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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

LA TERAPIA VISUAL COM A EINA DE TRACTAMENT. 

RECULL DE CASOS. 

RESUM 

Per poder funcionar de manera coordinada, requereix que el nostre sistema 

nerviós té un òrgan anomenat cos callós. Aquest òrgan s’encarrega de connectar 

la informació de l’hemisferi dret amb l’hemisferi esquerre fent possible moltes 

de les accions que duem a terme dia a dia, com caminar i escriure sense 

dificultat, gràcies a les fibres nervioses que van a zones específiques i traslladen 

la informació. En aquest treball prioritzo al sistema visual.  

És de vital importància un correcte desenvolupament del cos callós per tenir una 

bona visió, ja que aquest està íntimament lligat amb la coordinació dels dos ulls i 

amb als moviments oculars, per fer possible una bona binocularitat. També té 

relació amb la percepció visual. El cos callós és un dels principals protagonistes 

de la lateralitat: permet que la part esquerre y la dreta del cos no funcionin de 

manera independent i fa possible els moviments coordinats i contra laterals. 

També explico una algunes de les lesions i deficiències del cos callós. 

Per exemplificar hi ha dos casos de teràpia visual complerts fets a la consulta on 

he realitzat les pràctiques i un annex on explico diferents eines i jocs emprats en 

la teràpia visual. 
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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

 

LA TERAPIA VISUAL COMO HERRAMIENTA DE 

TRATAMIENTO. SELECCIÓN DE CASOS. 

RESUMEN 

Para poder funcionar de manera coordinada, nuestro sistema nervioso tiene un 

órgano llamado cuerpo calloso. Este se encarga de conectar la información del 

hemisferio derecho con el hemisferio Izquierdo, haciendo posible muchas de las 

capacidades que llevamos a cabo día a día, como andar i escribir sin dificultad. 

Todo gracias a sus fibras nerviosas que van a zonas específicas y trasladan la 

información. En este trabajo priorizo el sistema visual.  

 

Es de vital importancia un buen desarrollo del cuerpo calloso para tener una 

buena visión, puesto que está íntimamente relacionado con la coordinación de 

los dos ojos y con los movimientos oculares. Hace posible así una buena 

binocularidad. También tiene relación con la percepción visual. El cuerpo calloso 

es una de los principales protagonistas de la lateralidad: permite que la parte 

derecha y la parte izquierda del cuerpo no funcionen de manera independiente y 

hace posible los movimientos coordinados y contra laterales. También explico 

algunas de las lesiones y deficiencias del cuerpo calloso.  

 

Para ejemplificar explico dos casos de terapia visual completos realizados en el 

centro de terapia donde he hecho las practicas. Incluyo un anexo donde se 

explican las herramientas y juegos usados en la terapia.  
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VISUAL THERAPY AS A TREATMENT TOOL. COLLECT 

OF CASES. 

 

SUMMARY 

In order to work as a coordinated unit our nervous system is formed out of 

different organs. One of them is the corpus callosum whose function is to 

connect the information from the right and left hemispheres between them 

allowing us the ability to walk or write without any added difficulty. Such simple 

and daily actions are possible due to those nerve fibers going through the brain 

and transferring information.  

 

This project is focused on the visual system, specifically on the corpus callosum 

as its right development is involved on both, the coordination of the eyes and the 

ocular movements generating a good sight and binocularity. Simultaneously it is 

related with the visual perception and the laterality, which is the development of 

specialized functioning in each hemisphere of the brain or in the side of the body 

which each controls.  

 

During this project we will deal with several items, the corpus callosum 

functions, some of the injuries and diseases related with it and the introduction 

of two complete cases of visual therapy from my internship. 
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VISUAL THERAPY AS A TREATMENT TOOL. COLLECT 

OF CASES. 

 

ABSTRACT 

The dissertation on Optics and Optometry explores how the central nervous 

system works, aiming to understand the function of corpus callosum in vision. 

The corpus callosum plays a central role, as the images recorded by both eyes 

arrive simultaneously in the two hemispheres and these must be connected to 

interpret what we see in a complete and complementary way. 

To understand this process, both the corpus callosum and vision will be 

described. 

The corpus callosum (CC) is a section of the brain that connects right hemisphere 

information with the left’s, through a network of non-symmetrical connections in 

the cerebral cortex. As a result of that link, the information can be transferred 

between both hemispheres. Each hemisphere controls the movement and 

sensitivity of the opposite side of the body, and is in charge of processing its 

information. In particular, the left hemisphere controls the right hand and leg –

the right side of the body–, and the right hemisphere controls left side mobility. 

Therefore, the CC connects and helps coordinating and linking body movements. 

The CC is composed of 200 million axons coming mainly from the pyramids of the 
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II and III layers of the cerebral cortex. These axons connect both brain 

hemispheres and transport around 4,000 million impulses/second. The CC fibres 

are wrapped around by myelin (a white-coloured substance that feeds and 

protects axons). That wrapping starts from when we are born and lasts until 

puberty, taking place due to accrued sensory experiences. Myelin is the brain’s 

longest white matter. That structure starts forming during the first eight weeks 

of gestation and increases during childhood and puberty, along with myelination. 

Scientific research has proven that this coating reduces slightly during adulthood, 

especially on the front part. 

To understand vision, we will explain why it is so important that both sides of the 

body work correctly, as everything is linked. Vision starts with the sight organ, 

that is, the eye (optic stage). Light enters through the cornea, is focused by the 

crystalline lens and the shafts of light converge, forming a clear image in the 

retina, where some specialized cells called photoreceptor cells work. They 

transform the light information into electrical information (retinal processing), 

which will be later processed by the nervous system (pre-frontal cortex and 

cortical processing). 

During the retinal processing, the photoreceptor cells get visual information and 

transform it into electrical impulses, which travel through the axons in the 

retina’s ganglion cells. When these electrical impulses leave the back section of 

the eye, they form the optic nerve. 

The first processing of visual information occurs in the retina. The intermediate 

neuron cells in the retina (horizontal cells and amacrine cells) are responsible for 

lateral inhibition, extremely important for image contrast. 

Axons in the optic nerve are placed laterally, enabling light shining in the right 

visual field to be focused by the left half of the retina and light entering the left 

visual field to be focused by the right half of each eye’s retina. That information 
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travels, thus, through the optic nerve and the interconnected nerve fibres 

located at the optic chiasma’s decussation, where visual input data is rearranged. 

The information provided by the nasal hemiretina is sent to the contralateral 

hemifield of the brain, and the information provided by the temporal hemiretina 

is sent to the ipsilateral (on the same side). That means that each hemisphere 

looks at the contralateral hemifield. 

In the prefrontal cortex processing, axons leave the optic chiasma and 

incorporate into the optic tract, where visual information carried by the ganglion 

cells synapses in the lateral geniculate nucleus of the thalamus through two 

parallel visual pathways named magnocellular and parvocellular pathways. 

In the cortical processing, visual input is organized and heads to specific cortical 

zones. First, it passes through the primary visual cortex or V1, in the occipital 

lobe, where primary visual characteristics –such as orientation, colour and spatial 

information– meet. Then, the V1 cortex is projected in the V2 cortex or 

Brodmann area, and finally its feedback connection, along with other inputs such 

as memory, bring about vision. 

All these processes enable vision and the interpretation of images, as long as 

both eyes function correctly. Without the combination of both –that is, without 

binocularly input or stereopsis– we couldn’t process the sense of depth and 

distance of objects. 

In that sense, any interruption in the visual track or corpus callosum would 

degrade vision and comprehension. 

Laterality is also important, as it plays a crucial role in this research. Laterality is 

the proper distribution of the functions in the two hemispheres that constitute 

the brain –left and right. The laterality process stems from the evolution and 

maturity of the nervous system, with the aim of carrying out certain functions 

with minimal use of energy. It facilitates clear visual space and direction 
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references needed to process number and letter codes, which in turn allows 

writing and reading comprehension. 

Human body has symmetric and paired parts. Laterality is the dominance of one 

of these two symmetric body parts through the hands, feet, vision or inner ear 

function, according to Robert Rigal. 

Therefore, a person with a dominant right hand, foot, eye and hearing has fixed 

right laterality. On the contrary, when dominance relies entirely on the left side, 

it is fixed left laterality. On the other hand, if one of these domains is the right 

side and another one is the left side, it is crossed laterality. Finally, if there is no 

clear dominance of either side, it is ambidextrous laterality. 

This research explains two cases of behavioural visual therapy conducted in a 

visual therapy centre. The first is a case of convergence insufficiency, laterality 

difficulties and visual perception problems and the second case consists of visual 

perception problems, reading speed and exophoria. These two cases are 

thoroughly presented in a complete anamnesis, along with binocularity, 

accommodation and visual test results. After making a diagnosis and suggesting 

objectives for a visual therapy, the author provides all the sessions carried out in 

order to improve the patient’s visual system. Finally, the author presents the 

final tests of the therapy results and the patient’s improvement. These tests 

analyse the development stage of the corpus callosum, making reference to all 

the work carried out in the research. 
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1. Introducció 
En aquest treball de final de grau d’Òptica i Optometria faig un resum de com 

funciona el sistema nerviós central per entendre quin paper hi té el cos callós, 

objecte d’aquesta investigació. Amb aquesta finalitat he analitzat l’anatomia i les 

funcions que aquest òrgan duu a terme. He estudiat quina importància té el cos 

callós en el sistema visual, quines afectacions té quan no està desenvolupat del 

tot i com es pot estimular per fer que funcioni millor. He analitzat també què 

comporta a nivell visual un desenvolupament alterat d’aquesta estructura: 

quines afectacions es poden tenir a causa del cos callós i en quines ocasions es 

produeixen malformacions o problemes deguts a aquest òrgan. 

He fet pràctiques en un centre de teràpia visual, concretament al centre Elisa 

Aribau de teràpia optomètrica comportamental, a Barcelona. Aquest tipus de 

teràpia visual és una disciplina de la optometria que avalua el processament de la 

informació visual i les habilitats visuoperceptives que poden interferir en el 

procés d’aprenentatge. Per tant, la teràpia que es realitza treballa sobre diverses 

àrees, com els aspectes visuals, els reflexos primaris i l’estimulació del cos callós. 

Finalment, presento dos casos complets de teràpia visual que he dut a terme al 

centre de pràctiques, dels quals he fet exàmens optomètrics inicials, incloent 

anamnesi, i el posterior diagnòstic. Després explico de manera detallada la 

teràpia visual programada tant a la consulta com la que es planteja fer a casa per 

a cada un dels pacients. 
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2. Objectius 

L’objectiu principal d’aquest treball és aprendre a planificar i implementar una 

teràpia visual comportamental. Per fer-ho, detallo dos casos pràctics fets a la 

consulta de teràpia visual Elisa Aribau. Examino i comparo la capacitat visual dels 

pacients abans i després de fer la teràpia. Un altre objectiu és tenir més 

coneixements del cos callós i la importància que té en el correcte funcionament 

del sistema nerviós central. 

Objectius específics: 

- Descriure l’anatomia del cos callós i saber la seva funcionalitat. 

- Investigar quina relació té el cos callós amb el sistema visual. 

- Saber què és la lateralitat i com es pot treballar. 

- Dur a terme dos casos de teràpia visual i posar en pràctica el que hem 

aprés. 
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3. Sistema nerviós central i visió 

Per entendre la visió, s’han de tenir molt clares les estructures que influeixen en 

el procés visual. Per això és important entendre primer com està organitzat el 

sistema nerviós. Aquest es divideix en el sistema nerviós central i el sistema 

nerviós perifèric. En aquest treball em centraré en el sistema nerviós central 

(SNC). 

 

Figura 3.1. Esquema del SNC 

Font: https://celulasgliales.com/sistema-nervioso-central-snc/ 

3.1. Sistema nerviós central 

El sistema nerviós central (SNC) consta de dues parts ben diferenciades (figura 

3.1): la medul·la espinal i l’encèfal. La medul·la espinal no interfereix en la visió, 

per tant en aquesta introducció em centraré en l’encèfal. L’encèfal es divideix en 

varies estructures:  

 Bulb raquidi. Aquesta estructura també es coneix com el mielencèfal o 

medul·la oblongada. El bulb raquidi s’encarrega de la regulació de la 

pressió arterial, la freqüència cardíaca, la circulació sanguínia i la 

https://celulasgliales.com/sistema-nervioso-central-snc/


La teràpia visual com a eina de tractament. recull de casos. 

 

 
15 

 

 

respiració, entre d’altres. A la figura 3.1 observem que està situat just a 

sobre de la medul·la espinal. 

