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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

ESTUDI DE L’ÚS DEL COLOR EN EL MATERIAL 

DIDÀCTIC DE L’ETAPA PREESCOLAR 

 

 

RESUM   

 

Aquest treball pretén analitzar el material didàctic utilitzat en l‟educació infantil (P-3, P-
4, P-5), ja que és en aquesta etapa on el color és un recurs i una eina de treball 
constant. Aquest anàlisis ens ha servit per poder valorar quina influencia pot tenir la 
discriminació del color en l‟aprenentatge dels nens i nenes. 
  
Addicionalment, es pretén extreure informació mitjançant reunions i entrevistes amb el 
professorat de tres centres educatius visitats, per tal d‟esbrinar de quina manera i en 
quines àrees pot tenir més afectació. Al mateix temps, s‟indagarà els seus 
coneixements sobre el daltonisme. 
 
També es pretén entrevistat a pares i mares dels quals els seus fills estan afectat per 
algun tipus de discromatòpsia. Amb aquestes entrevistes es pretén extreure‟n 
vivències pròpies on el seu fill s‟hagi pogut trobat amb algun obstacle i quines 
estratègies han elaborat per a poder superar-los amb èxit. 
 
Per assolir els objectius, s‟ha analitzat tot tipus de material didàctic utilitzat, des de 
llibres de texts, fins a les fitxes realitzades per als mateixos professors. Després de les 
primeres reunions amb els professors de cada escola, s‟ha dissenyat una entrevista no 
estructurada adreçada als professors i una altra adreçada als pares, per tal de poder 
aprofundir més en alguns aspectes. 
 

 

 

 

 

 
Facultat d‟Òptica i Optometria de Terrassa 

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



  

 
 

GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

ESTUDI DE L’ÚS DEL COLOR EN EL MATERIAL 

DIDÀCTIC DE L’ETAPA PREESCOLAR 

 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo pretende analizar el material didáctico utilizado en la educación infantil (P-
3, P-4, P-5), debido a la gran utilización del color como un recurso motivador para los 
niños. Este análisis nos ha servido para poder valorar que influencia puede tener la 
discriminación del color en el aprendizaje de los niños y niñas preescolares. 
  
Adicionalmente, se pretende extraer información mediante reuniones y entrevistas con 
la ayuda del profesorado de tres centros educativos, para poder así averiguar de qué 
manera i en qué áreas tener alguna discromatopsia puede tener más afectación. Al 
mismo tiempo, se indagara los conocimientos sobre el daltonismo. 
 
También se pretende entrevistar a padres y madres con hijos afectados por algún tipo 
de discromatopsia. Mediante estas entrevistas se pretende extraer vivencias propias 
las cuales han podido suponer un obstáculo para su hijo y que estrategias han 
elaborado para poderlos superar con éxito. 
 
Para alcanzar los objetivos, se ha analizado todo tipo de material didáctico, desde los 
libros de texto hasta las hojas realizadas por los mismos profesores. Después de las 
primeras reuniones con los profesores de cada colegio, se ha diseñada un entrevista 
no estructurada dirigida a los profesores y otra dirigida a los padres, para poder así 
profundizan más en algunos aspectos.   
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ESTUDI DE L’ÚS DEL COLOR EN EL MATERIAL 
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ABSTRACT 

This project aims to analyse the use of colour in teaching material used in early 
childhood education (P3, P4, P5) because it is in this stage when the colour is a 
resource and a tool to work. This analysis has served to be able to evaluate what 
influence colour discrimination can have on the learning of children. 
 

The means of gathering information was through interviews and meetings held with the 
teachers of three schools we have visited, with the objective to identify attitudes, 
behaviours and common situations which can affect a child with congenital 
dyschromatopsia. Additionally, the teachers‟ knowledge of daltonism was determined. 

 

Moreover, interviews were held with the parents of children with some anomaly in their 
colour vision. Through these interviews we aim to obtain information about the aspects 
of daily life which their children could find some difficulties and which strategies they 
have developed to overcome these difficulties successfully. 

 

To reach the goals, we have analysed a wide range of teaching material, from text 
books to activities designed by the teachers. After the initial meetings with the 
teachers, we designed a non-structured interview, one for the teachers and another 
one for the parents to develop more deeply into some areas. 
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ENGLISH SUMMARY 

Introduction 

At XVII century Newton demonstrated the white light is not a simple thing, it is 
something composed of the rainbow colours. Doing some experiments he 
discomposes the solar light in all this colours, and reciprocally he mixt it again 
using a lens to form the withe light again. 
 
Then the Trichromatic theory was proposed by Thomas Young, which few years 
later was confirmed by Maxwell (1861) and Helmholtz (1856). According to this 
theory it exists three types of photoreceptors in the retina, which are sensibiliser 
to determinate wave length. Young based his studies in three colours (red, green 
and blue) and he said these three colours were enough to create any colour whit 
a suitable mixt. 
 
There are phenomena‟s related with the chromatically perception which are 
difficult to explain. For this reason, Ewald Hering (1878) proposed the colour 
opponents theory. Hering observed that yellow cannot be similar to blue or a red 
as a green, it determinates that blue and yellow are opponent colours as red and 
green. Therefore the visual system function from an opposition colour process 
(Gegenfurtner i Sharpe, 1999; Kandel et al., 1996; Urtubia, 1996). 
 
These two theories were reconciled by the scientists Hurvich and Jameson 
(1957) and they made it compatible with the Retinex theory proposed by Edwind 
Land (1964), which explains the constancy colour and remark the wall 
determining the colour of an object (Kaiser i Boynton, 1996; Urtubia, 1996). 
 
Currently, we know the chromatic information processing starts in the retina, 
specifically by the cones, and the visual cortex is responsible to develop the 
information. To have a got colour vision, the information has to arrive at the brain 
correctly; some alteration in any part of this process changes the brain 
representation. This phenomenon is defined as an abnormality in colour vision 
named dyschromatopsia.  
 
Several studies shows that around 8% of the male population and about 0.4% of 
the women have colour vision deficiency. This prevalence difference is due to 
red-green defect has been related with genetic, so that it affects more on the men 
population than in women population. However, it might be possible an acquired 
dyschromatopsia which has less prevalence.  

As congenital dyschromatopsias has no treatment and are considerate as 
unimportant abnormality in front of other problems, they don‟t give to this 
deficiency enough importance. However, it is very important. It is important that 
the affected and the family become aware that the child presents this 
abnormality. The early detection can solve so many problems as: learning 
difficulties, some problems in the emotional status as insecurity or not being 
confident, and the correct professional orientation (Grassivaro, 2001). 

General objectives 
 
The colour is one of the resources most used for the teachers in early childhood 
education, so that is really important to make sure that colour discrimination 
doesn‟t have any bad influence in children learning.  



  
 
The objective of this project consists in analyse the colour uses in teaching 
material used in early childhood education (P-3, P-4, P-5) to appreciate the 
impact that it can produce learning with abnormalities in colour vision. 
 
Moreover, design a non-structured interview to obtain information about the most 
common attitudes or behaviours when a child has a congenital dyschromatopsia; 
that can help us to an early identification of a colour-blind child. 
 
Specific objectives 
 
1. Analyse activities, books or any resource used in three schools between 
P-3, P-4 and P-5. 
 
2. Design a non-structured interview which can be used as a base to 
interview teachers and parents with children affected by the congenital 
dyschromatopsia. 
 
3. Identify emotional and learning aspects that can be affected when a 
child has abnormalities in colour vision. 
 
4. Inquire the awareness of the teachers about the difficulties and the 
consequences that a child with problems in chromatically perception could have 
when he has to solve some exercise using colours.  
 
5. Develop a protocol in front of this kind of situations with the aim that 
teachers become aware about this type of sensorial disability. 
 

Methods 

In one hand, we get in touch with the responsible of three different schools in 
Catalonia. They provide us the first reunion with the teachers to obtain 
information about the different teaching material they manly use in early 
childhood education. In this learning stage the children learn using text books or 
activities designed by the teacher. 
 
At the same time, having the opportunity to speak with different teachers of 
different schools allows us to obtain information about how they evaluate the 
knowledge of their students as well as analyse if this methods can have a bad 
influence in the learning or in the emotional status of the child.  
 
Every activity that the student try to solve match with different areas to work at 
the same time. That difficult the specific classification of the content as 
mathematics, oral and written language, music or painting, however they reach 
the same specific contents because of the use of the global learning. 
 
In the second part of the methodology, the general aim is to obtain more 
information about the activities and behaviour of the children with abnormalities in 
colour vision to detect them early. To reach the goal the teachers of three 
different schools have been interviewed as well as the parents with a colour-blind 
child.   
 



  
The information obtained of the first interviews with the teachers allows us to 
design a non-structured interview for the teachers and another one for the 
parents. This kind of non-structured interview is used in the previous stages to 
create a future questionnaire with closed questions to use it as a suspicion of any 
dyschormatopsia.  
 
At the time to write the questions for the next interviews, it has taken into account 
every point where the different teachers have the same opinion about the 
importance to detect the colour-blind students early. The teachers think the 
students must pass to primary school with the name of the colours learned so 
that this cognitive disability can effect on learning education due to they use the 
colours in this stage every time to attract and motivate children. 
 
The non-structured interview answers have been anonymous and individual. This 
kind of opened questions allowed us to deep into some doubt and affirms that the 
most part of the teachers have the same ideas about this topic, as well as obtain 
interesting information using the interviews from the parents about cases, 
attitudes or strategies in daily life that a child with some dyschromatopsia have to 
deal with.  
 
Results 

In the part of analyse of the different material, which is from the three shools 
visited, has done. Vedruna Manresa School uses texts books, activities designed 
by the teachers and it is the only school which uses an English book. La Roda 
School uses activities designed by the teachers as well as Bages School. 

The percentage of every course between P-3, P-4 and P-5 from the three schools 
has been obtained from analyse all kind of teaching material. The general results 
are in the following table: 

Curs Activites Vedruna 
Manresa 

Activities La 
Roda School 

Activities 
Bages 
School 

P3 2,66% 1,28% 4,22% 

P4 2,55% 3,21% 1,55% 

P5 2,63% 0,65% 2,27% 

 Book Vedruna 
Manresa 

English book Vedruna Manresa 

P3 3,70% 21,70% 

P4 11,66% 11,60% 

P5 7,87% 23,33% 

 

 

 

 

 

 



  
The results obtained in the other part of the methodology   

Questions Results (%) 

 
Teaching 
experience 

 
MEAN 22,7 years 

 
Do you know what 
daltonism means? 

 
 
Do you think you 
were informed 
when you studied 
your degree? 

 
 
Do you think it 
might be useful 
expand your 
knowledge? 

 
 
Do you think it can 
have affect in 
learning 
education? 

 

 
Have you ever had 
a Student with 
daltonism? How 
many? 

 
MEAN: 2,8 children 

100% 

0% 

YES

NO

0% 

100% 

YES

NO

93,33% 

0% 6,66% 

YES

NO

MAYBE

80% 

20% 
YES

NO

80% 

20% 
YES

NO



  
 
Do you consider 
the Student has to 
learn the colours 
before passing to 
Primary School?   

 

 
Do you use as a 
teacher the colour 
to learn letters or 
numbers? 

 
 

 
Do you thing 
drawing is a way to 
suspect about 
some 
dyschromatopsia? 

 
 

 
The activities 
which shows that a 
Student has 
daltonism are 
individual or in 
group? 

 

 
Do you know some 
technic to make 
easy to find the 
difference between 
colours? 
 
 

 
 

The information obtained of the interviews directed to the parents has not been 
exactly the same in every case. Daily life experiences have been extracted when 
the child shows the evidence the existence of a dyschromatopsia. All parents 
consider that their soon has found some difficulty such in the school to in daily 
routine. 
 

100% 

0% 

YES

NO

80% 

0% 
20% 

YES

NO

SOMETIME

60% 

40% 
YES

NO

50% 50% INDIVIDUAL

GROUP

73,33% 

26,66% 
STRATEGIES

NO



  
In several cases was the teacher who alert to the parents that their soon has 
difficulties to learn the colour nouns and they must to practice this concepts at 
home until they know the student is colour-blind.  
 
Some daily difficulties for a child with abnormal colour vision are accentuated 
when they have to choose or find some clothes, when they eat some sauce, fruit 
or vegetables, they usually use the same colours to paint or they have problems 
when they study the autumn colours. 
 
Al llarg del temps tots els pares han vist com el seu fill ha estat capaç d‟elaborar 
estratègies per a poder superar aquests obstacles, per exemple, buscant punts 
de referència, ordenant els colors d‟una manera en concret... i d‟altres 
estratègies que solament entén el qui té la visió del color afectada.    
 

Conclusion 

Although only one of the three schools visited uses text books as a teaching 
material, it is evident that the text book is the teaching material which has more 
influences on children learning. It might be due to the books (3,7%-23,3%) are 
printed with a lot of colours to be more attractive for the children and the activities 
(0,65%-4,22%) designed by the teachers are printed in black and white. 

The results suggested that the percentage of the activities which use the colour is 
not really high, it is important to detect a child with abnormal colour vision early to 
prevent from future learning difficulties and to help with professional orientation. 

