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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

 

VALORACIÓ D'UN NOU OPTOTIP PER AVALUAR 

L'AGUDESA VISUAL EN LECTURA EN LA POBLACIÓ 

ADULTA 

RESUM 

Objectiu: Valorar un nou optotip per avaluar l'agudesa visual en lectura (AVL) i la 
velocitat lectora (VL) en diferents franges etàries de la població adulta. 

Mètode: 121 adults dividits en dos subgrups (edat de tall: 40 anys) van ser avalauts 
amb proves cliniques d’agudesa visual convencional (AVc), CT, PPC, PPA i una breu 
anamnesis. L’AVL i VL van ser mesuradas amb un iPad, mono y binocularment 
aleatòriament amb optotips de lectura de 60±2 caràcters, 11±1 paraules. La VL es 
va avaluar amb un tamany constant 0,5 logMAR. La VL en parules per minut (wpm)  
es va calcular  tenint en conta el errors. 

Resultats: La mostra de 95 subjectes Joves (edat 21.91±3.98 anys) i 26 Adults (edat 
50.19±5.05). El resultats d’AVL en Joves son per UD: -0.1±0.09 logMAR, UE: -
0.09±0.09 logMAR i binocular: -0.14±0.08 logMAR; i pels Adults UD: 0.02±0.13 
logMAR, UE: 0.03±0.20 logMAR i binocular -0.04±0.14 logMAR. La VL (wpm) pels 
Joves va ser en UD: 232.06±34.45, UE: 230.02±36.42 i binocular 235.39±34.22; 
pels Adults va ser UD: 217.68±34.90, UE: 217.62±24.17 i binocular 220.71±34.75.  

Conclusions: Els resultats mostren que el test és clínicament acceptable per la 
mesura de l’AVL i VL en població adulta, trobant diferencies lectores entre els 
grups etaris.  
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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

 

VALORACIÓN DE UN NUEVO OPTOTIPO PARA 

EVALUAR LA AGUDEZA VISUAL EN LECTURA EN LA 

POBLACIÓN ADULTA 

RESUMEN 

Objetivo: Valorar un nuevo optotipo para evaluar la agudeza visual en lectura 
(AVL) y la velocidad lectora (VL) en diferentes franjas etarias de la población 
adulta. 
 
Método: 121 adultos divididos en dos subgrupos (edad de corte: 40 años) 
fueron evaluados con pruebas clínicas de agudeza visual convencional (AVc), 
CT, PPC, PPA y una breve anamnesis. La AVL y VL fueron medidas con un iPad, 
mono y binocularmente aleatoriamente con optotipos de lectura de 60 ± 2 
caracteres, 11 ± 1 palabras. La VL se evaluó con un tamaño constante 0,5 
logMAR. La VL en parules por minuto (WPM) se calculó teniendo en cuenta el 
errores. 
 
Resultados: La muestra de 95 sujetos Jóvenes (edad 21.91 ± 3.98 años) y 26 
adultos (edad 50.19 ± 5:05). El resultados de AVL en Jóvenes son por UD: -0.1 ± 
12:09 logMAR, UE: -0.09 ± 12:09 logMAR y binocular: -0.14 ± 12:08 logMAR; y 
por los Adultos UD: 12:02 ± 12:13 logMAR, UE: 12:03 ± 12:20 logMAR y 
binocular -0.04 ± 12:14 logMAR. La VL (WPM) para Jóvenes fue en UD: 232.06 
± 34.45, UE: 230.02 ± 36.42 y binocular 235.39 ± 34.22; los adultos fue UD: 
217.68 ± 34.90, UE: 217.62 ± 24.17 y binocular 220.71 ± 34.75. 
 
Conclusiones: Los resultados muestran que el test es clínicamente aceptable 
para la medida de la AVL y VL en población adulta, encontrando diferencias 
lectoras entre los grupos etarios. 

 



 

Facultat d ’ Òptica i Optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2017. Tots els drets reservats. 

6 

 

GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

 

EVALUATION OF A NEW TEST TO MEASURE READING 

ACUITY IN ADULT POPULATION 

ABSTRACT 

Objective: To assess a new optotype to measure the reading visual acuity and 
the speed rate in different age ranges of adult population. 
 
Method: 121 adults divided between two subgroups (age of cut: 40 years) 
were approved with clinical trials of conventional visual acuity (AVc), CT, PPC, 
PPA and a brief anamnesis. The AVL and VL were measured with an iPad, 
monocular and binocular randomly with optotype reading of 60 ± 2 characters, 
11 ± 1 words. The VL was evaluated with a constant size of 0.5 logMAR. The VL 
in words per minute (wpm) was calculated taking into account the errors. 
 
Results: The sample of 95 young subjects (age 21.91 ± 3.98 years) and 26 
adults (age 50.19 ± 5.05). The AVL results for young subjects were -0.1 ± 0.09 
logMAR for right eye, -0.09 ± 0.09 logMAR for left eye and -0.14 ± 0.08 logMAR 
binocular; and for the adults were 0.02 ± 0.13 logMAR for right eye, 0.03 ± 
0.20 logMAR for left eye and -0.04 ± 0.14 logMAR binocular. The VL (wpm) for 
young subjects were in UD: 232.06 ± 34.45, EU: 230.02 ± 36.42 and binocular 
235.39 ± 34.22; for the adults were UD: 217.68 ± 34.90, EU: 217.62 ± 24.17 
and binocular 220.71 ± 34.75. 
 
Conclusions: The results show that the test is clinically acceptable for the 
measurement of AVL and VL in adult population, finding reading differences 
between age groups. 
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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

 

EVALUATION OF A NEW TEST TO MEASURE READING 

ACUITY IN ADULT POPULATION 

 
SUMMARY 
 

 
More than 75% of information is perceived by the human being through his 
sight. So visual acuity measurement is essential in clinical practice to 
quantitatively measure human vision.  

 
Personal and professional daily tasks requiring a good near visual acuity, mainly 
for reading, have recently increased. Although some reading visual acuity tests 
appeared, a lack of standardization and use still remains in usual clinical testing.  
 
VISUAL ACUITY 
 
Visual acuity is defined as the spatial resolution ability of the visual processing 
system, i.e. the ability of the eye to distinguish details.  

 
Physical, physiological and psychological factors may have an impact on it. 
According to the physiological features, we talk about minimum detectable 
(smallest unit perceived), minimum separable (seeing two very close objects 
spatially separated) or minimum discriminable (correctly recognize forms or 
objects or their spatial orientation).  
 
MAIN VISUAL ACUITY MEASUREMENT OPTOTYPES 

There are 3 main optotypes to measure distant visual acuity: Snellen type, 
Bailey-Lovie type and ETDRS.  

Snellen type charts are the most used charts in clinical setting, although table 
organization shows few limitations for standard measurement. Bailey-Lovie  
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optotype charts include log progression advantages, and prevail in research 
setting. ETDRS optotype chart is based on a logMAR scale, but with letter and 
typology subsets that differ from the Baily-Lovie chart. The latest has a strong 
role in clinical trials, despite its poor acceptation and inclusion in usual clinical 
setting. This might be due to the robustness and largeness of the chart, its cost, 
availability or to the long time taken for the test. 

All previous mentioned tests can also be used to measure near visual acuity, as 
they are designed for a distance of 30-40 cm, although reading tests are 
commonly used instead. Charts design to measure reading visual acuity was not 
precise for more than a century, as the relation between visual angle and 
optotype size needed was not applied.  

The first reading visual acuity charts that appeared were the Bailey-Lovie chart, 
a reading diagram of words with an increasing logarithmic progression and not 
related words, the Reading Oculus Probe II, uses long paragraphs from a book 
written by Sven Hegin and The Jungle Book by Rudyard Kipling, where printed 
sizes increase in a logarithmic way from decimal acuity 1.0 to 0.04, the 
Colenbrander Continuous Text Near Vision Cards, with a logarithmic scale going 
from 0.063 to 1.25, the MNREAD charts, that use long sentences (60 characters 
including spaces), the Skread charts, developed to assess the reading 
performance of patients with poor vision, and the RADNER reading charts, that 
allow highly reproducible measures of reading visual acuity and reading speed 
in subjects without visual impairment, with moderate visual impairment or high 
visual impairment. 

 
READING 
 

Different neuropsychological and cognitive skills are needed for reading. Their 
functional components are mainly placed in the left hemisphere. The image 
formed on the retina is projected on the striate cortex and travels to the 
Wernicke area where words and sentence meanings are recognized and 
understood (Nacional, et al., 2017). 

The eye movements mainly used in reading are small range saccadic 
movements, fixation breaks, convergence movements, regression movements, 
and accommodation adjustments. 

A higher incidence of reading problems appears when a binocularity anomaly is 
shown up (exophobia, vertical phoria, fusional vergence dysfunction, 
aniseikonia, anisometropia, fixation disparity, convergence insufficiency). This 
process allows us perceiving a single object although its image is formed in each 
eye (Palomo, 2010). 
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The reading speed is defined as the ability of reading with no errors and 
adequate comprehension during a time period set. There are 3 reading speed 
levels depending on the type of reading carried out: a common and ordinary 
reading (i.e. daily reading of magazines, books, and easy texts), a study reading 
that requires high concentration and attention, or a superficial reading where a 
simple exploration of the text is done.  

Main factors having an influence in the slow reading development are: reading 
the whole text at the same rate, carrying out inefficient eye movements, a small 
fixation area, carrying out a sub-vocalization (i.e. saying words as they are read), 
a low concentration, and memorizing (Escurra, 2003). 

It is obvious that near visual acuity should be measured keeping in mind the 
visual system capacity to carry out a correct reading and not only objects 
discrimination. Thus, the aim of this work is to assess a new optotype to 
measure the reading visual acuity in adults. 
 
OBJECTIVES 

The main objective of this work is to assess a new optotype to measure the 
reading visual acuity and the speed rate in different age ranges of adult 
population.  

Specific objectives are: 

• To determine visual parameters of reading and visual abilities in 
adult patients and establish any difference between the young adult 
group (Young) and the senior adult group (Adult). 

• To determine the correlations between conventional visual acuity 
and reading visual acuity with the new reading optotype. 

• To determine the correlations between conventional visual acuity 
and reading speed with the new reading optotype.  

 
METHODS 

This is an observational and cross-sectional study of non-consecutive cases. The 
study sample consists of 2 age groups: adults up to 40 years old and adults over 
40 years old. No exclusion was made due to visual impairments. 

All measurements were collected in a single visit. It included 3 parts: consent 
form signature and brief case history, exams needed to know subject limitations 
and conventional VA measuring, and finally reading VA and reading speed VA 
measuring. 
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Tools used in the above mentioned exams: 

 
• Manual frontofocometer (LM-10 DX LED, INDO). 
• Bailey-Lovie visual acuity chart using a string to keep working 

distance. 
• Eye occluder. 
• Fixation test for near vision. 

 
Tools used for measuring reading VA and reading speed VA:  

 
• Ipad Air (Apple Inc) 240 mm height, 169.5 mm width and 7.5 mm 

thick, retina screen and a resolution of 2048x1536 at 264 pixels per 
inch (ppi) at 50 cm. 

• Three PowerPoint presentations (RE, LE and binocular) where each 
sentence consisted of 60± 2 characters, 11 ± 1 words, in “sans-serif” 
font (easier to read due to its lack of crowns), in Spanish and with a 
third-grade grammar and vocabulary level, and reviewed by a 
philologist.  

• Six PowerPoint presentations (RE, LE and binocular) with 9 sentences 
of 60± 2 characters, 11 ± 1 words, retrieved from the same list than 
those from the reading VA, and in Sans-serif font. Visual acuity was 
0.5 logMAR constant.  

• The corresponding PowerPoint was presented to the subject 
according to a randomized list. Subject was instructed to read each 
sentence out loud as quickly as possible without errors. The Audacity 
program was used to record the subjects voice, from the beginning 
of the presentation till the end, so that any reading and total time 
estimation error could be subsequently analyzed with the 
discounted errors through the "Speed Reading (wpm) = 60 * (10-
errors) / duration (s)" equation. 