 El metencèfal està dividit en la protuberància anular o pont de Varolio o 

tronc encefàlic (figura 3.1) i el cerebel. La protuberància anular està 

ubicada al damunt del bulb raquidi i conté un nombre elevat de neurones 

que envien informació dels hemisferis cerebrals al cerebel. I el cerebel, 

situat en posició dorsal a la protuberància i bulb raquidi, rep informació 

sensorial de la medul·la espinal, informació motora des de l’escorça 

cerebral i informació sobre l’equilibri des dels òrgans vestibulars de l’oïda 

interna. El cerebel coordina la utilització de músculs esquelètics durant el 

moviment i la relació del cos amb l’entorn. Participa també en el 

manteniment de la postura i en la coordinació dels moviments de la cara i 

dels ulls. A diferència dels hemisferis cerebrals, el control del moviment 

per el cerebel és homolateral. Més endavant s’explica la lateralitat. 

 El mesencèfal o cervell mig és l’estructura més petita del tronc de 

l’encèfal, localitzat a sobre de la protuberància. És essencial per les 

senyals auditives i visuals. Conté els col·licles superiors i inferiors. Els 

col·licles superiors estan relacionats amb els reflexos visuals i els inferiors 

amb els reflexos auditius. Varies regions del mesencèfal tenen una funció 

fonamental en el control dels moviments oculars. 

 El diencèfal o cervell intermig està constituït per el tàlem i l’hipotàlem. El 

tàlem processa i distribueix casi tota la informació sensorial i motora que 

arriba a l’escorça cerebral. Té funció reguladora del nivell de consciència i 

d’aspectes emocionals de les sensacions. Consisteix en lòbuls diversos 

diferenciats segons la seva funcionalitat. Dos d’ells són els cossos 

geniculats laterals (CGL) o externs, que constitueixen el tàlem visual i els 

mitjos o interns constitueixen el tàlem auditiu. 

 El telencèfal o cervell el formen els dos hemisferis cerebrals. Es compon 

de: l’escorça cerebral (substància gris) on es localitzen els cossos 
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neuronals, substància blanca (axons mielinitzats i cèl·lules glials) i tres 

agrupacions neuronals situades en profunditat i relacionades segons la 

funció, anomenades nuclis: ganglis basals (regulen el moviment i la 

cognició), hipocamp (té una funció primordial en la memòria) i l’amígdala 

(coordina accions dels sistemes autònoms i endocrí i participa en les 

emocions). Aquests estan connectats per el cos callós el qual explicaré 

més endavant.  

 

Figura 3.2. Representació dels dos hemisferis cerebrals. 

Font: https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20171105/432563538925/mito-realidad-hemisferios-

erebro.html 

L’hemisferi esquerre és analític i lineal. Domina el llenguatge i els aprenentatges 

verbals. Com es pot veure gràficament a la figura 3.2, és responsable de la raó, la 

lògica i la deducció. L’hemisferi esquerra integra la memòria seqüencial lineal i 

els processos analítics que ens permeten orientar-nos en el temps. Integra la 

paraula; és l’hemisferi verbal.  

L’hemisferi dret és més global. Té la capacitat de posar en marxa més circuits al 

mateix temps de forma simultània. Integra, processa i guarda les informacions 

relacionades amb les emocions, la intuïció i les formes de comunicació no verbal. 

https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20171105/432563538925/mito-realidad-hemisferios-erebro.html
https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20171105/432563538925/mito-realidad-hemisferios-erebro.html
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Té processament perceptivo-espacial. Integra la imatge, es l’hemisferi visual. Per 

això a la figura 3.2 es representa  més acolorit i creatiu que l’esquerre. 

L’escorça cerebral (figura 3.3) és una superfície molt plegada dels hemisferis 

cerebrals (amb moltes invaginacions, 5%). Està dividida en lòbuls, que fan servir 

com a referència les invaginacions més profundes. Hi ha els lòbuls frontal, 

parietal, temporal i occipital, anomenats així segons l’ós cranial més proper. Es 

pot observar a la figura 3.3 la classificació dels lòbuls. Dins els lòbuls, es pot fer 

una altra divisió per àrees. Reben el nom d’àrees primàries, secundàries o 

terciàries, segons el nivell de processament de la informació que duen a terme. 

 

Figura 3.3. Esquema dels dos hemisferis i la seva divisió en lòbuls. 

Font: http://blogintentalo.blogspot.com/2015/08/loss-hemisferios-cerebrales.html 

Les àrees primàries són les sensorials que reben informació dels receptors 

perifèrics. Responen a una sensació especifica, concreta o el que es el mateix, 

tenen especificitat modal. 

Les àrees secundaries d’associació estan situades al voltant de les àrees 

primàries i mantenen l’especificitat modal. Processen aspectes de més nivell 

(més complexes) d’una sensació concreta o una funció motora. 

http://blogintentalo.blogspot.com/2015/08/loss-hemisferios-cerebrales.html
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En les àrees terciàries d’associació coincideix la informació de diferents camps 

sensorials o efectors i són denominades zones d’integració multimodal, és a dir, 

polivalents.  

Hi ha tres grans zones o àrees que integren la informació, de naturalesa diversa, 

que es requereix per fer una determinada acció. Participen en diversos graus en 

el control de les funcions principals de l’encèfal: la percepció, el moviment i la 

motivació. 

L’escorça parieto-temporo-occipital associativa es localitza en la confluència dels 

tres lòbuls dels quals agafa el nom. Integra funcions perceptives superiors 

relacionades amb sensacions, audició i visió. La informació sensorial diversa es 

combina en aquesta escorça associativa per originar sensacions complexes. 

L’escorça associativa prefrontal ocupa la major part de la zona anterior del lòbul 

frontal. Planifica i coordina els moviments voluntaris. 

L’escorça associativa límbica es localitza en regions determinades dels lòbuls 

parietal, frontal i temporal. Regula la motivació, l’emoció i la memòria. 
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3.2. Visió 

Un cop explicat com funciona el sistema nerviós, parlem ara de la visió. Quan 

veiem una imatge, com podem fer-la arribar al cervell, interpretar-la i entendre 

el que veiem? Gràcies a la visió, podem percebre colors, formes, distàncies... 

Però la visió no treballa sola, depèn de moltes estructures fisiològiques (figura 4) 

i de processos neurològics que expliquem a continuació. 

 

Figura 3.4. Imatge de l’anatomia d’un ull. 

Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano#/media/File:Eyesection-es.svg 

La visió comença amb l’òrgan visual, és a dir l’ull (etapa òptica). La llum passa a 

través de la còrnia, és enfocada pel cristal·lí i els feixos de llum convergeixen 

formant una imatge nítida a la retina, on hi ha cèl·lules especialitzades, 

anomenades fotoreceptors. Aquestes converteixen la informació lumínica en 

informació elèctrica (etapa retiniana) que posteriorment serà processada per el 

sistema nerviós (etapa pre-cortical i cortical). 

En l’etapa retiniana, els fotoreceptors reben la informació visual i la converteixen 

en impulsos elèctrics, que viatgen a través dels axons de les cèl·lules ganglionars 

de la retina. Quan aquests impulsos elèctrics surten del pol posterior de l’ull, 

formen l’anomenat nervi òptic. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano#/media/File:Eyesection-es.svg
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A la retina és on té lloc el primer processament d’informació visual. Les 

interneurones de la capa intermèdia de la retina (cèl·lules horitzontals i 

amsacrines) són les encarregades de la inhibició lateral, acte d’importància vital 

per a la percepció del contrast.  

 

Figura 3.5. Esquema de les vies visuals. 

Font: https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1498&sectionid=99962367 

La manera en que estan disposats els axons del nervi òptic, lateralitzats, vol dir 

que la llum projectada al camp visual dret es rebuda per la meitat esquerra de la 

retina i la llum que incideix en el camp visual esquerre és interpretada per la 

meitat dreta de la retina de cada ull, com es veu a la figura 3.5, diferenciada per 

colors. Aquesta informació, doncs, viatja pel nervi òptic i a la decussació del 

quiasma òptic hi ha un entrecreuament de fibres que reorganitza la informació 

visual. La informació que prové de l’hemiretina nasal es transmet a l’hemisferi 

contra lateral del cervell, i la informació que prové de l’hemiretina temporal es 

transmet ipsolateral (pel mateix costat). Això significa que cada hemisferi 

processa el camp contra lateral (figura 3.5). 

https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1498&sectionid=99962367
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En l’etapa precortical, els axons que deixen el quiasma òptic passen a formar el 

tracte òptic, on la informació visual continguda en les cèl·lules ganglionars passa 

pel cos geniculat lateral del tàlem a través de dues vies visuals paral·leles, 

conegudes amb el nom de sistemes magnocel·lular i parvocel·lular. 

En la etapa cortical, la informació es recombina i es dirigeix a zones corticals 

específiques. Primer passa a l’escorça visual primària o V1, en el lòbul occipital, 

on hi ha les característiques visuals primàries com l’orientació, la freqüència 

espacial i el color. Posteriorment, l’escorça V1 projecta a l’escorça V2 o àrea de 

Brodmann, i finalment, la seva integració, conjuntament amb altres elements 

com la memòria, donen lloc a la percepció visual. 

Tots aquests processos porten a veure la imatge i poder interpretar-la, però per 

això és necessari que els dos ulls ens funcionin correctament. Sense la 

combinació dels dos ulls, és a dir, sense la binocularitat o esteriopsis, no 

podríem entendre la profunditat i distància dels objectes. 
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4. Cos callós 

El cos callós (CC) és la part del cervell que uneix la informació de l’hemisferi dret i 

de l’esquerre a través de connexions de punts no simètrics de l’escorça cerebral. 

Gràcies a aquesta unió la informació de cada un dels hemisferis cerebrals pot ser 

transferida de l’un a l’altre. Cada hemisferi controla el moviment i sensibilitat de 

la part del cos contralateral i s’especialitza en el processament de cada tipus 

d’informació. És a dir, la motricitat de la cama dreta i de la mà dreta, en general 

la part dreta del cos, és controlada per l’hemisferi esquerre, mentre que tota la 

motricitat de la part esquerra del cos és controlada per l’hemisferi dret. Per això 

existeix el CC, per connectar i fer que hi hagi una unificació i coordinació dels 

moviments del cos. 

El CC és molt important per la visió. Les imatges que reben dels dos ulls arriben 

simultàniament als dos hemisferis; aquests han d’interconnectar-se per poder 

entendre el que veiem d’una manera conjunta i complementària.  

En aquest apartat explicaré com és el cos callós i com fa la funció de connectar 

els dos hemisferis. 

4.1. Anatomia del cos callós 

El cos callós està format per uns 200 milions d’axons neuronals que procedeixen 

principalment de les piràmides de les capes ll i lll de l’escorça cerebral i que fan 

de pont entre els dos hemisferis cerebrals; transporten uns 4.000 milions 

d’impulsos per segon. Les fibres del CC es van recobrint de mielina (substància de 

color blanc que alimenta i protegeix els axons). Aquest recobriment es produeix 

des de que naixem fins la pubertat gràcies a les experiències sensorials 

adquirides. És la matèria blanca més llarga del cervell.  

Aquesta estructura comença a formar-se a les vuit setmanes de la concepció i va 

augmentant durant la infantesa i adolescència, juntament amb la mielinització. 
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Hi ha estudis que demostren que aquest recobriment es redueix una mica a 

l’edat adulta, sobretot la part anterior. 

 

Figura 4.1. Tall sagital del cos callós. S’observa que depenent de les 

projeccions corticals, la densitat neuronal varia en tota l’estructura. Les fibres 

visuals representen la lletra V. 

Font: http://www.acotv.org/ca/bloc/169-funcio-del-cos-callos-implicacions-optometriques.html 

El cos callós té una longitud d’entre 7 i 8 cm, aproximadament, de cara superior i 

entre 6 i 7 cm a la cara interior. La seva amplada dependrà de la zona, com 

s’observa a la figura 4.1. La part anterior és més prima, d’uns 15 mm, mentre que 

la part posterior és més ample i pot arribar a ser de 3 i 4 cm. Tot i això la mida del 

CC varia d’una persona a una altre depenent de l’edat, el sexe i també per 

malalties, com per exemple l’atròfia del CC associada a l’edat, el síndrome de 

Turner o l’autisme, que més endavant explicaré. 

El CC està situat a l’inter-hemisferi, a la línia mitjana del cervell. Té forma ovalada 

i allargada amb les seves parts diferenciades que connecten cadascuna amb 

l’homòleg de cada hemisferi. El CC es pot dividir en segments diferenciats. La 

densitat dels axons va variant segons l’estructura. 

http://www.acotv.org/ca/bloc/169-funcio-del-cos-callos-implicacions-optometriques.html
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Figura 4.2. Localització de les parts del cos callós. 

