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RESUM 

Objectiu: L'objectiu d'aquest treball és fer un estudi sobre la relació de les dominàncies 

oculars i el rendiment acadèmic. Fet a través de la realització de les proves de dominància a 

148 nens i nenes de 3er de primària. 

 

Metodologia: El procediment que hem seguit per fer aquest recull de dades ha estat, en 

primer lloc, la realització de proves de dominàncies oculars (motora i sensorial), manuals, 

podals i auditives. Aquestes proves van ser realitzades al Centre Universitari de la Visió. En 

segon lloc, realitzant l'estudi i descartant els nens que tinguin quelcom que pugui influir en els 

resultats.  

 

Resultats: En aquest apartat es detallen les dades obtingudes en els exàmens de 

dominàncies. De cada una de les proves s'inclou el resultat obtingut. S'inclou la possible 

relació entre ull motor i ull sensorial i cada un d'aquests amb la coordinació ull-mà. També 

s'intenta buscar alguna correlació entre lateralitat i rendiment acadèmic. 

 

Conclusions: No es troba cap relació entre rendiment acadèmic i cap tipus de dominància. 

Tampoc es troba relació amb la lateralitat. L'ull motor acostuma a ser l'ull sensorial. I la 

coordinació ull-mà es dona en més casos amb l'ull sensorial. 
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RESUMEN 

 

Objetivo: El objetivo de este trabajo es realizar un estudio sobre la relación de las 

dominancias oculares y el rendimiento académico. Realizado a través de los resultados de las 

pruebas de dominancia a 148 niños y niñas de 3o de primaria 

 
Metodología: El procedimiento que hemos seguido para hacer esta recopilación de datos ha 
sido, en primer lugar, la realización de pruebas de dominancias oculares (motora y sensorial), 
manuales, podales y auditivas. Estas pruebas fueron realizadas en el Centro Universitario de 
la Visión. En segundo lugar, realizando el estudio y descartando los niños que tengan 
cualquier problema que pueda influir en los resultados. 
 
Resultados: En este apartado se detallan los datos obtenidos en los exámenes de 
dominancias. De cada una de las pruebas se incluye el resultado obtenido. Se incluye la 
posible relación entre ojo motor y ojo sensorial y cada uno de estos con la coordinación ojo-
mano. También se intenta buscar alguna correlación entre lateralidad y rendimiento 
académico. 
 
Conclusiones: No se encuentra ninguna relación entre rendimiento académico y ningún tipo 
de dominancia. Tampoco se encuentra relación con la lateralidad. El ojo motor suele ser el ojo 
sensorial. Y la coordinación ojo-mano se da en más casos con el ojo sensorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Facultat d’òptica i optometria de Terrassa 

© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2017. Tots els drets reservats 

SUMMARY 

 

Objective: The objective of this work is to conduct a study on the relationship of ocular 
dominance and academic performance. It has been made through the conduction of the tests 
of dominance to 148 children of 3rd of primary. 
 
Methodology: The procedure we have followed to do this data collection has been, firstly, the 
performance of ocular (motor and sensory), manual, foot and ear dominance tests. These 
tests were carried out at the University Vision Center. Second, conducting the study and 
filtering children who have some issue that can influence the results. 
 
Results: This section details the data obtained in the dominance tests. The results obtained 
are included in each of the tests. It includes the possible relationship between motor eye and 
sensory eye and each of these with eye-hand coordination. We also try to find some 
correlation between laterality and academic performance. 
 
Conclusions: There is no relationship between academic performance and dominance. 
Neither is it related to laterality. The motor eye is usually the sensory eye. And eye-hand 
coordination occurs in more cases with the sensory eye. 
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SUMMARY 

INTRODUCTION: 

At 25% of school failure are due to visual deficit, so one of the important factors in order to 

achieve good learning expectations is the fact that the visual system is in optimal conditions. 

This is, having an efficient visual system. 

 The vision is not just to catch an image, but it is also the whole process that ends identifying 

what one is seeing. A complex process that goes from the eye to the neocortex. 

 The eyes are the sensors that collect the information of our surroundings, but they are just a 

part of the visual process. This collected information has to be coordinated, sorted, compared 

and processed by the brain. And there is when we really get to see. 

The brain is divided in two hemispheres, similar appearance, each one of them has specific 

functions. The left hemisphere controls the processes related with language and realizes the 

sequential process of information. The right hemisphere, on the other hand, controls the visual 

processes or postures. 
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The laterality is the motor and sensorial predominance related with the parts of the body that 

integrate its right and left halves. The laterality is the consequence of the function distribution 

that is established between the two cerebral hemispheres. 

The preference of one side of our body or the other one executing certain actions depends on 

this distribution. 

Functional asymmetry explains laterality: the functional predominance of one side of the body 

over the other one in activities in which we have preferred use of one of the symmetric parts of 

the body. 

Laterality refers to different members of the body, so we can classify it as: 

 

 Right laterality: An individual prefers to use the right side on the double 

members: foot, hand, ear and eye.  

 Left laterality: An individual prefers to use the left side on the double 

members. 

 Crossed laterality: There is not a behavior that reflects the preferred use of 

one of the sides of the body on the double members. The preference varies 

within the members, with many different possibilities. 

 Undefined or ambidextrous laterality: An individual has no preference or 

predominance from one part of the body when using them. 

 

We can classify the factors that determine laterality in three groups: 

 Socials: Culture or Language 

 Surroundings/Environment 

 Genetics 
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The dominance can be considered as the predominance of one member of the body over its 

symmetric. Therefore, we can say: 

 

 Manual dominance 

 Ocular dominance 

 Foot dominance 

 Ear dominance 

Ocular dominance is the superiority of an eye over the other one. This dominance can be 

sensorial or motor. 

Sensorial ocular dominance occurs on the eye that, given a binocular rivality, sees better the 

image. 

Motor ocular dominance is given when the patient, put on a monocular situation, has to 

choose which eye will he use, and thus, exclude the other. 

Our visual system receives duplicated information, but as we have described there are two 

dominances that can coincide or not. 

On Ferré et al’s paper (2008), it is explained that if there is an ocular dominance crossing, i.e. 

the sensorial dominance does not coincide with motor dominance, that can generate an 

efficiency loss of the visual system, since more energy will be consumed on the process of 

word tracking and meaning integration. Thus, the reading speed will be lower and the quality 

of lecture will be worse.  
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METHOD: 

The method used in order to do the study consisted of five dominance tests. The patients were 

145 kids of 3rd grade of several Elementary Schools. 

These tests were: 

 Motor ocular dominance: they had to look at the tester nose through a perfored paper. 

 Sensorial ocular dominance: done with a punctual light and a red filter. 

 Manual dominance: they had to comb themselves. 

 Foot dominance: they had to kick an imaginary ball. 

 Ear dominance: they had to listen a wall. 

 

After a filter removing from the study the children that did not fulfill the previous considerations, 

the final sample consisted of 118 kids, 46 boys and 74 girls. 

The results were translated into numerical values. Each test that concludes with left 

dominance has 0 points, indecisive dominance gives 0.5 points and right dominance gives 1 

point. Then, one can compute the average. 

