehrenstein, 2000). 

Des d’un punt de vista fisiològic, Long i Crambert (1990) refereixen aquest 

deteriorament a la pèrdua de sensibilitat  retiniana. Altres autors indiquen que aquesta 

pèrdua està causada pel  deteriorament fisiològic dels moviments oculars de 

seguiment i sacàdics (Eby, Trombley, Molnar, Shope, 1988). A més, hi ha autors que 
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associen la disminució de l’atenció visual en les persones adultes a la reducció de la 

capacitat per a desactivar àrees cerebrals innecessàries per a la tasca i activar les àrees 

realment rellevants per a l’execució d’aquesta (Cabeza, Daselaar, Dolcos, Prince, 

Budde & Nyberg, 2004). 

Tornant a l’atenció visual i analitzant-la des d’un punt de vista evolutiu, es constata 

que els dèficits que presenten les persones grans amb referència a l’atenció i la 

percepció afectaran l’execució de les tasques proposades en 2 nivells: per una banda 

en el temps necessitat per a processar un estímul i donar una resposta (temps de 

reacció o TR) i per l’altra, en el grau de vigilància (atenció sostinguda) que es capaç de 

mantenir un observador quan ha de realitzar una tasca (Sanchis, 2008). 

Des d’un punt de vista morfològic s’associa la disminució de  l’atenció a una pèrdua de 

pes i volum del cervell, concretament  de mielina i  de substància blanca i grisa (Junqué 

& Jurado, 1994).  

El Temps de Reacció (TR) és una variable dependent molt usual en les investigacions 

sobre els processos cognitius en general i l’atenció visual en especial. Per a valorar la 

capacitat atencional a través d’aquesta variable, es demana al subjecte que executi 

una resposta determinada (prémer una palanca, etc.) el més ràpidament possible 

després de la presentació d'un estímul visual, observant que, amb l'envelliment, el 

temps que transcorre des que es presenta un estímul fins que emeten una resposta 

s'incrementa (Crespo, Reques, González-Carreró & Fernández, 2011). Pierson i 

Montoye (1958), varen constatar que el TR disminueix durant l’adolescència fins als 20 

anys i que posteriorment augmenta.  

En tasques senzilles les persones grans tenen els mateixos TR que les joves, però a 

mesura que la dificultat de la tasca augmenta, el TR de la gent gran és 

significativament més llarg que el dels joves, i sembla que aquest increment és degut 

més als canvis estructurals que ocorren en el SNC que a alteracions en els receptors 

perifèrics (vista, oïda, etc.) o en la musculatura que executa la resposta (Eusop, Sebban 

& Piette, 2001). 
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Alguns dels altres factors que influeixen en la disminució de l’atenció visual són, entre 

d’altres, els problemes d’agudesa i processament visual, de sensibilitat a la 

il·luminació, les dificultats visuals en llocs pocs il·luminats, els problemes per distingir 

colors,  per enfocar a diferents distàncies i el dèficit en la percepció espacial (percepció 

de moviment i velocitat). Aquestes dificultats també influeixen en el temps que 

necessiten per a identificar estímuls visuals i augment  el temps requerit per a resoldre 

tasques perceptives en comparació amb els joves (Fernández, 2000). 

No obstant, s’ha comprovat que si la informació rellevant de l’estímul està disponible, 

els subjectes adults es mostren tan eficients com els joves a l’hora de dirigir l’atenció 

(Humphrey & Kramer, 1997; Madden & Plude, 1993).  

Com a conseqüència de l’escassa evidència científica que hi ha en l’actualitat al voltant 

de l’atenció visual dinàmica i que en la vida diària abunden estímuls en moviment als 

que hem d’atendre i processar (conducció de vehicles, esports,...),  es realitza el 

següent treball per tal d'estudiar la influència de la velocitat en l’atenció visual 

dinàmica. Per això proposem una tasca de discriminació visual d'estímuls mòbils  que 

es perllonga entre 12 i 15 minuts (atenció sostinguda). Addicionalment, es compararà 

l’atenció visual dinàmica en dos grups d’edat diferents (joves de 20 anys i adults de 

40). 

2. OBJECTIUS 

 Presentar un nou test d’atenció visual dinàmica (AVD) denominat “Dynamic 

Visual Attention (Aznar, 2014). 

 Valorar la influència de la velocitat en l’atenció visual dinàmica. 