Font: http://www.netmd.org/neurologia/109-neurologia-news/249-agenesia-del-cuerpo-calloso-un-tema-

poco-conocido 

 

Segment posterior – Splenium: Part final del CC, aquesta part connecta amb les 

àrees visuals en el lòbul occipital i temporal. També s’anomena rodet. 

Segment mitjà – Tronc: És la part central/medial del CC i interconnecta les àrees 

motores, sensorials i parietals dels hemisferis. 

Segment anterior – Genoll: És la part més anterior del CC. Connecta amb el 

quiasma òptic. És la part més densa i connecta les àrees prefrontals i frontals del 

còrtex dels dos hemisferis. Alguns autors com Schulte & Müller-Oerhing, a la part 

frontal inferior li diuen pic, genu o rostrum. 

4.2. Funcionalitat del cos callós 

La integritat del CC és molt important per poder realitzar correctament diverses 

funcions com la lateralització dels hemisferis cerebrals i així transferir ordres 

motores i sensorials entre aquests. El CC és l’encarregat de realitzar la 

transferència immediata i unificació d’informació rebuda pels dos hemisferis. Ara 

bé, el CC també intervé en l’atenció, memòria, funció auditiva i llenguatge, nivell 

d’alerta i consciència de l’individu (figura 4.3) 

http://www.netmd.org/neurologia/109-neurologia-news/249-agenesia-del-cuerpo-calloso-un-tema-poco-conocido
http://www.netmd.org/neurologia/109-neurologia-news/249-agenesia-del-cuerpo-calloso-un-tema-poco-conocido
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Figura 4.3. Hemisferi dret i esquerre units pel cos callós, on gràcies a ell tenim 

la integració. 

Font: https://www.coterfam.com/los-hemisferios-cerebrales-importancia/ 

Quan fem una acció, és necessari utilitzar els dos hemisferis simultàniament; el 

CC permet, precisament, l’execució correcta dels diferents processos i 

actuacions. 

4.2.1. Relació del CC amb els moviments oculars 

Com he explicat abans, els dos ulls han de treballar alhora per poder obtenir més 

informació. Ha d’existir una molt bona comunicació i coordinació entre els dos 

hemisferis per treballar correctament tots els processos neurològics que es 

necessiten per dur a terme eficientment tots els moviments oculars tan sacàdics1 

com de seguiment2. Algunes àrees del cervell, la pre-frontal i la parietal, són les 

encarregades de l’atenció visuo-espacial i els moviments oculars. Han d’estar els 

dos hemisferis actius i la comunicació entre ells és vital per obtenir un bon 

moviment sacàdic o de seguiment. 

                                                      
1 Moviments sacàdics: són moviments dels ulls ràpids de fixació d’un punt a un altre. Moviments 

involuntaris. A la lectura són imprescindibles. 

2 Moviments de seguiment: Són moviments més suaus que van d’un punt a un altre de manera 

coordinada amb els dos ulls. Són moviments voluntaris. 

https://www.coterfam.com/los-hemisferios-cerebrales-importancia/
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4.2.2. Relació del CC amb la binocularitat 

La binocularitat és la capacitat d’unificar les dues imatges procedents dels dos 

ulls per veure’n i percebre’n només una. Per aquesta condició és importantíssim 

que tant l’ull esquerre com el dret estiguin alineats en el mateix objecte per així 

poder fusionar la imatge (de dues, fer-ne una). L’esteriopsis és un nivell més a 

l’hora de percebre la profunditat i entendre les distàncies, sempre, és clar, veient 

una sola imatge. I com està lligat el CC a la binocularitat? Doncs sabent que 

tenim al quiasma òptic, la decussació de fibres nervioses i que la meitat de fibres 

d’un ull van a un hemisferi i les altres, al contrari, és un procés important el fet 

que no poden perdre cap informació rebuda per la connexió hemisfèrica portada 

a terme per el CC. Tot i això, Lepore et al., 1986, indica en un estudi, la poca 

relació entre el CC i l’estereopsis. També hi ha experiments més recents, Kwinta 

et al, 2015, on indica que hi ha relació directe entre baixa estereopsis i un baix 

volum en la part posterior o splenium del CC. 

4.2.3. Relació del CC amb la percepció visual 

La percepció visual és el procés d‘interpretar la informació rebuda, en aquest cas 

a través dels ulls. Dins de la percepció visual hi ha diferents «apartats/casos», de 

percepció, com per exemple figura-fons (saber diferenciar un objecte entre molts 

altres, com el famós «buscant a Wally»), discriminació visual (saber quina 

diferència hi ha entre una forma i una altra), relació espacial, tancament visual, 

constància de forma o memòria visual entre d’altres. Hi ha estudis (Kwinta et al, 

2015) on és veu la relació entre un volum baix del CC i una baixa percepció visual. 

Altres com Monge et al., 2016; Rashid et al., 2017 diuen que el volum del CC i les 

funcions com l’atenció i memòria visual tenen relació. En un article que parla de 

la relació entre la visió estereoscòpica, perceptiva i els canvis en la 

microestructura del CC, diu: «La disfunció perceptiva visual en nens ex-

prematurs sense seqüeles importants de prematuritat depèn de canvis més 

subtils en la microestructura cerebral, inclosa la del CC. El paper de les 

connexions interhemisfèriques en la percepció visual podria ser més complex del 
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que es preveia». També, com diu aquest article, la falta de maduració del CC 

afecta el funcionament de les relacions interhemisfèriques, sobretot en àrees 

relacionades amb el processament visual, és a dir, les frontals, parietals i 

occipitals. 

4.3. Lesions i deficiències del CC 

En aquest apartat resumim les lesions i deficiències que el cos callós pot 

presentar i impedir una sèrie de capacitats. Podem valorar aixó la importància 

que té el CC en el processament visuespacial a la vida diària. 

4.3.1. Agenèsia del CC 

L’agenèsia del cos callós és l’absència total o parcial del cos callós, degut a una 

alteració en el desenvolupament embrionari, entre la tercera i dotzena setmana 

de gestació. Per entendre-ho millor, agenèsia vol dir impossibilitat o incapacitat 

d’engendrar i que té un desenvolupament defectuós. És una patologia que varia 

molt en les diferents persones, però segueix una sèrie de característiques 

comunes, com ara problemes de coordinació motora, retard en el 

desenvolupament motriu i problemes de visió, ja que, com hem vist, el cos callós 

s’encarrega de transmetre la informació d’ambdós hemisferis, per tant, si no hi 

ha aquesta comunicació, moltes capacitats queden reduïdes o nul·les. Dins del 

que és la agenèsia del cos callós, hi ha variants. Com explicava, es pot diferenciar 

l’absència total, ACC Total, o parcial, ACC Parcial, però també la hipoplàsia del 

CC. Hipoplàsia significa que el desenvolupament és incomplet o detingut d’un 

òrgan o teixit, en aquest cas, és clar, del cos callós. Per tant, la direcció del 

creixement del CC hi és (existeix), però els nervis no es desenvolupen per formar 

una estructura.  

4.3.2. Atròfia del CC associada a l’edat 

L’envelliment és una etapa que involucra molts canvis en el sistema nerviós. Hi 

ha una correlació entre envelliment, ja sigui normal o patològic, i la disminució 

de densitat de fibres del cos callós i la seva microestructura. A mesura que 
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envellim, hi ha pèrdua gradual de les fibres calloses i disminució sinàptica. 

Aquesta pèrdua, tal i com diu Frederiksen et al. en un article publicat el 2011, 

correlaciona també amb la pèrdua de funcions cognitives com l’atenció visual i 

memòria. Així mateix, de Fling et al. (2011) descriu que la asimetria disminueix 

conforme la persona arriba a edat adulta (major de 65 anys) en augmentar la 

participació dels dos hemisferis en tasques cognitives, i que això és degut a 

l’activació compensatòria de l’hemisferi contrari, afavorint positivament la 

realització de la tasca.  

4.3.3. Autisme 

L’autisme és una malaltia complexa que inclou dèficits en la part comunicativa i 

d’interacció social. Hi ha un menor volum del CC i en la quantitat de fibres 

axonals mesurades per una diferencia funcional. Les persones amb autisme 

processen preferencialment detalls en les escenes visuals en comptes d’atributs 

generals, això implica que tenen dificultats en la integració de la informació local 

per donar-li un significat complert. Tot i que també existeixen evidencies 

contraries que demostren que les persones autistes tenen preservat el 

processament visuoespacial global i el que tenen alterat és el processament 

configuracional. Persones amb autisme d’alt rendiment, de vegades mostren un 

rendiment superior en proves visuals. Damarla et al. (2010) van estudiar la 

connectivitat funcional entre diverses àrees en un grup de nens autistes d’alt 

rendiment en una activitat de processament visual. Van concloure que en 

l’autisme existeix una relació entre el grau de connexió interhemisfèrica i el 

processament visuoespacial, el qual varia en relació a la regió anatòmica que 

s’interconnecti. També demostra que la comunicació entre zones cerebrals 

especifiques s’associa a dèficits visuals específics. 

4.3.4. Síndrome de Turner  

En la síndrome de Turner hi ha estudis que asseguren una reducció de mida i una 

funcionalitat atípica en les escorces parietal i occipital. Hi ha reducció en el 
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segment posterior o splenium i una ampliació del segment anterior o genoll del 

CC, a més a més d’una reducció en el volum de matèria blanca en regions 

parietooccipitals i més volum de matèria blanca en escorces temporal i frontal, la 

qual cosa correlaciona les trobades clíniques de pèrdua de la funció visoespacial 

observada amb pacients amb aquesta síndrome (revisat per Lynn, 2011). 
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5. Com estudiar el CC: Lateralitat 

Per saber com està desenvolupat el CC hi ha unes proves característiques que 

ens mostren el nivell maduratiu del CC, ja sigui en nens o en adults. Per 

entendre-ho prèviament explicaré que és la lateralització. 

La lateralitat és la distribució ordenada de les funcions dels dos hemisferis que 

formen el cervell, el dret i l’esquerre. El procés de lateralitat és fruit de l’evolució 

i maduresa del sistema nerviós amb l’objectiu de realitzar algunes funcions 

determinades amb el mínim consum d’energia. El procés de lateralització permet 

tenir unes referències clares de l’espai i de la direcció per processar els codis de 

números i lletres i, per tant, tenir una bon procediment de lectura i escriptura.  

El cos humà té parts anatòmiques parelles i simètriques. La lateralitat és la 

dominància d’una de les dues parts simètriques del cos en l’ús de les mans, peus, 

visió i oïda, segons Robert Rigal. 

 

Figura 5.1. Lateralització. 

Font: http://www.elisaribau.com/lateralidad-cruzada/lateralidad-x/ 

Per tant, una persona que tingui com a dominant la mà dreta, el peu dret, l’ull 

dret i l’oïda dreta es dirà que té lateralitat homogènia dretana. Per contra, si tota 

la dominància recau sobre l’esquerre serà lateralitat homogènia esquerrana. 

D’altra banda, si algun d’aquests dominis és la dreta i algun altre és l’esquerre, 

http://www.elisaribau.com/lateralidad-cruzada/lateralidad-x/
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parlarem de lateralitat creuada, tal i com es mostra a la figura 5.1. Per últim si no 

té cap dominància i en tots els casos es dubta d’on recau la dominància, 

parlarem de lateralitat ambidextre. 

Per tenir un bon diagnòstic de lateralitat, és necessari avaluar totes les etapes 

prelaterals del nen. És important fer una avaluació completa de les habilitats 

visuals i de processament, una avaluació del predomini manual, visual, podal i 

auditiu i avaluar la integració visual amb diferents modalitats. 

 Figura universal 

La figura universal (figura 5.2) és una de les proves que es fa per veure com està 

el cos callós i si hi ha lateralització. 

 

Figura 5.2. Figura universal. 

És una de les primeres proves que es fa. Es mostra la figura al pacient sense 

indicar com està feta i li demanem que la dibuixi. Al fer-la ens adonem de 

diverses coses, com per exemple com agafa el llapis (la pinça), la direccionalitat 

de les línies (si fa la línia horitzontal d’esquerra a dreta té dominància dretana i al 

contrari), i la reproducció de la figura. Només són dates. 