 
During the reading visual acuity measurement, if the subject made any mistake, 
another similar size sentence was presented to him/her. If the subject read it 
without errors, another shorter sentence was presented. In case of failure, the 
visual acuity value was set by the last sentence the subject was able to read 
without errors. This test was carried out before the reading speed test in order 
to avoid the subject could remember the sentences.  

 
As regards the reading speed measuring, the Audacity program was used to 
record the subjects’ voice from the beginning of the presentation till the end. 
Subsequently, the total time with the discounted errors was estimated through 
the "Speed Reading (wpm) = 60 * (11-errors) / duration (s)" equation. 
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RESULTS 
 
A sample of 121 subjects was used in this study. The sample consisted of 2 
different age groups: the Young group (40 years old or less) and the Adult group 
(over 40 years old). 
 
The following table shows the assessed subjects’ mean age, standard deviation 
and sex distribution: 
 

 Young  Adult 

Mean age 21.91 50.19 

Standard deviation 3.98 5.05 

Females 64 14 

Males 31 12 

The descriptive variable analysis showed the following: 
 

  Young Adult 

  RE LE BINO RE LE BINO 

 
Conven-

tional 
VA 

Mean -0.01 -0.02 -0.07 0.20 0.22 0.10 

Standard 
deviation 

0.11 0.11 0.10 0.17 0.22 0.15 

 
Reading 

VA 

Mean -0.1 -0.09 -0.14 0.02 0.03 -0.04 

Standard 
deviation 

0.09 0.09 0.08 0.13 0.20 0.14 

 
Reading 
speed 

Mean 232.06 230.02 235.39 217.68 217.62 220.71 

Standard 
deviation 

34.45 36.42 34.22 34.90 24.17 34.75 
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The variable correlation showed the following: 
 

  Young Adult 

 
Conventional VA  

 Reading VA 

RE 0.58 (0.000) 0.61 (0.000) 

LE 0.58 (0.000) 0.71 (0.000) 

BINO 0.44 (0.000) 0.70 (0.001) 

 
Conventional VA 

Wpm 

RE 0.08 (0.441) -0.15 (0.452) 

LE -0.05 (0.622) -0.04 (0.830) 

BINO -0.00 (0.974) -0.18 (0.395) 

 
The results of both age group correlation were: 
 

   
Young 

 
Adult 

Bilateral 
significance 

 
Conventional VA  

  

RE -0.01 0.20 0.000 

LE -0.02  0.22 0.000 

BINO -0.07 0.10 0.000 

 
Reading VA 

RE -0.10 0.02  0.000 

LE -0.09 0.03 0.000 

BINO -0.14 -0.04 0.001 

 
Reading speed 

(wpm) 

RE 232.06 217.68 0.069 

LE 230.02 217.62 0.048 

BINO 235.39 220.71 0.067 

 
 
DISCUSSION 
 
Young subjects showed a conventional visual acuity, reading visual acuity and 
reading speed, both monocular and binocular measures, slightly higher than 



 

Facultat d ’ Òptica i Optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2017. Tots els drets reservats. 

13 

 
adults. Additionally, higher visual acuity was observed in both age groups with 
the new optotype design than with that measuring the conventional visual 
acuity. 
 
Subjects with presbyopia showed visual acuity values higher than 0.00 logMAR. 
This might be due to the fact that they did not have the best correction at that 
distance, due to the pupillary diameter or due to the transparency of the 
intraocular means. 

Higher binocular reading speed rate was observed in both age groups compared 
to monocular rate. This was an expected result, bearing in mind that 
binocularity offers a greater deep feeling and more precise saccadic 
movements. 
 
On the other side, the results of the conventional visual acuity and the reading 
visual acuity measures obtained through the new optotype design showed 
clinically significant differences (p < 0.05), and consequently a correlation 
among them. While there were no statistically significant differences (p > 0.05) 
between the conventional visual acuity and the reading speed, in wpm. 
 
Those results were compared in two previous studies and matched the 
correlation between conventional visual acuity and reading visual acuity 
measures, as well as for the significant differences observed with the reading 
speed from the different age groups.  
 
CONCLUSIONS 
 
The new optotype design is clinically acceptable to measure the reading visual 
acuity in adults. No clinically significant differences were found between the 
conventional and the new methods.  
 
On the other side, few differences were observed between reading speed and 
conventional visual acuity, showing an acceptable correlation despite their 
clinically different implications. 

Further studies with larger population samples and different trial 
methodologies are needed to more precisely validate the reading visual acuity 
and the reading speed. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Amb l'avanç de les tecnologies ha augmentat exponencialment la demanda visual 

en distàncies curtes, i la majoria d'aquestes tasques requereixen la lectura.  

La lectura està definida per la RAE (Real Acadèmia Española) com l’acció de llegir, 

és a dir, de passar la vista per l’escrit o l’imprès comprenent la significació dels 

caràcters empleats. Per tant, el procés de la lectura depèn en gran mesura de la 

capacitat del sistema visual per a dur-la a terme. Per aquest motiu, l'estudi de 

l'habilitat lectora és cada cop de major interès.  

Tot i el constant desenvolupament de nous tests per avaluar l’agudesa visual 

existeix una manca d’optotips dissenyats per mesurar l’agudesa visual en lectura i 

velocitat lectora en llengua catalana. 

L'avanç de les tecnologies compren cada vegada més camps, sent el camp de 

l'optometria un dels afectats. En els darrers anys hi ha hagut una renovació i 

actualització de gran part de la maquinària clínica, on els actuals instruments 

permeten diagnòstics  més ràpids i eficients. Per aquest motiu també és important 

l'ús de dispositius electrònics per a la mesura de les habilitats lectores. 

El treball segueix una estricta organització, on la informació pot dividir-se en 

quatre grans apartats. En primer lloc es troba el marc teòric, el qual inclou la 

definició i limitacions de l’agudesa visual, els principals dissenys d’optotips, els 

factors que influeixen en el procés de la lectura i les habilitats visuals que 

requereix, i per últim la velocitat lectora. 

En segon lloc, es presenten els objectius generals i específics en els quals s’ha basat 

el treball. 

Seguidament s’aborda la part experimental, on es fa referència a la instrumentació 

utilitzada i els principis ètics, legals i jurídics que segueix el treball. Així com el 

protocol de mesura per a la realització de les proves. 
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A continuació es presenten els l'estudi dels resultats. On en primer lloc es realitza 

un anàlisi estadístic i en segon lloc es realitza la discussió dels resultats obtinguts i 

la comparació d’aquests amb altres estudis. 

Finalment es mostren les conclusions extretes de l’estudi, s’especifiquen les fonts 

bibliogràfiques consultades i es presenten també els annexos esmentats al llarg 

del treball. 
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2. MARC TEÒRIC 

Aquest apartat es centra en l'explicació dels aspectes teòrics principals sobre 

l'agudesa visual, els factors que la limiten, i els principals optotips i escales 

utilitzats per mesurar aquesta, així com, els aspectes relacionats en la lectura i la 

validació de tests. 

 

2.1 CONCEPTES BÀSICS D'AGUDESA VISUAL 

 

2.1.1 DEFINICIÓ D'AGUDESA VISUAL 

 

L'agudesa visual és la capacitat de resolució espacial del sistema visual, és a dir, la 

capacitat de l'ull per distingir detalls (Jackson, et al., 2004) . 

Matemàticament es defineix com la inversa de l'angle α en el qual es resol 

l'objecte més petit identificat, tal com mostra l’Equació 2.1 (Fermandois, 2011). 

 

        1 
AV = -------- 

       α 

Equació 2.1 Definició matemàtica de l'agudesa visual (AV) 

 

2.1.2 LLINDARS DE DISCRIMINACIÓ VISUAL 

 

L'agudesa visual és una variable de quantificació de la visió. Aquesta pot classificar-

se en tres llindars segons les característiques fisiològiques (Fermandois, 2011): 
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• Mínim visible 

Unitat espacial més petita que el sistema visual és capaç de percebre. Es 

determina calculant el diàmetre mínim que pot tenir un cercle sobre un 

fons perquè sigui percebut, com es veu a la Figura 2.1. 

 
Figura 2.1 Test de detecció del mínim visible 

(https://es.slideshare.net/rhuddystonnem/logmar) 

• Mínim separable 

Habilitat de veure separats dos objectes molt propers. Es realitza amb 

barres verticals d'igual amplada blanques i negres, són les Mires de 

Foucault que es mostren a la Figura 2.2. Aquesta prova rep el nom 

d'agudesa visual de Vernier.  

 
 

Figura 2.2 Test de detecció del mínim separable 
(https://es.slideshare.net/rhuddystonnem/logmar) 

• Mínim reconeixible o discriminable 

Capacitat de reconèixer correctament formes o objectes o la seva 

orientació. S'utilitzen lletres o formes (estímuls), progressivament més 

petites, i cal identificar la seva forma o orientació. L'angle que subtendeix 

a la retina l'optotip més petit que el subjecte és capaç de reconèixer és el 

valor de l'AV. 
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2.1.3 LIMITACIONS DE L'AGUDESA VISUAL 

 

La capacitat del sistema visual per a discriminar objectes es veu afectada per 

diversos factors, tant propis com externs a aquest. Degut a aquesta gran varietat 

de factors que limiten la mesura de l'agudesa visual sorgeix la necessitat de fer 

una divisió en tres grans subgrups, els factors físics, els fisiològics i els psicològics 

(Fermandois, 2011). 

 

2.1.3.1 FACTORS FÍSICS 

 

Quan es parla dels factors físics que limiten l'agudesa visual s'inclouen tant aquells 

que tenen a veure amb les condicions de treball, com la il·luminació ambiental o 

el tipus d'optotip presentat, així com les condicions físiques del subjecte, que són 

l'ametropia, la mida pupil·lar i les aberracions del seu sistema visual. 

• Il·luminació ambiental 

En condicions fotòpiques s'arriba a una agudesa visual màxima, mentre 

que, en adaptació escotòpica o mesòpica els nivells màxims d'agudesa 

visual són relativament més petits. 

El valor de l'agudesa visual es veu incrementat dels 0,025 cd/m2 fins als 60 

cd/m2, per sobre de 80 cd/m2 la variació és molt lleugera, i superior a 500 

cd/m2 és bastant insignificant. Per tant, no és recomanable mesurar 

l'agudesa visual en una habitació fosca, tot i que, la luminància ambiental 

no hauria d'excedir la meitat del fons de l'optotip (Ricci, et al., 1998). 

• Tipus d'optotips 

És molt important tenir en compte els diversos aspectes de les diferents 

cartes d'optotips, ja que, l'agudesa visual es veu afectada pel color, 
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contrast, tipus d'optotip que les formen, espaiat entre optotips o la 

distància de treball d'aquestes. 

L'agudesa visual màxima s'aconsegueix quan el contrast entre els optotips 

i el fons està per sobre 80%. I quan el contrast es redueix per sota d'un 

valor crític (llindar) no es detecta l'objectiu (Ricci, et al., 1998). 

Caràcters com la "S", o altres amb contorns curvilinis com la "D", la "C" i la 

"O", resulten més difícils de reconèixer (Sloan,1974). L'American Journal of 

Ophtalmology el 1993 va establir que la lletra amb major dificultat per a 

ser apreciada és la "C" (Guerrero, 2012). 

• Aquells optotips que presenten els estímuls aïllats aconsegueixen 

agudeses visuals majors que aquells que els tenen agrupats, ja que, es 

produeix un aeecte d'amuntegament que dificulta la clara diferenciació 

dels estímuls. L'agudesa visual també surt més elevada si es tracta d'un 

optotip en vertical, ja que, es perceben millor els caràcters en vertical que 

en horitzontal (Guerrero, 2012). 