We can conclude there are no relation between the course (P-3, P-4, P-5) and 
the use of colours. So that, in the early childhood education they use colours all 
time but in every stage equally. 

In addition to the low percentage (0,65%- 4,22%) of the activities designed by 
teachers, it might be because of is the same teacher who designs the activity and 
chooses what the child has to solve to reach the content, therefore the same 
teacher can change the learning concepts as she/he wants. 

In relation to the information obtained with non-structured interviews we can 
conclude the teachers think they know what daltonism means but they have a 
wrong definition. 
 
The most part of the teachers interviewed has been teaching for more than 20 
years and they only remember a maximum of 2 students with any 
dyschromatopsia. If we have in mind what the literature says about the 
percentage of congenital dyschromatopsias is that between 5% and 8% (Birch, 
1993) of males might have abnormal colour vision, consequently the expected 
cases with dyschromatopsias are more or less 20 students. If we only take care 
of males, it means that a lot of students are unnoticed. 
 
In relation to emotional affection, the interviewed teachers say that they 
remember a child with daltonism more insecure than the others asking constantly 
if he is wrong. Montanero et al.(2001) or Grassivaro (2000) have different studies 
where they affirm what the teachers said in the interviews. 
 



  
The teachers were not informed about how to manage the congenital 
dyschromatopsias when they were studying , but they want to know how they can 
help the affected Student, it would be important they realize a training course 
about how to suspect and how to manage the abnormal colour vision. 
 
The most part of the cases was the teacher who advice and recommend to the 
children‟s parents to pass an extended visual test. The answers obtained from 
the parents interviews say that the dyschromatopsia was unknown for them and 
when the doctor confirms it they could understand a lot of uncommon situations 
where the difficulties to see the difference between several colours was shown. 
Some parents say it is not important and they ignore that they soon is daltonic, in 
the other hand, some parents have a bad reaction to the new but finally they 
decide to help and to be informed about the deficiency. 
 
As well as, we could get information using the interviews about situations that 
might be suspicious that a child has a dyschromatopsia as they use to use the 
same colour when he is painting, they try to copy to his classmates, it is difficult 
for him to choose or find the clothes by his own, they find some difficulty to 
distinguish some fruits or sauces... to overcome with this difficulties the develop 
some strategy or they just refuse to do some activity to make their daily life more 
easy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ÍNDEX 

 
1.  Introducció............................................................................................ 1 

2. Marc teòric.............................................................................................. 2 

2.1. Anomalies de la visió del color......................................................... 2 

2.2. Causes de les anomalies de la visió del color.................................. 3 

2.2.1. Discromatòpsies congènites................................................... 3 

2.2.2. Discromatòpsies adquirides.................................................... 5 

2.3. Classificació de les alteracions congènites en la visió cromàtica..... 6 

2.4. Avaluació clínica de la visió del color............................................... 8 

2.5. Importància de la visió del color en l‟aprenentatge i l‟estat 

emocional................................................................................................ 11 

2.6. Impacte de l‟ús del color en l‟aprenentatge...................................... 12 

2.6.1. Habilitats adquirides en l‟etapa d‟educació infantil.................. 12 

2.6.2. La importància del dibuix en els preescolars.......................... 14 

2.6.3. Utilització del color com a eina de treball................................ 15 

2.7. Protocol d‟activitats preventives i de promoció de la salut en edat 

pediàtrica de la Generalitat de Catalunya............................................... 

16 

2.8. Disseny d‟una enquesta per a la detecció precoç de les 

discromatòpsies congènites.................................................................... 17 

2.8.1. Definició.................................................................................. 17 

2.8.2. Procediment general d‟una enquesta..................................... 17 

3. Objectius principals............................................................................... 20 

3.1. Objectius específics.......................................................................... 20 

4. Mètodes.................................................................................................. 21 



  
4.1. Material i procediments experimentals............................................. 21 

4.2. Entrevistes i posterior disseny d‟una entrevista no estructurada..... 22 

5. Resultats................................................................................................... 25 

5.1. Recerca de l‟ús del color en el material didàctic utilitzat en 

l‟educació infantil.......................................................................................... 

25 

5.1.1. Discussions i conclusions....................................................... 34 

5.2. Entrevistes i enquestes realitzades al professorat de les escoles i 

a pares de fills amb algun tipus d‟anomalia en la visió del 

color........................................................................................................ 

 

36 

5.2.1. Discussions i conclusions....................................................... 39 

6. Conclusions generals............................................................................ 41 

7. Bibliografia............................................................................................. 43 

8. Annex...................................................................................................... 44 



 

1 
 

 
1. Introducció 

 
Al segle XVII Newton va demostrar que la llum blanca no era una cosa simple, 
sinó que estava composta del colors de l‟arc de sant Martí. Mitjançant uns 
experiments va descompondre la llum solar en tots aquests colors, i 
recíprocament els va tornar a combinar, utilitzant una lent, per tornar a formar 
llum blanca. 
 
Seguidament, la teoria tricromàtica va ser proposada per Thomas Young, la qual 
anys més tard va ser corroborada per Maxwell (1861) i Helmholtz (1856). Segons 
aquesta teoria existeixen tres tipus de fotoreceptors en la retina, els quals son 
sensibles a determinades longituds d‟ona. Young es basava en que els tres 
colors (vermell, verd i blau) eren suficients per produir qualsevol color realitzant 
la combinació adequada. 
 
Tot i l‟existència de tres tipus de cons, hi ha fenòmens relacionats amb la 
percepció cromàtica difícils d‟explicar. Per aquest motiu, Ewald Hering (1878) va 
proposar la teoria dels processos oponents. Hering va observar que no es pot 
percebre un groc blavós o un vermell verdós, determinant que el blau i el groc 
eren colors oposats, així com el vermell i el verd. Així doncs el sistema visual 
funcionava a partir d‟un procés d‟oposició de colors. (Gegenfurtner i Sharpe, 
1999; Kandel et al., 1996; Urtubia, 1996). 
 
Aquestes dos teories van ser conciliades per els científics Hurvich i Jameson 
(1957) i es van compatibilitzar amb la teoria Retinex proposada per Edwind Land 
(1964), la qual explica la constància del color i ressalta la importància del fons en 
la determinació del color d‟un objecte (Kaiser i Boynton, 1996; Urtubia, 1996). 
 
Actualment, se sap que el procés de la informació cromàtica comença a la retina, 
concretament, pels cons, i el còrtex visual és l‟encarregat d‟elaborar la 
informació. Per poder tenir una bona visió del color, cal que la informació arribi al 
cervell correctament; una alteració en qualsevol punt d‟aquest procés, altera la 
representació pel cervell. Aquest fenomen es defineix com una anomalia en la 
visió del color anomenada discromatòpsia.   
 

Diversos estudis mostren que el voltant d‟un 8% de la població masculina i 
menys d‟un 0.4% de la població femenina tenen anomalies en la visió del color 
(Birch,1993). Aquesta diferència de prevalença entre sexes ve donada per un 
factor genètic lligat al sexe. Tot i així, també hi pot donar el cas d‟una 
discromatòpsia adquirida, però la prevalença és menor. 

Com que les discromatòpsies hereditàries no tenen tractament i es consideren 
anomalies poc importants davant d‟altres problemes, no es dóna la importància 
necessària la seva detecció precoç. Tanmateix, ho és. És important que els 
afectats i la seva família prenguin consciència que el nen o la nena presenta 
aquesta anomalia. La detecció precoç pot pal·liar molts problemes: dificultats en 
l‟aprenentatge, situacions d‟incomprensió per part de l‟afectat amb 
conseqüències en l‟estat emocional i una propensió a la inseguretat o 
desconfiança en un mateix, la correcta orientació professional (Grassivaro, 
2001). 

 



 

2 
 

 
2. Marc teòric  
 
2.1. Anomalies de la visió del color 
 
Alguns organismes tenen la capacitat de veure en color gràcies a un tipus de 
cèl·lules anomenades cons. En l‟ull trobem dos tipus de fotoreceptors, els cons i 
els bastonets. Ambdós situats a la retina, la qual és la capa posterior de l‟ull. Els 
bastons treballen en condicions escotòpiques, ajudant així a la visió nocturna. 
Per contra, els cons s‟activen amb l‟alta il·luminació, i per tant en la visió fotòpica 
i són els responsables de la discriminació del color, permetent així, percebre els 
detalls més fins. 
 
Però el color, no solament dependrà d‟aquests fotoreceptors, sinó que també es 
veurà influït per les característiques i la llum que reflecteix l‟objecte, la font de 
llum que l‟il·lumini i principalment, de l‟observador. 
 
Per a tenir una visió normal del color cal tenir tres tipus de fotopigments a la 
retina, els quals han de ser capaços d‟absorbir les longituds d‟ona compreses en 
l‟espectre visible (480nm-780nm). Aquests tres tipus de cons, es poden 
classificar segons les longituds d‟ona que absorbeixen. 
 

 
 

Figura1. Corba de sensibilitat espectral dels tres tipus de cons. 

 

En la figura 1 podem observar les diferents sensibilitats espectrals dels tres tipus 
de cons ,on els cons S absorbeixen longituds d‟ona curtes (445nm) i tenen el seu 
punt de sensibilitat màxima al blau, els cons M absorbeixen longituds d‟ona 
mitges (535nm) amb el punt de sensibilitat màxima al verd, i per últim els cons L, 
els quals absorbeixen longituds d‟ona llargues amb el seu punt màxim d‟absorció 
al vermell (575nm). En aquesta figura observem la lletra R la qual correspon als 
bastons (Rods en anglès). 

 
En aquesta gràfica, també ens és possible observar els solapaments entre 
corbes,  els quals permeten que les longituds d‟ona estimulin simultàniament 
més d‟un tipus de fotoreceptor. 
 

Quan una persona presenta una deficiència en la visió del color, també 

anomenada discromatòpsia, pot ser degut a una anomalia o a una absència d‟un 

d‟aquests cons. El grau d‟afectació varia segons quin o quins cons siguin els 
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afectats, classificant-los en diferents subgrups, els quals en parlarem més 

endavant. 

En l‟etapa preescolar el color és un element molt utilitzat, ja que  els nens 

dibuixen i l‟utilitzen com a eina d‟expressió. Les característiques del dibuix 

evolucionen conjuntament amb l‟edat, sent entre els 4 i 5 anys on el nen és 

capaç d‟escollir els colors en funció de la realitat, mitjançant l‟observació.1 

També cal assenyalar que en aquesta etapa d‟aprenentatge, el nen està sotmès 

sovint a diverses tasques en què cal poder discriminar el vermell del verd, o el 

vermell del blau. Això pot suposar una dificultat a l‟hora d‟avaluar l‟alumne si no 

s‟ha detectat prèviament que l‟infant presenta una deficiència en la visió 

cromàtica. 

Existeixen diverses proves per avaluar la visió del color que s‟adapten a les 

diferents edats, tenint com a objectiu detectar de manera ràpida algun tipus 

d‟anomalia en la visió del color. 

2.2. Causes de les anomalies de la visó del color 

La majoria de les discromatòpsies són d‟etiologia hereditària. Tot i així, algunes 

patologies poden ocasionar una possible anomalia en la visió cromàtica, 

anomenada discromatòpsia adquirida. 

Un 8% de la població masculina i menys d‟un 0.4% de la població femenina 

tenen anomalies en la visió del color (Birch J.,1993). Aquesta diferència de 

prevalença entre sexes ve donada per un factor genètic lligat al sexe. 

2.2.1. Discromatòpsies congènites 

La visió normal del color en els éssers humans s‟anomena visió tricromàtica, la 
qual sorgeix de la presencia de tres tipus de cons sensibles a curta, mitges i 
llargues longituds d‟ona (cons S,M,L). Aquest diferents tipus de cons tenen punts 
de superposició en l‟espectre d‟absorció i uns punts de sensibilitat màxima en el 
blau, verd i vermell.  
  
El defecte cromàtic més comú és el vermell-verd, ja sigui per l‟absència dels 
cons L o M (dicromats) o la presència d‟aquests però amb una alteració de 
l‟espectre d‟absorció (tricròmates anòmals). En ambdós casos, la causa 
subjacent és una alteració en l'estructura genòmica dels gens dels cons L i M, i 
se sap que els gens que codifiquen aquesta opsina es localitza en el cromosoma 
X, exactament en el cromosoma 23, al qual té un caràcter lligat al sexe (Nathans, 
1989).  
 
El caràcter d‟aquest gen és recessiu, això significa que les dones(XX) necessiten 

tenir els seus dos cromosomes X mutats per presentar una alteració cromàtica, 

però si solament un cromosoma X està afectat en serà portadora. En canvi els 

homes (XY) al només tenir un cromosoma X i no tenir un cromosoma homòleg, 

                                                           
1
 Informació extreta del llibre per a mestres “Proposta didàctictica” de l’editorial Baula. 
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sempre que aquest (X) estigui mutat presentarà una alteració en la visió del color 

(Gegenfurther et al., 1999). 

Per contra, el gen que codifica la proteïna per poder percebre les longituds d‟ona 
curtes (cons S o sensibles al blau) és de caràcter autosòmic i situat en el 
cromosoma 7. També sabem que el gen que s‟encarrega de sintetitzar l‟opsina 
dels bastons es troba en el cromosoma 3. 
 