With this average, we can differentiate three laterality groups: 

 Left laterality: average between 0 and 0.39 

 Undefined or crossed laterality: value between 0.40 and 0.59 

 Right laterality: average between 0.60 and 1 
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RESULTS:  

Furthermore there is another variable that academic performance. This section is the opinion 

given by the teacher of each child from a line of 10cm, where the teacher had put a cross 

where it was believed that the child with respect to its performance academic. Graded from 0 

to 10. 

In the study we have different types of variables:  

 Categorical: The dominance; are divided into three groups (left, right and indefinite)  

 Continues: The academic performance and laterality index, where the results are 

collected from 0-10 and 0-1. 

 

To try to find a relationship between handedness and the average yield has been made of the 

different groups. The academic performance is comparable to what we laterality, handedness 

to know if a well defined symptom is performing well or a cross-dominance indefinitely or is a 

symptom of a bad performance.  We find these values and as you can see there is little 

relationship between the performance handedness. The median of the permanent right-wing is 

very similar 

 

Matching dominance: 

 In this section we analyze the correlation between test data that exist in the study. It seems 

interesting to analyze sensory eye dominance compared with motor and which of these is 

more related to the manual. The hand-eye coordination is something that works on vision 

therapy and it seems interesting to know whether motor or sensory dominance the most 

involved.  
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Correlation ocular dominance: 

 Thus we find that most cases are dominant homogeneous eyes right then crossed with fewer 

cases of sensory and motor left right.  

Hand eye coordination and motor sensory dominance: 

 Results the majority of children have dominance eye-hand engine right side. Part have the left 

eye with his right hand and a small part have no ocular dominance motor and if the right hand 

dominance. Results the majority of children have sensory eye dominance-hand in the right 

side. Most cases are in the eye motor and therefore fewer cases of dominance crossed left 

eye dominant sensory and right hand dominance. 

 

To try to find another relationship, academic performance has been grouped into four groups: 

The academic performance has been grouped into four groups: 

 • Performance very low (0 to 2.5) 

 • Poor performance (2.6 to 5) 

 • High performance (5.1 to 7.5) 

 • Very high performance (7.6 to 10) 

In the very low yields are only a few dominant rights, as are most of the study. 

However, the poor performance are the permanent and laterality left. In very few cases, and 

right-handers add up the largest group. 

Most of the study appear in the high group, where 45 of the right side, four permanent and two 

lefties. 

Finally, the group of very high performance again disappeared children with dominance on the 

left, there is a right and a group of dominance indefinitely. 

It seems that no group grow or stop growing in any direction. 

We find no relationship between left and right handedness and academic performance. 
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CONCLUSIONS:  

After analyzing the results obtained and has reached the following conclusions with respect to 

the main work: 

 -The Most cases have a uniform correlation between eye and motor sensory eye.  

-The Hand-eye coordination occurs most often in the eye of the dominant eye dominant 

sensory motor. 

 -The Vast majority of children are from the right side, very few cross-dominance and laterality 

of the last left.  

-The Dominance Foot and hand dominance are the most right side are more than 90% of 

cases. Other dominance are between 60% and 80%. 

 -The Results show no relationship between the type and laterality results of academic 

performance.  

-We do not find any relationship between academic performance and ocular dominance. 

Agrees with studies such as Jacqueline FAGARD or María Ángeles González Inza, which find 

no relationship. 

 

I’d like to remark that I have not found any study that proves a relation between laterality and 

academic performance, even though there are optometry professionals that believe that this 

association exists and forms part of their optometric treatment on laterality change of children.  
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1. Introducció 

L'optometria és una ciència que podem abordar des de diferents punts de vista. Un 

d'ells és la teràpia visual, on vaig descobrir que amb exercicis visuals els problemes de 

visió borrosa, mals de caps i incomoditats visuals quedaven eliminats o millorats al cap 

d'unes sessions. Aquest món també recull el treball de la lateralitat, per a millorar certs 

problemes posturals, òptics i comportamentals. 

 

La lateralitat era un nou aspecte a descobrir, que anava de la mà de l'optometria. 

Aquesta era, només una branca de totes les que inclouen la lateralitat. L'educació 

física, la psicologia i l'ensenyança, entre d'altres, formaven part de la relació de 

dominàncies. 

 

A través de veure com un nen confonia les mans dreta per esquerra, que escrivia "b" 

enlloc de "d" o que s'equivocava a la direcció d'escriure vaig pensar que seria un 

problema per a l'aprenentatge i ,per tant, pel rendiment acadèmic. 

 

A la clínica on feia pràctiques de teràpia visual, venien nens que no havien gatejat, o 

que tenien problemes com els citats abans i que a través d'una teràpia on treballaven 

des de el cervell reptilià fins a l'evolució bípeda començaven a millorar a la lectura, a 

no confondre les mans i, al fi, a tenir un sistema visual més eficaç. Vaig començar a 

descobrir que les dominàncies del cos eren d'allò més curiós.  

 

La relació entre les dominàncies dels ulls va ser un altre aspecte que m’agradaria 

descobrir. Ja que tenim dos tipus de dominàncies: la sensorial i la motora. Això podria 

donar problemes ja que si l'ull dominant sensorial no és el motor podria crear dificultats 

a la lectura entre d’altres. 

 

Tot plegat, fa que aquest treball em faci conèixer una mica més l’optometria, les 

dominàncies oculars i la lateralitat. 
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2. Marc teòric 
 

2.1 Visió i aprenentatge 

 

• El 80% de la informació que ens arriba de l’entorn al nostre cervell ho fa a través de 

la visió. Certes dificultats en l’aprenentatge estan directament relacionades en 

el procés de la informació visual.  

• El 25% dels nens en edat escolar, segons el Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes 

de Catalunya, poden presentar algun problema de visió que pot afectar 

l’aprenentatge.  

Per tan, un dels factors implicats en poder complir unes bones expectatives en 

l’aprenentatge es que els sistema visual estigui en òptimes condicions. En definitiva, 

disposar d’un sistema visual eficaç.  

La visió no és només captar una imatge, sinó que també implica tot el procés que 

culmina fins que s’identifica allò que s’està veient. Un procés complex que va de l’ull 

fins al neocòrtex. 

 

Per tant, per a que aquesta sigui eficient es necessari que:  

 

 Totes les capes de l’ull han d’estar en bon estat, sense perdre transparència. 

 Que la llum es transmeti de neurona a neurona, a través de la primera capa de  

fotoreceptors de la retina fins a la última neurona del cervell. 

 Que no existeixi cap lesió a la via visual. 

 

 

Si ens preguntem quin és el sentit que no voldríem perdre dels cinc que tenim, la 

majoria de gent opina que la visió. Concebem el món amb la visió, és a dir els espais, 

les distàncies, els colors i les formes. Aquestes sensacions espacials les podem 

arribar a percebre amb altres sentits però el fonamental és el sentit dels ulls. 

 

Llavors tot això ens fa pensar com ja em dit abans que la visió és fonamental per tenir 

un correcte aprenentatge.  
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Quan naixem tenim un sistema visual immadur, però preparat per adquirir el complex 

funcionament de la visió, excepte quan es diagnostica una patologia visual congènita. 