Bailey i Lovie, el 1980, van demostrar que "les lletres dins de les paraules 

són, individualment més difícils de reconèixer a causa de la interacció amb 

les lletres veïnes". 

Cada carta d'optotips té unes característiques pròpies, com la distància de 

treball per a la qual s'ha dissenyat, que s'han de respectar per tal 

d'aconseguir les menors alteracions possibles en la mesura de l'agudesa 

visual, es parla més extensament d'aquestes en l'apartat 5.1.3. 

• Ametropia 

L'error refractiu és el factor més clar de disminució de l'agudesa visual. Les 

ametropies provoquen un desenfocament a la retina obtenint així imatges 



 

Facultat d ’ Òptica i Optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2017. Tots els drets reservats. 

23 

amb les vores esmolades, de baixa sensibilitat al contrast i amb 

desenfocament dels detalls fins (Jackson, et al., 2004).  

Això és degut a que la imatge d'un objecte s'enfoca a la retina en un ull 

emmetròpic. En un ull miòpic, una excessiva potència diòptrica, de manera 

que la imatge es focalitza per davant de la retina. I el contrari es produeix 

amb un ull hipermetròpic on el sistema òptic no té prou potència diòptrica 

pel que la imatge focalitza per darrere de la retina, com pot observar-se a 

la Figura 2.3 (Jackson, et al., 2004). 

 

Figura 2.3 Formació de la imatge a la retina segons l'ametropia 

• Mida pupil·lar 

Les pupil·les grans permeten el pas de més llum per estimular la retina i 

redueixen la difracció, però la resolució es veurà afectada per les 

aberracions de l'ull. D'altra banda, una pupil·la petita reduirà les 

aberracions òptiques, però la resolució serà limitada per la difracció. Per 

tant, una pupil·la de grandària mitja d'uns 3 a 5 mm seria òptim, ja que es 

tracta d'un compromís entre els límits de difracció i d'aberració (Jackson, 

et al., 2004). 
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• Aberracions 

Les aberracions òptiques de l'ull provoquen una deformació de la imatge, 

aquesta sol ser imperfecte i de baixa qualitat òptica. Aquestes aberracions 

es produeixen quan els rajos de llum passen pel sistema òptic, ja que 

aquest no és perfecte (Valentina, et al., 2015). 

Les imperfeccions del sistema visual indueixen variacions en el front d’ona 

de l’ull donant lloc aberracions oculars que limiten la qualitat de la imatge 

retinina. Algunes d’aquestes imperfeccions son degudes a les irregularitats 

de les superfícies òptiques oculars i a que l'eix òptic i el visual no 

coincideixen provocant-se que no es formi una imatge de màxima 

resolució. A més, el cristal·lí i la còrnia són irregulars i poden presentar 

lleugeres inclinacions i descentraments l'un de l'altre. Com a conseqüència 

d'això l'ull té un funcionament de només el 40% respecte al que 

teòricament podria tenir si fos un sistema perfecte (Valentina, et al., 2015). 

 

2.1.3.2 FACTORS FISIOLÒGICS 

 

Els factors fisiològics que limiten l'agudesa visual són tots aquells que tenen a 

veure amb les característiques biològiques del pacient, les quals són l'excentricitat 

de fixació, la motilitat ocular, l'edat del subjecte, la monocularitat/binocularitat, 

patologies oculars o sistèmiques, la densitat o posició dels fotoreceptors, 

l'opacitat de medis i els factors neuronals. 

• Excentricitat de fixació 

• Motilitat ocular 

• Edat del subjecte 

• Monocularitat/binocularitat 

• Patologies oculars o sistèmiques 

• Densitat o posició de fotoreceptors 
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• Opacitat de medis 

• Factors neuronals 

 

2.1.3.3 FACTORS PSICOLÒGICS 

 

Els factors psicològics que limiten l'agudesa visual són tots aquells que tenen a 

veure amb la situació del pacient, les quals són:  

• Aprenentatge del subjecte respecte a la prova degut a experiències prèvies 

amb aquesta. 

• Fatiga física o psíquica del subjecte. 

• Motivació per a realitzar la prova o avorriment enfront aquesta. 

 

2.1.4 PRINCIPALS OPTOTIPS DE MESURA 

 

Per tal de mesurar les habilitats oculars existeixen diversos tipus d'optotips. 

Aquests optotips estan dissenyats per a les diferents edats, distàncies, visió, 

habilitats del pacient o segons l'habilitat ocular de la qual es desitja obtenir 

informació, com ara l'agudesa visual o la velocitat lectora. 

Com ja s'ha esmentat es disposa d'optotips per a les diferents edats i limitacions, 

però en aquest cas s'explicaran els optotips més utilitzats per a la població normal, 

de manera que no es comentaran els optotips infantils o aquells dissenyats per a 

baixa visió. 

 
2.1.4.1 CARTA D'OPTOTIPS TIPUS SNELLEN 

Les cartes de tipus Snellen es van introduir el 1862, i han tingut una gran 

acceptació mundial des de fa més d'un segle malgrat les limitacions que presenta 

(Plainis, et al., 2013). 
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La carta consisteix en una sèrie de lletres les quals van disminuint de grandària, tal 

com es veu a la Figura 2.4 (Venkataswamy, 2007).  

 
Figura 2.4 Carta d'optotips tipus Snellen 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Snellen_chart#/media/File:Snellen_chart.svg) 

Totes les lletres tenen una forma determinada de manera que totes podrien ser 

tancades en un quadrat, la mida d'aquest és cinc vegades superior al gruix de línies 

que componen la lletra. Com es pot observar a la Figura 2.5 el quadrat subtendeix 

un angle de cinc minuts d'arc per a una agudesa visual igual a la unitat 

(Venkataswamy, 2007). 

 
 

Figura 2.5 Cada optotip subtendeix un angle de cinc minuts d'arc per a una agudesa visual igual 
a la unitat 

(http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LJLDQW37-XMCCD5-23BQ/Internet%20-
%20Agudeza_visual_esp.pdf) 

La carta de Snellen ha d'estar a una distància de sis metres. I la il·luminació general 

de l'habitació no ha de ser inferior d'una cinquena part de la il·luminació de 

l'optotip (Venkataswamy, 2007). 

Es tracta d'una de les cartes més utilitzades per a mesurar l'agudesa visual gràcies 

a la seva fàcil disponibilitat, ús i a la rapidesa de la prova. Però malgrat la seva 
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àmplia difusió, l'organització gràfica mostra diverses limitacions per a mesures 

estàndard (Ricci, 1998): 

• El fet que no hi hagi el mateix nombre d'optotips per fila provoca que la 

dificultat de la tasca augmenti a mesura que els optotips es tornen més 

petits, ja que augmenta el nombre d'aquests. 

• La progressió de la mida de la lletra és irregular, és a dir, l'escala de mesura 

no és la igual en tota l'extensió de la carta, de manera que el guany o la 

pèrdua d'una línia no té el mateix valor en diferents parts del gràfic. 

• Existeixen diferències en la dificultat de reconeixement dels optotips, ja 

que la carta inclou lletres relativament fàcils com A i L, i més difícil com B, 

E i F. 

• Existeix una diferència de la luminància de fons relacionada amb els 

diferents fabricants de la carta 

Sorgeix d'aquestes limitacions la necessitat d'implantar uns principis 

d'estandardització per tal d'obtenir una mesura de l'agudesa visual universal 

independentment de la carta utilitzada. Aquests principis són (García, et al., 2016): 

 

• Totes les lletres o símbols tenen una llegibilitat similar. 

• Totes les línies d'optotips tenen el mateix nombre de lletres o símbols 

(idealment, cinc). 

• L'espai horitzontal entre les lletres o símbols és igual la seva amplada i 

l'espai vertical entre les línies és igual l'altura de les lletres o símbols de la 

línia inferior. 

• Utilitzen com a escala de mesura el logaritme de l'angle mínim de resolució 

(logMAR). 

• La diferència entre cada línia és homogènia. 

• Tenen una progressió geomètrica i cada línia suposa una variació de 0,1 

unitats logarítmiques, el que representa una diferència en l'agudesa de 

deu vegades respecte a la línia adjacent. 
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• Els optotips han de ser negres sobre un fons blanc, amb una luminància 

d'entre 80 cd/m2 i 160 cd/m2. 

 

2.1.4.2 CARTA D'OPTOTIPS TIPUS BAILEY-LOVIE 

 

En 1976, Bailey i Lovie van incorporar els avantatges de la progressió logarítmica 

(geomètrica) de Green en el seu gràfic i va desenvolupar un protocol rigorós de 

disseny de quadres i proves, que ara s'ha convertit en un estàndard internacional 

(Plainis, et al., 2013). 

 

El seu ús està recomanat per diversos organismes com l'Organització Mundial de 

la Salut, l'International Council of Ophthalmology o el Royal College of 

Ophthalmologists i  s'han imposat en l'àmbit de la recerca, encara que en la 

pràctica clínica habitual segueix sent molt freqüent l'ús dels optotips d'Snellen 

(García, et al., 2016). 

 

A la Figura 2.6 s'observa una carta d'optotips de tipus Bailey-Lovie, la qual està 

formada per estímuls negres tipus no serif d'alt contrast per fila, elaborats amb la 

matriu Snellen i impresos en poliestirè blanc mat, la qual manté una progressió 

logarítmica constant en el quocient entre la diferència de la mida dels estímuls de 

dues línies consecutives (Guerrero, 2012). La carta d'optotips logMar constitueix 

una variant que controla la projecció angular i els espais circumdants dels estímuls 

per augmentar la fiabilitat (Arans, 2017). 
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Figura 2.6 Carta d'optotips de tipus Bailey-Lovie 

(https://opticaldevolution.es.tl/Cartillas-para-lo-medici%F3n-de-la-agudeza-visual-.-.htm) 

El disseny inicial de la carta logMAR es va basar en els postulats de Green de 1872, 

de mantenir una separació entre estímuls igual a la seva amplada, l'espai 

interlineat igual a l'altura de l'estímul del següent nivell, un nombre constant 

d’estímuls amb la mateixa llegibilitat, i una puntuació addicional per cada lletra 

llegida d'acord amb els nivells avaluats (Guerrero, 2012).  

Tal com demostra l’article “Comparación de la efectividad de los optotipos Snellen 

y Bailey Lovie para medir la agudeza visual en pacientes entre cinco y doce años 

con ambliopía refractiva y ambliopía estràbica”, de Nancy P. i Molina M. (2008), 

aquestes característiques permeten que la carta Bailey Lovie tingui una major 

fiabilitat i utilitat per a l'avaluació de pacients ambliops que la carta de Snellen, ja 

que, els pacients ambliops presenten la inhabilitat per discriminar lletres que 

estan molt unides. 

 

2.1.4.3 CARTA D'OPTOTIPS ETDRS 

 

La carta ETDRS fou introduïda el 1980 pel grup The Early Treatment of Diabetic 

Retinopathy Study, i es tracta d'una de les variacions de la carta Bailey-Lovie i per 

tant incorpora les millores típiques d'una carta Bailey-Lovie (Science, 2016).  

Com s'observa a la Figura 2.7 la carta ETDRS està formada per optotips que són un 

subconjunt de 10 lletres Sloan. Cada gràfic té 14 files, amb 5 lletres a cada fila. 

S'han seleccionat els optotips per tenir aproximadament el mateix nivell de 
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dificultat a cada fila. L'espaiat entre lletres en cada fila és igual que la mida de les 

lletres. L'espaiat entre files és el mateix que la mida de les lletres a la fila inferior. 

I la distància d'observació estàndard de 4 m (Dong, 2002).  

 
Figura 2.7 Carta d'optotips tipus ETDRS 

(https://www.precision-vision.com/product/original-series-etdrs-chart-2/) 

Tot i que els gràfics ETDRS i els diagrames originals de Bailey-Lovie utilitzen 

diferents subconjunts de lletres i tipologia, i diferent distància de treball, les altres 

característiques i l'escala de logMAR són iguals (Dong, 2002). 