 
Figura 2. Arbre genealògic amb caràcter lligat al sexe. 

 
Segons la figura 2, un home daltònic no tindrà fills que presentin discromatòpsia 

sempre i quan la seva dona no sigui portadora del gen mutat. Per contra, totes 

les seves filles portaran el gen sense presentar cap alteració en la visió del color.   

El 1986, Nathans i juntament amb d‟altres científics van aïllar i seqüenciar els 

gens que codifiquen les longitud d'ona llargues (L), de longituds d'ona mitjana 

(M) i la longituds d'ona curta (S) i van presentar-se dues hipòtesis:  

1) La variació en les seqüències d'aminoàcids de les opsines2 són responsables 

de les diferències espectrals. 

2) Les alteracions en els gens que codifiquen l‟opsina ocasionen deficiències de 

la visió del color hereditàries. 

Van poder afirmar que les opsines dels cons L i M comparteixen el  98 % 

d‟identitat de nucleòtids i mostren una alta incidència en l‟emparellament no 

homòleg i la seva recombinació, la qual cosa pot generar una pèrdua de gens 

(dicròmates) o a la producció de gens híbrids els quals tenen propietats 

espectrals alterades (tricròmates anomals). 

Diversos científics (Bumsted, Hendrickson, Xiao, et al. 2006) han demostrat que 
l‟opsina dels cons S es detecta per primera vegada en la fòvea aproximadament  
l‟onzena setmana de l‟embaraç i aquest ja cobreixen tota la retina a setmana 19. 
La capacitat de detectar els cons L i M es produeix una mica més tard al voltant 
de les 21 setmanes, i que s'estén sobre tota la retina a les 34-37 setmanes. El 
retard significatiu en l'aparició de l‟opsina dels cons L i M i l‟opsina dels cons S 
durant el desenvolupament suggereix que la diferenciació de S cons es controla 
independentment dels cons L i M. 

 
 
 

                                                           
2
 Les opsines , són un grup de molècules responsables de les reaccions cel·lulars involucrades en la percepció de la 

llum. Es troba en les cèl·lules fotoreceptores de la retina, és a dir en els cons i bastons.  
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2.2.2. Discromatòpsies adquirides 
 
Les alteracions en la visió del color adquirides, solen ser degudes a alguna 
patologies oculars o inclús sistèmiques, un trauma o degut als efectes 
secundaris de certs fàrmacs o drogues i a l‟exposició a toxines químiques. 
 
A diferència de les discromatòpsies congènites, aquests tipus alteracions poden 
aparèixer al llarg de la vida, sent el defecte més freqüent el blau-groc, tot i la 
possibilitat de tenir un defecte amb el vermell-verd. 
L‟afectació pot progressar o ser reincident en funció de la causa, poden 
presentar inclús signes d‟agudesa visual reduïdes o defectes en el camp visual. 
El grau d‟afectació en cada ull pot ser diferent i inclús pot estar present només en 
un ull. 
 
Observant la taula 1 nombroses patologies oculars es poden relacionar amb una 
anomalia de la visió del color, segons la causes existirà una major probabilitat de 
tenir un defecte vermell-verd o blau-groc. 
 

 
CAUSES O 

PATOLOGIES 

ANOMALIES 

VERMELL- VERD BLAU-GROC 

Anemia  X 

Arterioesclerosis  X 

Atrofia del nervi òptic X  

Coroiditis X X 

Falta de Vitamina A X X 

Degeneració macular X X 

Desprendiment de retina X X 

Diabetis mellitus  X 

Estrias andioides X X 

Exofralmos (tiroides)  X 

Glaucoma  X 

Hemovitreo X  

Ictericia  X 

Lesions tracte òptic X  

Melanoma de coroides  X 

Neuritis òptica X  

Neuritis retrobulbar X  

Oclusió arteria retina  X 

Papiledema  X 

Retinoschisis X X 

Síndrome hipervisocitat  X 

Trombosis del seno 
cavernós 

 X 

Tumors del nervi òptic X  

Tumors del quiasma X  

 
Taula1. Patologies desencadenants d‟ una possible anomalia en la visió del 

color. (Pokorny i Smith, 1979) 
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La pèrdua de la capacitat per a discriminar colors amb l‟edat és fonamental, però 
no exclusivament s‟atribueix al procés d‟envelliment del cristal·lí (Lakowski, 
1962). El cristal·lí es torna més dens gradualment i es poden acumular pigments, 
els quals en general absorbeixen les longituds d‟ona curtes (blaus). Com a 
conseqüència, arriba menys llum a la retina, especialment llum amb longitud 
d‟ona curta. 

 
2.3. Classificació de les alteracions congènites en la visió 
cromàtica 
 
Les alteracions en la visió cromàtica han estat classificades al llarg del temps en 
diverses teories, tot i així, cal mencionar la paraula daltonisme, la qual és 
comunament utilitzada per a classificar persones amb deficiències en la visió del 
color. Aquesta paraula fa referència al físic i químic anglès John Dalton (1766-
1844), concretament al cognom d‟aquest científic, afectat per una deficiència 
cromàtica que li feia confondre els colors. El 1794 va presentar un llibre on 
donava a conèixer aquest defecte visual. 
 
Les deficiències congènites del color solen ser causades per l‟absència o 
anomalia d‟un o alguns fotopigments de la retina, de manera que van des d‟una 
alteració en un dels fotopigments de la retina amb els altres dos normals 
(tricròmata anòmal), la presència únicament de dos tipus de fotopigments 
(dicromatòpsia) o la presència solament d‟un o cap fotopigment (monocròmates). 
 
Els prefixos Protan, Deuteran i Tritan s‟utilitzen per denominar quin dels tres 
fotopigments és l‟afectat, sent el vermell, el verd i el blau respectivament. Un 
d‟aquest tres prefixos, juntament amb el sufix <<-omalia>>, el qual ens indica la 
presencia però l‟alteració d‟un dels fotopigments, o el sufix <<-opia>>, el qual 
ens indica l‟absència d‟un dels fotopigments. 
 
Així doncs, les anomalies congènites queden classificades de la següent 
manera: 
- Tricròmates anòmals: els tres tipus de cons estan presents en la retina, 
però un d‟ells és anòmal. 
Dins d‟aquest grup podem trobar: 
1. Protanomalia (cons L anòmals) 
2. Deuteranomalia (cons M anòmals) 
3. Tritanomalia (cons S anòmals) 
 
- Dicromates: absència d‟un dels fotopigments. 
Dins d‟aquest grup podem trobar: 
1. Protanopia (con L absent) 
2. Deuteranopia (con M absent) 
3. Tritanopia (con S absent) 
 
- Monocròmates: presència solament d‟un tipus de fotopigment. 
 
- Acròmates: absència total de cons, només hi ha cons en la retina. 
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Figures 3-4-5. Espectres d‟absorció d‟un protanòmal (superior esquerra), 

deuteranòmal(superior dreta) i un tritanòmel (inferior) (Backhaus et al,1998). 

La figura 3 representa el cas dels protanòmals, observem que els cons M i S 
tenen sensibilitats normals, però la sensibilitat espectral dels cons L està 
desplaçada cap a longituds d‟ona més  los curtes, apropant-se així, a la corba de 
sensibilitat dels cons M. De forma similar, en els deuteranòmals observem la 
corba de sensibilitat espectral dels cons M desplaçat cap als cons L. Les 
anomalies protan i deutan produeixen confusions amb els colors vermells i verds, 
així doncs, sovint se‟ls denomina defecte vermell-verd. En els tritanòmels el 
fotopigment desplaçat correspon als cons S (Schwarts, 2004). 
 
Les persones que tenen una discriminació de longituds d‟onda limitada, al mateix 
temps significa que són persones amb una discriminació limitada de colors, i per 
tant presentaran defectes en la visió del color. Una manera d‟analitzar aquestes 
limitacions, és dibuixant les línies de confusió sobre el diagrama cromàtic, les 
quals convergeixen en un punt anomenat centre de confusió (J.Pujol, 2006). 
 
Els colors continguts sobre la mateixa línia de confusió, seran indistingibles per 
al dicròmata corresponent. Així doncs, com observem en la figura 6, els 
protànops  i deuteranops, pressenten una línia de confusió sobre el locus 
espectral entre 560nm i 700nm, per tant podem deduir que són persones que 
confondran els vermells, groc i verds i es coneix amb el nom de defecte vermell-
verd. 
 
D‟altre banda, els tritanops confonen estímuls d‟uns 400nm(blaus-violetes) amb 
estímuls d‟uns 570nm, d‟aquesta manera fa que la deficiència del color es 
conegui com a defecte blau-groc. 

  



 

8 
 

 

 
 

Figura 6. Línies de confusió sobre el diagrama cromàtic CIE (Brich,1993). 
 
 

 
 

Figura 7. Com s‟observa una escena segons el tipus de discromatòpsia. 
 

2.4. Avaluació clínica de la visió del color: 

El nombre i la varietat dels tests clínics per avaluar la visió del color, publicat els 
darrers anys, és enorme. Cal considerar els límits  dels tests disponibles 
comercialment i que solen utilitzar-se en clínica a l‟hora d‟escollir un test 
específic per fer algun tipus de recerca o poder classificar correctament el tipus 
de discromatòpsia. 
 

Així doncs, podem arribar a la conclusió que, prèviament l‟anàlisi de la visió del 

color cal tenir en compte les necessitats i els objectius que busquem en 

l‟avaluació del color. D‟aquesta manera podrem classificar-los en tres tipus de 

categories (Dain, 2004): 
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 La detecció o cribratge que ens permetrà identificar anomalies de manera 

ràpida.  

 Diagnòstic del tipus i grau de la deficiència de la visió del color.  

 Valorar el significat segons la deficiència a l‟hora de tenir una vocació o 

ocupació en particular.  

De la mateixa manera, la forma en que un test avalua la visó del color es pot 
classificar en diversos subgrups: 
 
1. Làmines pseudocromàtiques: en aquest cas l‟observador ha de ser 
capaç d‟identificar un número (majoritàriament), una lletra o una forma en un 
fons basant-se només en el color. 
 
La majoria estan dissenyades per a la detecció d‟anomalies congènites vermell-
verd, solament algunes inclouen dissenys per detectar el blau-groc. 
 
Alguns d‟aquests test són el test d‟Ishihara, el City University i el Tritan Album de 
Lanthony.  

 
 

Figura 8. Algunes figures de làmines pseudoisocromàtiques d‟Ishihara. 
 

El test Ishihara, el qual observem en la figura 8, és útil per a detectar alteracions 
congènites de tipus vermell-verd (protan i deutan). Consta de 38 làmines, les 
quals tenen impreses una seria de punts de diferents mides i colors, on les 25 
primeres hi ha representat números i les 13 restants camins, pensades per 
persones analfabetes o nens que encara no coneguin els números (Miyshsts, 
2008; Miyahara, 2009). 
 
Aquest tests no permet diferenciar entre els dicròmates i els tricròmates 
anòmals, ja que ambdós fallen en la majoria de les làmines i no es pot distingir 
per el número de errors que obtingui, però tot i així permet detectar els defectes 
protan i deutan (Birch, 1993). 
 
El pacient ha de realitzar la prova amb la seva prescripció habitual. És de gran 
importància que el test estigui uniformement il·luminat amb llum natural i col·locat 
a 75 cm de forma perpendicular a la línia visual (Birch, 1993). 
 

2. Test d’ordenació: en aquest cas l‟observador ha d‟ordenar els colors 
basant-se en la tonalitat, o agrupar colors per algun atribut. 
En aquest grup trobem els testos Farnworth D15, el Farnworth-Munsell de 100 
tons i de 28 tons i el SPP (Standard Pseudoisochromatic Plates).  
 



 

10 
 

 

 
Figura 9. Test de Farnworth-Munsell-28 tons (Roth, 1966), és la versió reduïda 

del Farnsworth-Munsell de 100 tons(Farnsworth, 1943). 
 
El principal inconvenient del Farnsworth-Munsell és que requereix bastant temps 
segons la quantitat de peces a ordenar, per aquest motiu han creat tests més 
reduïts. 
 
Aquest test permet identificar deficiències de la visó del color moderades o 
greus. El pacient ha de col·locar les peces segons el color, els errors d‟ordenació 
poden posar de manifest les alteracions cromàtiques congènites o adquirides, al 
representar-ho en un gràfic de coordenades polars (figura 10). 
 
 

 
Figura 10. Anàlisis dels resultats de la prova del test Fransworth. 

 
 
3. “Matching test”: l‟observador ha d‟ajustar dos colors fins a igualar-los o 
escollir entre diverses opcions, amb el mateix color que se li presenta, com és el 
cas dels anomaloscopis. 
 

 
 

Figura 11. Anomaloscopi Nagel. 
 
L‟instrument que observem en la figura 10, un Anomaloscopi de Nagel, ens 
permet classificar de manera més exacta les deficiències en la visió del color, 
conjuntament amb algun altre test complementari. Permet diferenciar de manera 
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bastant fiable entre tricròmates normals, anòmals o dicròmates (Kaiser i Boynton, 
1996). 
 