 Estudiar la diferència d’AVD en dues mostres de diferent edat.  
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3. HIPÒTESIS 

Es proposen les següents hipòtesis segons la literatura consultada i els objectius 

proposats. 

 Existeix una influència de la velocitat de l’estímul en l’atenció visual sostinguda 

de forma que disminueix a l’augmentar la rapidesa del desplaçament (Aznar-

Casanova et al, 2005). 

 L’atenció visual sostinguda en adults majors de 40 anys és inferior a la de joves 

de 20 anys (Parasuraman & Giambra, 1991). 

4. MÈTODE  

4.1 Participants 

Un total de 44 subjectes han pres part en aquesta investigació. Per una banda hem 

comptat amb un grup de 25 joves amb edats compreses entre els 18 i 25 anys (19.29 

±2.16). L’altre grup estava constituït per 19 adults amb edats entre els 37 i 58 anys 

(46.57±5.75). 

Com a principal criteri d’exclusió, s’ha descartat a tot aquell observador amb 

problemes de visió del color, ja que el test utilitzat per a l’estudi de l’Atenció Visual 

Dinàmica es basa en estímuls en color. Tampoc s’ha acceptat a cap subjecte amb 

problemes d’atenció (descartats amb test d2 de Brickemkamp (1966).  

4.2 Material 

- Test d2 (Brickenkamp, 1966) 

- Test Dynamic Visual Attention (Aznar, 2014)  

- Cronòmetre 

- Ordinador AND Fx 6300 Six Core Procesor 3.50Ghz 

- Pantalla ASUS de 17”  

- Comandament de respostes 

- Llapis 
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El test d’atenció d2 (Brickenkamp, 1966), és una prova de temps limitat utilitzada per a 

la mesura de l’atenció selectiva focalitzada.  

El test està composat per un total de 14 línies amb 47 lletres “d” o “p” que poden estar 

acompanyades d’una o dues línies petites, individualment o en parella, a la part 

superior o inferior (Figura 1).  

Quant a la seva duració, aquest test oscil·la entre els 4 i 5 minuts i el paràmetre que es 

valora per a descartar problemes atencionals en aquest estudi és la taxa d’encerts 

ponderada segons l’edat. 

 

Figura 1: Full de respostes del test d2 de BrickenKamp (1966) 

Per a l’avaluació de l’AVD, s’ha utilitzat el test “Dynamic Visual Attention” (Aznar, 

2014). Aquest consisteix en una tasca de discriminació visual d’estímuls mòbils que es 

perllonga en el temps. 

El test mostra  4 esferes de diferents colors (vermell, groc, verd i gris) que es desplacen 

d’esquerra a dreta a través de la pantalla. Aquesta prova permet analitzar l’atenció 

visual dinàmica sostinguda utilitzant tres velocitats de desplaçament dels estímuls 

(Figura 2). Mitjançant aquest test, les mesures de rendiment per a avaluar l’atenció es 



 

23 
Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 

 © Universitat Politècnica de Catalunya, any 2015. Tots els drets reservats 
 

 
poden classificar en funció de si valoren velocitat o precisió: És a dir, el temps de 

resposta (TR) i la taxa d’encerts (TA) respectivament (Munar, Rosselló & Sánchez-

Cabaco, 1999).  

 

Figura 2: Pantalla del Dynamic Visual Attention (Aznar, 2014) 

4.3 Procediment 

En primer lloc, a cada observador se’l va informar de la finalitat de les proves i què 

esperàvem d’ell seguint les directrius marcades pel tractat de Helsinki (1975). 

Cada un dels participants va realitzar les proves amb la seva correcció habitual.  

Acte seguit es va realitzar el test d2 (Brickenkamp, 1966), per a descartar qualsevol 

problema atencional i poder incloure el subjecte en el present estudi.  