Quan el pacient ha dibuixat la figura i no ha traçat les línies seguides, sinó que ho 

ha fet per segments, això ens està dient que hi ha problemes de relació 

interhemisfèrica. A nivell de bases observem com està amb un patró homolateral 

que vol dir que la part dreta va per un costat i la part esquerre del cos va per un 
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altre, la qual cosa significa que falla la relació interhemisfèrica i no te adquirit 

l’automatisme dels contralaterals. 

Així aquest pacient no està lateralitzat. Les persones que no estan lateralitzades 

poden invertir números i lletres, ja que no tenen la referència, aquest eix en 

l’espai i en el seu interior i per això confonen b i d o p i q. Aquesta és una prova 

molt senzilla i ràpida que ens indica en quin punt està el procés d’organització de 

la lateralitat d’una persona. És molt important valorar la qualitat que té un nen 

per integrar una informació visual. D’aquesta manera podem saber el nivell 

maduratiu en quant a la percepció. 

Línia mitja 

És una línia imaginària (figura 5.3) que divideix el cos en dues meitats. Quan una 

persona no és capaç de creuar-la, pot indicar que existeix una falta de 

comunicació entre els hemisferis. És important creuar-la per dos motius, un per 

destresa manipulativa (nivell funcional) i l’altre per maduració cerebral (nivell 

neurològic). 

 

Figura 5.3. La línia mitja representa la meitat simètrica del cos. Qualsevol 

moviment que creui contra-lateralment implica l’activació dels 2 hemisferis. 

Font: http://www.acotv.org/ca/bloc/169-funcio-del-cos-callos-implicacions-optometriques.html 

http://www.acotv.org/ca/bloc/169-funcio-del-cos-callos-implicacions-optometriques.html
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A nivell neurològic si no es creua aquesta línia vol dir que no es comuniquen 

adequadament els dos hemisferis i això comporta que els dos desenvoluparan 

les mateixes funcions de forma ineficaç. A nivell funcional és important creuar-la 

per poder dur a terme la destresa fina, és a dir, es reflectirà sobretot en 

l’escriptura. 

Les línies diagonals de la figura universal indiquen la coordinació contra lateral, 

és a dir, braç esquerre amb cama dreta i braç dret amb cama esquerre. Si 

aquestes diagonals no estan fetes en una línia continua, ens indica que la 

coordinació contra lateral no està assumida. 
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6. Casos 

En aquest apartat exposo dos dels casos que he estat treballant al centre de 

l’Elisa Aribau sota la supervisió de la meva tutora, Anna Mestre, que en tot 

moment va estar pendent de la meva formació. 

6.1. CAS 1 

Insuficiència de convergència. Exofòria descompensada en visió propera. 

Lateralitat creuada. 

Anamnesi: Noi de 13 anys, d’origen xinés. Estudiant de 2n d’ESO. Arriba a la 

consulta dient que a l’escola li costa seguir el ritme, no presta gaire atenció a 

classe i llegeix amb lentitud i sense entendre el que llegeix. No porta ulleres ni 

mai n’ha dut. Li fem els exàmens següents:  

AV sense correcció: 1/1 

Retinoscòpia: UD: 100o-0.5D 

UE: 90o-0.5D 

PPC: 30/40 cm 

Maddox: 10x’  

Reserves: VP: BN: X/16/0 

BT:X/24/18  

Ull dominant: Motor: Esquerre 

Sensorial: Esquerre 

Mà dominant: Dreta 

TEST DE PERCEPCIÓ VISUAL % 

DISCRIMINACIÓ VISUAL (VD) 78% 

MEMORIA VISUAL (VM) 91% 

RELACIÓ ESPACIAL (VSR) 98% 

CONSTÀNCIA DE FORMA (VFC) 9% 

MEMÒRIA SEQUENCIAL (VSM) 63% 

FIGURA FONS (VFG) 75% 

TANCAMENT VISUAL (VC) 37% 
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Figura universal: Podem observar que en el dibuix que fa de la figura universal 

les línies no creuen la línia mitja. 

No discrimina correctament dreta-esquerre. Observem que quan escriu no fa bé 

la pinça. 

Acomodació: ARN: +3D ARP: -6D 

Valors normals per la seva edat: ARN:+2.5D  ARP: -5/-5.5D 

Velocitat lectora: UD: 54 ppm  UE: 40ppm  AU: 41 ppm  

VELOCITATS LECTORES NORMALS PER L’EDAT: 145 a 154ppm 

Diagnòstic: Insuficiència de convergència. Exofòria descompensada en visió 

propera. Lateralitat ull mà creuada. 

 

Un cop realitzat el diagnòstic es comenta a la família que el millor tractament 

seria realitzar una teràpia visual que té com a objectius: 1. Apropar PPC, 2. 

Millorar la velocitat lectora i 3. Compensar l’exofòria de prop. 

La durada de cada sessió serà de 45 minuts de teràpia i 15 minuts per explicar els 

exercicis per fer a casa. 

Objectius del pacient: Millorar l’atenció i l’ordre i ser més eficient en motricitat. 
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Decideix fer teràpia visual un cop per setmana. Aquesta teràpia té una durada 

prevista d’uns 3-4 mesos si treballa força a casa. 

S’inicia la teràpia començant per controlar l’existència dels mecanismes de 

percepció de la diplopia fisiològica i de la fusió. Es continua apropant el PPC i 

millorant les habilitats oculomotores. Es fan salts de vergències i finalment 

s’integren les habilitats apreses per veure si han repercutit en una millora de la 

velocitat lectora. Durant la teràpia també es fa èmfasis en exercicis que ajudin a 

treballar la percepció visual, sobretot la constància de forma i el tancament 

visual, juntament amb la lateralitat i els reflexos primaris. 

Totes les eines, mecanismes i jocs emprats en aquesta teràpia estan il·lustrats i 

explicats als annex 1 i 2. 

 

SESSIÓ 1 

VERGÈNCIES-FUSIÓ Corda de Brock: intentar veure una bola a 20 cm, la vermella. 

Fixar-se que també hi surten quatre cordes, dues per davant i 

dues per darrere. Li costa veure una bola. 

REFLEXOS PRIMARIS Peix. Patró contralateral a 50 ppm (pulsacions per minut). Li 

costa i es confon de cama i mà. 

PERCEPCIÓ Joc Color Code: fem la fitxa 41. No és ràpid. 

LOCALITZACIÓ- FIXACIÓ Anem anomenant parts del cos dreta i esquerre i ens els ha 

d’anar dient. Es confon algunes vegades, ho ha de pensar 

molt. 

A CASA:  

Corda de Brock. Mirar la primera bola (vermella) i fixar-se que hi ha quatre trossos de 

corda sortint, dos per davant i dos per darrere. Fer això en diferents posicions de 

mirada. I també anar acostant la bola cap als ulls. 

Peix. Patró contralateral. Tres posicions. Totes les parts del cos es mouen alhora (cap, 

braç i cama). Primer sense metrònom i quan ja ho tingui assolit, posar-ho a 50 ppm com 

a mínim. 

 

SESSIÓ 2 

VERGÈNCIES-FUSIÓ Corda de Brock. Mira una bola a 17 cm i veu les quatre cordes, 

però amb dificultat. 
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Vectogrames: corda rodona, no percep una sola imatge. Sense 

cap desviació li costa. 

REFLEXOS PRIMARIS Peix. Millor que el primer dia, però encara ha de practicar a 50 

ppm. 

PERCEPCIÓ Tangram. Copiar directament la imatge 32. Es confon en les 

posicions. 

LOCALITZACIÓ- 

FIXACIÓ 

Anem anomenant parts del cos dreta i esquerre i ens els ha 

d’anar dient. No es confon tant com el primer dia i no ho ha de 

pensar tant. 

A CASA:  

Corda de Brock. Mirar la primera bola (vermella) i fixar-se que hi ha quatre trossos de 

corda sortint, dos per davant i dos per darrere. Fer això en diferents posicions de 

mirada. I també anar acostant la bola cap als ulls. 

Peix. Patró contralateral. Tres posicions. Totes les parts del cos es mouen alhora (cap, 

braç i cama). Primer sense metrònom i quan ja ho tingui assolit, posar-ho a 50 ppm com 

a mínim. 

Filtre vermell + llanterna. Posant el filtre vermell davant l’ull dret, aconseguir veure una 

sola llum i poc a poc anar-la apropant. Si veu dues llums, allunyar-la fins que en vegi una 

sola. Fer-ho també en diferents posicions de mirada. Li hem ensenyat a la consulta. 

 

SESSIÓ 3 

VERGÈNCIES-FUSIÓ Corda de Brock. Mira la bola a 15 cm i veu les quatre cordes. 

L’acostem poc a poc, però de seguida se li fa doble i 

recuperem. 

Vectogrames. Corda rodona, percep efecte SILO. Aconsegueix 

convergència fins a 3. 

REFLEXOS PRIMARIS Peix assolit a 50 i 60 ppm. Es nota que ho ha treballat a casa. 

Comencem el soldat, costa a 70 ppm. 

FIXACIÓ-LOCALITZACIÓ Anem anomenant parts del cos dreta i esquerre i ens els ha 

d’anar dient. Practiquem una bona estona la integració 

interhemisfèrica 1 amb dificultat. 

A CASA:  

Corda de Brock. Amb 3 boles fixant-se sobretot que en la bola que fixa en vegi només 

una. I continuar adonant-se que hi ha quatre trossos de corda que surten de la bola que 

es mira. Anar fent salts d’una bola a l’altre mantenint sempre la fixació. Fer-ho a 

diferents posicions de mirada i diferents distàncies (més a prop i més lluny) 

Soldat. Patró contralateral. Tres posicions (dreta, mig i esquerre). Totes les parts del cos 

es mouen alhora. Cap endavant i cap endarrere. Primer sense metrònom i quan ja ho 

tingui assolit, posar-ho a 50 ppm com a mínim. Es pot anar parlant mentre ho fa i que ell 

també expliqui coses (que digui animals o menjars, per exemple). 
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Ulleres verd-vermell + llanterna. Aconseguir veure una sola llum igual que amb el filtre 

vermell. Si en veu dues, allunyar fins que en vegi només una. Anar apropant i fer-ho 

també en diferents posicions de mirada. 

Integració interhemisfèrica 1. Rodona negre (mà dreta i cama esquerra), rodona blanca 

(mà esquerra i cama dreta). Moure totes les parts alhora i dir les lletres o color a la 

vegada. Metrònom a 60 ppm o més. 

 

SESSIÓ 4 

VERGÈNCIES-FUSIÓ Vectogrames. Corda rodona, percep efecte SILO. Aconsegueix 

convergència fins a 3 amb dificultat. No ha treballat molt 

aquesta setmana. 

Flotadors. Li ensenyem com funcionen i intentem fer el 

primer. Només aconsegueix veure’n quatre. 

REFLEXOS PRIMARIS Seguim practicant el soldat que encara li costa a 60 ppm i 

repassem el peix. 

FIXACIÓ- 

LOCALITZACIÓ 

Anem anomenant parts del cos dreta i esquerre i ens els ha 

d’anar dient. També ho fem amb equilibri, amb un instrument 

de base tova o amb una barra per complicar-ho una mica més. 

A CASA: 

Corda de Brock. Amb dues boles. Passar d’una bola a l’altre imaginant que hi ha una 

formiga caminant per sobre de la corda. Mantenir la fixació durant 5 segons i després 

tornar enrere. Fer-ho en diferents posicions de mirada. 

Convergència voluntària amb pal de referència. Utilitzant els flotadors  farem la 

primera, la de baix de tot i intentarem trobar tres circumferències i la del mig 

intentarem que sigui nítida. Ens ajudarem d’un pal per tenir més present on hem de 

fixar. Mantenir-la 5 segons com a mínim. 

Integració interhemisfèrica 1. Rodona negre (mà dreta i cama esquerra), rodona blanca 

(mà esquerra i cama dreta). Moure totes les parts alhora i dir les lletres o color al mateix 

temps. Metrònom a 60 ppm o més. 

 

 

SESSIÓ 5 

VERGÈNCIES-FUSIÓ Corda de Brock. Repassem el que fa a casa i ara afegim dos 

boles més. Anem fent salts i repassant la corda com si hi hagués 

una formiga i apropant la primera bola. Es nota que ha treballat. 

REFLEXOS PRIMARIS Soldat millor cap endavant i cap endarrere. Metrònom a 60 

ppm. 

DIRECCIÓ-

LATERALITAT 

Integració interhemisfèrica 1 assolida a 60 ppm. 
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PERCEPCIÓ Treballem tancament visual amb el Parketry. Fem figura 4. Li 

costa memoritzant. 