La prova consisteix en la igualació d‟un tests groc bipartit, mitjançant una barreja 
additiva en proporcions adequades de vermell i verd.  
 

4. Proves de nombrar: l‟observador ha de nombrar correctament el color 
i/o respondre amb una acció apropiada sense necessitat de nombrar el color. Un 
exemple seria la llanterna de Farnsworth.  
 

2.5. Importància de la visió del color en l’aprenentatge i l’estat 

emocional 

Com que les discromatòpsies hereditàries no tenen tractament i es consideren 
anomalies poc importants davant d‟altres problemes, no es dóna la importància 
necessària la seva detecció precoç. Tanmateix, ho és. És important que els 
afectats i la seva família prenguin consciencia que el nen o la nena presenta 
aquesta anomalia. La detecció precoç pot pal·liar molts problemes: dificultats en 
l‟aprenentatge, baix rendiment acadèmic, situacions d‟incomprensió per part de 
l‟afectat amb conseqüències en l‟estat emocional i una propensió a la inseguretat 
o desconfiança en un mateix. 
 
Un estudi realitzat entre els anys 1998 i 2000 per P. Grassivaro, juntament amb 
altres autors, determina aspectes psicològics dels alumnes daltònics. Aquest 
estudi va ser realitzat al sud d‟Itàlia amb una mostra de 60.000 nois i noies 
aproximadament d‟entre 11 i 14 anys. Al mateix temps es va passar un 
qüestionari a mestres per determinar el seu grau de coneixement sobre 
l‟anomalia. 
 
Aquest estudi demostra que els alumnes daltònics estan menys satisfets pels 
resultats acadèmics que els que tenen una visió normal del color. A més, es va 
observar que els alumnes amb discromatòpsia eren més grans (d‟edat) que la 
resta en el mateix curs: això suggeriria que l‟alumne daltònic troba més dificultats 
del normal al llarg de l‟aprenentatge i possiblement repeteixi algun curs. Els 
mestres, per la seva banda, estan poc informats sobre el daltonisme. 
 
Alguns autors atribueixen al daltonisme una tendència a la desconfiança en un 
mateix, la personalitat defensiva en els joves i fins i tot estats depressius, 
sobretot quan l‟afectat no és conscient de ser daltònic (P.Gallo, 2000). L‟estudi 
afirma que les diferències entre la percepció normal dels colors i la 
discromatòpsia no es limiten a un fet biològic: el daltonisme no detectat pot 
originar un desequilibri entre els factors psicològics i socials. Les conseqüències 
de les discromatòpsies es poden manifestar, per tant, en la vessant psicològica 
de la persona i en les seves relacions socials. 
 
Grassivaro et al. afirmen en el seu treball que entre un 94% i un 96% dels nens 
amb discromatòpsies (a Itàlia) desconeixen el seu defecte. Encara que, tard o 
d‟hora, molts dels daltònics amb un grau sever d‟afectació s‟acaben adonant que 
veuen els colors de manera diferent de com els veu la majoria, seria convenient 
assabentar-se‟n el més aviat possible. Els afectats que no han estat detectats se 
n‟adonen amb el temps, després de repetides confusions i situacions en què es 
posa de manifest la condició de daltònic. Però les discromatòpsies no sempre 
resulten evidents, sobretot en el cas de les anomalies més lleus. Per aquest 
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motiu és probable que la majoria de deuteranòmals i protanòmals lleus 
desconeguin la seva condició.3 
 
Malgrat que la deficiència sigui lleu i no se n‟hagin adonat, perquè no els suposa 
un problema, la discromatòpsia pot ser un motiu per ser refusat o refusada de 
certes professions. Algunes limitacions professionals poden ser: pilot d‟aviació i 
naval, policia, mosso d‟esquadra, conductor de metro, autobús, etc. També cal 
tenir en compte que cada empresa demana uns requisits en els seus 
treballadors. Així, als daltònics, se‟ls poden negar algunes feines que exigeixen 
distingir bé els colors, com ara en els controls de qualitat, en el camp de 
l‟electricitat i l‟electrònica, en empreses químiques, i actualment amb el gran 
avenç de les tecnologies, pot suposar un obstacle si vols dissenyar pàgines web, 
crear algun videojoc,etc. 
 

2.6. Impacte de l’ús del color en l’aprenentatge 

2.6. 1. Habilitats adquirides en l’etapa d’educació infantil 

La finalitat de l‟educació infantil es basa en contribuir al desenvolupament 

emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, en col·laboració 

amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se 

sentin acollits i amb expectatives d'aprenentatge. Actualment l‟ensenyament té 

un caire globalitzador, on les habilitats que s‟adquireixen en el procés 

d‟aprenentatge escolar són: 

1. Cognitives, habilitats intel·lectuals que requereixen el processament del 

pensament. 

2. Perceptives, mitjançant les quals s‟aconsegueix una interpretació de la 

informació rebuda. Proporciona a l‟infant el coneixement del mon i implica una 

interacció activa amb el medi ambient en que es desenvolupa. Requereix la 

utilització dels sentits. 

3. Motores, mitjançant les quals es controlen els moviments.  

4. Perceptiu-motores, en la que participa el pensament, la interpretació o 

les habilitats del moviment. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Resum de l’Article sobre l’estudi realitzat per  Pia Grassivaro(2000) 
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RACONS DE TREBALL 
 

 
LLENGUATGE 

Objectiu Desenvolupar les habilitats 
lingüístiques i possibilitar l‟accés de 
la comunicació oral i escrita. 

Propostes Titelles, invenció de contes, 
endevinalles, memori, relació d‟una 
imatge amb el seu nom. 

 
OBSERVACIÓ I 
EXPERIMENTACIÓ 

Objectiu Desenvolupar el sentit de la 
curiositat i de l‟observació. 
Aprendre a fer deduccions, 
hipòtesis... 

Propostes Classificacions, experimentació 
amb l‟aigua, llum, amb el color, amb 
els sentits. 

 
PLÀSTICA 
 

Objectiu 
 

Potenciar la dimensió creativa dels 
infants. 

Propostes Treballar amb ceres, dibuixa, 
pintura, fang... 

 
 
ORDINADOR 

Objectiu Utilitzar les noves tecnologies per 
adquirí diferents aprenentatges. 

Propostes Realitzar dibuixos, escriptura de 
paraules i textos, audició de contes 
i cançons, jocs matemàtics i de 
llengües. 

 
MATEMÀTICA 

Objectiu Construir el pensament matemàtic 
a partir de la manipulació, 
l‟observació i l‟experiment. 

Propostes Classificació, numeració, 
seriacions, correspondència grafia-
quantitat, ordenació, càlcul. 

 
 
BIBLIOTECA 

Objectiu Gaudir mirant i llegint contes. 
Relacionar el llenguatge oral amb 
l‟escrit. 

Propostes Dibuix dels personatges. Ordenació 
de seqüències, escriptura d‟un 
registre del conte, invenció del final 
d‟un conte. 

Taula 2. Racons de treball en l‟etapa d‟educació infantil. (S. Boza et al. 2010) 

 

 
ÀREES 

 

 
Descoberta de l’entorn 

 

 
Descoberta d’un mateix 

i dels altres 
 

 
Comunicació i 

llenguatges 
 

Taula 3. Continguts a treballar en l‟etapa preescolar. (S. Boza et al. 2010) 
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Continguts de l'àrea de descoberta d'un mateix i dels altres: 

autoconeixement i gestió de les emocions;  joc i moviment; relacions afectives i 

comunicatives; i  autonomia personal i relacional. 

Continguts de l'àrea de descoberta de l'entorn: exploració de l‟entorn;  

experimentació i interpretació; i  raonament i representació. 

Continguts de l'àrea de comunicació i llenguatges: aquí s‟ integra els 

llenguatges, verbal oral i escrit, matemàtic, visual i plàstic, musical, i audiovisual. 

Observar, escoltar i experimentar;  parlar, expressar i comunicar; i  interpretar, 

representar i crear. 

Aquest aprenentatge globalitzador s‟aconsegueix establint relacions entre els 

continguts de les diferents àrees, a fi que es contribueixi al desenvolupament de 

les nenes i els nens, acostant-los a la interpretació del món, donant-hi significat i 

facilitant-los la participació activa. 

   2.6.2. La importància del dibuix en l’etapa preescolar4 

El dibuix és l‟abstracció resultat d‟aplicar uns coneixements que permeten la 

construcció, en una superfície plana, d‟un món que és percebut 

tridimensionalment. Prèviament al dibuix cal: observar, analitzar, comparar i 

verbalitzar. 

Per als infants dibuixar es una forma d‟expressar-se, i la seva intenció és la de 

comunicar tot i que no sigui de manera conscient. A través del dibuix els nens 

poden expressar vivències i sentiments. 

Activitats que es poden realitzar: traços lliures, amb diferents materials i suports; 

ratllat continu i discontinu; dibuix lliure (és important que expliquin que és el que 

han dibuixat); composició a partir de formes geomètriques; crear ornaments i fer 

aplicacions; copiar un model natural o gràfic; dibuix d‟objectes de l‟entorn; dibuix 

producte d‟observació indirecta; dibuixar figura humana; dibuixar escenes de 

contes; dibuixar una situació o vivència; dibuixar el què s‟imaginen...  

El dibuix afavoreix el desenvolupament i fa evolucionar l‟infant: 

1. La psicomotricitat fina 

2. L‟escriptura i la lectura 

3. La confiança en si mateix 

4. L‟expressió d‟emocions, sentiments i sensacions 

5. La comunicació amb els altres i amb ell mateix 

6. La creativitat 

7. La formació de la personalitat 

8. La maduració psicològica 

                                                           
4
 Informació extreta del llibre de les Propostes didàctiques (2010). 
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Dels 18 mesos als 2 anys, els agrada garrotejar lliurement sobre grans 

superfícies. 

Dels 2 als 3 anys, el nen desitja provar diferents materials. En aquesta fase 

l‟experimentació predomina sobre l‟expressió. 

Entre els 3 i els 4 anys, el nen comença a expressar-se a través dels dibuixos. 

Moltes vegades abans de dibuixar l‟infant explica el que té pensat dibuixar. 

Dels 4 als 5 anys, escull els colors en funció de la realitat, en aquesta edat 

tenen molta imaginació.  

2.6.3. Utilització del color com a eina de treball 

El color, pel fet de ser atractiu a la vista, motivant i aprendre‟s en edats infantils, 
acostuma a esdevenir un recurs molt aprofitat per tots els professors. La majoria 
de mestres d‟Educació Infantil empren el color, un element conegut i apreciat 
pels infants, com a mitjà per introduir nous coneixements (els nombres, les 
lletres, etc.) que disten de la realitat que ells coneixien fins aleshores. La varietat 
cromàtica també actua com a estimulant o element de motivació en els infants; 
aprofitant aquest fet, només entrant a l‟aula podem observar que els objectes, el 
material i tota l‟aula en general sol ser de molts colors. 
 
D‟entre els aprenentatges que s‟inicien en l‟etapa d‟Educació infantil destaca el 
dels nombres i de les vocals, on certes escoles utilitzen el color com a reforç per 
a aquest aprenentatge. Per als daltònics, aprendre utilitzant aquesta metodologia 
els pot resultar poc estimulant, ja que els hi pot crear certes dificultats. Les 
confusions seran inevitables, tot i que amb l‟ajut de diverses estratègies els pot 
facilitar el fet d‟anomenar els colors pel nom adequat, al mateix temps que els 
pot ajudar a discriminar certes tonalitats. 
 

  Aprenentatge de les vocals 
 
No hi ha un mètode únic per ensenyar les vocals, sinó que cada escola o cada 
professor/a opta per un mètode diferent. Un dels possibles mètodes és el 
d‟utilitzar el color per diferenciar les cinc vocals de les consonants. Es tracta d‟un 
mètode de lecto-escriptura que pretén familiaritzar els infants amb les vocals ja 
des la Llar d‟Infants. Així, des de ben petits, els nens es familiaritzen amb les 
vocals ja que són de diferent color en els seus noms als penjadors, a les taules, 
paraules en murals, etc. escrits seguint unes normes bàsiques: 
 
- Diferenciació de les vocals: mitjançant cinc colors bàsics. 
- Les consonants, de color negre. 
 

  Dificultats en el procés d’aprenentatge de l’alumne daltònic 
 
Un cop l‟infant se‟n adona que li és més difícil identificar els colors a ell que als 
seus companys provarà d‟amagar la seva condició visual. Això li podria crear 
certa dificultat a l‟hora d‟adaptar-se dins d‟un grup. En aquest cas, és important 
que el mestre ajudi a l‟alumne per tal d‟evitar l‟exclusió social, i la conseqüent 
repercussió a nivell emocional que li pot suposar a l‟infant. 
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En el cas que l‟alumne demostri diversos signes, el professor ha d‟alertar als 
pares que el seu fill o filla hauria d‟avaluar-se la visió del color amb un 
especialista.  
 
Tots els mestres coincideixen amb el mateix : ”Com més grans es fan, menys 
tendeixen a cometre errors a l‟hora d‟escollir un color per ells mateixos.” Això pot 
ser a causa del temps que aquests han disposat per aprendre estratègies que 
els faciliti identificar els  colors. 
 