La visió, al igual que el caminar, s’ha d’aprendre a veure-hi, sent durant els sis primers 

anys quan es consolida el seu aprenentatge. 

 

“S’estima que d’un 25% de les dificultats d’aprenentatge que presenten els nens estan 

relacionades amb un problema d’eficàcia i/o de percepció visual.” Campanya Visió i 

Aprenentatge 

 

Els ulls són els sensors que recullen la informació del nostre entorn però només són 

part de tot el procés visual. Aquesta informació captada ha de ser coordinada, 

ordenada, comparada i processada pel cervell, i és allà on realment aconseguim 

veure. 

2.2 Signes i símptomes dels problemes visuals relacionats amb 

l’aprenentatge 

Les disfuncions visuals i de percepció donen lloc a signes i símptomes. Signes i 

símptomes de problemes visuals. 

Els més rellevants relacionats amb alteracions amb l’aprenentatge estan 

majoritàriament relacionats amb la lectura: 

1. Visió borrosa intermitent des de lluny i prop després de realitzar tasques 

escolars de visió propera 

2. Distracció al llegir 

3. Evitar la lectura  

4. Baixa comprensió del que llegeix 

5. Repetició de la mateixa línia de lectura 

6. Omissió de paraules o frases al llegir 

7. Salt de línies durant la lectura 

8. Visió doble durant o en acabar de llegir 

9. Astenopia (visió borrosa, fatiga visual i mal de cap) amb freqüència 

10. Hiperactivitat durant la classe 



 5 

11. Inversió de lletres al escriure 

Tots aquests símptomes i signes indicats poden influir en el nen provoquen un baix 

rendiment escolar.  

Els pares de família i educadors han d'estar informats que no és el mateix un 

problema visual no detectat que pot alterar l’aprenentatge del nen que una 

discapacitat innata en el nen que comporta un problema d’aprenentatge.  

 

2.3 Hemisferis Cerebrals 

 

El cervell està dividit en dos hemisferis cerebrals, d’aparença similar, cada un d’ells te 

funcions específiques , de manera que l’hemisferi esquerre, també anomenat simbòlic, 

controla els processos relacionats amb el llenguatge i també realitza el processament 

seqüencial de la informació, mentre que l’hemisferi dret, controla els processos visuals 

o posturals i relaciona les funcions holístiques. 

 

Per tan les feines que assumeix cada hemisferi són aquelles que més concorden amb 

la seva manera de procedir. (Figura 2.1) 

 

 
Figura 2.1: Distribució de funcions de cada hemisferi cerebral 
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Cada hemisferi cerebral com ja s’ha dit té certa especialització funcional, i és el cos 

callós el que comunica i compara les informacions que es reben dels dos hemisferis.   

 

L’ús preferent d’un costat o altre del cos depèn de la distribució de funcions que 

s’estableix entre els dos hemisferis cerebrals. L’ús d’una ma o altra, d’un ull, d’una 

cama... poden estar influenciats per l’entorn, però no són una mera qüestió cultural. La 

dominància motriu d’un costat del cos depèn directament de l’hemisferi cerebral 

encarregat d’elaborar les respostes de moviment.  

L’hemisferi dominant és pragmàtic, realista i intel·ligent. Participa en allò pràctic,  

concret, elabora l’abstracte i analitza. La interrelació amb l’hemisferi subdominant li 

permet activitats científiques i creatives. La idea d’interrelació entre els dos hemisferis 

és important, per que es veu com cada hemisferi per separat empobreix enormement 

les seves funcions. Per altra banda, l’hemisferi subdominant tendeix a la síntesi 

projectiva espacial.  

 

Les preferències espontànies apareixen a partir de l’hemisferi amb un sistema 

dopamina més actiu. Per tant, la lateralitat està relacionada amb un sistema asimètric 

de dopamina. 

 

Funció Predomini Hemisferi 

Esquerre 

Predomini Hemisferi 

Dret 

Llenguatge Llenguatge comprensiu 

Llenguatge expressiu 

Entonació, creativitat i 

lingüística 

Visió Material verbal Reconeixement de cares 

Percepció de profunditat 

Reconeixement de formes 

Percepció espacial 

Audició Material verbal 

Reconeixement de veu 

Audició de melodies 

Patrons de to 

Audició de sons de l’entorn 

Somestesia  Reconeixement de formes 

amb contingut verbal 

Reconeixement de formes 

(estereopsis) 

Llenguatge braille 

Sistema Motor Major predomini de 

moviments espontanis de 

la mà dreta en diàlegs de 

contingut verbal 

Major predomini de 

moviments espontanis de 

la mà esquerra en diàleg 

contingut espacial 

Memòria Memòria verbal Memòria no verbal 

Taula 2.1: Taula de funcions de cada un dels hemisferis cerebrals 
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Taula 2.2: Taula de funcions de cada un dels hemisferis cerebrals i cos callós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMISFERI ESQUERRE 

 
LINIAL 

 
DEDUCTIU 

 
RACIONAL 

 
MEMÒRIA IMMEDIATA 

 
CONTROLADOR 

TEMPORAL 
 

VERBAL 
 

INTEGRA EL DETALL 
 

CONTROLA EL COSTAT 
DOMINANT DEL COS 

 
DECODIFICA LLETRES I 

NOMBRES 
INTERPRETA LA 

REALITAT 
ACTIVITAT DE VIGÍLIA 

 
 
 
 

HEMISFERI DRET 

 
GLOBAL 

 
INTUÏTIU 

 
EMOCIONAL 

 
MEMÒRIA A LLARG 

TERMINI 
 

CONTROLADOR ESPACIAL 
 

MUSICAL 
 

INTEGRA EL CONTEXT 
 

INTEGRA LA DOMINÀNCIA 
EN UNA GLOBALITAT 

 
INTERPRETA EL CONTEXT 

 
CREATIU 

 

ACTIVITAT DE SON 

COS CALLÓS 
 

INTERVÉ EN LA COMPRENSIÓ DELS FENÒMENS 
INTERPRETACIÓ I COMPRENSIÓ DE CODIS 

INTEGRACIÓ DEL JO 
EQUILIBRI ENTRE RACIONAL I EMOCIONAL 

INTREGRADOR  DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE 
INTEGRACIÓ DE LA REALITAT 

INTEGRACIÓ ESPAI-TEMPS 
SENTIT D’UNITAT FÍSICA, MENTAL I EMOCIONAL 
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2.4 Definició i desenvolupament de la lateralitat 
 

La lateralitat és el predomini motor i sensorial relacionat amb les parts del cos que 

integren les seves meitats dreta i esquerre. La lateralitat és la conseqüència de la 

distribució de funcions que s’estableix entre els dos hemisferis cerebrals. 

 

D’aquesta distribució depèn la preferència d’un costat o altre del nostre cos per 

executar determinades accions. El cos callós és l’estructura on es connecten els dos 

hemisferis a nivell cortical. Però, abans de distribuir diverses funcions entre els dos 

hemisferis és molt important aconseguir la connexió interhemisférica. La finalitat 

d’aquestes és establir diverses relacions entre les funcions més elevades del sistema 

nerviós i aconseguir que el costat dret del cervell estigui al corrent del que fa 

l’esquerre. 