Una limitació de les cartes originals de l'ETDRS és que no permeten la 

implementació a escala europea, ja que contenen lletres de l'alfabet llatí (romà), 

que no són llegibles per tots els ciutadans europeus. Així que per tal de facilitar la 

detecció de l'agudesa visual en assaigs clínics i l'intercanvi de dades de pacients 

entre clíniques i investigadors a tot Europa són d'ús comú altres símbols com la C 

Landolt i la E direccional. Però amb aquests optotips l'agudesa visual dóna 

resultats més baixos en comparació amb una carta de lletres, tant en pacients amb 

deficiències visuals com a normals, ja que s'utilitzen processos visuals diferents 

(detecció de bretxes) en comptes de la discriminació de lletres (Plainis, et al., 

2013). 

Actualment existeixen cartes modificades per ETDRS a nivell europeu les quals 

contenen un conjunt de lletres romanes que són comuns als tres alfabets 

europeus (llatí, grec i ciríl·lic) i, per tant, són llegibles pels ciutadans europeus. Les 

lletres romanes C, D, N, R, S, V i Z (contingudes en la taula ETDRS estàndard) són 

substituïdes per E, P, X, B, T, M i A, respectivament. La Figura 2.8 i la Figura 2.9 

mostren les versions modificades de la ETDRS estàndard (Plainis, et al., 2013). 
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Figura 2.8 Carta 1 de la versió    Figura 2.9 Carta 2 de la versió 
      europea de ETDRS               europea de ETDRS 

Encara que l'ETDRS té diversos avantatges enfront a la carta de Snellen, i ha 

guanyat un paper en els assaigs clínics, la seva acceptació i penetració en l'àmbit 

clínic rutinari ha estat limitada, potser degut a la grandària i la solidesa de la carta, 

al seu cost, a la disponibilitat o a què el temps de la prova és prolongat. L'estudi 

“Comparison of Snellen and Early Treatment Diabetic Retinopathy Study charts 

using a computer simulation” (Science, 2016), compara la carta de Snellen i 

l'ETDRS i conclou que existeix una millor precisió i reproductibilitat de la carta 

ETDRS, però que aquesta presenta una durada de prova molt més llarga,i que 

aquestes diferències són més pronunciades en el rang d'agudesa visual baixa.  

 

2.1.4.4 OPTOTIPS PER A L'AGUDESA VISUAL D'APROP 

 

La societat moderna està basada en la informació, és per això que les tasques que 

requereixen una visió propera han pres un paper molt important, fins al punt que 

la capacitat de llegir és essencial per a la vida quotidiana i una reducció d'aquesta 

té un impacte considerable en la qualitat de vida (Rosa, 2016). L'agudesa visual 

d'aprop pot ser mesurada amb els tests esmentats anteriorment, dissenyats per a 

una distància de 30-40 cm, tot i que és comú que es faci amb tests de lectura. 

La lectura és una tasca complexa que depèn de diversos factors. Tots aquests 

factors es presenten a continuació en el punt 2.2. 
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La construcció de cartes per mesurar l'agudesa visual propera no va ser exacta 

durant més d'un segle, ja que no s'aplicava la relació entre l'angle visual i la 

grandària d'optotip necessària. Aquest fet era degut probablement a que l'alçada 

de les minúscules no era un criteri d'interès en el negoci d'impressió. Per tant, 

l'alçada exacta de lletres minúscules no es coneixia per a la impressió en plom 

calent i les altures de les lletres minúscules s'havien de determinar amb un 

microscopi, el que conduïa a una inexactitud considerable. Per la qual cosa els 

diagrames de lectura històrics pateixen una considerable manca 

d'estandardització. Actualment les tècniques modernes d'impressió permeten 

aconseguir una impressió precisa amb una desviació de no més de 0.01-0.03 mm 

(Radner, 2017). 

Eduard von Jaeger va desenvolupar els Schrift-Scalen el 1854, que fou la primera 

carta acceptada anterior a la normalització d'optotips de Snellen el 1862. El 1952 

i 1952 va sorgir la idea de la notació N (sistema basat en punts que determina 

l'alçada del bloc d'imprenta de la lletra), amb la intenció de millorar l'anotació 

utilitzada a la carta de Jaeger (sistema de notació propi que va anomenar “J”, mida 

de la lletra més petita identificada a la distància del test, per exemple, 3 J a 40 cm). 

Però aquesta per a valors elevats de N perdia la progressió logarítmica. Així que, 

per tal de millorar aquestes a principis dels anys 60 van sorgir les cartes de lectura 

Sloan, que usaven paràgrafs de text continu de diferents longituds on la mida 

d'impressió més petita era 1.0 M (1,0 M = dimensió a la qual les lletres 

subtendeixen a 5 minuts d'arc a una distància de 1 metre) i la més gran 10 M. I 

després, el 1980, van sorgir les cartes de progressió logarítmica Bailey-Lovie 

(Radner, 2017). 

El 1988, el Comitè de la Funció Visual de l'ICO va publicar els estàndards per a les 

cartes de lectura, amb l'objectiu d'establir mesures d'agudesa visual lectora 

calibrades. Seguint aquests estàndards i EN ISO 8596 es van dissenyar alguns 

diagrames de lectura (Radner, 2017): 



 

Facultat d ’ Òptica i Optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2017. Tots els drets reservats. 

33 

• Carta de lectura Bailey-Lovie: diagrama de lectura de paraules amb una 

progressió logarítmica de grandària i paraules no relacionades de 

tipografia Times Roman (recomanada per la facultat de britànica 

Oftalmòlegs), com pot observar-se a la Figura 2.10. Formada per paraules 

de quatre, set i deu lletres a cada nivell. Les paraules i l'ordre de les 

paraules van ser seleccionats amb la intenció de tenir les primeres lletres 

de les paraules distribuïdes uniformement en tot l'alfabet. Es va cuidar la 

freqüència d'ús de la paraula per evitar associacions sintàctiques evidents 

entre paraules adjacents. Utilitza notació N (punts), unitats M, VAR i 

logMAR amb valors donats per 25 cm. Aquest tipus de carta va ser 

dissenyada per determinar l'agudesa visual lectora i la velocitat lectora en 

un examen simultani (aquest principi també s'ha aplicat a les cartes 

MNREAD i RADNER ).  

 

Figura 2.10 Carta de lectura Bailey-Lovie 

• Reading Oculus Probe II: fa servir paràgrafs llargs d'un llibre escrit per Sven 

Hegin i de The Jungle Book per Rudyard Kipling. Les mides d'impressió 

augmenten de manera logarítmica des de l'agudesa decimal 1.0 a 0.04. 

L'agudesa de lectura es dóna per 25 cm, 32 cm i 40 cm. Està disponible en 

alemany i és un exemple innovador que compleix els estàndards moderns. 

El 2015, la Corporació OCULUS va tornar a publicar les seves cartes de 

lectura.  

• Colenbrander Continuous Text Near Vision Cards: segueixen una escala 

logarítmica, estan disponibles en 12 idiomes. Dissenyades per l'ús a 40 cm 
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(cordó incorporat a la carta per a mantenir la distància), cobreixen de 0,063 

a 1,25 decimal i també donen la notació Snellen i d’unitats M. Formades 

per frases de 44 caràcters incloent espais i tenen un nombre diferent de 

paraules (de 9 a 11 paraules), com pot observar-se en la Figura 2.11.  

 

Figura 2.11 Colenbrander Continuous Text Near Vision Cards 

• Gràfics MNREAD: utilitzen oracions que es caracteritzen per la seva 

longitud, 60 caràcters inclosos espais, amb un període implícit al final d'una 

frase (tres línies per frase), com pot observar-se a la Figura 2.12. 

Disponibles en diversos idiomes. Presenten notació logMAR, Snellen i 

unitats M de 40 cm. 

 

Figura 2.12 Gràfics MNREAD 
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• Gràfics Skread: desenvolupat per avaluar el rendiment de la lectura en 

pacients de baixa visió, i al mateix temps permeten estimar la ubicació dels 

escotomes. Cada paràgraf conté sis lletres individuals i deu paraules no 

relacionades, aleatòriament escollides (60 caràcters, inclosos els espais, 47 

lletres). El nombre de paraules amb dues, tres, quatre, cinc i sis lletres és 

igual en tots els paràgrafs.  

Les mides d'impressió progressen de manera logarítmica i estan donades 

en unitats M de 0.4M a 4.0 M. 

• Diagrames de lectura RADNER: cartes de tres línies constituïdes per 14 

paraules, 82-84 caràcters amb espais inclosos, 22-24 síl·labes, com pot 

observar-se a la Figura 2.13. Proporcionen mesures altament reproduïbles 

d'agudesa visual lectora i velocitat lectora en individus sense deficiència 

visual, amb deficiència visual moderada o amb deficiència visual elevada. 

Es presenta a 32 i 40 cm i està disponible en les anotacions decimal, 

Snellen, M i logRAD (es tracta de la notació logMar però es defineix així per 

a evitar la confusió amb agudesa visual llunyana d'aquesta). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Diagrames de lectura RADNER 
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2.1.5 ESCALES DE NOTACIÓ 

 

En aquest apartat es presenten les escales de notació de l'agudesa visual més 

utilitzades en l'actualitat. Aquestes són la fracció de Snellen, decimal, logMAR i 

VAR (Fermandois, 2011).  

 

2.1.5.1 FRACCIÓ DE SNELLEN 

 

L'Equació 2.2 mostra la fracció de Snellen, on el numerador és la distància del test, 

i el denominador la distància a la qual la lletra subtendiria un angle de 5' 

(Fermandois, 2011). 

 

Distància del test 
AV = ----------------------------------------------------------------------------- 

Distància a la qual la lletra subtendiria un angle de 5 ' 
 

Equació 2.2 Fracció de Snellen 

Per exemple, quan un individu identifica a 2 metres optotips d'agudesa visual 0,2 

(6/24) l'agudesa visual seria: 

2 
AV= --------- = 0,08 

24 
 

2.1.5.2 ESCALA DECIMAL 

 

L'escala decimal consisteix en resoldre la fracció de Snellen a un sol nombre. De 

tal manera que, per exemple, per una AV=20/20 es correspondria amb el valor de 

la unitat (Fermandois, 2011). 
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2.1.5.3 ESCALA logMAR 

 

Aquest tipus d'anotació consisteix en el logaritme del mínim angle de resolució 

(AV en minuts d'arc indicant la mida angular del mínim detall que és capaç de 

resoldre en l’optotip). Matemàticament consisteix en el logaritme de la inversa del 

valor decimal de l'AV. 

Les escales d'optotips que presenten una progressió logarítmica (progressió de 0,1 

unitats logarítmiques) disposen cinc lletres per línia d’optotips i la mateixa 

separació entre files i entre optotips. D'aquesta manera, cada optotip té assignat 

un valor de 0,02 unitats logarítmiques (0,02 × 5 = 0,1). 

La màxima AV es correspon amb el zero i la mínima amb la unitat. Quan l'AV és 

superior a 20/20 el valor de l'logMAR és un nombre negatiu (Fermandois, 2011). 

 
 
2.1.5.4 VALOR DE L'AGUDESA VISUAL (VAR) 
 

El valor d'agudesa visual (VAR, acrònim de l'anglès Visual Acuity Rating) es calcula 

amb els optotips ETDRS bé comptant el nombre de lletres encertades i calculant 

el valor de LogMAR, com es mostra a l'Equació 2.3 o directament utilitzant el valor 

logMAR segons l'Equació 2.4. 

LogMAR = (85 - lletres encertades) × 0,02 

Equació 2.3 Càlcul del valor logMAR segons les lletres encertades 

 

VAR = 100 - 50 x logMAR 

Equació 2.4 Càlcul del VAR des de valor logMAR 
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En aquesta escala el valor de 100 es correspon amb l'AV de 20/20 (1,0), un VAR = 

50 a l'AV 20/200 (0,1) i el valor VAR = 0 amb l'AV 20/2000 (taula 1-1). 