2.7. Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut en 

edat pediàtrica de la Generalitat de Catalunya (2011-2015) 

Aquesta informació esta extreta del Protocol d‟activitats preventives i de 

promoció de la salut en edat pediàtrica de la Generalitat de Catalunya. 

Concretament s‟ha extret la part on parla de mètodes i criteris d‟avaluació de la 

visió del color. 

Anomalies de la visió cromàtica  

Aproximadament el 8% dels nens i el 0,5-1% de les nenes pateixen deficiències 

parcials del vermell-verd (protanopia i deuteranopia), mentre que tan sols el 

0,0001% dels individus pateixen deficiències del blau-groc (tritanopia). La 

detecció precoç d‟aquestes anomalies té menor importància, ja que el 

desenvolupament de la visió dels colors no és del tot coneguda i, a més, 

aquestes anomalies no tenen tractament. Tot i això, té interès detectar-los per tal 

de poder informar l‟infant i la seva família de l‟existència de l‟anomalia, si no és 

que ja era coneguda, per tal de poder fer una orientació professional correcta. 

L‟infant no hauria de dirigir els seus estudis cap a professions en les quals la 

visió cromàtica tingui molta importància.  

Mètode d’exploració  

La detecció es fa mitjançant la utilització de les taules d‟Ishihara, i es considera 

anomalia qualsevol alteració de la visió cromàtica.  

Criteris de derivació 

Les anomalies de la visió cromàtica no es deriven a l‟especialista, només es 

proporciona la informació i l‟orientació professional a l‟infant i la seva família. 

REVISIÓ DELS 3-4 ANYS: 

Activitats a realitzar pel pediatre/a i l’infermer/a: 

Valoració integral del nen/a i de la seva família segons el model de cures 

infermeres. En aquesta valoració també hi estan incloses les següents activitats 

de cribratge: somatometria, test de desenvolupament psicomotor, alimentació, 

tensió arterial (TA), visual (agudesa i visió cromàtica), auditiu, cribratge 

metabòlic, valoració psicosocial. 
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Segons aquest protocol de la Generalitat de Catalunya, la visió del color s‟ha 

d‟avaluar com a molt tard als 6 anys. 

2.8. Disseny d’una enquesta per a la detecció precoç de les 

discromatòpsies congènites 

L‟objectiu d‟una enquesta és obtenir informació sobre el tema que volem 

estudiar. 

2.8.1. Definició  

D‟acord amb García Ferrando (1993) «una enquesta és una investigació feta 

sobre una mostra de subjectes representativa d‟un col·lectiu més ampli, que es 

porta a terme en el context de la vida quotidiana, utilitzant procediments 

estandarditzats d‟interrogació, amb la finalitat d‟obtenir mesuraments quantitatius 

d‟una gran varietat de característiques objectives i subjectives de la població» . 

El mesurament a través d‟enquesta podem fer-lo, i de fet és el procediment més 

freqüent, esporàdicament i conjunturalment amb la finalitat d‟estudiar l‟opinió 

pública en relació amb algun tema d‟interès. Amb enquestes podem conèixer 

opinions, actituds, creences, intencions de vots, hàbits   sexuals, condicions de 

vida, etc. 

2.8.2. Procediment general d’una enquesta (Pulido, 1971) 

 Utilitza 5 passos per a fer una enquesta:  

     1. Població i unitat mostral  

     2. Selecció de la mostra  

Una condició bàsica a l‟hora de seleccionar una mostra és la representativitat. 

Aquesta propietat ens permet estudiar una població utilitzant-ne solament un 

subconjunt; és a dir, la mostra. Una mostra representativa és un subconjunt que 

té les mateixes característiques generals que la població, de manera que els 

resultats podran ser generalitzats a aquesta població. Quan una mostra no és 

representativa, diem que està esbiaixada.  

Les tècniques de mostratge són els procediments que ens asseguren que els 

individus seleccionats representen la població. El mostratge pot ser probabilístic 

(quan els subjectes se seleccionen a l‟atzar i l‟investigador coneix la probabilitat 

de selecció de cada membre de la població) i no probabilístic (els subjectes de la 

població no tenen la mateixa probabilitat de ser seleccionats). 

       3. Material per a fer l’enquesta 

Hi ha tres nivells o aspectes que cal tenir en compte:  

1. Establir els contextos teòrics, els objectius, les hipòtesis, les variables que cal 

observar i els grups.  
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2. Determinar quin mitjà utilitzarem per a fer l‟enquesta: personal, correu o 

telèfon.  

3. Redactar les preguntes. Segons com siguin les preguntes que redactem, 

haurem de parlar de qüestionari, entrevista estructurada i entrevista no 

estructurada.        

4. Tipus principals d’enquestes 

 

 Qüestionari 

 Totes les preguntes estan determinades i a més, tancades; és a dir, amb 

l‟objectiu de facilitar la codificació posterior. Les respostes a cada pregunta 

solament poden ser algunes de les que hi ha fixades en el text.  

El qüestionari es pot respondre sense la presència de l‟entrevistador. En aquest 
cas, ha d‟haver-hi explicacions que orienten la manera de contestar. Les 
preguntes poden ser de 
diferent manera, encara que cal concisió i claredat per a totes. 
 

 Entrevistes estructurades 
En aquest cas, necessiten la presència de l‟entrevistador. El conjunt de 
preguntes està prèviament determinat (com en el qüestionari) i aquestes poden 
ser obertes o tancades. La inclusió de preguntes obertes complica la codificació i 
l‟anàlisi de resultats, encara que pot ser una important font de suggeriments per 
a investigacions posteriors. 
 

 Entrevista no estructurada 
Aquestes entrevistes s‟utilitzen en les fases prèvies a l‟elaboració de l‟enquesta, 
ja que les preguntes no estan prèviament determinades, solament hi ha 
indicacions d‟àrees que cal rastrejar. Suposa l‟absència d‟estructuració del 
material de l‟enquesta. Cal fer unes preguntes per a veure els tipus de respostes 
i, a partir d‟això, fer les opcions tancades. 
 
Propietats dels qüestionaris: 
 

1. És clar i sense ambigüitats. 
2. Es pot fer uniformement. 
3. El disseny ha de minimitzar els errors potencials dels informants i els 

codificadors. 
4. Ha d‟ajudar a atraure l‟interès dels participants, ja que és voluntari, i 

animar-los a cooperar i a extraure les respostes que s‟acosten el màxim 
possible a la veritat. 

 
Presentació del qüestionari: 
 

- No hem d‟excedir-nos en el nombre de preguntes ni hem de ser 
redundants 

- És convenient presentar les preguntes per ordre de dificultat (de més fàcil 
fins a més difícil). 

- Cal motivar la persona a respondre al·ludint a la importància de la seva 
col·laboració i la rellevància del tema. 
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5. Organització del treball de camp 
Quan estem fent una enquesta, un dels aspectes que cal tenir en compte és el 
mitjà a través del qual la farem; és a dir, la manera de preguntar. El mitjà afecta 
el fi, i això es reflecteix no sols en la manera en què preguntem i durant quant de 
temps, sinó també en les respostes dels subjectes enquestats. 
Tres són els mitjans utilitzats per a dur a terme el treball de camp: l‟entrevista 
personal, l‟enquesta per correu i l‟enquesta per telèfon. 
En aquest treball ens hem basat en les enquestes no estructurades mitjançant 
una entrevista personal. 
 

 Entrevista personal: 
En aquest cas, una persona o un entrevistador va fins a l‟individu que vol 
entrevistar 

Avantatges 
1. Els entrevistadors poden aclarir les preguntes que no s‟entenen. 
2. Poden instar a contestar preguntes que inicialment el subjecte no respon o 
poden demanar que deixi clares les respostes inicialment ambigües. 
3. Com que l‟investigador està present, evita que es facin consultes a unes altres 
persones que influirien en les respostes. 
4. Hi ha un percentatge més alt de respostes a les preguntes. 

Inconvenients 
1. Implica un esforç personal més gran. 
2. En una primera etapa, cal formar els entrevistadors i, en una segona etapa, 
cal instruir-los en les característiques pròpies de l‟enquesta. 
3. Pot haver-hi desig social o vergonya per part dels entrevistats. 
4. Biaixos de l’experimentador: quan l‟entrevistat explica o interpreta una 
resposta, pot estar esbiaixant les dades sense ser-ne conscient. 
 
6. Discussió dels resultats 
La discussió de les dades obtingudes en les enquestes està limitada a 
l‟existència de relacions. No es poden establir causes; és a dir, es poden trobar 
diferències, però no influències. 
 
Validesa dels resultats 
Una de les qüestions que ens hem de plantejar quan obtenim informació a través 
d‟enquestes és si som sempre sincers i responem totes les preguntes que ens 
fan. Normalment hi ha una manca de sinceritat en les respostes donades, fet que 
representarà una pèrdua de validesa de l‟enquesta. 
Es difícil comprovar el grau de sinceritat de les respostes. S‟ha constatat que la 
modificació de les respostes és per culpa de la necessitat o l‟interès dels 
subjectes d‟ajustar-se a un cert patró de «cal ser», «bona imatge» o «bondat». 
És el que es coneix amb el nom de desig social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 
 

 
3. Objectius principals: 

 
El color és un dels recursos més utilitzat per als professors en l‟etapa d‟Educació 
Infantil, i com a tal és important assegurar-se que l‟aprenentatge dels nens i 
nenes que pateixen dificultats en la discriminació del color no es veu perjudicat.  
 
Un cop plantejat el problema que pot suposar l‟avaluació d‟un nen sota les 
activitats que requereixin una correcta discriminació del color, l‟objectiu d‟aquest 
treball consisteix en fer una anàlisi de l‟ús del color en el material didàctic utilitzat 
en l‟etapa preescolar (P-3, P-4, P-5), per valorar l‟impacte que pot tenir en 
l‟aprenentatge escolar d‟infants amb discromatòpsies congènites. 
 
Així mateix, es dissenyarà una entrevista no estructurada amb l‟objectiu de 
recollir informació sobre les actituds, respostes i comportaments més freqüents 
en infants afectats per algun tipus de discromatòpsia que puguin ajudar a la 
identificació precoç d‟infants daltònics.  
 

3.1. Objectius específics 
 
1. Analitzar fitxes, llibres o qualsevol recurs didàctic utilitzats en tres 
escoles catalanes al llarg dels cursos de P-3, P-4 i P-5. 
 
2. Dissenyar una entrevista no estructurada que serveixi com a base per a 
futures entrevistes a pares i mestres de nen/es amb anomalies cromàtiques. 
 
3. Identificar aspectes, tant emocionals com acadèmics, que poden veure‟s 
afectats quan es pateix una discromatòpsia. 
 
4. Indagar si el professorat dels centres educatius és conscient de les 
dificultats i conseqüències que pot tenir un infant amb problemes en la percepció 
cromàtica a l‟hora de resoldre alguns dels exercicis que els hi proposen, on es fa 
servir el color. 
 

5. Elaborar un protocol d‟actuació davant d‟aquest tipus de situacions, amb 
l‟objectiu que el professorat prengui consciencia d‟aquest tipus de discapacitat 
sensorial. 
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6. Mètodes 
 
a. Material i procediments experimentals 

 
El material didàctic analitzat i les mestres, pares i mares entrevistats, pertanyen 
a 3 centres educatius diferents de Catalunya; s‟ha observat el material didàctic 
de les tres escoles, i de la manera que els professors l‟utilitzen per ensenyar als 
seus alumnes.  
 
Aquestes tres escoles són les següents: 
- CEIP La Roda (Terrassa) 
- Vedruna Manresa (Manresa) 
- Escola Bages (Manresa) 
 
Primerament, ens hem posat en contacte amb els corresponents directors, per 
tal de facilitar-nos l‟accés a parvulari, i així poder reunir-nos  amb el professorat. 
Al llarg d‟aquestes reunions, me‟n he adonat que cada centre treballa amb 
recursos diferents, principalment en l‟etapa d‟educació infantil es treballa amb 
llibres de text o bé el mateix professorat realitza les activitats (fitxes) que volen 
que els alumnes resolguin. 
 
Els tres col·legis estan d‟acord en que l‟alumne/a ha de passar a Primer de 
Primària amb el nom dels colors assolits. Al tenir l‟oportunitat de parlar amb 
diverses mestres, s‟ha pogut veure diverses manera d‟avaluar aquests 
coneixements i analitzar si aquests mètodes poden influir en l‟aprenentatge o en 
l‟estat emocional del nen. 
 
Segons s‟ha vist en l‟apartat 2.6.1, en l‟etapa preescolar els continguts es 
treballen dins de tres àrees generals: descoberta de l‟entorn, descoberta d‟un 
mateix i dels altres i comunicació i llenguatge. Aquestes àrees es treballen de 
manera equitativa en els tres cursos d‟educació infantil (P3-P4-P5).  
 
Cada activitat que l‟alumne intenta resoldre estableix relacions entre les diferents 
àrees. Això ha dificultat la seva classificació específica en continguts com 
matemàtiques, llenguatges orals o escrits, la música, audiovisuals o plàstica, tot i 
que aquest continguts específics els assoleixen igualment, ja que es basen en 
un ensenyament globalitzador.    
 