 

L’asimetria en les funcions dels hemisferis cerebrals es don per exemple en la 

superioritat de l’hemisferi dret en les activitats visuo-espacials.  

L’asimetria funcional explica la lateralitat, on el predomini funcional d’un costat del cos 

sobre l’altre en activitats on tenim ús preferent d’una de les parts simètriques del cos. 

 

La lateralitat és una funció complexa que es deriva de l’organització binària del 

nostre sistema nerviós. Gran part del nostre cos s’articula de forma doble: dos ulls, dos 

braços, dues orelles, dues mans, dos pulmons i, de la mateixa forma, el nostre cervell 

disposa de dues estructures hemisfèriques especialitzades que són les responsables 

de controlar tot el nostre cos, integrant la diferent informació, orientant-nos a l’espai i 

en el temps i interpretant el món que ens rodeja. 

 

La lateralitat ha d’estar força estructurada abans d’iniciar l’aprenentatge de números i 

lletres, ja que el significat i el valor depenen de l’ordre, la disposició i de la seva 

col·locació a l’espai. Així, és molt important assegurar un bon nivell de 

desenvolupament prelateral, donat que molts problemes de lateralitat mal definida o 

creuada deriven d’un escàs desenvolupament de les etapes prelaterals. 
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Segons Ferré i Aribau (2002), les etapes prelaterals són: 

 

Etapa Edat Desenvolupament 

 

 

Monolateral 

 

 

de 0 a 8 mesos 

Es produeix una separació funcional de les dues meitats 

del cos, per activitat de la motricitat reflexa. Aquesta etapa 

està marcada pel reflex tònic del coll. No hi ha relació 

entre un costat i l’altre. El nadó comença a elaborar 

respostes de fixació i seguiment i inicia la fase 

d’exploració del seu entorn més proper. 

 

Duolateral 

 

de 8 mesos a 1 

any 

Es produeix un funcionament simètric i simultani de les 

dues parts del cos però sense tenir relació entre elles. 

Comença a desenvolupar-se la percepció tridimensional 

de l’espai i dels objectes propers. El nen treballa sobre la 

línia mitja del cos però no la traspassa. 

 

 

Contralateral 

 

 

de 1 als 5 anys 

És la funció coordinada i voluntària de les dues parts, 

però asimètric. En aquesta etapa apareix el control motor, 

coordinacions motrius i s’aconsegueix l’equilibri postural. 

Es pot traspassar la línea mitja. En aquest moment es pot 

parlar de preferències cap a un dels dos membres del 

cos, però encara no podem parlar de dominàncies. 

 

Unilateral 

 

de 5 anys en 

endavant 

Procés final de l’elecció de l’hemisferi dominant. En 

aquest moment ja podem parlar de lateralizació donat que 

una part del cos dirigeix i l’altre assisteix. El nen aprèn la 

lectoescriptura, el control de la manipulació especialitzada 

i adquireix unes referències espai-temps molt més 

amplies. 

Taula 2.3: Taula de desenvolupament lateralitat 

 

 

Aquí trobem una taula amb els diferents tipus d’organització sensorial, motora o 

postural i la seva evolució amb el temps. Això és l’evolució de la lateralitat amb els 

canvis que van apareixen en el nostre cos i sobre tot en el nostre sistema visual:  

 

Edat Organització 

Postural 

Organització 

Sensorial 

Organització Motora 

 

0 a 8 mesos 

 

 

Monolateral alternant 

Percepció fons i forma, 

siluetes 

Reflex tònic 

Volteig al terra 

Reptat circular 

8 a 12 mesos Bilateral Percepció duocular Reptat lineal homolateral 

 

1 a 5 anys 

 

Contralateral 

Binocularitat 

Identificació d’objectes i 

símbols 

Distingeix codis 

alfanumèrics 

Reptat lineal 

contralateral 

Gateig contralateral 

Deambulació homo i 

contralatetal 

A partir de 5 

anys 

Unilateral Dominància visual, 

auditiva i manual 

Lateralitat 

Direccionalitat 

Coordinació ull-mà 

Taula 2.4: Evolució corporal 
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Els objectius d’aquestes etapes són: 

 Aconseguir que el domini del cos i dels òrgans sensorials sigui simètric: les 

etapes prelaterals no han de deixar seqüeles d’asimetries funcionals que puguin 

interferir una especialització lateral prematura. 

 Assolir una bona coordinació automàtica contralateral i una funció sensorial 

tridimensional. Una relació amb els objectes més propers. 

 Buscar el màxim grau d’activació del cos callós en la seva funció de connectar 

els dos hemisferis cerebrals (Ferré et al, 2008). 

 

Moltes vegades, una immaduresa en el desenvolupament de les etapes prelaterals 

condueix a desordres oculomotors, així com a errors en l’eficàcia de les habilitats 

visuals, de binocularitat, d’acomodació i, possiblement, errors en la percepció, anàlisi i 

integració de la informació visual.  

 

 

2.5 Factors que determinen la lateralitat 
 

Podem classificar els factors que determinen la lateralitat en tres grups: 

 

 Socials: dins d’aquests factors socials podem ressaltar: 

o Cultura: la mà esquerra ha significat durant molts anys la mà del 

diable. En alguna religió no es permetia l’ús d’aquesta a l’escriptura. 

o Llenguatge: l’escriptura es realitza d’esquerra a dreta, per tant 

l’esquerrà es tapa quan escriu. Pel que fa al llenguatge oral, moltes 

vegades el que prové de l’esquerra (ull, mà) es considerat dolent i el 

que prové de la dreta bo: per exemple, m’he aixecat amb el peu 

esquerre. 

 

 Entorn: en aquest factor incloem els factors que són d’àmbit familiar (com 

agafem el nadó, la posició de repòs de la mare, etc.), mobiliari i utensilis de l’ús 

quotidià, així com factors educatius. 

 

 Genètics: el components genètics no estan demostrats, però el que sí que s’ha 

comprovat és que la lateralitat esquerrana és més freqüent en nens que tenen 

antecedents familiars d’esquerrans (Ferré et al, 2008). 
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2.6 Tipus de lateralitat i dominància 

 

La lateralitat fa referència a diferents membres del cos així doncs la lateralitat la 

podem classificar com: 

 

 Lateralitat dretana: Quan l’individu utilitza habitualment i de forma 

preferent el costat dret en els membres dobles: peu, mà, orella i ull. 

 Lateralitat esquerrana: Quan l’individu utilitza habitualment i de 

forma preferent el costat esquerre en els membres dobles. 

 Lateralitat creuada: No existeix un comportament que reflecteixi l’ús 

habitual i preferent d’un dels dos costats en referència als membres 

dobles. La preferència dels membres varia entre ells, donant moltes 

possibilitats. 

 Lateralitat ambidextre o indefinida: Resulta l’absència de 

predominança per part de qualsevol persona alhora d’utilitzar de 

forma habitual i preferentment cap dels dos costats del cos  

 

La dominància es pot considerar com el predomini d’un membre del cos sobre el seu 

simètric, així doncs podem parlar de : 

 

 Dominància manual: Preferència d’ús d’una mà respecte l’altre. 