Aquest sistema de notació de l'AV és molt emprat en investigació per permetre 

una manera més precisa de «mesurar» i anotar el valor de l'AV sense 

aproximacions. 

Per determinar el valor d'AV (VAR) s'anoten els optotips correctament identificats 

(generalment es presenten a 4 m). Si el valor és inferior a 20, cal disminuir la 

distància de presentació a 1 m i s'utilitzarà el valor d'optotips correctament 

identificats a 1 m pel càlcul final. Si és superior a 20, se li sumen 30 unitats per al 

càlcul final (30 unitats es corresponen amb 5 línies de optotips i la mida angular 

de la 6a línia d'optotips a 4 m és igual que la 1a línia a 4 m) (Fermandois, 2011). 

La Taula 2.1 compara l'escala VAR amb totes les escales explicades anteriorment 

(Fermandois, 2011). 

 

Taula 2.1 Taula comparativa de les escales més utilitzades 



 

Facultat d ’ Òptica i Optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2017. Tots els drets reservats. 

39 

 
2.2 LECTURA 

 

Mitjançant la lectura, establim contacte amb els pensaments i la imaginació de 

persones molt allunyades en el temps i en l'espai, aprenem d'elles i compartim els 

seus sentiments. Aquestes qualitats funcionals fan que la lectura sigui tan 

important (Nacional, et al., 2017). 

Les capacitats necessàries perquè es doni una lectura correcta poden resumir-se 

en (Nacional, et al., 2017): 

 

• Capacitats pragmàtiques 

Comprendre que la lletra impresa posseeix significat, que la lectura és 
direccional, que representa els objectes o la parla o que té paraules 
especials per descriure els seus trets i activitats. 

• Capacitats en el nivell de la paraula 

Reconèixer els detalls de les lletres (distingir les diferències entre la "p" i la 
"d" o que les paraules estan compostes per lletres). 

• Capacitat fonètica 

Capacitat de "sentir" els diferents sons de les paraules, reconèixer les 
diferències i semblances de les paraules. 

• Consciència de la correspondència entre els grafemes i els fonemes 

Capacitat d'aplicar el coneixement alfabètic per descodificar paraules 
desconegudes. Capacitat de dividir les paraules en els seus elements 
constitutius, pronunciar les síl·labes de les paraules o combinar les parts 
d'una paraula per formar-ne de noves. 
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• Capacitats en el nivell sintàctic 

Reconèixer i utilitzar els patrons de les oracions que componen el text o 
emprar el context dins la frase. 

• Capacitats en el nivell del discurs 

Comprendre les relacions entre les parts del text, incloent-hi el 
reconeixement dels elements ordinaris i el coneixement general de les 
estructures d'un text (narració i exposició). 

L'estudi de la lectura ha estat i continua sent el centre de moltes investigacions. 

Aquest pot tenir diferents enfocaments dins la Psicologia Cognitiva, els quals són 

(Alonso, 2013): 

• Enfocament cognitiu 

Des d’aquest punt de vista les dificultats en la lectura deriven de les 
carències instrumentals, socioculturals o de trastorns de l'afectivitat. 

• Enfocament organicista 

Centra les dificultats de la lectura en la naturalesa neurològica o 
hereditària del lector. 

• Enfocament neuropsicològic 

Afirma que les dificultats en la lectura són degudes als mecanismes 
neurològics i a l'arquitectura funcional del cervell. Aquestes es resoldrien 
a través de varies possibilitats interactives i simultànies. 

• Enfocament optomètric 

Es tracta d'un enfocament multidisciplinari, ja que passa el camp 
psicològic. Principalment es centra en els moviments oculars, 
l'acomodació, la binocularitat i la percepció visual. 
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5.2.1 MOVIMENTS OCULARS DURANT LA LECTURA 

 

Els ulls es mouen perquè el nostre sistema visual analitza millor la imatge quan 

aquesta es manté fixa a la retina. Si no disposéssim dels moviments oculars, els 

quals estabilitzen l'angle de la mirada, en cada moviment les imatges canviarien 

de localització a la retina. La Taula 2.2 mostra els moviments encarregats de 

compensar els moviments del cap (Nacional, et al., 2017). 

 

Taula 2.2 Moviments encarregats de compensar els moviments del cap 

Emile Javal, el 1905 va observar que els ulls no realitzen moviments continus al 

llegir sinó que duen a terme una successió de salts i pauses, es tracta dels 

moviments sacàdics. Principalment els moviments que realitzen els ulls en la 

lectura són (Nacional, et al., 2017): 

• Moviments sacàdics 

Es tracta dels moviments que realitzen el salt d'esquerra a dreta. Tenen 
una duració de 20-40 ms. 

• Pauses de fixació 

Són els moviments encarregats de la fixació correcta del text. Tenen una 
duració de 0,25 s per fixació i formen el 90% del temps total de lectura. 

• Moviments de convergència 

Es tracta dels moviments que permeten passar a visió propera 

• Moviments de regressió 

Són els moviments encarregats dels salts cap enrere durant la lectura. 
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• Moviments d'acomodació 

Moviments encarregats de realitzar adequadament l'enfoc d'objectes a 
diferents distàncies. 

L'estudi dels moviments oculars en la pràctica clínica es pot fer mitjançant 

l'observació directa de l'examinador, amb proves electrodiagnòstiques o amb 

tests estandarditzats amb format visuo-verbal cronometrat. Aquests estudis 

permeten valorar la qualitat i precisió dels moviments (Álvarez, 2004). 

 

2.2.2 IMPORTÀNCIA DE L'ACOMODACIÓ 

 

L'acomodació és la capacitat d'enfocar objectes situats a diferents distàncies per 

veure'ls nítidament. Aquesta té lloc degut a la contracció del múscul ciliar, la qual 

cosa provoca una relaxació del lligament suspensori i que el cristal·lí adopti una 

forma esfèrica. La Figura 2.14 mostra el procés d'acomodació i com el cristal·lí 

canvia de forma gràcies a la seva elasticitat (Cabanillas, 2013). 

 

Figura 2.14 Procés d'acomodació i canvi de forma del cristal·lí 

Amb l'augment de l'edat es va perdent l'elasticitat del cristal·lí i això provoca que 

tot i que el múscul ciliar funcioni correctament l'acomodació no es pugui dur a 

terme de la mateixa forma que ho feia uns anys abans (Cabanillas, 2013). Aquesta 

curvatura del cristal·lí que es produeix majoritàriament a la superfície frontal 

permet variar ràpidament el poder refractiu i enfocar així els objectes 
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correctament a la retina (Arans, 2017). Per tant, l'acomodació és un procés 

fonamental en la lectura, ja que si la imatge no es forma correctament sobre la 

retina, no serà possible realitzar una bona lectura. 

 
2.2.3 BINOCULARITAT EN LA LECTURA 

 

La binocularitat és el procés que ens permet percebre un únic objecte tot que es 

formi una imatge d'aquest per cadascun dels ulls. Aquest fet és degut a que les 

imatges es formen en dos punts similars de les retines. Perquè això es compleixi, 

és necessari i indispensable que l'angle òptic format pels eixos òptics 

corresponents a cada un dels ulls coincideixi amb l'objecte (Fornells, 1915). 

La visió binocular ens dóna idea de la tercera dimensió dels cossos, fa percebre la 

profunditat, ens dóna la sensació de relleu (Fornells, 1915). 

Diversos estudis indiquen que els nens amb problemes de lectura mostren una 

incidència més alta de desordres de la visió binocular que els lectors normals. 

Aquestes anomalies són (Palomo, 2010):  

• Exofòria en prop 

• Fòria vertical 

• Vergències fusionals disminuïdes 

• Aniseiconia 

• Anisometropia 

• Disparitat de fixació 

• Insuficiència de convergència.  

Sent la insuficiència de convergència l'anomalia més destacada en pacients amb 

problemes en la lectura.  
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2.2.4 PROCÉS NEUROLÒGIC DE LA LECTURA 

 

La lectura requereix diferents habilitats neuropsicològiques i cognitives, 

components funcionals de les quals es localitzen principalment en l'hemisferi 

esquerre. La Figura 2.15 mostra les àrees cerebrals implicades en la lectura 

(Nacional, et al., 2017). 

 

Figura 2.15 Àrees cerebrals implicades en la lectura 

En primer lloc la imatge formada sobre la retina es projecta a l'escorça estriada, 

equivalent a l'àrea 17 de Brodmann, situa al lòbul occipital. Seguidament a les 

àrees 18 i 19 de Brodmann, també localitzades en el lòbul occipital, s'analitzen les 

característiques fonamentals de la imatge, i és així com es produeix la identificació 

dels grafemes. 

A continuació, gràcies a la comunicació entre hemisferis la informació arriba a 

l'àrea 39 de Brodmann, on es produeix la correspondència entre grafemes i 

fonemes. 
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Finalment la informació és transmesa a l'àrea 22 de Brodmann o àrea de 

Wermicke, situada a la part posterior del lòbul temporal superior, i és aquí on es 

reconeixen i comprenen les paraules i els significats de les oracions (Nacional, et 

al., 2017). 

2.2.5 VELOCITAT LECTORA 

 

La velocitat lectora es defineix com la rapidesa de lectura que presenten els 

subjectes durant un determinat període de temps (Escurra, 2003). 

Els lectors amb vocabularis inadequats que llegeixen a poc a poc, tendeixen a llegir 

menys, aquest fet provoca que tinguin un desenvolupament més lent del seu 

vocabulari, i que per tant, s'inhibeix el desenvolupament de l'habilitat lectora. 

Fry (1975), distingeix tres nivells de velocitat lectora, segons el tipus de lectura que 

es realitza (Escurra, 2003): 

• Lectura corrent i comú 

Inclou la lectura diària de revistes, llibres i textos fàcils. Normalment es 
desenvolupa a una velocitat de 250-500 paraules per minut (Ppm) i amb 
un nivell comprensiu d'aproximadament 70%. 

• Lectura d'estudi 

És aquella que s'utilitza quan es llegeixen materials més difícils que exigeix 
un alt nivell de concentració i atenció. En general es desenvolupa a una 
velocitat de 180-200 paraules per minut i aconsegueix un nivell 
comprensiu d'aproximadament un 90%. 

• Lectura superficial 

En aquest tipus de lectura només es fa una exploració del test. 
Normalment el seu nivell comprensiu es troba situat en el 50% i la seva 
velocitat pot superar les 800 ppm. 
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Existeixen diferents opinions sobre els llindars de la velocitat lectora. Alguns 

autors suggereixen que 180 paraules per minut seria velocitat normal, i que per 

sota d'això seria una lectura massa lenta per aconseguir una comprensió eficaç 

d'aquesta.  

Els principals factors que influeixen en el desenvolupament d'una lectura lenta són 

(Escurra, 2003): 

• Llegir tot a la mateixa velocitat 

Per a realitzar una lectura adequada, s'ha de saber adaptar la velocitat de 
la lectura al nivell de dificultat del text. 

• Moviments ineficients dels ulls 

Degut a la realització de regressions innecessàries, de moviments arítmics, 
o d'escombrades de retorn defectuoses. 

• Poca superfície de fixació 

Els ulls perceben entre 3 i 4 paraules cada vegada que es fixen.  

• Subvocalizació 

Apareix quan la lectura no es duu a terme de forma interna, sinó que es 
van dient les paraules segons es van llegint. Això limita la velocitat de 
lectura a la velocitat amb la qual es parla. 

• Baixa concentració 

La concentració és la capacitat de mantenir l'atenció. Les distraccions 
internes i externes afecten negativament a la velocitat lectora. 