A CASA:  

Corda de Brock. Amb dues boles. Passar d’una bola a l’altre imaginant que hi ha una 

formiga caminant per sobre de la corda. Mantenir la fixació durant 5 segons i després 

tornar enrere. Fer-ho en diferents posicions de mirada. 

Convergència voluntària amb pal de referència. Utilitzant els flotadors farem la 

primera, la de baix de tot i intentarem trobar tres circumferències i la del mig 

intentarem que sigui nítida. Ens ajudarem d’un pal per tenir més present on hem de 

fixar. Mantenir-la 5 segons com a mínim. 

Integració interhemisfèrica 1. Rodona negre (mà dreta i cama esquerra), rodona blanca 

(mà esquerra i cama dreta). Moure totes les parts alhora i dir les lletres o color al mateix 

temos. Metrònom a 60 ppm o més. 

Perifèria. Fixant la mirada en el nas de la persona que tenim al davant, ens aniran 

posant lletres de diferents mides per la perifèria contant com a centre el nas de la 

persona que ens ajuda a fer l’exercici i ha de dir quina lletra és sense deixar de mirar el 

nas. 

 

 

SESSIÓ 6 

VERGÈNCIES- FUSIÓ Corda de Brock amb 2 boles. Fa la formiga molt bé. 

Convergència voluntària amb flotadors i amb un palet. Ho fa 

molt bé. 

PERCEPCIÓ Contar número de lletres a la pantalla COI. Hi ha un seguit de 

lletres iguals i ha de trobar les diferents. 

Memory de cinc parelles (banderes i símbols). Li surt molt bé. 

FIXACIÓ I 

LOCALITZACIÓ 

Repassem el que ha fet a casa de perifèria per comprovar si ho 

fa correctament. Li costa més per la part superior,però es nota 

que ho ha practicat. 

REFLEXOS PRIMARIS Repassem el soldat. Metrònom una mica més ràpid: 70 ppm. 

A CASA:   

Convergència voluntària amb pal de referència. Utilitzant els flotadors farem la 

primera, la de baix de tot i intentarem trobar tres circumferències i la del mig 

intentarem que sigui nítida. Ens ajudarem d’un pal per tenir més present on hem de 

fixar. Mantenir-la 5 segons com a mínim. 

Integració interhemisfèrica 1. Rodona negre (mà dreta i cama esquerra), rodona blanca 

(mà esquerra i cama dreta). Moure totes les parts alhora i dir les lletres o color al mateix 

temps. Metrònom a 60 ppm o més. 

Perifèria. Fixant la mirada en el nas de la persona que tenim al davant, ens aniran 

posant lletres de diferents mides per la perifèria contant com a centre el nas de la 
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persona que ens ajuda a fer l’exercici i ha de dir quina lletra és sense deixar de mirar el 

nas. 

 

SESSIÓ 7 

VERGÈNCIES-FUSIÓ Amb els flotadors practiquem la convergència, però li costa a 20 

cm. 

DIRECCIÓ-

LATERALITAT 

Integració interhemisfèrica 1 assolida a 70 ppm. 

OCULOMOTOR Travades. 80 ppm li costa. 

Carta de Hart. Fem que digui per files i per columnes amb 

metrònom a 90 ppm a 25 cm. 

FIXACIÓ I 

LOCALITZACIÓ 

Mirem el que ha fet de la perifèria a casa. Ho fa molt bé. 

A CASA:  

Convergència voluntària amb pal de referència. Utilitzant els flotadors farem la primera 

i la segona i intentarem trobar 3 circumferències i la del mig intentarem que sigui nítida. 

Ens ajudarem d’un pal per tenir més present on hem de fixar. Mantenir-la 5 segons com 

a mínim. 

Integració interhemisfèrica 1: Rodona negre (mà dreta i cama esquerra), rodona blanca 

(mà esquerra i cama dreta). Moure totes les parts alhora i dir les lletres o color al mateix 

temps. Metrònom a 60 ppm o més. 

Sacàdics. Cartes de Hart. Dir totes les lletres d’una fila amb ritme. Horitzontal i 

verticalment amb el metrònom a 100 ppm. 

 

SESSIÓ 8 

OCULOMOTOR Amb el taquitoscopi: 6 lletres, 6 números 

ACOMODACIÓ Cartes de Hart. files a 110 ppm i columnes a 110 ppm. No 

s’entrebanca com abans. 

VISUOMOTOR Convergència voluntària amb flotadors. Molt bé a 20 cm. 

Flotadors transparent i opac, percep 3 però no veu l’efecte SILO. 

FIXACIÓ I 

LOCALITZACIÓ 

Repassem perifèria. Molt bé. 

A CASA:  

Convergència voluntària amb pal de referència. Utilitzant els flotadors farem la primera 

i la segona i intentarem trobar 3 circumferències i la del mig intentarem que sigui nítida. 

Ens ajudarem d’un pal per tenir més present on hem de fixar. Mantenir-la 5 segons com 

a mínim. Intentar passar d’una a l’altre, fent salts verticals. 

Integració interhemisfèrica 1. Rodona negre (mà dreta i cama esquerra), rodona blanca 

(mà esquerra i cama dreta). Moure totes les parts alhora i dir les lletres o color al mateix 
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temps. Metrònom a 60 ppm o més. 

Perifèria. Amb la carta de McDonald, fixant-nos en el punt del centre, intentarem dir la 

majoria de lletres que apareixen en el full. 

Sacàdics. Cartes de Hart. Dir totes les lletres d’una columna amb el metrònom a 110 

ppm. 

 

SESSIÓ 9 

DIRECCIÓ- 

LATERALITAT 

Fem integració interhemisfèrica 1 a 60 ppm i li surt bé. Es nota 

que ha treballat a casa. 

PERCEPCIÓ Juguem al Colour-code. Li costa. 

OCULOMOTOR Carta de Hart. Llegim columnes i a 110 ppm ho fa molt bé. 

VISUOMOTOR Convergència voluntària amb flotadors. Molt bé a 15 cm. 

Flotadors transparent i opac, percep 3 i de vegades veu l’efecte 

SILO, però molt intermitentment.. 

 

A CASA:  

Convergència voluntària amb pal de referència. Utilitzant els flotadors farem la primera 

i la segona i intentarem trobar 3 circumferències i la del mig intentarem que sigui nítida. 

Ens ajudarem d’un pal per tenir més present on hem de fixar. Mantenir-la 5 segons com 

a mínim. Intentar passar d’una a l’altre, fent salts verticals. 

Integració interhemisfèrica 1. Rodona negre (mà dreta i cama esquerra), rodona blanca 

(mà esquerra i cama dreta). Moure totes les parts alhora i dir les lletres o color al mateix 

temps. Metrònom a 60 ppm o més. 

Perifèria. Amb la carta de McDonald, fixant-nos en el punt del centre, intentarem dir la 

majoria de lletres que apareixen en el full. 

Ulleres vermell-verd. Per fer treballar els dos ulls independentment. Jugarem a joc 

virtual al web www.jocsterapiavisual.com al joc PACMAN amb les ulleres vermell-verd 

posades. 

 

SESSIÓ 10 

FIXACIÓ-

LOCALITZACIÓ 

Fem taquitoscopi i anem augmentant lletres i números. 

OCULOMOTOR Piràmides de números a 110 ppm. Ho fa bé. 

ACOMODACIÓ Ordenar lents (+2/+1/0/-1/-2/-3) mirant la carta de Hart. 

VERGÈNCIES-FUSIÓ Ulleres de realitat virtual. Mirem un vídeo de muntanya russa. 

Costa fusionar al principi, però aconsegueix aguantar una mica. 

DIRECCIÓ-

LATERALITAT 

Provem integració interhemisfèrica 2 i li ensenyem com es fa. Es 

confon una mica, però ho fa bé a 60 ppm. 

VISUOMOTOR Vectogrames. Fem l’ós. Li costa. No veu l’efecte SILO. 

http://www.jocsterapiavisual.com/
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A CASA:  

Convergència voluntària amb pal de referència. Utilitzant els flotadors farem la primera 

i la segona i intentarem trobar 3 circumferències i la del mig intentarem que sigui nítida. 

Ens ajudarem d’un pal per tenir més present on hem de fixar. Mantenir-la 5 segons com 

a mínim. Intentar passar d’una a l’altre, fent salts verticals. 

Integració interhemisfèrica 2. Paraules, figura de colors i dibuixos. D (mà dreta i cama 

esquerra), I (mà esquerra i cama dreta) i J (les dos juntes tant mans com cames). Moure 

totes les parts alhora i dir la forma o color al mateix temps. Metrònom a 60 ppm o més. 

Ulleres vermell-verd. Jugarem a joc virtual al web www.jocsterapiavisual.com al joc 

PACMAN amb les ulleres vermell-verd posades. 

 

SESSIÓ 11 

VERGÈNCIES-FUSIÓ Amb Maddox intentem que ajunti la línia amb la llum. Casi se li 

ajunten però no del tot. 

DIRECCIÓ-

LATERALITAT 

Fem integració interhemisfèrica 2. Amb 65 ppm li costa una 

mica, no ho ha practicat a casa. 

OCULOMOTOR Piràmide de números a 120 ppm. Molt bé. 

VISUOMOTOR Vectogrames. Cordó amb divergència: veu l’efecte SILO però 

amb convergència arriba només fins a 4. 

A CASA:  

Convergència voluntària amb pal de referència. Utilitzant els flotadors farem la primera 

i la segona i intentarem trobar 3 circumferències i la del mig intentarem que sigui nítida. 

Ens ajudarem d’un pal per tenir més present on hem de fixar. Mantenir-la 5 segons com 

a mínim. Intentar passar d’una a l’altre, fent salts verticals. 

Integració interhemisfèrica 2. Paraules, figura de colors i dibuixos. D (mà dreta i cama 

esquerra), I (mà esquerra i cama dreta) i J (les dos juntes tant mans com cames). Moure 

totes les parts alhora i dir la forma o color al mateix temps. Metrònom a 60 ppm o més. 

Ulleres vermell-verd. Jugarem a joc virtual al web www.jocsterapiavisual.com al joc 

PACMAN amb les ulleres vermell-verd posades. 

Lectura ràpida. Programa per millorar la velocitat lectora. Que vagi practicant. 

SPREEDER CX  www.spreeder.com/cx/  

. 

 

SESSIÓ 12 

VERGÈNCIES-FUSIÓ Fem flotadors, convergència voluntària i divergència amb els 

transparents. Li costa tant una com l’altre. 

FIXACIÓ/LOCALITZACIÓ Juguem al Letra a letra i li costa amb els blaus. 

DIRECCIÓ-

LATERALITAT 

Fem integració interhemisfèrica 2. Amb 60 ppm ho fa bé. I li 

ensenyem la 3 perquè comenci a casa. 

http://www.jocsterapiavisual.com/
http://www.jocsterapiavisual.com/
http://www.spreeder.com/cx/
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OCULOMOTOR Carta de Hart + filtres vermell i verd i amb ulleres vermell-verd 

ha de dir totes les lletres per columnes i per files. Ho fa bé. 

A CASA:  

Convergència voluntària amb pal de referència. Utilitzant els flotadors farem la primera 

i la segona i intentarem trobar 3 circumferències i la del mig intentarem que sigui nítida. 

Ens ajudarem d’un pal per tenir més present on hem de fixar. Mantenir-la 5 segons com 

a mínim. Intentar passar d’una a l’altre, fent salts verticals. 

Integració interhemisfèrica 3. Coordenades, figures de colors i dibuixos. 1er nivell: fer la 

direcció de les fletxes amb les cames. 2n nivell: fer amb les cames i els braços la direcció 

contraria a la fletxa. Amb el metrònom a 60 ppm. 

Ulleres vermell-verd. Jugarem a joc virtual al web www.jocsterapiavisual.com al joc 

PACMAN amb les ulleres vermell-verd posades. 

Lectura ràpida: SPREEDER CX. 

 

SESSIÓ 13 

VISUOMOTOR Vectogrames. Convergència: arriba fins a 9. Veu efecte SILO 

amb divergència fins la D. 

DIRECCIÓ-LATERALITAT Provem de fer grafia a 70 ppm fent ∞. Li costa. 

 

Repassem integració interhemisfèrica 2. Fem la 3 nivell 1 a 

60 ppm. Ho fa prou bé, ho ha practicat a casa. 

VERGÈNCIES-FUSIÓ Convergència voluntària amb flotadors. Bé a 20 cm. 

Flotadors transparent i opac, percep 3 i ja té més clar 

l’efecte SILO, pot identificar on són. 

PERCEPCIÓ Juguem al Robot Face. Va una mica lent, però li agrada i s’hi 

fixa. 