Per últim, després d’un minut de descans es va dur a terme el test Dynamic Visual 

Attention (Aznar, 2014). L’observador estava assentat en una cadira front la pantalla 

d’un ordinador portàtil AND Fx 6300 Six Core Procesor 3.50Ghz on es presentaven els 

estímuls a una distancia de 40cm. Abans d’iniciar l’experiment, els participants  feien 

una prova d’entrenament, amb la finalitat de familiaritzar-se amb la tasca i el mode de 

resposta. En cada assaig  es presentaven els quatre punts o esferes que es desplaçaven 
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d’esquerra a dreta de la pantalla en dos trajectòries obliqües, ascendent i descendent, 

i a diferents velocitats. Cada punt era d’ un color distint (vermell, verd, blau i groc). Les 

trajectòries eren rectilínies i la seva pendent podia variar entre ±15º. Els subjectes 

varen fer la tasca en tres condicions de velocitat dels estímuls. Considerant la taxa de 

refresc del monitor, les velocitats en pantalla dels punts o esferes mòbils eren 34.8, 

58.8 i 106.8 º/seg. Tant les trajectòries com els colors i les velocitats eren assignats 

aleatòriament a cada un dels quatre punts mòbils entre els diversos assajos.  

Els participants varen ser instruïts per a respondre tan ràpid como fossin capaços, quin 

dels quatre punts mòbils que travessaven la pantalla es movia a major velocitat. La 

seva tasca consistia a prémer en una caixa de respostes el botó pintat amb el mateix 

color que l’esfera mòbil que es desplaçava a major velocitat.   

Cada prova o condició de velocitat consistia en 128 assajos que resulten de combinar 

linealment: 2 (trajectòries) x 4 (velocitats) x 4 (punts d’ inici) x 4 (colors). 

La duració de cada proba per una velocitat de base era d’uns 4 min. Per tant, el total 

del test es perllongava entre 12 i 15 min.  

4.4 Anàlisi de resultats 

 Les dades obtingudes han estat analitzades mitjançant el programa estadístic SPSS 

v19. 

Com ja s’ ha explicat, en funció de l’ edat es van definir dos grups: el dels joves (G1) i el 

d’adults (G2). A partir de les respostes dels participants en l’aplicació de les tres 

condicions de velocitat de la prova (variable independent), es va obtenir la estadística 

descriptiva de les variables dependents “taxa d’encerts” (TA) i el “temps de resposta” 

(TR).  

Aquestes dades varen ser posteriorment sotmeses a l’anàlisi de variància (ANOVA) de 

forma que, quan l’efecte principal s’evidenciava com estadísticament significatiu es 

realitzaren comparacions post-hoc amb la T Student per a mostres independents.  
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Per últim, s’ha realitzat un anàlisi intergrups per comparar la mostra de joves i adults 

en referència a l’atenció, operativitzada en les variables TA i TR. 

5. RESULTATS 

Els resultats obtinguts es presenten en funció de la variable dependent analitzada. 

5.1.Taxa d’Encerts (TA): 

La tabla-1 mostra l’estadística descriptiva de la TA per cada grup en funció de les 3 

condicions de velocitat.  

 

 Grup Mitjana Desviació típica N 

TA V1 1 .93408 .088795 25 

2 .93710 .103013 19 

Total .93538 .094049 44 

TA V2 1 .888756 .1287351 25 

2 .925168 .0804084 19 

Total .904480 .1108569 44 

TA V3 1 .715304 .2349234 25 

2 .804289 .1485889 19 

Total .753730 .2050204 44 

 

Tabla-1. Mitjana i desviació típica de TA per les tres condicions de velocitat (V1, V2 i 

V3) dels dos grups estudiats (1: Joves; 2: Adults). 
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L’ANOVA va revelar efectes estadísticament significatius del factor principal “Velocitat 

de desplaçament” [F(2,71.61)= 31.401; p<0.001]. El factor “Grup d’edat” no va 

evidenciar diferències estadísticament significatives.  

 

Figura 3: Mitges de la TA per cada grup, segons la condició de velocitat. 

S’observa que augmentant la velocitat, la TA disminueix significativament pels dos 

grups. L’impacte de la velocitat és major en el cas dels joves. 

Els anàlisis post-hoc van mostrar diferències estadísticament significatives entre les 

mitjanes de TA entre les condicions de velocitat 2 i 3 (P< 0.05), però no per la condició 

1 (velocitat més lenta).  
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5.2. Temps de resposta (TR) 

La tabla 2 mostra l’estadística descriptiva del TR per cada grup en funció de les 3 

condicions de velocitat.  

 Grup Media Desviación típica N 

TR V1 1 1.648556 .4938786 25 

2 1.934405 .4080675 19 

Total 1.771991 .4757717 44 

TR V2 1 1.527924 .3709120 25 

2 1.619137 .3312178 19 

Total 1.567311 .3532680 44 

TR V3 1 1.380716 .4586430 25 

2 1.665453 .3126770 19 

Total 1.503670 .4227135 44 

 

Tabla 2: Mitjana i desviació típica del TR per les tres condicions de velocitat dels dos 

grups estudiats. 