• Memòria 

Llegir a poc a poc fragmenta el material de lectura limitant així la 
perspectiva del contingut, mentre que, llegir ràpid permet captar 
conceptes i idees amb major claredat. 
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3. JUSTIFICACIÓ 

Amb l'avanç de les tecnologies ha augmentat exponencialment la demanda visual 

en distàncies curtes, i aquestes majoritàriament requereixen la lectura.  

Resulta evident que l'agudesa visual en visió propera hauria de mesurar-se tenint 

en compte la capacitat del sistema visual de realitzar una correcta lectura i no 

únicament la discriminació d'objectes, d'aquí la finalitat d’aquest treball, valorar 

un nou optotip per avaluar l'agudesa visual en lectura en la població adulta. 

A més, l'ús de dispositius portàtils fa possible una estandardització de les mesures 

gràcies a que molts models de tauletes tenen pantalles amb característiques 

similars com la cromaticitat i resolució. És a dir, si es tenen en compte les dades 

tècniques del disseny de les tauletes, qualsevol operador que utilitzi la mateixa 

pantalla mesurarà la funció visual en les mateixes condicions. 

Per aquest motiu, cal fer un nou plantejament de la mesura de l'agudesa visual en 

la pràctica clínica, ja que aquesta es mesura amb tests convencionals d'optotips 

individuals, deixant de banda la complexitat de la lectura. 
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4. OBJECTIUS 

OBJECTIU PRINCIPAL 

L'objectiu principal d’aquest treball és la valoració d'un nou optotip per avaluar 

l'agudesa visual en lectura i la velocitat lectora en diferents franges etàries de la 

població adulta.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

• Determinar els paràmetres visuals de les habilitats visual i lectores en 

pacients adults i determinar si existeixen diferencies entre el grup d’adults 

joves (Joves) i el grup d’adults sènior (Adults). 

• Determinar les correlacions de l’agudesa visual convencional i agudesa 

visual lectora amb el nou optotip lectura. 

• Determinar les correlacions de l’agudesa visual convencional i la velocitat 

lectora amb el nous optotip de lectura.  
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5. INSTRUMENTACIÓ 

En aquest apartat s'expliquen els instruments utilitzats per a les diferents mesures 

clíniques necessàries per a la realització de l'estudi, així com, les condicions 

adequades per poder dur-les a terme. 

 

5.1 INSTRUMENTACIÓ PROVES PRÈVIES 

 

En primer lloc per a la realització de les proves prèvies es requereix: 

• Per a la mesura de la correcció habitual del subjecte, un frontofocòmetre 

manual (LM-10 DX LED, INDO). 

• Per a la mesura de l'agudesa visual convencional, una carta d’agudesa 

visual Bailey-Lovie per a visió propera, d’escala logarítmica logMAR, amb 

un cordill de 40cm per tal de tenir la distància a la qual s'ha de realitzar la 

prova controlada en tot moment, com pot observar-se a la Figura 5.1. I un 

oclusor per a poder mesurar l'agudesa visual monocular. 

 
Figura 5.1 Carta d'agudesa visual logarítmica logMAR 

(http://www.qvision.es/blogs/javier-sebastian/2017/03/20/revision-sistematica-de-la-
evaluacion-de-la-agudeza-visual-de-cerca-de-0-13-anos-de-edad-con-vision-normal-y-con-baja-

vision/) 
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• Per a la realització del Cover Test, un oclusor (Figura 5.2) i un test de fixació 

per a visió propera. 

• Per a la prova de Maddox vertical, les varetes de Maddox (Figura 5.2) i una 

llum puntual. 

 
Figura 5.2 Oclusor i vareta de Maddox 

(https://www.fisioportunity.com/es/posturologia/1614-oclusor-negro-maddox-rojo.html) 

• Per a la mesura del punt pròxim d'acomodació, un oclusor, un test de 

fixació per a visió propera i una regleta de mesura. 

• Per a la mesura del punt pròxim de convergència, un optotip objecte i una 

regleta de mesura. 

 

5.2 INSTRUMENTACIÓ AGUDESA VISUAL LECTORA 

 

Per a la mesura de l'agudesa visual lectora es requereix: 

• Un Ipad Air (Apple Inc) amb pantalla retina de 9,7 polzades (diagonal). Amb 

unes dimensions de 240 mm d'alçada, 169,5 mm d'amplada i 7,5 mm de 

gruix, com pot observar-se a la Figura 5.3. I un sistema Multi-Touch 

retroil·luminat per LED, tecnologia IPS, resolució de 2048x1536 a 264 píxels 

per polzada (ppi) i revestiment oleofòbic resistent a marques dactilars. S'ha 

seleccionat aquest tipus de pantalla, ja que, proporciona imatges més 

nítides per la major resolució i saturació del color, proporcionant així una 

lectura i visualització de les imatges més agradable. 
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Figura 5.3 Dimensions del Ipad Air pantalla retina 

(https://www.accomputer.es/wp-content/uploads/dimensiones-ipad.jpg) 

 

• Cordill de 50 cm per controlar la distància de treball. 

• Oclusor per a la mesura de l'agudesa visual monocular. 

• Tres presentacions Power Point ( per a UD, UE i binocular) amb dues frases 

del mateix nivell per cada agudesa visual.  

Cada frase consta de 60± 2 caràcters, 11 ± 1 paraules, com pot observar-se 

a la Figura 5.4. Les frases són en castellà amb un lèxic i gramàtica a un nivell 

de tercer de primària, revisades per una filòloga. 

Per a la realització dels Power Point s'ha seleccionat una tipografia “sans-

serif”, ja que, aquestes no tenen gràcies, coronaments o remats en les 

terminacions dels seus traços i per tant, resulten més fàcils de llegir. 

L'elecció final ha sigut la font “Helvetica” perquè és una de les “sans serif” 

més comuns i, a més a més, és similar a l'Arial però amb una menor 

diferència d'alçada entre les majúscules i les minúscules. 

Per tal que l'agudesa visual de cada diapositiva vagi de 0,8 a -0,3 s'ha de 

tenir en compte la resolució de la pantalla (quantitat de píxels per 

mil·límetre que presenta) i fer a cada diapositiva les frases amb els punts 

adequats.  
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Tenint en compte que cada instrument té la seva resolució, depenent dels 

píxels per mil·límetre de pantalla, resulta evident que en una pantalla 

estàndard, on la resolució és més dolenta, la mida de lletra més petita que 

es pot presentar és més gran que la d'una carta impresa. En aquests casos 

el que s'ha de fer és augmentar la distància de treball. En aquest cas no ha 

sigut necessari augmentar la distància, ja que, l'Ipad Air té una tecnologia 

retina amb una molt bona resolució. 

 

Figura 5.4 Exemple d'una de les frases de les presentacions Power Point (AV 0,8 logMAR) 

 

5.3 INSTRUMENTACIÓ VELOCITAT LECTORA 

 

Per a la mesura de la velocitat lectora es requereix: 

• Un Ipad Air (Apple Inc) amb pantalla retina de 9,7 polzades (diagonal).  

• Cordill de 50 cm per controlar la distància de treball. 

• Oclusor per a la mesura de la velocitat lectora monocular. 

• Sis presentacions Power Point (per a UD, UE i binocular) amb 9 frases 

diferents cada per presentació per evitar l'aprenentatge. Cada frase consta 
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de 60± 2 caràcters, 11 ± 1 paraules, com pot observar-se a la Figura 5.5. 

Les frases són en castellà amb un lèxic i gramàtica a un nivell de tercer de 

primària, revisades per una filòloga. 

També s’ha seleccionat una font Helvetica (tipografía sans-serif) per les 

frases en el iPad, com per la mesura de l’agudesa visual lectora, però amb 

una agudesa visual constant de 0,5 logMAR. 

 

Figura 5.5 Exemple d'una de les frases de les presentacions Power Point 

• Programa Audacity per a enregistrar la veu del subjecte des de l'inici de la 

presentació fins al final.  

La Figura 5.6 mostra com posteriorment gràcies a la gravació amb el 

programa Audacity es pot mesurar el temps exacte de cada frase (amb una 

resolució de <0,005s). 
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Figura 5.6 Mesura del temps exacte de cada frase 

• Full enregistrament errors (Annex 4), necessari per a portar un registre 

dels errors comesos de cada subjecte a cada frase. L'estudi d'aquests 

errors es realitza posteriorment a la prova gràcies a l'enregistrament amb 

l'Audacity. Per saber el temps final tenint en compte els errors s'aplica la 

Equació 5.1. 

                    11 - errors 
wpm = 60 x -------------------- 

                    duració (s) 

Equació 5.1 Formula per calcular el temps ajustat tenint en compte els errrors 
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6. METODOLOGIA 

 
6.1 REQUISITS ÈTICS, LEGALS I JURÍDICS 

 

En aquest estudi s'han seguit els principis ètics marcats per la Declaració de 

Hèlsinki de l'Associació Mèdica Mundial (AMM).  

Seguint la declaració de Hèlsinki el mètode d'estudi està justificat en un protocol 

d'investigació. Aquest no inclou arranjaments de possibles danys als participants, 

ja que, no es manté contacte físic amb el sistema visual del pacient, es tracta de 

proves no invasives. 

Aquest estudi respecta la intimitat dels participants en tot moment seguint el 

principi 22 (Privacitat i confidencialitat) de la Declaració de Hèlsinki. 

Els participants han estat degudament informats del dret de participar o no en la 

investigació i de retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense exposar-

se a represàlies, a més, tenen l'opció de ser informats posteriorment sobre els 

resultats generals de l'estudi. 

Un cop s'ha assegurat que els participants han entès tota la informació es demana 

que firmin un consentiment informat per escrit. 

 

6.2 PROTOCOL DE MESURA 

 

Les mesures d'aquest estudi són preses es una única sessió on es realitzen totes 

les proves. Aquesta sessió es divideix en tres parts, en primer lloc es duu a terme 

la firma del consentiment i una breu anamnesi, en segon lloc es realitzin les proves 

necessàries per a conèixer les limitacions dels subjectes i la mesura de l'AV 
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convencional, i per últim les proves d’interès de l'estudi, és a dir, l'AV lectora i la 

velocitat lectora. 

 

6.2.1 SELECCIÓ DE LA MOSTRA 

 

La mostra de l'estudi es divideix en dos grups d'edat. Es compara la població dels 

joves (menors de 40 anys) amb la població dels adult (majors de 40 anys). 

No hi ha exclusió per limitacions visuals, ja que, ens interessa comprovar la 

diferent efectivitat dels tests en totes les possibles limitacions que puguin tenir els 

subjectes. L'únic criteri d’exclusió on els casos en que el subjecte presenti una AV 

inferior al 0.5 logMAR, en aquest cas no realitzarà la prova de velocitat lectora 

però si les altres. 

 

6.2.2 PRIMERA PART DE LA SESSIÓ 

 

En primer lloc el subjecte ha de firmar el consentiment informat (Annex 1), un cop 

firmat es passa a l'anamnesi. On es pregunten: 

• Les dades personals necessàries (nom, data naixement, sexe, procedència, 

telèfon). 

• Si és usuari de lents de contacte. 

• Si té història prèvia de cirurgia refractiva (tècnica, data, nº diòptries). 

• Si té història prèvia de cirurgia d'estrabisme (data, nº diòptries/tipus estr., 

ambliopia, tractament postcx). 

• Si té alguna patologia ocular (quina, tractament, seqüeles) o altres 

(traumatisme, etc.). 

• Si pren medicació. 

• Si presenta alguna simptomatologia. 
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I al tractar-se de l'avaluació d'una prova lectora, també es demana per les 

limitacions en lectura (dislèxia, TDH, altres), el rendiment acadèmic en cas de 

nens, la llengua dominant i les hores aproximades de lectura diàries. 

 

6.2.3 SEGONA PART DE LA SESSIÓ 

 

Seguidament es realitzen les poves prèvies que ens donen informació de les 

possibles limitacions del subjecte, les quals són: 

• Mesura de la correcció habitual del subjecte (frontofocòmetre). 