Els gràfics (Gràfics 1-15) recollits en les pàgines següents, conjuntament amb les 
corresponents taules (Taules 4-5) extretes del material analitzat, mostren fins a 
quin cert punt el material educatiu que fa ús del color, pot suposar un obstacle 
per l‟alumne daltònic, i quin es el tipus de material que més dificultats pot 
ocasionar. 
 
En l‟annex trobem recollit el conjunt de pàgines que s‟ha trobat que poden ser un 
obstacle a l‟hora de ser resoltes per un nen que pateixi algun tipus 
discromatòpsia. Cal tenir en compte que la influència no serà la mateixa en tots 
els tipus de discromatòpsies, però són activitats que de manera general 
requereixen de la discriminació del color per a poder ser resoltes. Alguns 
exemples en podrien ser les següents (Activitat 1-4):  
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 Activitats que requereixen la discriminació dels colors (Activitat 1-2): 
 

 
 
Activitat 1. Es vol que l‟alumne 
assoleixi els conceptes de 
magnitud acolorint amb el vermell 
el coet més gran i amb el color 
verd el més petit.  

Activitat 2. Les seriacions són unes de 
les activitats més comunes en aquestes 
etapes. Es pretén que l‟alumne 
assoleixi el concepte lògic-matemàtic. 

 

 Activitats que no requereixen la discriminació dels colors (Activitat 3-4): 
 

 
 
Activitat 3. Es pretén que l‟alumne 
assoleixi el concepte lògic-
matemàtic introduint el número que 
falta en cada requadre. 

 
 

Activitat 4. El traç és molt treballat en 
l‟etapa d‟educació infantil. Es pretén que 
l‟alumne assoleixi el domini de la 
motricitat fina. 

  
 

b. Entrevistes i posterior disseny  d’una entrevista no 
estructurada  

 
En la segona part de la metodologia i amb l‟objectiu d‟obtenir més informació 
sobre les activitats i comportaments que presenten els infants que pateixen 
anomalies de la visó del color per així poder detectar-los tempranament, s‟ha 
entrevistat al professorat de les tres escoles esmentades anteriorment i a pares i 
mares amb fills amb alguna tipus de deficiència en la visió del color.  
 
La informació extreta de les primeres reunions amb el professorat de les escoles 
i les entrevistes als pares, s‟ha fet servir per a dissenyar una entrevista no 
estructurada. Tal com indica l‟apartat 2.8, les entrevistes no estructurades 
s‟utilitzen en les fases prèvies a l‟elaboració de l‟enquesta, ja que les preguntes 
encara no estan determinades, tan sols es tenen indicadors d‟àrees que cal 
rastrejar. Les respostes de les entrevistes no estructurades ens serveixen per 
l‟elaboració d‟una futura enquesta amb preguntes tancades per tal de poder ser 
utilitzat com a eina de sospita d‟algun tipus de discromatòpsia. 



 

23 
 

 
 
Primerament es van fer unes reunions amb totes les mestres de parvulari amb 
cada una de les escoles per separat. Un cop extreta la informació més rellevant 
de les primeres reunions, es van poder redactar unes qüestions per a realitzar 
l„entrevista no estructurada. A l‟hora de redactar les preguntes es van tenir en 
compte aquells aspectes els quals les diferents escoles compartien les mateixes 
opinions sobre la importància de detectar els alumnes daltònics, ja que aquest 
tipus de discapacitat sensorial pot afectar en l‟aprenentatge a causa de la 
constant utilització del color en aquesta etapa de l‟educació per tal d‟atraure‟ls i 
motivar-los. 
 
Les preguntes redactades de l‟entrevista no estructurada, van ser respostes de 
manera individual i anònima, per poder acabar d‟ aprofundir en algun dubte que 
havien quedat i d‟aquesta manera poder constatar que totes les professores 
tenen, més o menys, les mateixes idees sobre aquest tema. A més a més, al no 
ser encara preguntes tancades ha permès extreure informació rellevant de les 
entrevistes als pares, sobre casos, actituds i estratègies, tant en la vida 
quotidiana com a l‟escola, en què s‟ha d‟enfrontar un nen amb un tipus de 
discromatòpsia congènita. 
 
En total varen respondre l‟enquesta 15 professores; l‟enquesta adreçada als 
professors va ser la següent: 
 

Escola: 

Anys a la docència: 

Curs actual: 

1. Tens clar el concepte de daltonisme? 

 

a) Si 

b) No 

 

2. Creus que durant la carrera vares estar prou informat d’aquest 

tipus d’anomalies? En cas negatiu, creus que seria convenient ampliar els 

coneixements? 

 

3. Creus que pot tenir repercussions en l’aprenentatge? 

 

a) Si 

b) No 

 

4. Has tingut mai un alumne/a daltònic? Recordes aproximadament 

quants? 

a) Si         Quants? 

b) No 

5. Consideres que l’alumne ha d’assolir els colors abans de passar a 

Educació Primària? 
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a) Si 

b) No 

 

6. Utilitzes, com a professor/a, el color com a eina per aprendre les 

lletres o els números? 

a) Si 

b) No 

 

7. Com actues enfront un alumne/a daltònic? 

 

8. Creus que el dibuix lliure et serveix com a eina de sospita? 

a) Si 

b) No 

 

9. Quines activitats o situacions evidencien que un nen/a és daltònic? 

10. Aquestes activitats són a nivell individual o grupal? 

 

11. Saps d’alguna tècnica que els faciliti diferenciar els colors dins de 

l’aula? Quina? L’utilitzes? 

Així mateix, es van organitzar entrevistes personals als pares i mares que tenen 
algun fill amb algun tipus de dèficit cromàtic. En algun cas, va ser impossible 
entrevistar en persona, i se‟ls va enviar per correu electrònic l‟enquesta. S‟ha 
pogut obtenir respostes de 6 pares i mares amb fills que pateixen alguna 
discromatòpsia congènita. 
L‟enquesta realitzada va ser la següent:  
 
Sexe: 

Data de naixement: 

1. A quina edat vàreu saber que el vostre fill/a era daltònic? 

 

a) ≤ 5 anys 

b) Entre 6-8 anys 

c) Entre 8-12 anys 

d) ≥ 13 anys 

 

2. Qui se’n va adonar o qui li ho va comunicar? 

 

a) Els pares o tutors del nen/a. 

b) Els Mestres. 

c) El pediatre. 

d) Altres…………………….. 

 

3. Va portar al seu fill a un control visual per confirmar-ho? 

 

a) SI 
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b) NO 

 

4. Com us ho vàreu prendre com a pares? 

 

5. En quines situacions troba més obstacles? Posa’n algun exemple. 

a) Vida quotidiana. 

b) Escola. 

 

6. Creus que ha desenvolupat algun tipus d’estratègia per a poder 

discriminar entre colors? Quina/es? 

 

7. Alguna anècdota que recordeu? 

 

 

 

7. Resultats 
 
5.1. Recerca de l’ús del color en el material didàctic utilitzat en 
l’Educació Infantil  
 
Les taules que es presenten a continuació (Taules 4-5), identifiquen les pàgines 
de llibres de text. Els gràfics ens mostren el nombre d‟activitats (fitxes) 
dissenyades pels mateixos professors, amb exercicis que poden suposar una 
adversitat a l‟hora de ser resolts per un nen amb algun tipus de discromatòpsia 
congènita. 
 
Aquestes taules (Taules 4-5), conjuntament amb els gràfics (Gràfics 1-15), ens 
mostren tant el percentatge com el nombre de pàgines que poden influir en 
l‟aprenentatge degut a l‟ús del color de l‟infant . Els gràfics s‟han realitzat tan per 
activitats (fitxes) com per als llibres de text i per a cada curs de preescolar en 
cada una de les escoles estudiades. 
 
És de destacar la varietat i el nombre de fitxes que prepara cada professor, ja 

que tot i que solen ser fotocòpies en blanc i negre, cada professor pot demanar 

que es realitzi una activitat en concret.  

 RECURSOS DIDÀCTICS UTILITZATS A L’ESCOLA VEDRUNA MANRESA 

En el cas de l‟escola concertada Vedruna Manresa, el material didàctic consta de 
llibres de text juntament amb un recull de fitxes dissenyades per part dels 
mestres. 
Aquesta ha estat l‟única escola on els nens realitzen Anglès en l‟etapa 
d‟Educació Infantil. 
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o Activitats dissenyades pels professors a l’escola Vedruna Manresa 

 

Gràfic 1. Percentatge de pàgines (2 de 75) amb activitats que fan servir el color i 
que per tant poden influir en l'aprenentatge de conceptes. 

 

 

Gràfic 2. Percentatge de pàgines (4 de 157) amb activitats que fan servir el color 
i que per tant poden influir en l'aprenentatge de conceptes. 

 

 

Gràfic 3. Percentatge de pàgines (4 de 152) amb activitats que fan servir el color 
i que per tant poden influir en l'aprenentatge de conceptes. 

97,34% 

2,66% 

P-3 

Pàgs. que no influeixen en
l'aprenentatge de conceptes
Pàgs. que poden influiren
l'aprenentatge de conceptes

97,45% 

2,55% 

P-4 

Pàgs. que no influeixen en
l'aprenentatge de conceptes
Pàgs. que poden influir en
l'aprenentatge de conceptes

97,37% 

2,63% 

P-5 

Pàgs. que no influeixen  en
l'aprenentatge de conceptes

Pàgs. que poden influir en
l'aprenentatge de conceptes
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o Llibres de text de l’escola Vedruna Manresa:  
 
En la taula 4, es troben identificades les pàgines del llibre de text de l‟escola 
Vedruna Manresa que poden ser potencialment difícils a l‟hora de ser resoltes 
per un alumne daltònic. 
 
1) Editorial: BAULA – Petits Exploradors  
(http://baula.com/material-educatiu/infantil/segona-etapa-3-4-5-anys/) 
 

PETITS EXPLORADORS 

 
Curs 

 
Llibre 

 
Trimestre 

 
Temes 

Pàgs. 
potencialment 

difícils 

 
 
 
 
 

P3 

 
 
 
 
 

EN MOT 

Primer trimestre 

(Cada tema té  12 

pàgines) 

1. A l‟escola!  

2. Sóc així 

3. El sol i la lluna 

Segon trimestre 

(Cada tema té  12 

pàgines) 

4. Joguines  Pàg. 10 

Pàg. 3 5.Tinc gana 

6.Flors i colors 

Tercer trimestre 

(Cada tema té  12 

pàgines) 

7. On vius, vaca? Pàg. 6 

Pàg. 10 8. Em fa mal la panxa 

9.Rodes i volants 

 
 
 
 
 

P4 

 
 
 
 
 

EN PIU 

Primer trimestre 

(Cada tema té 20 
pàgines) 

1. Sóc així Pàgs. 4, 6, 14, 16 

2. Vine al Zoo Pàgs. 4, 11, 17 

3. Casa meva Pàg. 5 

Segon trimestre 

(Cada tema té 20 
pàgines) 

4. Fa molt fred Pàgs. 2 

5. Visca els bombers! Pàgs. 5, 15, 16 

6. Vaig al metge Pàgs. 16,20 

Tercer trimestre 

(Cada tema té 20 
pàgines) 

7. Oloro el món Pàg. 2  

8. Els estels del cel Pàgs. 12, 13, 20 

9. Viatgem Pàgs. 3, 4, 9 

 
 
 
 
 
 

P5 

 
 
 
 
 
 

LA NUC 

Primer trimestre 

(Cada tema té  24 

pàgines) 

1. Ens fem grans Pàgs. 9, 12 

2. La tardor al bosc Pàgs. 2, 7, 11, 16 

3. Calamar, vius al 
mar? 

Pàgs. 3, 4, 9 

Segon trimestre 

(Cada tema té  24 

pàgines) 

4. Notícies fresques Pàgs. 22 

5. L‟hospital  

6. I si anem al mercat? Pàgs.22 

Tercer trimestre 

(Cada tema té  24 

pàgines) 

7. Amb els 5 sentits Pàgs. 11, 13 

8. Els planetes Pàgs. 2, 9 

9. El poble i la ciutat Pàgs. 7,12 

 
Taula 4. Pàgines dels llibres de text de l‟editorial Baula que poden ocasionar 

certes dificultats a l‟hora de ser resoltes per un infant amb discromatòpsies. 

http://baula.com/material-educatiu/infantil/segona-etapa-3-4-5-anys/
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Gràfic 4. Percentatge de pàgines (4 de 36) amb activitats que fan servir el color i 

que per tant poden influir en l'aprenentatge de conceptes. 
 

 

 
 

Gràfic 5. Percentatge de pàgines (21 de 180) amb activitats que fan servir el 
color i que per tant poden influir en l'aprenentatge de conceptes. 

 
 

 

Gràfic 6. Percentatge de pàgines (17 de 216) amb activitats que fan servir el 

color i que per tant poden influir en l'aprenentatge de conceptes. 