L’ANOVA va mostrar efectes estadísticament significatius dels factors principals “Grup” 

[F(1,42)=  4.676; p < 0.036] i  “Velocitat” [F(1.715,72.039)=  10.887; p < 0.001].  
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Figura 4 . Mitjana dels Temps de resposta per cada grup segons les condicions de 

velocitat. 

L’anàlisi post-hoc del factor "Velocitat" va evidenciar diferències estadísticament 

significatives entre els dos grups en les condicions 1 i 3 [ p < .005].  

6. DISCUSSIONS 

Els objectius d’aquest treball consisteixen en presentar un nou test d’atenció visual 

dinàmica, valorar l’influencia de la velocitat en aquest tipus d’atenció i, per últim, 

determinar si existeixen diferències d’atenció visual dinàmica entre joves i adults.  

Per l’anàlisi de resultats hem utilitzat bibliografia especialitzada incloent la referent a la 

agudesa visual dinàmica degut a la falta de tests i estudis centrats específicament a 

l’atenció visual dinàmica. 

6.1 Velocitat i AVD 

Mitjançant el test Dynamic Visual Attention (Aznar, 2014) s’ha constatat que la AVD 

disminueix a mesura que s’augmenta la velocitat de l’estímul en ambdós grups d’edat. 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment i sempre basant-se en el paral·lelisme establert 

amb la AgVD, una de les possibles causes d’aquest decaïment atencional és la velocitat 
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utilitzada en les condicions (V2=58.8º/s i V3=106.8º/s). Seguint amb la línia dels estudis 

de Grestly y Leech (1997), aquets valors superen el màxim de 30º/s establerts per a 

que el sistema visual pugui seguir correctament un estímul visual, ja que, a velocitats 

superiors, als moviments oculars de seguiment se li afegeixen els moviments sacàdics 

per a corregir els errors de posició de la imatge retiniana implicant així un 

empitjorament de la AgVD i en conseqüència de la AVD.  A més als estudis de Grestly i 

Leech podem afegir-hi altres treballs per confirmar l’empitjorament de la AgVD a 

aquelles velocitats que  superen les que indicaren com a límit com per exemple a 50º/s 

(Prestude, 1987) o a 25-30º/seg (Brown, 1972).  

Els resultats obtinguts, indiquen una disminució més abrupta en el grup de joves de 

l’AgVD i en conseqüència de la AVD a mesura que s’incrementa la velocitat de 

l’estímul. Segons Castillo (2009), l’AVD pot estar influenciada pels estats d’ànim o 

l’interès del subjecte. Alguns autors atribueixen aquesta pèrdua d’atenció a l’absència 

de motivació inicial així com la presència de  factors emocionals negatius a l’hora de 

realitzar el test (cansament, tasca avorrida, burnout ...) els quals provoquen un 

esgotament emocional que afecten a la focalització de l’atenció (Feigley, 1984).  

No obstant, els nostres resultats estan en la línia dels estudis de Rosselló (1999), s’ha 

confirmat que si la informació rellevant de l’estímul target és fàcilment detectable en 

velocitats lentes, no existeixen diferències a l’AVD entre els dos grups d’edat. 

6.2 Temps de resposta i AVD  

Està establert que els temps de reacció augmenten a mesura que les persones es fan 

grans, sent a partir dels 25 anys quan aquest comença a empitjorar lentament fins als 

55 anys (Ramer, 2013). Per tant, es pot considerar com un dels paràmetres més fiables 

per avaluar la capacitat atencional d’una persona (Birren & Fisher, 1995). 

En línia amb els estudis de Crespo et al. (2011), hem constatat que el TR és major al 

grup d’adults que al de joves. Aquets autors atribueixen aquest increment del TR als 

canvis estructurals que ocorren al SNC degut a l’edat, sobretot a l’associat al sistema 
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motor, observant que els resultats s’assemblen en el cas de donar una resposta verbal 

i difereixen si aquesta es tracta d’una resposta motora, com per exemple aixecar la mà.  

Amb l’estudi s’observa que el TR disminueix a mesura que augmenta la velocitat i que 

existeixen diferències estadísticament significatives entre les condicions V1 i V3. 