• Agudesa visual de prop monocular i binocular amb una carta d’agudesa 

visual d’escala logarítmica logMAR a una distància de 40 centímetres. 

• Cover Test en visió de prop per determinar les fòries o tròpies. 

• Maddox vertical en visió de prop per determinar les fòries o tròpies. 

• Reserves en cas de problema de binocularitat per saber si aquest està 

compensat o descompensat.  

• Punt pròxim d’acomodació mitjançant el mètode d’acostament. 

• Punt pròxim de convergència amb optotip objecte. 

 

6.2.4 TERCERA PART DE LA SESSIÓ 

 

Mesura de l'agudesa visual lectora 

• Es col·loca l’Ipad a 50 centímetres del pacient, comprovant la distància 

gràcies a un cordill que està lligat a l'Ipad i que el subjecte ha d'aguantar a 

l'altura dels seus ulls i mantenir-la tensa durant tota la prova.  

• Es posa la presentació Power Point de forma aleatòria per eliminar el factor 

de l'aprenentatge. Aquest indica tant la presentació que pertoca a cada ull, 

com l'ordre pel qual s'ha de començar l'examen.  
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• El subjecte és instruït a llegir cada frase en veu alta el més ràpid possible i 

sense cometre errors.  

• Quan el subjecte s’equivoca, se li torna a presentar una altra frase de la 

mateixa mida, i si aquesta vegada ha llegit la frase sense cometre cap error, 

se li presenta una altra frase de mida inferior o agudesa visual superior. En 

el cas que falli la segona frase de la mateixa agudesa visual s’atura la prova. 

El valor d’agudesa visual en lectura ve determinat per l’última frase que el 

subjecte ha sigut capaç de llegir sense cometre errors. 

• Finalment, tots els resultats són anotats a una base de dades Excel per tal 

d’organitzar-los i per a poder fer el posterior anàlisi estadístic i extreure’n 

els resultats (Annex 5). 

Aquesta prova es fa abans que la de velocitat lectora, ja que, si el subjecte ha llegit 

prèviament les frases en la prova de velocitat lectora, encara que no pugui distingir 

les paraules, per l’efecte de la memòria, podria intuir-les o endevinar-les, i el valor 

real de l’agudesa visual en lectura es podria veure afectat. 

Mesura de la velocitat lectora 

• Es col·loca l’Ipad a 50 centímetres del pacient, comprovant la distància 

gràcies a un cordill que està lligat a l'Ipad i que el subjecte ha d'aguantar a 

l'altura dels seus ulls i mantenir-la tensa durant tota la prova.  

• Es posa la presentació Power Point de forma aleatòria per eliminar el factor 

de l'aprenentatge, tenint en compte tant la presentació que pertoca a cada 

ull com l'ordre pel qual s'ha de començar l'examen.  

• El subjecte és instruït a llegir cada frase en veu alta el més ràpid possible i 

sense cometre errors.  

• Un cop que el subjecte ha entès correctament la metodologia, 

l’examinador posa en marxa el programa Audacity per enregistrar la 

lectura de les frases sense interrupcions i es comença la prova.  

• Quan el subjecte ha acabat de llegir totes les frases es para la gravació i es 

guarden els registres de l'Audacity per al posterior estudi dels errors 
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comesos en la lectura i el càlcul del temps total amb els errors 

descomptats. 

• Finalment, tots els resultats són anotats a una base de dades Excel. 
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7. RESULTATS 

 

En aquest apartat es presenten els resultats obtinguts durant l'estudi. En primer 

lloc es fa un anàlisi descriptiu, i en segon lloc es fa un anàlisi interferencial. Les 

dades s'han processat amb el programa Excel (Microsoft) i l'anàlisi estadístic s'ha 

dut a terme mitjançant el programa SPSS versió 25. 

 

7.1 ANÀLISIS DESCRIPTIU 

 

A continuació es presenten els resultats descriptius de les mostres estudiades i les 

seus paràmetres visuals. 

 

7.1.1 DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA 

 

En aquest estudi s'ha treballat amb una mostra de 121 subjectes. Aquesta mostra 

esta composta per dos grups d'edat diferents, el grup del Joves, menors de 40 anys 

i el segon, el dels Adults, majors de 40 anys. 

 

La Taula 7.1 mostra la mitjana d’edat, la desviació estàndard i els valors màxims i 

mínims dels subjectes avaluats. 

 Joves  Adults 

Mitjana 21.91 50.19 

Desviació estàndard 3.98 5.05 

Màxim 39 59 

Mínim 18 41 

 

Taula 7.1 Descriptiva de la mijana d’edats de la mostra 
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Al Grafic 7.1 i al Gràfic 7.2 pot observar-se una distribució de la mostra per sexes 

en ambdós grups d'edat. 

 

 
Gràfic 7.1 Descriptiu de la distribució de sexes dels Joves 

 

 

Gràfic 7.2 Descriptiu de la distribució de sexes dels Adults 

 

Es realitza la mitjana, la desviació estàndard, el màxim i el mínim de l’equivalent 

esfèric (EE) de l’error refractiu de l’ull dret i  l’ull esquerre en VP dels dos grups 

d'edat, com pots observar-se en la Taula 7.2. 

 

 

 

 

Dones
67,37%

Homes
32,63%

Joves

Dones Homes

Dones
66,67%

Homes
33,33%

Adults

Dones Homes
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  Joves Adults 

Mitjana EE UD -0.87 1.16 

UE -0.91 1.37 

Desviació estàndard 
EE 

UD 1.94 1.91 

UE 1.96 1.97 

Màxim d'EE UD 6.50 5.00 

UE 6.50 5.50 

Mínim d'EE UD -7.25 -3.00 

UE -7.00 -1.12 
 

Taula 7.2 Descriptiva de l’error refractiu de la mostra en VP 

 

La Taula 7.3 mostra la freqüència de les fòries horitzontals en visió propera dels 

dos grups d’edats. 

 

 Joves Adults 

Ortofòria 27.4 % 38.5 % 

Endofòria 13.7 % 3.8 % 

Exofòria 58,9 % 53.8 % 

Endotròpia 0.0 % 0.0 % 

Exotròpia 0.0 % 3.8 % 

 

Taula 7.3 Descriptiva de les fòries horitzontals 

 

A la Taula 7.4 es mostra la mitjana, la desviació estàndard, el màxim i el mínim del 

punt pròxim de convergència (PPC) dels dos grups d'edat. 
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 Joves Adults 

 Ruptura Recuperació Ruptura Recuperació 

Mitjana 6.68 9.38 10.66 14.19 

Desviació estàndard 2.97 2.89 6.66 7.07 

Màxim 20.00 20.00 30.00 30.00 

Mínim 3.00 4.00 4.00 4.00 

 

Taula 7.4 Descriptiva del punt pròxim de convergència (PPC) 

 

Finalment la Taula 7.5 mostra la mitjana, la desviació estàndard, el màxim i el 

mínim del punt pròxim d'acomodació (PPA) dels dos grups d'edat. 

 

 Joves Adults 

 UD UE UD UE 

Mitjana 12.00 13.06 7.18 7.50 

Desviació estàndard 3.88 5.30 0.72 1.18 

Màxim 33.33 33.33 7.69 8.33 

Mínim 6.25 5.88 6.67 6.67 

 

Taula 7.5 Descriptiva del punt pròxim d'acomodació (PPA) 

 
7.1.2 DESCRIPCIÓ DE LES VARIABLES 

 

La descripció de les variables és la realització d'un anàlisis dels paràmetres 

descriptius més importants de les variables, és a dir, de la mitjana i la desviació 

estàndard. Les variables que s'analitzen són l'agudesa visual i la velocitat lectora. 
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7.1.2.1 AGUDESA VISUAL 

 

Per una banda es fa la mitjana, la desviació estàndard, el màxim i el mínim de 

l'agudesa visual d'aprop dels dos grups d'edat mesurada amb optotip convencional 

logMAR, com pot observar-se a la Taula 7.6. 

 

 Joves Adults 

 UD UE BINO UD UE BINO 

Mitjana  -0.01 -0.02 -0.07 0.20 0.22 0.10 

Desviació estàndard 0.11 0.11 0.10 0.17 0.22 0.15 

Màxim  0.3 0.3 0.3 0.58 0.8 0.5 

Mínim  -0.26 -0.4 -0.3 -0.12 -0.14 -0.16 

 

Taula 7.6 Valors obtinguts en la mesura de l’agudesa visual amb optotip convencional logMAR 

 

I per altra banda, la Taula 7.7, mostra mitjana, la desviació estàndard, el màxim i 

el mínim de l'agudesa visual lectora dels dos grups d'edat. 

 

 Joves Adults 

 UD UE BINO UD UE BINO 

Mitjana  -0.1 -0.09 -0.14 0.02 0.03 -0.04 

Desviació estàndard  0.09 0.09 0.08 0.13 0.20 0.14 

Màxim  0.3 0.2 0.2 0.3 0.8 0.3 

Mínim  -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 

 

Taula 7.7 Valors obtinguts en la mesura de l’agudesa visual lectora 
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7.1.2.2 VELOCITAT LECTORA 

 

A la Taula 7.8 es mostra la mitjana, la desviació estàndard, el màxim i el mínim de 

la velocitat lectora dels dos grups d’edat. 

 

 Joves Adults 

 UD UE BINO UD UE BINO 

Mitjana 2.78 2.79 2.77 2.98 2.95 2.90 

Desviació estàndard  0.39 0.36 0.34 0.39 0.30 0.41 

Màxim 5.01 4.29 3.65 4.23 3.57 3.90 

Mínim 2.05 1.99 2.00 2.12 2.44 2.14 

 

Taula 7.8 Valors obtinguts en la mesura de la velocitat lectora 

 

A la Taula 7.9 es presenta la mitjana, la desviació estàndard, el màxim i el mínim 

de la velocitat lectora, en paraules per minut (wpm), dels dos grups d’edat. 

 

 Joves Adults 

 UD UE BINO UD UE BINO 

Mitjana 232.06 230.02 235.39 217.68 217.62 220.71 

Desviació estàndard 34.45 36.42 34.22 34.90 24.17 34.75 

Màxim 323.5 332.7 323.2 302.9 257.9 292.8 

Mínim 118.6 109.8 151.3 134.4 176.0 135.3 

 

Taula 7.9 Valors obtinguts en la mesura de la velocitat lectora en wpm 
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7.2 ANÀLISIS INTERFERENCIAL 

 

En aquest apartat es realitza un anàlisi de correlació entre la mesura de l'agudesa 

visual convencional i la lectora pels dos grups d'edat, un altre entre l'agudesa 

visual convencional i la velocitat lectora pels dos grups d'edat, i un anàlisi de 

correlació entre els Joves i els Adults per a la mesura de l'agudesa visual 

convencional, l'agudesa visual lectora i la velocitat lectora. Es considera que el 

valor estadísticament significatiu és el p value <0.05. 

 

A la Taula 7.10 es mostra la correlació dels resultats obtinguts entre la mesura de 

l’agudesa visual convencional i la mesura de l’agudesa visual lectora dels Joves. 

 

 AV convencional – AV lectora 

 Correlació Significança estadística (p) 

UD 0.58 0.000 

UE 0.58 0.000 

BINO 0.44 0.000 

 

Taula 7.10 Correlació entre l’agudesa visual convencional i l’agudesa visual lectora dels Joves 

 

La Taula 7.11 mostra la correlació dels resultats obtinguts entre la mesura de 

l’agudesa visual convencional i la mesura de l’agudesa visual lectora dels Adults. 

 

 AV convencional – AV lectora 

 Correlació Significança estadística (p) 

UD 0.61 0.001 

UE 0.71 0.000 

BINO 0.70 0.000 

 

Taula 7.11 Correlació l’agudesa visual convencional i l’agudesa visual lectora dels Adults 
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Es realitza la correlació dels resultats obtinguts entre la mesura de l’agudesa visual 

convencional i la velocitat lectora dels Joves, com pot observar-se a la Taula 7.12. 