 Dominància ocular: Preferència d’ús d’un ull respecte l’altre. 

 Dominància podal: Preferència d’ús d’un peu respecte l’altre. 

 Dominància auditiva: Preferència d’ús d’una orella respecte l’altre. 

 

2.7 Dominància ocular 
 

A nivell visual la dominància ocular entenem com a que un dels ulls assumeix el 

caràcter dominant, dirigint la funció de focalització i el control binocular, L’ull dominant 

és el que actua com a referent per controlar la visió binocular, tant des de el punt de 

vista motor com sensorial (Roure, 2012). 

 

La dominància ocular es divideix en sensorial i motora: 

 

 Dominància motora:  

- És l’ull que fixa centralment en presencia de fòria, estrabisme o 

disparitat de fixació. 
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- És l’ull que continua fixant més a prop que el punt pròxim de 

convergència. 

- El pacient davant una situació monocular ha d’escollir un ull a fer servir. 

Això ho farà sense adonar-se. El pacient no ha de tenir cap avantatge 

de cap costat ja que això podria falsejar la prova. Per exemple si ha 

d’agafar un paper per mirar pel forat, el forat ha de ser central i el paper 

agafar-lo en les dues mans. En el cas de mirar el fons d’una ampolla 

serien iguals les condicions. 

- La dominància motora es refereix generalment al ull que millor fixa en 

condicions binoculars. 

 

 Dominància sensorial:  

- L’ull el qual la seva imatge es veu més freqüentment en rivalitat 

binocular. 

- L’ull que té millor agudesa visual. 

- L’ull que té la imatge doble més definida en diplopia fisiològica. 

- L’ull el qual la post-imatge perdura més temps. 

- El pacient davant d’una situació biocular, on veu un estímul central que 

el percep en major intensitat en l’ull dominant. Tant en llums de Worth 

en la llum blanca central, el color del vidre vermell/verd decidiria quin és 

el dominant o en el cas del filtre vermell, en quin ull ho veu més vermell. 

- Conseqüentment, quan en visió binocular s’expressa que la imatge 

halòpica final no és la contribució equitativa d’ambdós ulls, ens estem 

referint a la dominància sensorial. Sol passar quan existeix una 

diferència entre les dues imatges retinianes que podria donar lloc a 

rivalitat o algun tipus d’interacció binocular. Basant-se en aquestes 

diferències, el sistema visual podria trobar més fàcil la contribució 

percentual d’un ull respecte al altre, afavorir o potenciar. 
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2.8 Relació entre Dominància ocular i rendiment acadèmic 
 

 

La dominància ocular està present a la lectura, això ho va representar Oishi et ál al 

2005,on al seu estudi, l’ull dominant els moviments sacàdics eren més ràpids que al 

altre. Així s’observa una dominància funcional i no solament motora. 

 

També està escrit en article de Ferré et al del 2008 que quan existeix un creuament de 

dominància ocular, on no coincideix el sensorial amb el motor, pot ocasionar una pitjor 

eficàcia del sistema visual ja que consumirà major quantitat d’energia en el procés de 

rastreig de les paraules i de integració del seu significat. Tot això la seva velocitat de 

lectura serà més baixa i de pitjor qualitat. 

 

 

3. Objectius 

 
El principal objectiu d’aquest treball és realitzar un estudi sobre la dominància ocular i 

la seva relació amb el rendiment acadèmic valorat per la tutora dels nens de tercer de 

primària. A més a més, s’inclouen dades de dominància manual, podal i auditiva per 

trobar una relació també amb el rendiment acadèmic. 

 

També s'han marcat objectius més específics com: 

 

- La relació de la dominància ocular motora amb la dominància ocular sensorial 

 

-La relació de la coordinació ull mà i si depèn més de la dominància sensorial o la 

motora. 

 

-L'estudi de la lateralitat en conjunt i individualment com a dominàncies. 
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4. Metodologia 
 

En aquest capítol es presenta breument el projecte del qual forma part aquest treball, 

es descriu la mostra estudiada, la instrumentació utilitzada, es detalla el protocol de 

mesura emprat i es presentarà les condicions ètiques que s’han hagut de tenir present 

par a la realització de l’estudi. 

 

4.1. Disseny de l’estudi 

 
Des de l’any 2005 un grup de professores del Departament d’òptica i Optometria 

(DOO) de la de la facultat d’òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) duen a terme el 

projecte “Cribatges visuals als escolars de la ciutat de Terrassa”. Emparat en el marc 

d’aquest projecte es planteja l’estudi “Relació entre la dominància ocular i el rendiment 

acadèmic”. La part experimental es va du a terme en el Centre universitari de la Visió 

(CUV) de Terrassa durant l’edició del projecte 2016, període entre el Gener i Maig del 

2016. 

 

4.2 Selecció de la mostra 

 
Abans d’iniciar la part experimental de l’estudi es van establir uns criteris d’inclusió que 

els subjectes havien de complir per poder formar part de la mostra. 

Els criteris establerts són: 

 Cursar tercer de primària 

 Edat compresa entre els 8-9 anys  

 Haver presentat els permisos signats per el pare/mare o tutor legal del nen/a. 

o Consentiment informat  

o Autorització de desplaçament  

 Presentar un error refractiu comprès entre ± 2,00diòptries esfèriques (DE) 

 No presentar astigmatisme major de ± 2,00 diòptries cilíndriques (DC)  

 No presentar cap tipus de patologia ocular ni intervenció quirúrgica 

La mostra està formada per els alumnes de les escoles implicades en el projecte de 

cribatges visuals a escolars de Terrassa, les quals són:  

o Nova Electra: pública, laica, mixta 

o Les Arenes: pública, laica, mixta 

o Santa Teresa: Concertada, laica, mixta 

o Airina: concertada, religiosa, femenina 



 15 

Tots els nens/es d’aquestes escoles a part de realitzar les proves establertes del 

cribatge visual se’ls hi van fer probes per poder determinar la dominància ocular 

motora i sensorial, la dominància manual, l’auditiva i la podal. 

 
4.3 Instrumentació 
 
Consideracions prèvies:  

 

 Totes les proves de dominància visual es realitzaran en condicions 

habituals de visió.  

 Totes les proves s’han dut a terme en el mateix gabinet i s’ha utilitzat 

sempre el mateix material. 

 La il·luminació de la sala va ser de 100lux en totes les proves realitzades.  

 Les instruccions donades als nens en cada una de les proves realitzades 

van ser establertes prèviament, per tal de que els resultats obtinguts fossin  

vàlids. 
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Les proves que es van fer i el material utilitzat és el següent: 

 

4.3.1-Dominància motora visual  

 

Material: cartolina amb un forat central. 

Es deixa la cartolina al mig de la taula, i se’ls i indica que agafin la cartolina amb les 

dues mans mantenint els braços estirats, llavors se’ls di diu que ens mirin el nas a 

través del forat. Mirant pel forat i observant constantment el nas, els nens/es s’han 

d’anar acostant la cartolina cap a la cara, un cop la cartolina damunt de la cara i el nen 

sense deixar d’observar el punt que havíem indicat (el nas), l’examinador anota l’ull 

que observa a través del forat, sent a aquest l’ull dominant motor.  