Aquests resultats estan en la línia dels de Maiche (2002), que afirma que el TR al inici 

d’un moviment visual decreix quan la velocitat física de l’estímul augmenta. 

Possiblement aquesta millora del TR és deguda a la tendència de situar l’atenció en 

aquells estímuls que apareixen de forma més ràpida dintre del camp visual tal com 

indiquen els estudis realitzats per Rosselló (2009). Tot i que s’observi una millora en 

general del TR al augmentar la velocitat, el comportament és diferent en els dos grups, 

de forma que, en el cas de les persones adultes, per a V3, els valors tornen a 

empitjorar mentre que en els joves segueix existint una  millora. Diversos autors 

atribueixen aquest augment del TR a una pèrdua de la capacitat de transmissió i 

resposta del sistema nerviós central (SNC) i una disminució de la capacitat de 

coordinació neuromuscular per part dels subjectes examinats i que per tant, davant les 

tasques difícils, fatigoses i mantingudes mostraran cansament, esgotament i 

incapacitat. (Rocabruno Mederos JC & Prieto Ramos O., 1992)  

Addicionalment, diversos estudis indiquen una possible reducció del TR a qualsevol 

edat a partir de l’entrenament en la pràctica diària, i a més proposen  la realització de 

tasques de neuroestimulació per a evitar o relentitzar el deteriorament cognitiu i evitar 

l’empitjorament del TR. (Crespo, Reques, González-Carreró & Fernández, 2011; Zec, 

1995).  

Per últim, indicar que les nostres dades discrepen amb les de Eusop, Sebban i Pette 

(2001) que indicaven que en les tasques senzilles (en el nostre cas en la condició de 

velocitat lenta) el TR es semblant a ambdós grups. 
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7. CONCLUSIONS 

- Les condicions de velocitat estudiades fan variar la Taxa d’encerts en l’atenció visual 

dinàmica de forma inversament proporcional. Es a dir, quan la velocitat de 

desplaçament de l’esfera augmenta, disminueix la TA. 

- La disminució de la TA amb la velocitat és més acusada en els joves, encara que 

aquest efecte no es manifesta de forma estadísticament significativa. 

-El Temps de resposta disminueix a l’augmentar la velocitat de desplaçament 

- El grup de joves mostra un temps de resposta més ràpid que els adults de 40 anys. 

8. IMPLICACIONS ÈTIQUES, LEGALS I DE PROTECCIÓ DE DADES 

En la realització d’aquest estudi, s’ha seguit la “Llei orgànica 15/1999, de 13 de 

Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal”, de forma que les dades 

personals que s’han pres han quedat sota custodia i s’han utilitzat únicament amb 

finalitats estadístiques i científiques.  

Així mateix, la participació en l'estudi va ser de caràcter voluntari i es va informar 

prèviament a cada un dels participants sobre les característiques i finalitats de els tests 

signant seguidament un consentiment informat. 
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10. ANNEXOS  

10.1 Instruccions del test D2 (Brickenkamp, 1966) 

Aquesta prova tracta de conèixer la seva capacitat de concentració en una tasca 

determinada. Observi les tres lletres minúscules que apareixen a continuació 

 

Figura 5 

Observi les tres lletres minúscules de l’exemple. Es tracta de la lletra d acompanyada 

de dos palets. La primera d té dos palets dalt, la segona els te sota i la tercera d té un 

palet dalt i un altre sota.  

La seva tasca constirà en trobar les lletres d iguals a aquestes tres i marcar-les amb una 

línia (/). Fixa’t bé, perquè hi ha lletres d amb més o menys de dos palets i lletres p, que 

NO has de marcar en  cap cas, independentment del número de palets que tingui. Si 

s’equivoca i vol canviar de resposta, ha de marcar la línia amb una altra formant una 

aspa (X), de tal forma que es vulgui indicar l’error.  

Al voltar el full, trobarà 14 linies similars a la línia de pràctica. La seva tasca consistirà 

en marcar les lletres d amb dos paletes. Començara per la línia nº1 i quan l’examinador 

l’indiqui el canvi passarà a treballar sobre la línia nº2 i així successivament. Comprovi 

que no es salta cap línia.  

Treballi tan ràpid com pugui sense cometre errors fins que l’examinador li digui PARI!; 

En aquest moment s’ha de parar immediatament i donar la volta a aquest full.  