A CASA:  

Convergència voluntària amb pal de referència. Utilitzant els flotadors farem la primera 

i la segona i intentarem trobar 3 circumferències i la del mig intentarem que sigui nítida. 

Ens ajudarem d’un pal per tenir més present on hem de fixar. Mantenir-la 5 segons com 

a mínim. Intentar passar d’una a l’altre, fent salts verticals. 

Integració interhemisfèrica 3. Coordenades, figures de colors i dibuixos. 1r nivell: fer la 

direcció de les fletxes amb les cames. 2n nivell: fer amb les cames i els braços la direcció 

contraria a la fletxa. Amb el metrònom a 60 ppm. 

Ulleres vermell-verd. Juguem a joc virtual al web www.jocsterapiavisual.com al joc 

PACMAN amb les ulleres vermell-verd posades. 

Lectura ràpida: SPREEDER CX. 

 

 

http://www.jocsterapiavisual.com/
http://www.jocsterapiavisual.com/
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SESSIÓ 14 

VERGÈNCIES-FUSIÓ Amb la corda de Brock, fem que miri la primera bola a uns 20 

cm i tapant-li un ull ha de mantenir aquesta força perquè els 

seus ulls no es moguin.  

VISUOMOTOR Seguim amb els vectogrames. Fem la corda primer i passem a 

l’ós. Ja ho té més controlat. Amb la corda podem fer salts i no 

ho perd i veu l’efecte SILO, sap quan està davant i quan està 

darrere de la pantalla. 

DIRECCIÓ-

LATERALITAT 

Fem la integració interhemisfèrica 3 amb metrònom a 60 ppm. 

Fa molt bé el 1r nivell, però el 2n li costa una mica. 

 

PERCEPCIÓ Tangram. Copiem en un full i després de memòria fem la imatge 

24. Molt bé. 

A CASA:  

Convergència amb corda de Brock. Hem de mirar la bola en qualsevol posició (a prop, 

mitja distància o lluny), i hem de tapar un ull i l’altre i no s’han de moure els ulls, 

intentar mantenir la força que fan els ulls al mirar la bola. 

Integració interhemisfèrica 3. Coordenades, figueres de colors i dibuixos. 1r nivell: fer la 

direcció de les fletxes amb les cames. 2n nivell: fer amb les cames i els braços la direcció 

contraria a la fletxa. Amb el metrònom a 60 ppm. 

Lectura ràpida: SPREEDER CX.  

 

SESSIÓ 15 

VERGÈNCIES-FUSIÓ Vectogrames. Fem l’ós i amb convergència fins a 7 percep SILO i 

estem estona preguntant on estan els objectes. Molt bé. 

OCULOMOTOR Contem quántes lletres hi ha a la pantalla COI. Fem una 

competició. Molt bé. 

PERCEPCIÓ Fem laberint de 25 x 25 a la pantalla sense moure el cap, només 

els ulls. 

DIRECCIÓ-

LATERALITAT 

Integració interhemisfèrica 3 amb metrònom a 60 ppm. Fa molt 

bé el 1r nivell, el 2n l’ha practicat a casa i es nota, tot i que 

encara li falta una mica per acabar-ho d’assolir. 

A CASA:  

Combinar exercicis de binocularitat i d’integració i percepció. 

Convergència amb corda de Brock. Hem de mirar la bola en qualsevol posició (a prop, 

mitja distància o lluny), i hem de tapar un ull i l’altre i no s’han de moure els ulls, 

intentar mantenir la força que fan els ulls al mirar la bola. 

Jocs amb ulleres vermell-verd. Pacman. 

Integració interhemisfèrica 3. Coordenades, figures de colors i dibuixos. 1r nivell: fer la 

direcció de les fletxes amb les cames. 2n nivell: fer amb les cames i els braços la direcció 
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contraria a la fletxa. Amb el metrònom a 60 ppm. 

Parketry nivell 4: sense usar peces de fusta. Planificar primer i desprès dibuixar-les per 

diferents seccions. 

Lectura doble. Llegir dos cops un mateix text i ser conscient del que hem llegit. 

Lectura ràpida. SPREEDER CX . 

 

SESSIÓ 16 

VERGÈNCIES-FUSIÓ Corda de Brock. Practiquem el que té a casa. No es mouen tant 

els ulls, però seguim practicant. 

DIRECCIÓ-

LATERALITAT 

Integració interhemisfèrica 3 amb metrònom a 60 ppm. Fa molt 

bé els dos nivells proposats. 

TANCAMENT VISUAL Tangram. Fem el 91 de memòria, però li costa. Fem també el 83. 

OCULOMOTOR Juguem al Letra a Letra i ja no li costa tant el blau. 

A CASA:  

Combinar exercicis de binocularitat, d’integració i percepció. 

Convergència amb corda de Brock. Hem de mirar la bola en qualsevol posició (a prop, 

mitja distància o lluny), i hem de tapar un ull i l’altre i no s’han de moure els ulls, 

intentar mantenir la força que fan els ulls al mirar la bola. 

Jocs amb ulleres vermell-verd. Pacman. 

Integració interhemisfèrica 4: La cama en posició de la bola i el braç en direcció 

contrària. Moure i dir-ho tot alhora amb el metrònom a 70 ppm. 

Parketry nivell 4. Sense fer servir peces de fusta. Planificar primer i desprès dibuixar-les 

per diferents seccions. 

Lectura doble. Llegir dos cops un mateix text i ser conscient del que hem llegit. 

Lectura ràpida. SPREEDER CX. 

 

SESSIÓ 17 

VERGÈNCIES- FUSIÓ Veiem un vídeo de realitat virtual. Vectogrames. Fem salts amb 

l’ós. Prou bé amb una ajuda (un palet) per localitzar on és cada 

objecte. 

PERCEPCIÓ Fem Parketry nivell 4. Ho fa prou bé. 

Juguem al Jungle speed. Li agrada però va una mica lent. 

DIRECCIÓ-

LATERALITAT 

Integració interhemisfèrica 4 amb metrònom a 60 ppm. És nou, 

però li surt prou bé. 

OCULOMOTOR Llegim amb un ull i després amb l’altre mirant quina es la 

velocitat en 1 minut. UD: 65 ppm, UE: 60 ppm, AU: 67 ppm. Ha 

millorat respecte al principi. 

A CASA: 

Combinar exercicis de binocularitat, d’integració i percepció. 
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Convergència amb corda de Brock. Hem de mirar la bola en qualsevol posició (a prop, 

mitja distància o lluny), i hem de tapar un ull i l’altre i no s’han de moure els ulls, 

intentar mantenir la força que fan els ulls al mirar la bola. 

Jocs amb ulleres vermell-verd. Pacman. 

Integració interhemisfèrica 4. La cama en posició de la bola i el braç en direcció 

contrària. Moure i dir-ho tot a la vegada amb el metrònom a 70 ppm. 

Parketry nivell 4. Sense usar peces de fusta. Planificar primer i desprès dibuixar-les per 

diferents seccions. 

Lectura doble. llegir dos cops un mateix text i ser conscient del que hem llegit. 

Lectura ràpida. SPREEDER CX. 

 

SESSIÓ 18 

VERGÈNCIES- FUSIÓ Vectogrames. Fem l’ós amb salts i ja no necessita ajuda per 

localitzar. A convergència arribem a 9 i divergència a G. 

Amb flotadors, convergència voluntària pot fer els 3. Saltar d’un 

a l’altre li costa un temps, però ho aconsegueix. 

Brock. mirem que no es mogui gaire l’ull que hem tapat. Encara 

li queda una mica. 

DIRECCIÓ-

LATERALITAT 

Integració interhemisfèrica 4 amb metrònom a 60ppm ho fa 

molt bé. Ha treballat a casa. 

PERCEPCIÓ Tangram. Fem la figura 86 de memòria. Molt bé. 

Juguem al Jungle speed i va guanyant rapidesa. Però en algunes 

figures es confon. 

A CASA: 

Convergència amb dibuixos. Amb l’ajuda del dit (com a punt de referència),intentar 

ajuntar les dues imatges (semblant als flotadors però amb diferents dibuixos). En total 

veurem 3 imatges però la del mig és la que es veu completa. S’ha d’intentar enfocar-la i 

veure-la nítida. 

Jocs amb ulleres vermell-verd. Pacman. 

Atenció visual 8. Buscar quin no té parella, provar-ho amb els ulls, si costa molt ens 

ajudem amb el llapis. 

Parketry nivell 4. Sense usar peces de fusta. Planificar primer i desprès dibuixar-les per 

diferents seccions. 

Lectura doble. Llegir dos cops un mateix text i ser conscient del que hem llegit. 

Lectura ràpida. SPREEDER CX. 

 

SESSIÓ 19 

VERGÈNCIES- FUSIÓ Seguim amb els vectogrames. Aconseguim fer salts sense que 

se li faci doble. 

Corda de Brock fem que només vegi una sola bola i tapant-li un 
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ull i un altre aconseguim que no se li moguin gaire els ulls. 

OCULOMOTOR Taula de paraules. Fa 50 paraules en un minut en castellà. 

PERCEPCIÓ Tangram fem 2 figures de memòria. 45 i 57. 

Juguem al Dobble. Ho fa prou bé i ràpid. 

A CASA: 

Exercicis d’integració. Sheiman 3. Triangles-cames, rodones-braços. Metrònom a 60 

ppm. La línia vertical és el seu cos, si les rodones o els triangles estan a la esquerre, ha 

d’aixecar el costat esquerre corresponent i al contrari. 

Percepció visual. Tangram: temps màx. 1 minut perquè desglosi la imatge global en les 7 

fitxes diferents que hi ha. 

Lectura doble. llegir dos cops un mateix text i ser conscient del que hem llegit. 

Lectura ràpida. SPREEDER CX  www.spreeder.com/cx/ 

 

SESSIÓ 20 

VERGÈNCIES- FUSIÓ Repassem corda de Brock. Bé a totes les posicions de mirada. 

Vectogrames. Bé amb salts i progressivament. Millor en 

convergència que en divergència. 

PERCEPCIÓ Tangram. Fem 2 figures de memòria. 83 i 54. 

Juguem al Jungle speed. Ho fa prou bé i ràpid. 

OCULOMOTOR Taula de paraules. Fa 53 paraules en un minut en castellà. 

A CASA:  

Corda de Brock. Mirar la primera bola (vermella). Fer això en diferents posicions de 

mirada. I anar acostant la bola cap als ulls. 

Exercicis d’integració. Sheiman 3: Triangles-cames, Rodones-braços. Metrònom a 60 

ppm. La línia vertical és el seu cos, si les rodones o els triangles estan a la esquerre, ha 

d’aixecar el costat esquerre corresponent i al contrari. 

Lectura doble. Llegir dos cops un mateix text i ser conscient del que hem llegit. 

Lectura ràpida. SPREEDER CX  www.spreeder.com/cx/ 

 

  

http://www.spreeder.com/cx/
http://www.spreeder.com/cx/
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Exàmens finals després de la 

teràpia: 

AV:1/1 

Vel. Lectora: 98 ppm 

Pinça: correcte 

Reserves:  BN: X/20/18 

BT:X/27/20  

PPC: 5/6cm 

Observem que ha millorat molt en la constància: abans estava amb un 9% i ara 

ha passat al 63%, ja que hem anat practicant tant a casa com a la consulta. 

També es nota millora en el tancament visual: abans tenia un 37% i ara arriba al 

98%. Tot i que s’ha de seguir treballant, s’observa que hi ha millora visuo-

perceptiva que facilitarà molt més la feina de comprensió i no haurà d’invertir 

tant d’esforç. 

També hi ha molt apropament del punt proper de convergència (PPC). Ha deixat 

d’estar a 30 cm per arribar a 5 i la millora és considerable, apreciable en la 

velocitat lectora, per exemple, de fer 40 ppm abans, ara en fa més del doble i 

n’arriba a fer 98 ppm. 

Hem explicat als pares i al pacient la importància de no deixar de fer els exercicis 

encara que només sigui un cop per setmana. Hem fet una pauta per continuar i 

així no perdre el que ha guanyat el seu sistema visual. Així doncs, tindrà revisió al 

cap de sis mesos i si tot continua igual s’aconsellarà que les revisions siguin 

anualment. 