96,30% 

3,70% 

P-3 

Pàgs. que no influeixen en
l'aprenentatge de conceptes

Pàgs. que poden influir en
l'aprenentatge de conceptes

88,34% 

11,66% 

P-4 

Pàgs. que no influeixen en
l'aprenentatge de conceptes

Pàgs. que poden influir en
l'aprenentatge de conceptes

92,13% 

7,87% 

P-5 

Pàgs. que no influeixen en
l'aprenentatge de conceptes

Pàgs. que poden influir en
l'aprenentatge de conceptes
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En la taula 5, es troben identificades les pàgines del llibre d‟Anglès de l‟escola 
Vedruna Manresa que poden ser potencialment difícils a l‟hora de ser resoltes 
per un alumne daltònic. 
 

2) Editorial: Oxford Playschool (Anglès) 
(https://elt.oup.com/student/oxfordplayschool/?cc=global&selLanguage=en) 
 
 
 
 
 

 

T

a

u

l

a

 

5

.

 

P

à

g
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Taula 5. Pàgines dels llibres de text de l‟editorial Oxford playschool que poden 

ocasionar certes dificultats a l‟hora de ser resoltes per un infant amb 

discromatòpsies 

 

 

Gràfic 7. Percentatge de pàgines (5 de 23) amb activitats que fan servir el color i 

que per tant poden influir en l'aprenentatge de conceptes. 

 

78,26% 

21,74% 

ANGLÈS P-3 

Pàgines que no influeixen  en
l'aprenentatge de conceptes

Pàgines que poden influir  en
l'aprenentatge de conceptes

OXFORD PLAYSCHOOL 

Curs Llibre Pàgs. potencialment 

difícils 

 

P3  

 

 

Starter 

(Té 23 pàgines) 

 

Pàgs. 3, 4, 5, 6, 19 

 

 

P4  

 

 

A 

(Té 29 pàgines) 

 

Pàgs. 7, 8, 10, 18 

 

 

P5  

 

 

B 

(Té 30 pàgines) 

 

Pàgs. 2, 7, 10, 18, 27, 

28, 29 

 

https://elt.oup.com/student/oxfordplayschool/?cc=global&selLanguage=en
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Gràfic 8. Percentatge de pàgines (4 de 29) amb activitats que fan servir el color i 

que per tant poden influir en l'aprenentatge de conceptes. 

 

 

Gràfic 9. Percentatge de pàgines (7 de 30) amb activitats que fan servir el color i 

que per tant poden influir en l'aprenentatge de conceptes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,40% 

11,60% 

ANGLÈS P-4 

Pàgines que no influeixen en
l'aprenentatge de conceptes

Pàgines que poden influir  en
l'aprenentatge de conceptes

76,67% 

23,33% 

ANGLÈS P-5 

Pàgines que no influeixen en
l'aprenentatge de conceptes

Pàgines que poden influir  en
l'aprenentatge de conceptes
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 RECURSOS DIDÀCTICS UTILITZATS A L’ESCOLA LA RODA DE 

TERRASSA 

La següent escola de la qual s‟ha analitzat el material didàctic utilitzat és l‟escola 

la Roda, de Terrassa. Aquesta es tracta d‟una escola pública. Hi utilitzen 

solament un conjunt d‟activitats (fitxes) preparades per part del professorat.  

o Activitats dissenyades pels professors de l’Escola la Roda de Terrassa 

 

Gràfic 10. Percentatge de pàgines (1 de 78) amb activitats que fan servir el color 

i que per tant poden influir en l'aprenentatge de conceptes. 

 

 

 

Gràfic 11. Percentatge de pàgines (5 de 156) amb activitats que fan servir el 

color i que per tant poden influir en l'aprenentatge de conceptes. 

98,72% 

1,28% 

P-3 

Pàgina que no influeixen en
l'aprenentatge de conceptes

Pàgines que poden influir en
l'aprenentatge de conceptes

96,79% 

3,21% 

P-4 

Pàgina que no influeixen en
l'aprenentatge de conceptes

Pàgines que poden influir en
l'aprenentatge de conceptes
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Gràfic 12. Percentatge de pàgines (1 de 154) amb activitats que fan servir el 

color i que per tant poden influir en l'aprenentatge de conceptes. 

 

 RECURSOS DIDÀCTICS UTILITZATS A L’ESCOLA BAGES DE MANRESA 

La darrera escola visitada per analitzar el material didàctic utilitzat, és l‟Escola 

Bages, de Manresa. Aquesta també és una escola pública. Aquí també utilitzen 

solament un conjunt d‟activitats (fitxes) preparades per part del professorat.  

o Activitats dissenyades pels professors de l’Escola Bages de Manresa 

 

Gràfic 13. Percentatge de pàgines (3 de 71) amb activitats que fan servir el color 

i que per tant poden influir en l'aprenentatge de conceptes. 

 

99,35% 

0,65% 

P-5 LA RODA 

Pàgina que no influeixen en
l'aprenentatge de conceptes

Pàgines que poden influir en
l'aprenentatge de conceptes

95,78% 

4,22% 

P-3 

Pàgs. que no infueixen en
l'aprenentatge de conceptes

Pàgines que poden influir  en
l'aprenentatge de conceptes
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Gràfic 14. Percentatge de pàgines (2 de 129) amb activitats que fan servir el 

color i que per tant poden influir en l'aprenentatge de conceptes. 

 

 

Gràfic 15. Percentatge de pàgines (3 de 132) amb activitats que fan servir el 

color i que per tant poden influir en l'aprenentatge de conceptes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,45% 

1,55% 

P-4 

Pàgs. que no infueixen en
l'aprenentatge de conceptes

Pàgs. que poden influir en
l'aprenentatge de conceptes

97,73% 

2,27% 

P-5 

Pàgs. que no infueixen en
l'aprenentatge de conceptes

Pàgs. que poden influir  en
l'aprenentatge de conceptes
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 RESUM DELS RESULTATS OBTINGUTS 

La taula 6 fa un resum dels percentatges de pàgines que poden ser 

potencialment difícils a l‟hora de ser resoltes per un nen amb dèficit cromàtic. 

Aquests resultats s‟han obtingut del diferent material didàctic analitzat  de l‟etapa 

preescolar en les tres escoles. 

Curs Fitxes del Vedruna 
Manresa 

Fitxes de 
l’Escola la Roda 

Fitxes de 
l’Escola Bages 

P3 2,66% 1,28% 4,22% 

P4 2,55% 3,21% 1,55% 

P5 2,63% 0,65% 2,27% 

 Llibre de text 
Vedruna Manresa 

Llibre d’Anglès Vedruna Manresa 

P3 3,70% 21,70% 

P4 11,66% 11,60% 

P5 7,87% 23,33% 
 

Taula 6. Resum dels resultats obtinguts dels gràfics 1-15 

 

5.1.1. Discussions i Conclusions  

Com s‟ha pogut observar, només una de les tres escoles visitades utilitza llibres 

de text en aquesta etapa de l‟educació. Aquest fet ens impossibilita comparar 

aquest tipus de material amb les altres dues escoles visitades. Tot i així, en el 

recull de gràfics (Gràfics 1-15) es pot observar que el percentatge de pàgines 

que fan servir el color per a resoldre una activitat i que per tant pot influir en 

l‟aprenentatge de conceptes de l‟alumne és més elevat quan s‟utilitzen els llibres 

de text (Gràfics 4-9). 

Atès que els llibres de text totes les impressions són amb una gran abundància 

de colors per a fer-ho més atractiu per al nen, i les fitxes realitzades per als 

professors totes les impressions són en blanc i negre, és normal que hi hagi una 

incidència més elevada en els llibres de text analitzats (3,7%-23,3%),que en les 

fitxes (0,65%-4,22%). 

A l‟observar la taula 6, es pot dir que no hi ha relació entre la freqüència de 

pàgines de llibres o activitats que fan ús del color i el curs (P-3, P-4, P5. És a dir, 

en l‟etapa d‟educació infantil utilitzen el color com a eina de treball en totes les 

etapes, però en cap curs en concret podem dir que l‟utilitzin amb més 

abundància. 

En quant al percentatge de les activitats (fitxes) que fan us del color preparades 

per part dels professors (0,65%- 4,22%), en tots els casos és inferior al 4%. 

Aquesta baixa incidència i diferències entre les escoles, pot ser a causa de que 

és el professor mateix qui la dissenya i qui escull el què vol que el nen resolgui 
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i/o quins conceptes vol que l‟alumne assoleixi, això pot fer que els conceptes 

demanats siguin més versàtils. 

Un anàlisi global de totes les activitats recollides (Annex1) del material didàctic 

analitzat que poden suposar un obstacle a l‟hora ser resoltes per a nens 

daltònics,  ens permet identificar les activitats més comunes:  

1. Seriacions 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pintar el dibuix igual que 
la mostra 
 

 
3. Llegenda 
 

 
 

 

En el cas del llibre de text analitzat de l‟editorial Baula es treballa sobretot amb 

dos colors per tal que el nen encercli o pinti segons el concepte demanat; aquest 

dos colors utilitzats són el verd i el vermell, els quals segons la prevalença de les 

discromatòpsies, són dos dels colors que poden ocasionar més dificultats. Per 

tant, seria aconsellable que totes les editorials del llibres de text, estiguin 

informades de les dificultats de discriminació cromàtica que pateixen els 

daltònics i prenguin consciència de tot el què té a veure amb les anomalies de la 

visió del color, i així poder-se dissenyar activitats tenint en compte un nen amb 

aquesta part de la visió alterada. 

Cal esmentar el llibre d‟Anglès de l‟editorial Oxford Playschool, pel gran nombre 

de pàgines on l‟alumne ha de ser capaç de discernir un gran nombre de 

colors(aprox. 20%). Un cop entrevistada la professora que imparteix l‟Anglès, he 

vist que el color, no només és constant en el llibre, sinó en la majoria de jocs que 

la mestra els ensenya (“Touch something green”- Tocar alguna cosa verda; entre 

d‟altres jocs). La raó per la qual és tan elevada la utilització del color en el 

material d‟Angès, és deguda als conceptes que volen que els infants assoleixin 

en aquesta etapa; i el principal concepte ha assolir és l‟aprenentatge dels colors 

en anglès. Així doncs, si en aquest cas la professora no ha estat prèviament 

avisada que l‟alumne pateix algun tipus de discromatòpsia, li pot donar la 
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sensació que el nen no es capaç d‟assolir els conceptes demanats, ja que pot 

aprendre‟s els noms dels colors però no assignar-los correctament. També pot 

posar-lo en evidència davant dels companys a l‟hora de jugar, quan en realitat el 

joc es fa amb l‟idea de divertir al nen. 

Per tant es pot constatar que en l‟etapa d‟Educació Infantil un alumne daltònic 
s‟haurà d‟enfrontar a certes situacions i activitats que li podran ocasionar certes 
dificultats i confusions; encara que el nombre o el percentatge de fitxes que 
poden suposar un obstacle no és elevat.  
 
 

5.2. Entrevistes i enquestes realitzades al professorat de les escoles 
i a pares de fills amb algun tipus d’anomalia en la visió del color 
 
A la Taula 7, es mostren els resultats, mitjançant uns gràfics, de les respostes 
tancades de l‟enquesta adreçada als professors: 
 

Preguntes Resultats (%) 

 
Anys de docència 
 

 
MITJANA: 22,7 anys 

 
Tens clar el 
concepte de 
daltonisme? 

 
 

 
Creus que durant 
la carrera vares 
estar prou informat 
d’aquest tipus 
d’anomalies?  

 
 

100% 

0% 

SI

NO

0% 

100% 

SI

NO
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En cas negatiu, 
creus que seria 
convenient ampliar 
els coneixements? 

 
 
Creus que pot tenir 
repercussions en 
l’aprenentatge? 

 
 

 
Has tingut mai un 
alumne daltònic? 
Quants? 

 
MITJANA: 2,8 nens 

 
Consideres que 
l’alumne ha 
d’assolir els colors 
abans de passar a 
Educació 
Primària? 

 
 

 
Utilitzes, com a 
professor, el color 
com a eina per 
aprendre lletres o 
números? 

 
 

93,33% 

0% 6,66% 

SI

NO

POT SER

80% 

20% 

SI

NO

80% 

20% 

SI

NO

100% 

0% 

SI

NO

80% 

0% 
20% 

SI

NO

A VEGADES
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Creus que el dibuix 
lliure serveix com 
a eina de sospita? 

 
 
Les activitats que 
evidencien que un 
infant és daltònic 
son a nivell 
individual o 
grupal? 

 
 

 
Saps d’alguna 
tècnica que els 
faciliti diferenciar 
els colors dins 
l’aula? 

 
 

 
Taula 7. Resultats en tant per cent de l‟enquesta adreçada als professors. 

 
En quant als resultats obtinguts de les respostes de les entrevistes adreçades als 
pares s‟ha extret situacions anecdòtiques de la vida diària característiques de 
comportaments inusuals i respostes atípiques on s‟accentua que la persona 
pateix un dèficit cromàtic. Es pot dir que tots els pares consideren que el seu fill 
ha trobat obstacles tant a l‟escola com a la vida quotidiana. En quant a la vida 
diària, molts coincideixen en que el seu fill té problemes en reconèixer algun 
tipus de menjar, salses, fruites. També troben estrany que el seu fill  li costi 
trobar alguna peça de roba que se li demana o li costi escollir la roba per ell 
mateix. 
 