 
Figura 4.1: Cartolina amb forat per detectar l’ull dominant motor 
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4.3.2 -Dominància sensorial visual  
 
Material: filtre vermell i llum puntual. 

El nen en posició primària de mirada i amb tots dos ulls oberts, se li fa mirar una llum 

puntual, tot seguit se li posa un filtre vermell davant d’un dels ulls i al cap d’una estona 

el filtre vermell es canvia i es posa davant l’altre ull, aquesta maniobra es repeteix un 

parell de vegades, i  després es pregunta, “ amb quin ull tens la sensació que veus la 

llum més vermella, quan tens el filtre davant d’aquest ull o quan tens el filtre davant 

d’aquest?” L’ull que ens indica que veu més vermella la llum puntual, és el que 

nosaltres anotarem com ull dominant sensorial.  

 

 
Figura 4.2: Llum puntal i filtre vermell per determinar l’ull dominant sensorial 

 
4.3.3 -Dominància Manual 

 

Material: una pinta. 

Es deixa la pinta al mig de la taula i se’ls indicava que es pentinessin. Si ho feien amb 

les dues mans o dubtaven es repetia la prova. Amb la mà que triaven per agafar la 

pinta i pentinar-se l’examinador l’anotava com mà dominant. 

 

 
Figura 4.3:Pinta per determinar la mà dominant 
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4.3.4 -Dominància podal: 

 

El nen havia d’esta enfront de l’examinador, llavors se’ls deia que xutessin una pilota 

imaginària. Si no sabien com xutar, se’ls deia que es posessin a peu coix. El peu que 

xutava o recolzava s’anotava com a peu dominant. 

 

4.3.5 -Dominància auditiva: 

 

Es posava el nen a uns 2 metres de la paret i des de darrera se'ls deia que anessin a 

la paret i escoltessin si parlava algú a l’altre banda. Segons el costat que es giraven, 

era l’orella que l’examinador anotava com dominant. 

 

 
Figura 4.4:Imatge d’un nen fent la prova. 

 
 

4.4 Compromís ètic i social. 
 
Per a la realització d’aquest treball s’ha tingut en compte aspectes ètics i legals, ja que 

l’estudi que s’ha realitzat ha estat amb éssers humans. Els principis ètics i legals per a 

les investigacions mèdiques en essers humans es troben a la Declaració de Helsinki 

de l’Associació Mèdica Mundial (AMM). Un aspecte legal important és la protecció de 

dades de cada pacient, durant la realització d’aquest treball s’ha complert, d’acord 

amb la normativa espanyola, la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal”. Les proves a realitzar no són invasives, tot 

i així s’ha d’explicar a cada persona que participa en l’estudi, de què es tracta, per tant, 

abans de la realització d’aquestes proves cada pacient o el seu tutor  ha de llegir i 

signar un document anomenat “consentiment informat. 
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5. Resultats i discussió 
 
En aquest apartat es mostren els resultats obtinguts seguint la metodologia que s’ha 

descrit en l’apartat anterior.  Aquests resultats són fruit de les proves realitzades 

durant els mesos de febrer i març al Centre Universitari de la Visió. 

L’estudi està centrat en 145 nens de diferents escoles de tercer de primària de 

diferents escoles. 

 Les proves són les dominàncies sensorial i motora de l’ull, la dominància manual, la 

dominància podal i la dominància auditiva. 

Aquestes proves van ser puntuades amb un 0 en cas de resposta amb lateralitat 

esquerra, 0.5 amb resposta indefinida o indecisa i 1 amb resposta de lateralitat dreta. 

Amb la mitjana d’aquestes proves de cada nen apareix un valor que s’ha anomenat 

índex de lateralitat que ens permet fer l’estudi.  

L’índex de lateralitat és acotat en tres categories: 

- Lateralitat esquerre: valor entre 0-0.39  

- Lateralitat indefinida o creuada: valor entre 0.40-0.59 

- Lateralitat dreta: valor entre 0.60-1 

 

Per altra banda trobem un altre variable que és el rendiment acadèmic. Aquest apartat 

és donat per l’opinió del mestre de cada nen a partir d’una línia de 10cm, on el mestre 

havia de posar una creu on creia que es trobava el nen respecte al seu rendiment 

acadèmic. Com és una línia de 10cm s’ha mesurat amb un regle el punt on era la creu 

i s’ha transformat en un resultat del 0-10. 
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5.1 Descripció de la mostra 

 
S’han exclòs els casos que no compleixen condicions per a poder realitzar l’estudi. Els 

casos exclosos són: 

- Un nen per problemes acomodatius. 

- Catorze nens per no tenir una Agudesa Visual suficient. 

- Sis nens per problemes amb els moviments binoculars dels ulls. 

- Dos nens amb la combinació d’Agudesa Visual i Binocularitat. 

- Un nen amb necessitats especials. 

- Dos nens amb poca col·laboració per la seva part i per tant poca fiabilitat de 

resultat. 

- Un nen amb la fitxa incomplerta. 

 

Amb aquests requisits s’exclouen 27 nens/es i finalment són 118 casos vàlids, on hi ha 

46 nens i 74 nenes. Hi ha més nenes que nens al fer-se les proves a l’escola Airina on 

totes els alumnes són noies. 

 

Primer es fa una descripció de la mostra seleccionada on es mostra la mitjana dels 

resultats i la desviació estàndard. 

En l’estudi tenim diferents tipus de variables: 

- Categòriques: Les dominàncies; estan dividides en tres grups (esquerra, 

indefinida i dreta) 

- Continues: El rendiment acadèmic i l’índex de la lateralitat, on els resultats es 

troben recollits entre 0-10 i de 0-1.  

En cada una d’aquestes variables i el seu estudi s’han utilitzat estadístiques 

adequades per a cada una. 
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5.2 Descripció de les variables 

 
Seguidament mostraré els resultats per cada a una de les dominàncies valorades. 

A la taula 1 es mostren els resultats de la dominància ocular motora, realitzada amb 

el full foradat. Com mostren els resultats de la taula més de la meitat dels nens són 

de dominància dreta,  prop d’un terç són de dominància esquerra i una dècima part 

no tenen una resposta definida.  

 

Dominància Ocular Motora 

  Freqüència Percentatge 
Percentatge 

vàlid 
Percentatge 

acumulat 

Vàlid 

Esquerra 36 30,5 30,5 30,5 

Indefinit 11 9,3 9,3 39,8 

Dreta 71 60,2 60,2 100 

Total 118 100 100   

Taula 5.1. Resultats dominància ocular motora. 

 

 

A la taula 2 es mostren els resultats de la dominància ocular motora, realitzada amb 

el filtre vermell i la llum puntual. Com mostren els resultats un gran majoria els nens 

tenen dominància sensorial dreta, una petita part esquerra i només dos casos 

indefinits. 