Practiqui amb la línia d’entrenament que apareix sota el full.  
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10.2 Instruccions del test “Dynamic Visual Attention” (Aznar, 2014) 

Mitjançant aquest test examinarem la teva capacitat per discriminar el moviment 

d'uns elements que es desplacen per la pantalla del PC. A continuació, faràs una sèrie 

d'assajos durant uns 20 minuts. En cada assaig, apareixen 4 esferes de quatre colors 

diferents (Vermell, Verd, Gris-clar, Groc), que van diferent velocitat i diferent 

trajectòria. 

La teva TASCA consisteix en prémer el color de la tecla que correspon al color de 

l’esfera que es desplaça més ràpidament a través de la pantalla. 

Si us plau, prem la tecla adequada el més ràpid que siguis capaç, però procurant 

cometre el mínim nombre d'errors possible. 

Primer, faràs uns quants assajos d'entrenament per familiaritzar-te amb els estímuls i 

la manera de resposta. 

10.3 Adaptació a la normativa Psicothema 

- Psicothema publica treballs de caràcter empíric, en anglès, que estiguin realitzats 

amb rigor metodològic i que suposin una contribució al progrés de qualsevol àmbit de 

la psicologia científica. De forma excepcional, el Consell Editorial podrà acceptar la 

publicació d'algun treball en espanyol quan el contingut així ho justifiqui. També 

s'accepten treballs de naturalesa teòrica (proposats o sol·licitats prèviament pel 

Consell Editorial), amb preferència per a aquells que es comprometin amb qüestions 

crítiques de la investigació i discuteixin plantejaments polèmics. Per la resta, la 

interdisciplinarietat és un objectiu de la revista. 

- Els treballs seran inèdits, no s’admeten aquells que hagin estat publicats total o 

parcialment, ni els que estan en procés de publicació o hagin estat presentats a una 
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altra revista per a la seva valoració. S'assumeix que totes les persones que figuren com 

autors han donat la seva conformitat, i que qualsevol persona citada com a font de 

comunicació personal consent tal citació. 

- Els treballs, elaborats en format Word, tindran una extensió màxima de 5.000 

paraules, (incloent títol, resum, referències, figures, taules, apèndixs i il·lustracions) i 

estaran escrits a doble espai, amb marges de 3 cm i numeració en la part superior 

dreta. A la primera pàgina, per tal de mantenir l'anonimat, només apareixerà el títol 

del treball i el nombre de paraules del manuscrit, però no els noms dels autors. Els 

autors s'esforçaran en que el text no contingui claus o suggeriments que els 

identifiquin. En el segon full s'inclourà un resum, en espanyol i en anglès, no superior a 

200 paraules. El resum haurà d'estar estructurat en els següents apartats: 

Antecedents, Mètode, Resultats i Conclusions. 

Les figures i taules s'inclouran al final del manuscrit, una a cada pàgina. Hauran de ser 

compostes pels autors de tal forma que siguin com desitgin i estar numerades 

correlativament, indicant la seva ubicació en el text. La seva grandària tindrà una base 

de 7 o 14 cm i hauran de ser llegibles les lletres i signes que hi apareguin, evitant espais 

buits i aprofitant al màxim l'espai ocupat. La manera aproximada de calcular l'espai 

ocupat per les taules i figures segueix l'equivalència de dues figures de 14 x 20 cm igual 

a una pàgina impresa de Psicothema i a tres de text a doble espai. En el cas de les 

fotografies, la mida tindrà una base de 7 o 14 cms i una alçada màxima de 20 cm. 

Tots els manuscrits es revisaran anònimament. Els autors han de suggerir tres 

possibles revisors que considerin idonis per avaluar el seu treball, indicant clarament la 

seva adreça postal i correu electrònic. Així mateix, els autors poden indicar alguna 

persona que, per diferents raons, no vulguin veure involucrada en el procés de revisió 

del seu treball. 