 

 AV convencional – Velocitat lectora 

 Correlació Significança estadística (p) 

UD -0.04 0.721 

UE 0.04 0.697 

BINO -0.00 0.987 

 

Taula 7.12 Correlació l’agudesa visual convencional i la velocitat lectora dels Joves 

 

De la mateixa manera la a Taula 7.13 es mostra la correlació dels resultats 

obtinguts entre la mesura de l’agudesa visual convencional i la velocitat lectora 

dels Adults. 

 

 AV convencional – Velocitat lectora 

 Correlació Significança estadística (p) 

UD 0.04 0.862 

UE -0.05 0.819 

BINO 0.17 0.418 

 

Taula 7.13 Correlació entre l’agudesa visual convencional i la velocitat lectora dels Adults 

 

La Taula 7.14 mostra la correlació dels resultats obtinguts entre la mesura de 

l’agudesa visual convencional i la mesura de la velocitat lectora, en paraula per 

minut (wpm), dels Joves. 
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 AV convencional – Wpm 

 Correlació Significança estadística (p) 

UD 0.08 0.441 

UE -0.05 0.622 

BINO -0.00 0.974 
 

Taula 7.14 Correlació entre l’agudesa visual convencional i la velocitat lectora (wpm) dels Joves 

 

Es realitza també la correlació dels resultats obtinguts entre la mesura de l’agudesa 

visual convencional i la mesura de la velocitat lectora, en paraula per minut (wpm), 

dels Adults, com es mostra en la Taula 7.15. 

 

 AV convencional – Wpm 

 Correlació Significança estadística (p) 

UD -0.15 0.452 

UE -0.04 0.830 

BINO -0.18 0.395 
 

Taula 7.15 Correlació entre l’agudesa visual convencional i la velocitat lectora (wpm) dels Adults 

 

Per altra banda, es presenta la correlació dels resultats obtinguts de la mesura de 

l’agudesa visual convencional en visió propera entre els Joves i els Adults, com pot 

observar-se a la Taula 7.16. 
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 AV convencional 
 Mitjana Significació (bilateral) 
 

Joves Adults 
S’assumeixen 

variables iguals 
No s’assumeixen 
variables iguals 

UD -0.01 0.20 0.000 0.000 
UE -0.02 0.22 0.000 0.000 
BINO -0.07 0.10 0.000 0.000 

 

Taula 7.16 Correlació de la mesura de l’agudesa visual convencional entre els Joves i els Adults 

 

A la Taula 7.17 pot observar-se la correlació dels resultats obtinguts de la mesura 

de  l’agudesa visual lectora entre els Joves i els Adults. 

 

 AV lectora 
 Mitjana Significació (bilateral) 
 

Joves Adults 
S’assumeixen 

variables iguals 
No s’assumeixen 
variables iguals 

UD -0.10 0.02 0.000 0.000 
UE -0.09 0.03 0.000 0.000 
BINO -0.14 -0.04 0.000 0.001 

 

Taula 7.17 Correlació de la mesura de l’agudesa visual lectora entre els Joves i els Adults 

I a la Taula 7.18 es presenta la correlació dels resultats obtinguts de la mesura de 

la velocitat lectora entre els Joves i els Adults. 

 

 Velocitat lectora 
 Mitjana Significació (bilateral) 
 

Joves Adults 
S’assumeixen 

variables iguals 
No s’assumeixen 
variables iguals 

UD 2.78 2.98 0.025 0.029 
UE 2.79 2.95 0.039 0.025 
BINO 2.77 2.90 0.089 0.133 

 

Taula 7.18 Correlació de la mesura de la velocitat lectora entre els Joves i els Adults 

 



 

Facultat d ’ Òptica i Optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2017. Tots els drets reservats. 

70 

Es presenta també la correlació dels resultats obtinguts de la mesura de la velocitat 

lectora, en paraules per minut (wpm), entre els Joves i els Adults, com pot 

observar-se a la Taula 7.19. 

 

 Velocitat lectora (wpm) 

 Mitjana Significació (bilateral) 

 
Joves Adults 

S’assumeixen 

variables iguals 

No s’assumeixen 

variables iguals 

UD 232.06 217.68 0.063 0.069 

UE 230.02 217.62 0.111 0.048 

BINO 235.39 220.71 0.060 0.067 

 

Taula 7.19 Correlació de la mesura de la velocitat lectora, en wpm, entre els Joves i els Adults 
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8. DISCUSSIÓ 

 

En aquest apartat es duu a terme l’exposició dels resultats, així com el contrast 

d’aquests amb altres estudis previs. 

 

AGUDESA VISUAL LECTORA 

 

Els subjectes Joves han presentat una agudesa visual convencional i una agudesa 

visual lectora, tant monocular com binocular, lleugerament superior a la dels 

Adults. A més, ambdós grups d’edat presenten millor agudesa visual amb el nou 

disseny d’optotip que amb el de mesura de l’agudesa visual convencional. 

 

Els subjectes prèsbites presenten una agudesa visual major a 0.00 logMAR, la qual 

cosa pot ser degut al fet que no portessin la millor correcció per aquesta distància, 

al diàmetre pupil·lar o a la transparència dels medis intraoculars. 

S’ha trobat una correlació mitja tant en el grup adult com en el jove (sent major 

en l’adult) entre la mesura de l’agudesa visual convencional i l’agudesa visual 

lectora mitjançant el nou disseny d’optotip. 

En l’estudi previ “ Disseny d’un nou test d’agudesa visual en lectura en llengua 

catalana” (Arans, 2017), també van concloure que el test d’agudesa visual era 

clínicament acceptable per la mesura de l’agudesa visual en lectura, ja que no hi 

va  haver diferències clínicament significatives entre el sistema de mesura de 

l’agudesa visual tradicional en visió propera i el nou sistema de mesura. Coincidint 

també amb l’estudi de la versió en llengua castellana “Diseño de un nuevo test de 

agudeza visual en lectura en lengua española” (Paniagua, 2017). 
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VELOCITAT LECTORA 

 

Les velocitats lectores binoculars han estat majors que les monoculars per ambdós 

grups d’edat. Els resultats eren els esperats, ja que la binocularitat aporta una 

major sensació de profunditat i uns moviments sacàdics més precisos. L’estudi 

“Habilidades visuales en ninos de educación primaria con problemes de lectura e 

influencia de un filtro amarillo en la visión y la lectura” (Palomo, 2010), indica que 

les persones amb problemes de lectura mostren una incidència més alta de 

desordres de la visió binocular que els lectors normals, en aquest cas, tot i que la 

majoria de pacients presenten exofòries baixes, aquestes no han alterat la 

velocitat lectora. 

 

Per altra banda, no s’ha trobat una correlació mitja entre l’agudesa visual 

convencional i la velocitat lectora, en wpm.  

 

En l’estudi previ “ Disseny d’un nou test d’agudesa visual en lectura en llengua 

catalana” (Arans, 2017), els subjectes Adults també van presenter una velocitat 

lectora, en wpm, inferior a la dels subjectes Joves, però aquests eren més eficients 

a l’hora de la lectura, és a dir, s’equivocaven menys que els subjectes Joves. A més, 

també van concloure que el test de velocitat lectora (wpm) és clínicament 

acceptable per valorar el temps de lectura, ja que no hi ha diferències clínicament 

significatives entre les obtingudes en l’estudi i les obtingudes en altres estudis 

similars. Com també va ocórrer a l’estudi de la versió en llengua castellana “Diseño 

de un nuevo test de agudeza visual en lectura en lengua española” (Paniagua, 

2017).   

 

A més a més, cal destacar que els resultats obtinguts de la velocitat lectora també 

coincideixen amb  els de l’estudi de Bowers (2000), el qual va obtenir una 

freqüència de velocitat lectora de 242±41 wpm. 
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9.CONCLUSIONS 

 
 

Ø El nou test d’agudesa visual lectora resulta ser una bona eina per valorar 

l’influència de les habilitats lectores en la mesura l’agudesa visual, ja que hi ha 

una bona correlació estadística entre els resultats de l’agudesa visual 

tradicional en visió propera i el nou sistema de mesura.  

 
Ø El nou test d’agudesa visual lectora posa de manifest diferencies en les 

habilitats visuals en el diferent grups d’edat de l’estudi.  

 
Ø Són necessaris estudis amb més població per validar l’optotip des del punt de 

vista de clínic (repetitibitat intra e inter-observador, reproductibilitat, ...)  
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11. ANNEXOS 

ANNEX 1: CONSENTIMENT INFORMAT 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

EL/La _______________________________________________ con DNI núm. 

____________________ y _____ años de edad, con domicilio en 

________________________________________ provincia de 

___________________, manifiesto que he sido informado por ________ sobre los 

detalles de los trabajos que se realizan en el marco del “Validación de un nuevo 

test de Av en lectura en lengua Española.” 

 

Mi decisión de participar en el estudio es voluntaria y los resultados que se 

obtengan los podré utilizar en la realización de mis labores académicas. 

 

Declaro que todas mis dudas y preguntas han sido resueltas, que he entendido 

toda la información que se me ha proporcionado. Por eso, doy mi consentimiento 

para participar en el estudio. Estoy de acuerdo a que mis datos relativos a este 

estudio sean guardados, procesados electrónicamente y transmitidos, para el cual 

doy mi consentimiento para que se revele la información necesaria recogida 

durante el estudio para que pueda ser procesada y difundida a la comunidad 

científica, sin que en ningún momento sea revelada mi identidad, ya que entiendo 

que mis derechos de confidencialidad quedan protegidos. 
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Para cualquier duda o problema puede ponerse en contacto con la persona 

responsable del proyecto, profesor de la FOOT, Juan Carlos Ondategui 

(juan.carlos.ondategui@upc.edu) 

 

 

El/La___________________, a _________ de____________ de ______ 

 

 

 

 

Firma del paciente Firma del investigador 
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ANNEX 2: FITXA CLÍNICA 

 

ESTUDI PER A LA VALIDACIÓ D'UN TEST D'AGUDESA VISUAL I VELOCITAT 

LECTORA 

Nº 

 

 

Data: 

 

 

ANAMNESI 

Nom  

Data naix.  Procedència (Nº  CUV)  

Sexe F / M / X Telèfon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historial 

ocular 

Usuari LC  

 

Cirurgia refractiva 

Tècnica  

Data  

Nº diòptries  

 

 

Cirurgia estrabisme 

Data  

Nº diòp,/tipus est.  

Ambliopia  

Tto postcx  

 

Patologia ocular 

Quina  

Tto  

Seqüeles  

Medicació  
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Altres  

Símptomes  

 

Historial 

general 

Limitacions lectura 

(dx) 

Dislèxia / TDH / Altres: 

 

Rendiment 

acadèmic 

 

Altres  

 

 

Llengua 

dominant 

Català  

 

 

Hores aprox. de 

lectura        al dia 

0-2 

Castellà 2-4 

Bilingüe 4-6 

Altres: 6-8 

8-12 

>12 

 

Rx hab. UD UE 

Vl   

Vp   

 

AV hab. vp UD UE Bino 

Cc/sc    
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CT vp  

Maddox vertical  

Reserves vp UD UE 

  

PPA UD UE 

  

PPC  

 

DEM/ADEM 

Temps vert.  

Errors vert.  

Temps horitz.  

Errors horitz.  

 

AV LECTORA 

UD  

UE  

Bino  

 

VELOCITAT LECTORA 

 

FRASE 

UD UE BINO 

Temps Errors Temps Errors Temps Errors 

Frase 1       

Frase 1       

Frase 2       

Frase 3       



 

Facultat d ’ Òptica i Optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2017. Tots els drets reservats. 

81 

Frase 4       

Frase 5       

Frase 6       

Frase 7       

Frase 8       

Frase 9       

 