En quant a l‟escola, en la majoria dels casos primerament la mestra els va alertar 
que el seu fill no aprenia els colors, i que reforcessin aquests conceptes a casa, 
fins que aquest no ha sigut diagnosticat. Quan el nen daltònic pinta, sol utilitzar 
sempre uns colors repetidament o pintar un mateix tros amb molts colors. Uns 
dels temes que els sol ocasionar més dificultats sol ser els colors de la tardor i 
quan han de pintar el “caga tió” segons diverses mares. 
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Gràcies a les entrevistes i reunions realitzades tan als familiars com a les 
mestres s‟han pogut extreure possibles indicadors d‟un infant amb anomalies en 
la visió del color. Cal estar alerta amb les següents situacions: 
 
1. Ús inapropiat dels colors quan l‟alumne esta pintant o dibuixant. ( Exemple: 

helefants roses, el pare Nadal, el “caga tió”... ) 
2. Insistència en anomenar un objecta pel color seguit del nom i aquest és 

erroni. 
3. Renunciar a participar en activitats on el color es important per ordenar o 

classificar. 
4. Dificultats en activitats de memòria, seguir una llegenda o un patró. 
5. Copiar dels companys en situacions que s‟ha d‟utilitzar el color agafant el 

color del company, just quan aquest ha acabat d‟utilitzar-lo i pintant 
exactament el mateix tros.  

6. Dificultats amb els colors de la tardor. 
7. Rebutjar o no identificar correctament menjar com les fruites, les verdures o 

les salses. 
8. No ser capaç d‟identificar alguna flor per el seu color (roselles, roses, 

tulipans...). 
9. Dificultats per trobar i escollir roba per un mateix. 
 
Al llarg del temps tots els pares han vist com el seu fill ha estat capaç d‟elaborar 
estratègies per a poder superar aquests obstacles, per exemple, buscant punts 
de referència, ordenant els colors d‟una manera en concret, rebutjant la tasca... i 
d‟altres estratègies que solament entén el qui té la visió del color afectada.    
 

 

5.1.2. Discussions i conclusions 

 
En quant a l‟enquesta adreçada als mestres he pogut extreure‟n molta 
informació. Totes les mestres afirmen tenir clar, què significa quan una persona 
és daltònica, però tot i així, m‟ha sorprès que la majoria d‟elles creuen que 
solament significa confondre dos colors (vermell-verd o blau-vermell). 
 
Un punt interessant, és que la majoria de les mestres porten més de 20 anys en 
la docència i diuen que han sospitat tan sols de 2 o cap alumne. Això em 
sorprèn, ja que si es té en compte el percentatge de discromatòpsies congènites 
que segons indica la literatura, entre el 5% i el  8% (Birch, 1993) del sexe 
masculí es pot veure afectat, el percentatge de casos que s‟espera en aquests 
20 anys de docència és d‟uns 20 casos amb algun tipus de discromatòpsia, 
solament tenint en compte els alumnes de sexe masculí. Aquest fet significa que 
molts d‟ells passen desapercebuts. 
 
En l‟educació infantil treballen molt el dibuix lliure, per tal d‟expressar emocions 
ja que representa una còpia de la realitat. Per aquest motiu el vaig incloure en 
les preguntes, pensant que la majoria em dirien que els servia com a eina de 
sospita, però no va ser així. La seva justificació va ser que actualment en els 
dibuixos animats de la televisió et trobes elefants roses, cares verdes o 
grogues...juntament amb la creativitat d‟un nen, els impossibilita saber que els hi 
passa pel cap. I un cop reflexionat, hi estic d‟acord. 
 
El 100% de les professores de Parvulari estan d‟acord en què el nen ha de 
passar al cicle d‟Educació Primària amb el nom dels colors assolits; tot i que el 



 

40 
 

 
color s‟aprofundeix més a la llar d‟infants (cosa que no tots els alumnes i han 
anat prèviament). Tot i així, es torna a repassar, força sovint, en els cursos de   
P-3 i P-4. Per tant podem afirmar que el color es treballa en abundància en 
aquestes etapes; com a tal, és correcta la formulació de la hipòtesis sobre la 
possible afectació en l‟aprenentatge dels nens amb problemes en la visió 
cromàtiques. 
 
Cada professora té les seves tècniques i material per a fer que l‟alumne assoleixi 
els conceptes que es demanen. Dos de les mestres entrevistades, demanen el 
nom del color a l‟alumne, un per un, de forma individual. 
 
En l‟escola la Roda, per exemple, una professora demana a cada nen a P-4 el 
nom d‟un color que ella els senyala, cada setmana. 
En el cas de l‟Escola Bages, les professores de P-3 mateix, s‟han fet un conjunt 
de cartolines, cada una d‟un color, on per una banda es llisa, i per l‟altre hi ha 
objectes d‟aquell mateix color per a què el nen pugui relacionar el color amb 
l‟objecte. 
Aquests dos mètodes m‟han semblat interessants, ja que els ha servit per 
sospitar en més d‟una ocasió i poder alertar a les famílies.  
 
Respecta a l‟afectació que pot tenir en l‟estat emocional del nen, les mestres 
entrevistades indiquen que els alumne amb dèficit cromàtic els recorden com 
insegurs, demanant constantment si havien fet la feina ben feta, o si escollien el 
color correcte, intentant copiar dels companys o buscant algun tipus d‟estratègia. 
Montanero et al.(2001) o Grassivaro (2000) corroboren en els seus estudis això 
que vaig extreure de les entrevistes amb les mestres. 
 
Atès que les mestres entrevistades no han estat formades en la gestió de les 
discromatòpsies congènites durant la seva carrera, però volen saber com poder 
ajudar-los mitjançant estratègies o canviant segons quin tipus d‟activitat i no 
saben com, trobo de gran importància que realitzin algun curs de formació 
adreçat als professors sobre la possible sospita i gestió de les anomalies en la 
visió cromàtica. 
 
En quant a les entrevistes amb els pares i mares, és difícil extreure‟n conclusions 
exactes, però s‟ha pogut escoltar casos curiosos. És cert que no tots tenen el 
mateix grau de discromatòpsia, i quan és lleu la majoria de pares no ho troben 
de gran importància i ignoren el tema, la qual cosa ha ocasionat una baixa 
participació en les enquestes.  
 
En la majoria dels casos ha estat el professor qui ha alertat i recomanat als pares 
que el seu fill passes un control visual. Amb aquesta informació puc  dir que els 
pares pràcticament no se n‟adonen, i quan els informen i afirmen de què el seu 
nen mostra dificultats en el color, la majoria coincideixen que ara entenen moltes 
de les situacions que trobaven com estranyes i no entenien, la majoria els sap 
greu i procuren de facilitar o entendre situacions on queda evident el color. 
 
La primera postura que agafen els pares quan se‟ls informa no sol ser bona, ja 
que ho veuen com un crítica cap al seu fill i que de moment no té solució. 
Posteriorment, depèn del caràcter de cada un dels pares i del nivell que aquest 
s‟hi vulgui involucrar. 
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La majoria de pares creuen que el seu fill troba obstacles a l‟escola i a la vida 
quotidiana per igual, sobre tot comenten que tenen problemes en reconèixer el 
menjar, les fruites, els hi costa trobar alguna peça de roba que se li demana, 
quan pinten utilitza sempre colors repetitius, en moltes ocasions la professora els 
ha dit que el seu fill no s‟aprèn el nom dels colors... 
Però al llarg del temps tots han vist com el seu fill ha estat capaç d‟elaborar 
estratègies per a poder superar aquests obstacles, per exemple, buscant punts 
de referència, ordenant els colors d‟una manera en concret... i d‟altres 
estratègies que solament entén el qui té la visió del color afectada.    
 
 

6. Conclusions generals. 
 
Amb l‟ajut del material proporcionat per les tres escoles visitades, i la 
col·laboració del professorat i pares amb fills daltònics, s‟ha pogut assolir els 
objectius d‟aquest treball. 
 
L‟objectiu principal d‟aquest treball era la anàlisis del material didàctic utilitzat en 
l‟etapa preescolar. A la vista dels resultats, podem dir que tot i ser una etapa on 
el color és utilitzat constantment, el percentatge de material didàctic que fa ús del 
color i pot afectar en l‟aprenentatge de conceptes en un infant amb 
discromatòpsies, no és elevat. Encara que s‟ha observat una diferència entre el 
% de l‟ús del color en els llibres de text i les fitxes. Mentre el percentatge de les 
pàgines on s‟utilitza el color a les fitxes és entorn al 3% als llibres és molt major 
(3,70%-23,33%). 
 
Seria convenient que les editorials dels llibres de text d‟educació infantil es 
conscienciessin per tal de trobar o afegir alternatives als colors utilitzats, o a les 
activitats que es demanen. 
 
Tot i no tenir una elevada rellevància en l‟aprenentatge, no es descarta l‟impacte 
emocional que pot ocasionar al infant, i per aquest motiu caldria que les 
professores estiguessin més formades i conscienciades sobre aquest tema, ja 
que totes elles els interessa i afirmen no saber-ne, el que podria ser necessari. 
Atès que són les professores qui passen la majoria d‟hores juntament amb els 
alumnes, són elles qui han de procurar l‟estabilitat emocional del nen i evitar el 
rebuig social o les burles constants dels companys. I per aconseguir-ho han de 
saber com han de tractar i com poden ajudar a l‟alumne quan presenta dificultats 
cromàtiques. 
 
En quant a l‟objectiu d‟extreure informació mitjançant entrevistes i enquestes 
realitzades, per tal que ens pugui ajudar i poder veure  de quina manera afecta 
en l‟aprenentatge d‟ un alumne amb alguna discromatòpsia. Puc dir que totes les 
professores amb les que he parlat  coincideixen en creure que pot tenir afectar 
en l‟aprenentatge, però cap mestra es capaç de concretar en quines àrees de 
l‟etapa preescolar es poden veure afectades, inclús alguna d‟elles es remet a 
l‟etapa d‟educació primària i fa referencia a la interpretació de mapes i gràfics. 
 
Tot i que el percentatge de material didàctic que fa ús del color no sigui molt 
elevat no significa que no pugui tenir un impacte en l‟aprenentatge durant l‟etapa 
d‟educació infantil. Aquests tipus de discapacitats sensorials s‟haurien de 
detectar entre P-4 i P-5, tal com indica el protocol d‟activitats preventives de 
promoció de la salut en edat pediàtrica de la Generalitat, però a la realitat 
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aquesta rutina no s‟aplica. Això permetria alertar tant a les famílies com als 
mestres per tal de que no afecti ni als seus aprenentatges futurs ni al seu estat 
emocional, i poder orientar-lo professionalment, ja que una persona daltònica no 
pot accedir a certes professions (pilot d‟avió, capità d‟un vaixell, bomber, policia, 
mosso d‟esquadra, conductor de metro, conductor d‟autobús; també se‟ls poden 
negar algunes feines que exigeixen distingir bé els colors, com ara en els 
controls de qualitat, en el camp de l‟electricitat i l‟electrònica, en empreses 
químiques, etc.) 
 
Degut a la importància de la detecció precoç trobaria interessant per part de la 
Generalitat, la promoció d‟un control de la visió del color a totes les escoles de 
Catalunya en l‟etapa d‟educació infantil, i també el disseny d‟unes làmines 
isocromàtiques adaptades per preescolars, les quals fossin sempre a la classe 
per a la detecció precoç de l‟anomalia; per últim la preparació d‟un projecta 
d‟informació per als mestres a l‟hora d‟ajudar i gestionar l‟infant amb 
discromatòpsies en l‟etapa preescolar. Tot això servirà per poder millorar el seu 
rendiment acadèmic en l‟educació primària i evitar qualsevol tipus d‟inseguretat o 
desequilibri emocional.  
 
També he arribat a la conclusió que seria de gran importància la realització d‟un 
protocol per a la detecció de discromatòpsies o unes pautes a seguir, el qual 
seria útil per adreçar-lo als professors i professores, perquè els ajudi a prendre 
consciència i poder tenir mètodes d‟actuació. Després de tota la informació 
buscada sobre les discromatòpsies i les entrevistes realitzades, una proposta de 
protocol podria incloure la següent informació: 
 
Directrius a seguir per al professor: 
 

 Conèixer l’alumne: 
 
- Conèixer la situació personal i familiar que envolten l‟alumne. 
- Conèixer la discromatòpsia: Diagnòstic. 
- Saber si té altres deficiències. 
 

 Actitud del professor: 
 
- Donar recursos perquè pugui seguir el mateix ritme que la resta de companys. 
- Donar informació a la resta de la classe sobre les estratègies, per tal de poder 
ajudar al seu company i evitar l‟exclusió social. 
- Posar-se en el lloc de l‟alumne i provar de fer l‟activitat. 
- Realitzar adaptacions curriculars: Introducció, supressió o modificació 
d‟objectius i continguts. 
- Tenir en compte que el seu ritme d‟aprenentatge o assoliment de conceptes pot 
semblar diferent si no és detectat prèviament. 
 

 Característiques de l’entorn: 
 
- Ordre tant a nivell de material, com dels espais de l‟aula.  
- Il·luminació de la classe segons necessitats de l‟alumne/a. 
- Tenir en compte els contrastos entre el color que fem servir i el full. 
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