- La preparació dels manuscrits ha d'atenir a les normes de publicació de l'APA 

(Publication Manual of the American Psychological Association, 5a o 6a edició). A 

continuació es recorden alguns d'aquests requisits i es donen altres addicionals. 
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Les cites bibliogràfiques en el text es faran amb el cognom de l'autor i any de 

publicació (ambdós entre parèntesis i separats per una coma). Si l'autor forma part de 

la narració es posa entre parèntesis només l'any. Si es tracta de dos autors sempre se 

citen tots dos. Quan el treball té més de dos i menys de sis autors, se citen tots la 

primera vegada, en les següents cites es posa només el cognom del primer seguit de 

"et al." i l'any, excepte que hi hagi un altre cognom igual i del mateix any, en el qual es 

posarà la cita completa. Per a més de sis autors se cita el primer seguit de "et al."i en 

cas de confusió s'afegeixen els autors subsegüents fins que resultin ben 

identificats. Quan se citen diversos autors dins del mateix parèntesi, s'ordenen 

alfabèticament. Per citar treballs del mateix autor o autors, de la mateixa data, 

s'afegeixen a l'any les lletres a, b, c, fins on sigui necessari, repetint l'any. 

- Les referències bibliogràfiques aniran alfabèticament ordenades al final i atenent a la 

següent normativa: 

a) Per a llibres: Autor (cognom, coma i inicials de nom i punt, en cas de diversos autors, 

se separen amb coma i abans de l'últim amb un "&"); any (entre parèntesis) i 

punt; títol complet en cursiva i punt; ciutat i dos punts i editorial. Exemple: 

Lezak, M., Howieson, DB, & Loring, DW (2004). Neuropsychological Assessment (4th 

ed.). New York: Oxford University Press. 

b) Per capítols de llibres col·lectius o d'actes: Autor (és); any;títol del treball que se cita 

i, a continuació introduït amb "In", el o els directors, editors o compiladors (inicials del 

nom i cognom) seguit entre parèntesis d'Ed., afegint una "s" en el cas del plural; el títol 

del llibre en cursiva i entre parèntesis la paginació del capítol citat; la ciutat i 

l'editorial. Exemple: 

de Wit, H., & Mitchell, SH (2009). Drug Effects on Delay Discounting.In GJ Madden & 

WK Bickel (Eds.), Impulsivity: The Behavioral and Neurological Science of 

Discounting (pp. 213-241). Washington, DC: American Psychological Association. 
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c) Per a revistes: Autor (és); any; títol de l'article; nom complet de la revista en 

cursiva; vol. en cursiva; nº entre parèntesis sense estar separat del vol. quan la 

paginació sigui per nombre, i pàgina inicial i final. Exemple: 

Byrne, BM (2008). Testing for multigroup equivalence of a measuring instrument: A 

walk through the process. Psicothema, 20,872-882. 

d) Per a pàgines web: Els autors han d'arxivar totes les referències web abans de citar-

a través de WebCite ® . Aquest és un servei gratuït que garanteix que el material web 

esmentat es mantindrà a disposició dels lectors en el futur. 

Quan la versió original del manuscrit citat (llibre, capítol o article) no està en anglès, 

caldrà fer esment del títol original i, entre claudàtors, la traducció en anglès. Per altra 

casuística aneu al manual citat de l'APA (2001, 2010). 

- Si s'accepta un treball per a la publicació els drets d'impressió i de reproducció per 

qualsevol forma i mig són de la revista Psicothema, que no rebutjarà qualsevol petició 

raonable per part dels autors per obtenir el permís de reproducció de les seves 

contribucions. Així mateix, s'entén que les opinions expressades en els articles són de 

responsabilitat exclusiva dels autors i no comprometen l'opinió i política científica de la 

revista. Igualment, les activitats descrites en els treballs publicats estaran d'acord amb 

els criteris generalment acceptats d'ètica, tant pel que fa als treballs amb humans com 

a l'experimentació animal, així com en tot el relatiu a la deontologia professional. És 

responsabilitat dels autors poder proporcionar als lectors interessats còpies de les 

dades en brut, manuals de procediment, puntuacions i, en general, material 

experimental rellevant. 

- Els treballs seran enviats a través de la pàgina web de la 

revista:www.psicothema.com (secció d'autors). La seva recepció es acusarà 

immediatament i en un termini el més breu possible es contestarà sobre la seva 

acceptació. Part de les despeses de la composició i edició del treball aniran a càrrec 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ca&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=es&tl=ca&u=http://www.webcitation.org/&usg=ALkJrhiU0pCkt-2TJJVvadui57faPnWM5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ca&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=es&tl=ca&u=http://www.psicothema.com/&usg=ALkJrhgmX3aG9Jj0tCfMapZtxcwi-Ky-XQ
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dels autors. L'autor rebrà el seu article en format PDF i un exemplar de la revista en la 

qual apareixerà el seu treball. 