Els resultats obtinguts en els exàmens de final de la TV que avaluen la lateralitat i 

la percepció visual, indiquen que hi ha hagut millores substancials en aquestes 

TEST DE PERCEPCIÓ VISUAL % 

DISCRIMINACIÓ VISUAL (VD) 78% 

MEMORIA VISUAL (VM) 91% 

RELACIÓ ESPACIAL (VSR) 98% 

CONSTÀNCIA DE FORMA (VFC) 63% 

MEMÒRIA SEQÜENCIAL (VSM) 63% 

FIGURA FONS (VFG) 75% 

TANCAMENT VISUAL (VC) 98% 
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àrees. Al haver treballat totes aquestes funcions, hem pogut fer que el cos callós 

es desenvolupi i assimili allò que no tenia assimilat. Veiem que és modificable i 

que pot haver-hi millora en el desenvolupament tot i no ser un infant de menys 

de 10 anys.  
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6.2. CAS 2 

Problemes visuoperceptius i exofòria descompensada. 

Anamnesi: Nen de 9 anys que ve a la consulta perquè a l’escola (fa 4rt de 

primària) li costa una mica i s’equivoca a l’hora de llegir i escriure i inverteix 

lletres i síl·labes. Nota que quan està cansat veu doble. No ha dut ni porta 

ulleres. 

AV sense correcció: 1/1 

Retinoscopi: UD: +0.5D 

UE: +0.5D 

PPC: amb filtre vermell 9/6cm 

CTvp: 8x’  

CTvll: 4x  

Reserves: Vp BT: X/15/9 

BN:X/14/13 

Valors normals: BT: 20/25/20 

  BN. 15/20/15 

Discrimina dreta i esquerre.  

Ull dominant: Motor: dret 

Sensorial: dret 

Mà dominant: Dreta 

Acomodació: ARN: +2.5D ARP: -6D 

Valors normals: no prèsbites: ARN:+1.75D a +2.50D   ARP: -1.75D a -3.5D 

TEST DE PERCEPCIÓ VISUAL % 

DISCRIMINACIÓ VISUAL (VD) 37% 

MEMÒRIA VISUAL (VM) 5% 

RELACIÓ ESPACIAL (VSR) 75% 

CONSTÀNCIA DE FORMA (VFC) 98% 

MEMÒRIA SEQÜENCIAL (VSM) 1% 

FIGURA FONS (VFG) 84% 

TANCAMENT VISUAL (VC) 50% 
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VELOCITAT LECTORA:UD: 32 ppm  UE: 31 ppm  AU: 33 ppm. Comprensió bona. 

VELOCITATS LECTORES NORMALS PER L’EDAT: 60 ppm a 84 ppm 

DEM: tipus II: problema en els moviments sacàdics de petita amplitud: 

oculomotor  

Figura universal: No creua línia mitja.  

Altres: lectura-escriptura inversions. Patrons malament. 

Patrons: els fa homolateralment tant el soldat com el gat. 

Diagnòstic: Problemes de visuopercepció i de velocitat lectora i exofòria 

descompensada. També haurem de treballar la lateralitat ja que no ho té 

totalment integrat. Observem que aquest nen té unes reserves baixes i que tot i 

que d’acomodació està molt bé, té la exofòria que fa que el Ppc no estigui 

apropat i que la lectura sigui pobre. Veiem també al test de visuopercepció que 

la memòria és el que està més baix. 

Objectius del pacient: No veure doble, no perdre’s en la lectura i aprovar.  

Es proposa a la família que el millor tractament és fer una teràpia visual. Un cop 

explicat en què consisteix la teràpia, a la família i al pacient, dient que s’ha 

d’involucrar i treballar bastant a casa, es decideix fer teràpia visual un cop per 

setmana. Les sessions tindran una duració de 45 minuts amb 15 minuts per 

explicar els exercicis per fer a casa. Té prevista una duració de 3-4 mesos. 

 

SESSIÓ 1 

DIRECCIÓ LATERALITAT Travades 60 ppm. Li costa 

REFLEXOS PRIMARIS Peix a 60 ppm. Li costa però ho acaba fent bé. 

PERCEPCIÓ Tangram: copiar igual. Li molesten els patrons petits. Fem 4 

dibuixos. 

 

LOCALITZACIÓ-FIXACIÓ Anem anomenant parts del cos dreta i esquerre i ens els ha 

d’anar dient. Bé. 
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A CASA: 

Travades: que practiqui amb el metrònom a 60 ppm. 

Tangram: copiar i memòria. 

Peixet: Patró contra lateral. 3 posicions. Totes les parts del cos es mouen a la vegada 

(cap, braç i cama). Primer sense metrònom i quan ja ho tingui assolit, posar-ho a 80 ppm 

com a mínim. 

Vigilar direccionalitat (dreta/esquerra). Escriptura amb pauta.  

 

SESSIÓ 2 

DIRECCIÓ LATERALITAT Travades 60 ppm. Les ha treballat a casa, però encara li 

costen. 

REFLEXOS PRIMARIS Peix a 60 ppm. Ha millorat molt. Comencem a gatejar. 

PERCEPCIÓ Tangram: copiar igual, fem 3.  

Memòria-parelles, ordre i tic tac toe. 

LOCALITZACIÓ-FIXACIÓ  

OCULOMOTRICITAT Laberints amb la pantalla (COI) 19x19 fem 8.  

Moviments de seguiment amb l’ARB. 1-4. 

A CASA: 

Travades: Que practiqui amb el metrònom a 60 ppm. 

Tangram. Copiar i memòria. 

Patró contra lateral: Gat i peix. Els practiquem tots dos i som conscients que es mou en 

cada moviment. 

Vigilar direccionalitat (dreta/esquerra). Escriptura amb pauta.  

 

SESSIÓ 3 

DIRECCIÓ LATERALITAT Travades 60 ppm. Segueix costant-li. 

REFLEXOS PRIMARIS Fer el gat li costa. El practiquem a la consulta, cap endavant i 

cap endarrere. 

PERCEPCIÓ Juguem al Dobble i al Jungle Speed. Va una mica lent als dos 

jocs, però s’hi fixa. 

OCULOMOTRICITAT Laberints amb la pantalla (COI) 19*19. En fem 6. 

Comptar número de lletres a la pantalla (COI). 

A CASA: 

Travades: que segueixi practicant amb el metrònom a 60 ppm. 

Tangram: copiar i memòria. 

Patró contralateral: Gat. Amb metrònom 60 ppm. Avanço-paro-avanço-paro. 

Seguim practicant la direccionalitat (dreta/esquerra). Escriptura amb pauta.  
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SESSIÓ 4 

VERGÈNCIES-FUSIÓ Vectogrames corda. Percep efecte SILO. Fem salts i arriba a 

14 de convergència i G de divergència. 

REFLEXOS PRIMARIS Ha treballat el gat i el practiquem cap endavant i cap 

endarrere. 

PERCEPCIÓ Juguem a Robot Face. Li costa. 

OCULOMOTRICITAT Laberints amb la pantalla (COI) 19*19. En fem 8 sense 

dit.Buscar lletres i números en un text, va una mica lent. 

A CASA: 

Travades: que segueixi practicant amb el metrònom a 60 ppm. 

Tangram: copiar i memòria. 

Patró contralateral: Gat. Amb metrònom 60 ppm: avanço-paro-avanço-paro. 

Buscar lletres i números en un text: quantes vegades hi ha el número que se’ns 

demana. Sense utilitzar els dits. Dir el total i ho comprovem.  

 
 

SESSIÓ 5 

REFLEXOS PRIMARIS Seguim treballant amb el gat, que encara no el té assolit del 

tot. 

PERCEPCIÓ Memòria (cubs de colors). Anar memoritzant les formes que 

ens apareixen a les fitxes fem 3. 

LOCALITZACIÓ- FIXACIÓ Anem anomenant parts del cos dreta i esquerre i ens els ha 

d’anar dient. No confon. 

OCULOMOTRICITAT Laberints amb la pantalla (COI) 20*20. En fem 5 sense dit. 

Contar lletres i números, es nota que ho ha practicat a casa. 

Travades, es nota que ho ha treballat a casa. Ho fa molt més 

ràpid sense equivocacions. 60 ppm. 

A CASA: 

Travades: que segueixi practicant amb el metrònom a 60 ppm. 

Tangram: copiar i memòria. 

Patró contra lateral: Gat. Amb metrònom 60 ppm. Avanço-paro-avanço-paro 

Buscar lletres i números en un text: quantes vegades hi ha el numero que se’ns 

demana. Sense utilitzar els dits. Dir el total i ho comprovem.  

Direccionalitat: Seguim preguntant quina és la cama dreta, el peu esquerre, l’ull dret, la 

mà dreta... 

Lectura doble: 5 línies 

Llegir números subratllats: anotar el temps que triga i els errors comesos, i no moure el 

cap. 
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SESSIÓ 6 

REFLEXOS PRIMARIS Fem el gat amb metrònom a 60 ppm i es nota que ho ha 

practicat. Encara s’equivoca, però ho fa molt millor. 

PERCEPCIÓ Fem Tangram per veure com ho fa a casa. Fem 2 figures de 

còpia i després les ha de fer de memòria. Triga, però ho 

acaba aconseguint amb una mica d’ajuda. 

VERGÈNCIES I FUSIÓ Vectogrames amb la corda. En veu una, però no nota l’efecte 

SILO. 

Flotadors: li ensenyem el que ha de veure. Percep 4 boles. 

OCULOMOTRICITAT En un text, dir les lletres subratllades només. 15 segons per 

fer el primer quadrant. No està malament. 

A CASA: 

Patró contra lateral: Gat. Amb metrònom a 70 ppm i cap endarrere. 

Tangram: copiar i memòria. 

Travades: que segueixi practicant amb el metrònom a 60 ppm. 

Flotadors: intentem veure tres cercles. 

 

SESSIÓ 7 

REFLEXOS PRIMARIS Gat a 60 ppm. El té assolit. El fem endarrere i li costa. 

Comencem a fer el soldat, però sense metrònom. 

PERCEPCIÓ Usem el Parketry per fer memòria. Fem unes 5 figures. Les 

primeres molt bé però quan ho compliquem es cansa i li 

costa. 

VERGÈNCIES I FUSIÓ Vectogrames amb la corda. Fem convergència. Li costa una 

mica localitzar a on queda la imatge. 

Flotadors: veu tres imatges, de vegades la veu nítida i de 

vegades no. 

OCULOMOTRICITAT Dir les lletres subratllades ha tardat 10 segons. Repassem 

travades. Una mica fluix. 

A CASA: 

Patró contra lateral. Gat. Amb metrònom a 70 ppm i cap endarrere i comencem a fer el 

soldat. 

Tangram. Copiar i memòria. 

Travades. Que segueixi practicant amb el metrònom a 60 ppm. 

Flotadors. Intentem veure tres cercles nítids tota l’estona. 

 

SESSIÓ 8 

REFLEXOS PRIMARIS Repassem el gat i ja el té assolit fins i tot cap endarrere. Fem 

soldat endavant i endarrere. 
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PERCEPCIÓ Amb la pantalla COI fem el joc de trobar les diferencies. 3 

figures, bé. I 3 lletres, bé. 

VERGÈNCIES I FUSIÓ Vectogrames amb la corda comença a notar l’efecte SILO i 

localitza una mica. 

Flotadors: com que només hem fet la de baix de tot 

intentem passar a la segona. Es perd fàcilment al passar 

d’una a una altre. 

OCULOMOTRICITAT En la taula de Hart, dir la primera i l’última lletra i després 

anar ficant-nos més endins (la segona amb la penúltima, la 

tercera amb la antepenúltima....). Li costa molt a partir de la 

3a.  

A CASA: 

Patró contra lateral: Soldat amb metrònom a 70 ppm i cap endarrere. 

Tangram: Copiar i memòria. 

Travades: Que segueixi practicant amb el metrònom a 60 ppm. 

Flotadors: Mantenir la de baix en totes les posicions de mirada. 

 

 

SESSIÓ 9 

REFLEXOS PRIMARIS Fem el soldat. Endavant i endarrere. Endarrere li costa molt 

fer-lo contra lateral. Es perd amb el metrònom. 

 

PERCEPCIÓ Fem una figura del Tangram i juguem al Robot Face. 

VERGÈNCIES I FUSIÓ Flotadors: estem una bona estona passant del de baix de tot 

fins al segon. Li costa i triga una mica de temps, però ho 

aconsegueix. Li movem de dreta a esquerra i amunt i avall i 

no ho perd. 

LATERALITAT Practiquem la integració interhemisfèrica 1. Ho fem molt poc 

a poc. Li costa. 

OCULOMOTRICITAT Travades amb metrònom a 60 ppm. Les diu prou bé, però li 

costa seguir el ritme. 

 

A CASA:   

Patró contra lateral: Soldat amb metrònom a 70 ppm i cap endarrere. 