 
Dominància Ocular Sensorial 

  Freqüència Percentatge 
Percentatge 

vàlid 
Percentatge 

acumulat 

Vàlid 

Esquerra 25 21,2 21,2 21,2 

Indefinit 2 1,7 1,7 22,9 

Dreta 91 77,1 77,1 100 

Total 118 100 100   

Taula 5.2. Resultats dominància ocular sensorial. 
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A la taula 3 es mostren els resultats de la dominància manual, realitzada amb la pinta. 

Es mostren uns resultats molt elevats de la mà dreta dominant, respecte l’esquerra 

que són inferiors al 6% i només un cas d’indefinit. 

 
Dominància Manual 

  Freqüència Percentatge 
Percentatge 

vàlid 
Percentatge 

acumulat 

Vàlid 

Esquerra 7 5,9 5,9 5,9 

Indefinit 1 0,8 0,8 6,8 

Dreta 110 93,2 93,2 100 

Total 118 100 100   

Taula 5.3. Resultats dominància manual. 

 
A la taula 4 es mostren els resultats de la dominància podal, realitzada xutant una 

pilota imaginària o a la pota coixa. També apareixen 17 casos on no es va fer la prova, 

ja que va ser la primera escola i aquesta prova no teníem pensat fer-la.  Com mostren 

els resultats un gran majoria dels nens tenen dominància en el peu dret, una molt 

petita mostra al esquerre i només dos casos indefinits. 

 
Dominància Podal 

  Freqüència Percentatge 
Percentatge 

vàlid 
Percentatge 

acumulat 

Vàlid 

Esquerra 6 5,1 5,9 5,9 

Indefinit 2 1,7 2 7,9 

Dreta 93 78,8 92,1 100 

Total 101 85,6 100   

No realitzat 17 14,4     

Total 118 100     

Taula 5.4. Resultats dominància podal. 
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A la taula 5 es mostren els resultats de la dominància auditiva. Els resultats mostren 

dues terceres parts de dominància a l’orella dreta, una tercera part de dominància a 

l’orella esquerra i cap indefinit. Com passa en la dominància podal, hi ha 17 nens que 

no van fer la prova al no estar inclosa en l’examen.  

 
Dominància Auditiva 

  Freqüència Percentatge 
Percentatge 

vàlid 
Percentatge 

acumulat 

Vàlid 

Esquerra 35 29,7 34,7 34,7 

Dreta 66 55,9 65,3 100 

Total 101 85,6 100   

No realitzat 17 14,4     

Total 118 100     

Taula 5.5. Resultats dominància auditiva 

 
 
Aquí trobem un gràfic on trobem la mitjana de totes les proves, on 1 és resposta amb 

la part dreta. 0 resposta amb la part esquerra i 0.5 indecisa. Podem observar en els 

resultats que són més propers a 1 que als altres valors. Els que menys s’apropen a la 

lateralitat dreta són l’ocular motora i l’auditiva. No confondre amb valors d’indecisió ja 

que per exemple l’auditiva no tenia cap nen sense dominància indefinida i el valor es 

proper a 0.5. Seguidament es troba la dominància ocular sensorial propera al 0,8 i molt 

propers a 1 són la manual i la podal. Aquestes dues dominàncies podrien ser les més 

influenciades culturalment per la mà de l’escriptura i per la imitació d’algun jugador de 

futbol preferit. 

 

 
Gràfic 5.1.Mitjana general proves. 
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A la taula 6 trobem el coeficient de lateralitat, que és la mitjana entre totes les proves i 

per tant la lateralitat cap a on està definida. Apareix una mitjana de 0.78 que és més 

propera a la dextralitat que a la lateralitat creuada o esquerranisme. Concorda bastant 

amb els resultats trobats al gràfic anterior on sembla que un valor mig entre tots fos 

semblant al 0.8. La desviació estàndard és de 0.2 per tant existeix variació entre 

resultats.  

 

Estadístiques descriptives: Coeficient de lateralitat 

  N Mínim Màxim Mitjana 
Desviació 
estàndard 

Coeficient 
lateralitat (0-1) 

118 0 1 0,7881 0,22378 

Taula 5.6. Resultat calculat de coeficient de lateralitat. 

 
A la taula 7 trobem l’índex de rendiment,que ve determinat per la posició on el mestre 

del nen posa la creu sobre la línia de 10 cm. Apareix una mitjana de 6,18 de tots els 

nens que hem estudiat, una mica per sobre del 5 que seria la meitat. La desviació 

estàndard és semblant a la del coeficient de lateralitat ja que aquí puntuem sobre 10.  

 

Estadístiques descriptives:Índex de rendiment 

  N Mínim Màxim Mitjana 
Desviació 
estàndard 

Índex de 
Rendiment 

118 0 9,5 6,168 1,9022 

Taula 5.7. Resultat de l’índex de rendiment  

 

5.3 Concordança de dominàncies 

 
En aquest apartat analitzarem la correlació entre dades de les proves que hi ha al 

estudi. Sembla interessant analitzar comparar la dominància ocular sensorial amb 

motora i quina d’aquestes està més relacionada amb la manual. La coordinació ull-mà 

és un aspecte que es treballa en la teràpia visual i que sembla interessant saber si és 

la dominància motora o la sensorial la que més s’involucra. 
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1. Correlació dominàncies oculars: 

Aquesta taula 8, trobem els resultats creuats de les dominàncies. Trobem 73 nens 

amb dominància ocular homogènia i 32 en dominància ocular creuada. Hi ha 9 casos 

sense dominància motora però si amb ull dret sensorial. I nens solts amb altres 

respostes. En les respostes homogènies, els ulls dominants drets són la gran majoria. 

Amb això trobem que la majoria de casos que són ulls dominants homogenis drets, 

seguidament amb molts menys casos els creuat de motor esquerre i sensorial dret. 

 

Dominància Ocular Motora / 
Dominància Ocular Sensorial 

Dominància 
sensorial esquerra 

Dominància 
sensorial dreta 

Sense 
dominància 
sensorial  

Dominància motora esquerra 13 22 1 

Dominància motora dreta 10 60 1 

Sense dominància motora 2 9 0 

Taula 5.8. Taula creuada dominàncies oculars. 

 

 
2. Coordinació ull mà amb dominància motora i sensorial: 

A la taula 9, hi ha els resultats creuats de la dominància ocular motora amb la 

dominància manual. Com s’observa en els resultats la gran majoria de nens tenen la 

dominància ull motor-mà en lateralitat dreta. Una part tenen l’ull esquerre amb la mà 

dreta i una petita part no tenen dominància ocular motora i si la dominància manual 

dreta. Els nens que dominen la mà esquerra són molt pocs, però hi ha més casos que 

coincideix amb l’ull motors que les altres opcions. 

 
Dominància Ocular Motora / 

Dominància manual 
Dominància 

manual esquerra 
Dominància manual 

dreta 
Sense dominància 

manual 

Dominància ocular motora 
esquerra 

4 31 1 

Dominància ocular motora 
dreta 

2 69 0 

Sense dominància ocular 
motora 

1 10 0 

Taula 5.9. Taula creuada dominància ocular motora i dominància manual. 
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A la taula 10, hi ha els resultats creuats de la dominància ocular sensorial amb la 

dominància manual. Com s’aprecia en els resultats la gran majoria de nens tenen la 

dominància ull sensorial-mà en lateralitat dreta. Apareixen més casos que en l’ull 

motor i per tant, menys casos de dominàncies creuades amb ull dominant sensorial 

esquerre i dominància manual dreta. Tot i així és el segon grup més representatiu. En 

aquests resultats i sent molt pocs els dominants de ma esquerra, hi ha més creuats 

que homogenis. 

 

Dominància Ocular Motora / 
Dominància manual 

Dominància manual 
esquerra 

Dominància 
manual dreta 

Sense 
dominància 

manual 

Dominància ocular sensorial 
esquerra 

3 21 1 

Dominància ocular sensorial dreta 4 87 0 

Sense dominància ocular sensorial 0 2 0 

Taula 5.10. Taula creuada dominància ocular sensorial i dominància manual. 
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5.4 Relació dominància i rendiment acadèmic: 
 

Per intentar trobar una relació entre lateralitat i rendiment s’ha realitzat la mitjana dels 

diferents grups. El rendiment acadèmic és allò que volem comparar amb la lateralitat, 

per saber si una lateralitat ben definida es símptoma de bon rendiment o si una 

lateralitat creuada o indefinida és símptoma d’un mal rendiment. 

En el gràfic 2, trobem aquests valors i com es pot apreciar hi ha poca relació del 

rendiment amb la lateralitat. La mediana d’indefinits amb la de dretans és molt 

semblant. Després és veu clarament que els indefinits estan més dispersos que els 

dretans. Per altra banda, els esquerrans estan un punt per sota aproximadament, en el 

límit del 5 que seria la meitat del rendiment. 

 

 
Gràfic 5.2.Distribució rendiment acadèmic amb les diferents lateralitats 

 
Per intentar trobar una altra relació, s’ha agrupat el rendiment acadèmic en quatre 

grups: 

 

El rendiment acadèmic s’ha agrupat en quatre grups:  

- Rendiment molt baix (de 0 a 2.5) 

- Rendiment baix (de 2.6 a 5) 

- Rendiment alt (de 5.1 a 7.5)  

- Rendiment molt alt (de 7.6 a 10) 

 

Amb aquests quatre grups com podem veure a la taula la població està molt repartida.  



 28 

En el rendiment molt baix només apareixen uns pocs dominants drets, ja que són la 

majoria del estudi. 

En canvi, en el rendiment baix apareixen els indefinits i els de lateralitat esquerra. En 

molt pocs casos, i els dretans sumen un grup més nombrós. 

La majoria de l’estudi apareix al grup alt, on hi ha 45 de lateralitat dreta, 4 indefinits i 2 

esquerrans. 

Finalment, al grup de rendiment molt alt tornen a desaparèixer els nens amb 

dominància a  la part esquerra,  apareix un grup de dominància dreta i algun indefinit. 

No sembla que cap grup creixi o deixi de créixer en cap sentit. Els de dominància dreta 

augmenten fins al rendiment alt per disminuir al molt alt, igual que els indefinits o 

creuats.  

El nombre de indefinits i de lateralitat esquerra és tan petit que no es pot fer una 

relació, a més apareixen segmentats en els grups. 

 

Taula creuada: Rendiment i Lateralitat. 

 

Grau Lateralitat 

Total Esquerra Dreta Indefinit 

Rendiment  

Codificat 

Molt baix  0 4 0 4 

% del total 0,0% 3,4% 0,0% 3,4% 

Baix  3 25 2 30 

% del total 2,5% 21,2% 1,7% 25,4% 

Alt  2 45 4 51 

% del total 1,7% 38,1% 3,4% 43,2% 

Molt alt  0 30 3 33 

% del total 0,0% 25,4% 2,5% 28,0% 

Total  5 104 9 118 

% del total 4,2% 88,1% 7,6% 100,0% 
Taula 5.11. Taula creuada agrupada de rendiment i lateralitat. 
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A partir dels resultats de la taula podem treure una gràfica 3 de barres per veure 

representativament els grups de rendiment acadèmic quin tipus de lateralitat tenen o 

predomina. Com s’aprecia, en tots els grups de rendiment predomina la dominància 

dreta i no s’observen diferències en la distribució de dominàncies. 

 

 
Gràfic 5.3. Agrupació rendiment i lateralitat. 
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Aquí  en la taula 12 trobem cadascuna de les proves de lateralitat amb la mitjana de 

rendiment acadèmic que treu, són molt semblants entre lateralitat esquerra i dreta.  

Totes estan al voltant del 6. La que treu pitjor nota seria la dominància podal esquerra 

amb només un 5.4 de rendiment. La dominància dreta és superior a l’esquerra en 

ocular motora, ocular sensorial i podal. Per altra banda, l’esquerra és superior en 

rendiment a la dominància manual i auditiva. 

No trobem cap relació entre lateralitat esquerra i dreta i el rendiment acadèmic. 

  

 

 
Dominància  Ocular Motora N Media 

Desviació 

estàndard 

Mitjana d’error 

estàndard 

Índex de 

Rendiment 

Esquerra 36 6,122 1,8119 ,3020 

Dreta 71 6,245 2,0224 ,2400 

 Dominància Ocular Sensorial     
 Esquerra 25 6,120 2,0565 ,4113 

 Dreta 91 6,130 1,8523 ,1942 
 Dominància Manual     

 Esquerra 7 6,243 1,3551 ,5122 
 Dreta 110 6,176 1,9398 ,1850 
 Dominància Podal     

 Esquerra 6 5,433 1,9704 ,8044 
 Dreta 93 6,443 1,9058 ,1976 

 Dominància auditiva     
 Esquerra 35 6,489 1,7730 ,2997 
 Dreta 66 6,350 1,9742 ,2430 

Taula 5.12. Taula creuada índex de rendiment i totes les proves. 
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6. Conclusions  
 

Després de obtenir i analitzar els resultats, s’ha arribat a les següents conclusions 

principals respecte al treball:  

 

-La majoria de casos presenten una correlació homogènia entre ull motor i ull 

sensorial. 

 

-La coordinació ull-mà es dóna més freqüentment a l'ull dominant sensorial sobre l'ull 

dominant motor. 

 

-La gran majoria de nens són de lateralitat dreta, molt pocs lateralitat creuada i per 

últims els de lateralitat esquerra. 

 

-La dominància podal i la dominància manual són les que més lateralitat dreta tenen, 

més d'un 90% dels casos. Les altres dominàncies son entre el 60% i el 80%. 

 

-Els resultats no mostren relació entre el tipus de lateralitat i els 

resultats del rendiment acadèmic. 

 

-No trobem cap relació entre el rendiment acadèmic i la dominància ocular. Coincideix 

amb estudis com els de Jacqueline Fagard o María Ángeles González Inza, on no 

troben cap relació.  

 

-M’agradaria remarcar que no he trobat cap estudi que demostri aquesta relació entre 

lateralitat i rendiment acadèmic encara que hi ha professionals de la optometria que 

pensen que aquesta associació existeix i sustenta part del seu tractament optomètric 

en el canvi de la lateralitat ocular dels nens.   
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