Travades: Que segueixi practicant amb el metrònom a 60 ppm. 

Flotadors: Tenint el de baix estable a totes les posicions de mirada, passem al segon i si 

podem al tercer. 

Tangram: Copiar i memòria. 

Integració interhemisfèrica 1. Metrònom a 50 ppm. 
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SESSIÓ 10 

REFLEXOS PRIMARIS Soldat: li surt molt millor però encara hem de millorar cap 

endarrere. El fem amb metrònom a 60 ppm. 

LATERALITAT Practiquem la Integració interhemisfèrica 1. Ho ha treballat 

a casa ho fem a 60 ppm i alguns sequivoca. 

PERCEPCIÓ Juguem al Speed cups. Li costa una mica. També fem una 

figura al tangram de memòria però l’hem de copiar i després 

de memòria sinó, no li surt. 

VERGÈNCIES I FUSIÓ Vectogrames amb la corda i amb un pal localitzem on queda 

la imatge 3D. 

OCULOMOTRICITAT Travades amb metrònom 60 ppm.  Va millorant el ritme. 

A CASA:   

Patró contra lateral: Soldat amb metrònom a 70 ppm i cap endarrere 

Tangram copiar i memòria. 

Travades: que segueixi practicant amb el metrònom a 60 ppm. 

Flotadors: Tenint el de baix estable a totes les posicions de mirada, passa d’un a l’altre 

fins que pugui. 

Integració interhemisfèrica 1. Metrònom a 60 ppm. 

 

SESSIÓ 11 

REFLEXOS PRIMARIS Repassem gat i soldat i els té assolits. 

PERCEPCIÓ Juguem al Dobble. Va una mica lent. Fem el joc del memori. 

VERGÈNCIES I FUSIÓ Vectogrames amb la corda i arribem a fer molta convergència 

però deixa de veure l’efecte SILO. 

Flotadors: que passi d’un a l’altre. Arribem fins al 3r sense 

perdre-ho. 

LATERALITAT Practiquem la Integració interhemisfèrica 1. Ho ha treballat a 

casa ho fem a 60 ppm i li surt millor. 

A CASA 

Tangram copiar i memòria. 

Travades: practicant amb el metrònom a 60 ppm i si no pot sense metrònom. 

Flotadors: Tenint el de baix estable a totes les posicions de mirada, passa d’un a l’altre 

fins el que pugui. 

Integració interhemisfèrica 1. Metrònom a 60 ppm. 

 

SESSIÓ 12 

REFLEXOS PRIMARIS Repassem gat i soldat amb metrònom a 70 ppm. Bé 

PERCEPCIÓ Fem dos figures al Tangram i juguem a trobar les diferències 

a la pantalla COI. 
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VERGÈNCIES I FUSIÓ Amb els flotadors repassem el que fa a casa i fem una mica 

de Vectogrames provem per primer cop l’òs i ho veu bé però 

sense saber localitzar. 

OCULOMOTRICITAT Travades. Fem només 3 línies i el ritme el segueix molt bé. 

Amb la carta de Hart provem la primera i ultima lletra i 

després més cap endins. Li costa. 

LATERALITAT Practiquem la Integració interhemisfèrica 1. A 60 ppm ho fa 

millor. Provem el 2. Sense metrònom prou bé. 

A CASA:  

Tangram copiar i memòria. 

Hart: llegim la primera i ultima lletra i després més cap endins. (la segona amb la 

penúltima, la tercera amb la antepenúltima...) 

Flotadors: Tenint el de baix estable a totes les posicions de mirada, passa d’un a l’altre 

fins el que pugui. 

Integració interhemisfèrica 2. Metrònom a 60 ppm. 

 

SESSIÓ 13 

PERCEPCIÓ Practiquem amb el Parketry. Memòria. Prou bé. També ho 

fem fent de mirall. 

LATERALITAT Practiquem la Integració interhemisfèrica 1. A 60 ppm la té 

assolida. El 2 l’ha practicat a casa i li surt bé.. 

VERGÈNCIES I FUSIÓ Vectogrames fem l’ós. Percep l’efecte SILO li costa localitzar 

la imatge al principi però després sap definir exactament on 

estan tots els objectes. 

OCULOMOTRICITAT Dir les lletres subratllades. 10’’ en fer el mateix text de fa 

unes quantes sessions. 

A CASA:  

Tangram copiar i memòria. 

Hart: llegim la primera i ultima lletra i després més cap endins. (la segona amb la 

penúltima, la tercera amb la antepenúltima...) 

Flotadors: Tenint el de baix estable a totes les posicions de mirada, passa d’un a l’altre 

fins el que pugui. 

Integració interhemisfèrica 2. Metrònom a 60 ppm 

 

 

SESSIÓ 14 

PERCEPCIÓ Fem dues figures de Tangram de memòria i ha millorat molt 

i juguem al Tic-tac toe a la pantalla. 

LATERALITAT Practiquem la Integració interhemisfèrica 2. A 60 ppm molt 

bé. Li ensenyem el 3. 
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VERGÈNCIES I FUSIÓ Vecogrames ós. Fem convergència i divergència fent salts. 

Nota l’efecte SILO i sap localitzar-ho. 

OCULOMOTRICITAT Repassem travades amb metrònom a 60 ppm, bé. Fem Hard 

primera i última lletra. Bé. 

A CASA:  

Tangram copiar i memòria. 

Hart: llegim la primera i ultima lletra i després més cap endins. (la segona amb la 

penúltima, la tercera amb la antepenúltima...) 

Flotadors: Tenint el de baix estable a totes les posicions de mirada, passa d’un a l’altre 

fins el que pugui. 

Integració interhemisfèrica 3. Metrònom a 60 ppm 

 

SESSIÓ 15 

REFLEXOS PRIMARIS Repassem totes les que vam fer durant les primeres 

sessions. El gat i el soldat cap endavant molt bé amb 

metrònom a 70 ppm. Cap endarrere costa més però bé 

també. 

PERCEPCIÓ Fem tres figures de tangram només dibuixant i fent de 

memòria. Molt bé. 

LATERALITAT Practiquem la Integració interhemisfèrica 1, 2 i 3. A 60 ppm 

es nota que ho ha practicat a casa. 

VERGÈNCIES I FUSIÓ Vectogrames ós. Efecte SILO Bé i fent salts li surt molt bé. 

 

OCULOMOTRICITAT Travades: amb metrònom a 60 ppm les segueix molt bé. 

A CASA:   

Tangram copiar i memòria. 

Flotadors: Tenint el de baix estable a totes les posicions de mirada, passa d’un a l’altre 

fins el que pugui.  

Integració interhemisfèrica 1,2 i 3. Metrònom a 60 ppm 
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Exàmens finals després de la teràpia: 

AV sense correcció: 1/1 

PPC: amb filtre vermell FEN 

CTvp: 5x’  

CTvll: 2x  

Reserves: Vp BT: X/23/20 

BN:X/19/14 

Valors normals: BT: 20/25/20 

  BN. 15/20/15 

VELOCITAT LECTORA:UD: 52 ppm  UE: 53 ppm  AU: 55 ppm  Bona comprensió. 

VELOCITATS LECTORES NORMALS PER L’EDAT: 60 ppm a 84 ppm 

Figura universal: Creua línia mitja.  

Aquest pacient ha millorat la seva exofòria fent que el punt proper de 

convergència arribi fins el nas i les seves reserves hagin augmentat. La velocitat 

lectora encara es pot millorar, però respecte a abans de la teràpia ha millorat 

molt. Ara fa casi el doble de paraules per minut, encara que no arribi als valors 

normals per l’edat. Ha assolit els reflexos primaris fent el gat i el soldat de forma 

contralateral i no homolateral com al principi. És també visible fent la figura 

universal, on ara, sí que creua la línia mitja. Fent el test visuoperceptiu ens 

adonem que ha augmentat tot en general. Ha passat d’una discriminació visual 

del 37% de percentil a un 50%. La memòria, tant visual com seqüencial, ha passat 

d’un 5% i 1% respectivament a un 25%. És evident que encara es pot millorar 

molt, però aquest pacient treballa força a casa i si continua treballant podrà 

assolir més percentil i aconseguir tenir més memòria visual i seqüencial. Els pares 

TEST DE PERCEPCIÓ VISUAL % 

DISCRIMINACIÓ VISUAL (VD) 50% 

MEMÒRIA VISUAL (VM) 25% 

RELACIÓ ESPACIAL (VSR) 75% 

CONSTÀNCIA DE FORMA (VFC) 98% 

MEMÒRIA SEQÜENCIAL (VSM) 25% 

FIGURA FONS (VFG) 84% 

TANCAMENT VISUAL (VC) 95% 
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comenten que a l’escola està més atent i que ja no inverteix lletres a l’hora de 

llegir i escriure. Ha assolit els seus objectius. En aquest cas no ha sigut necessari 

tantes sessions ja que han treballat molt a casa. 

Es veu clarament que hi ha hagut un desenvolupament del cos callós que 

prèviament no estava assimilat. Això ens permet observar que es pot modificar i 

millorar la lateralitat si es treballa amb teràpia visual ocupacional. 
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7. Conclusions 

En aquest treball he evidenciat la importància que té el cos callós en el 

desenvolupament d’un infant. Aquesta substància permet a l’infant dur a terme 

activitats com llegir amb eficàcia, tenir una bona coordinació dels moviments del 

cos i moviments oculars o tenir una visió espacial bona. Sense el correcte 

desenvolupament del cos callós és molt difícil obtenir el màxim rendiment a 

l’hora de l’aprenentatge. 

Com s’ha pogut comprovar amb els casos pràctics, és possible una millora en el 

cas d’integració i de lateralitat fent que el sistema visual millori sense deixar de 

banda el treball realitzat amb el cos callós. 
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Annex 1 

Eines de teràpia visual 

 

 

Corda de Brock: binocularitat 

 

Vectograma corda: binocularitat 
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Vectograma Òs: binocularitat 

t   

ARB hi ha diferents nivells: Seguiments i sacàdics. 

 

Flotadors. Poden ser opacs (convergència) o transparents (divergència): 

binocularitat 
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Carta de Hart: binocularitat i acomodació 

 

Carta Mc Donald: perifèria. 

Taquistoscopi: consisteix en ensenyar durant pocs segons (3-4 s) unes paraules, 

unes lletres o uns números i que els hagi de recordar. Com més lletres/números 

apareixen més dificultat hi haurà i com menys temps deixem entre paraula i 

paraula també ho complicarem. En el nostre cas ho farem amb la pantalla COI. 

Metrònom: instrument per mesurar el temps i marcar el compàs. Pot modificar 

el temps del compàs. Es mesura en pulsacions per minut. Si està a 70 ppm vol dir 



La teràpia visual com a eina de tractament. recull de casos. 

 

 
65 

 

 

que donarà 70 pulsacions en un minut i anirà més ràpid que no si va a 50 ppm. 

Travades: conjunt de síl·labes que el pacient ha d’anar dient amb ritme de 

metrònom. Exemple de síl·labes: Bla, Bel, Bal, Bli, Bil... 

SPREEDER CX  www.spreeder.com/cx/: programa per agilitzar la lectura. 

Integració interhemisfèrica: fitxes de Sheiman. Per treballar la lateralitat i 

prendre consciència del cos. 

 

Integració interhemisfèrica 1: Rodona negre (mà dreta i cama esquerra), rodona 

blanca (mà esquerra i cama dreta). Moure totes les parts alhora i dir les lletres o 

color al mateix temps. 

 

http://www.spreeder.com/cx/
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Integració interhemisfèrica 2: D (mà dreta i cama esquerra), I (mà esquerra i 

cama dreta) i J (les dues juntes, tant mans com cames). Moure totes les parts 

alhora i dir les lletres o color al mateix temps. 

 

Integració interhemisfèrica 3: 1r nivell: fer la direcció de les fletxes amb les 

cames. 2n nivell: Fer amb les cames i els braços la direcció contraria a la fletxa. 
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REFLEXE PRIMARI: Són aquells reflexes innats del sistema nerviós central (SNC) 

que permeten que els humans ens desenvolupem des del naixement, com ara la 

respiració, la succió, l’adherència... Són respostes automàtiques que si no 

s’integren entre els 6 i 12 mesos, pot evidenciar una immaduresa en el 

desenvolupament del SNC. És per això que els treballem a la consulta per poder 

ajudar a tot el sistema a madurar correctament. 

Alguns reflexes primaris treballats a consulta.  

 

PEIX: estirats al terra bocaterrosa, aixequem el genoll dret a la vegada que 

aixequem la mà esquerre i al contrari. S’ha d’aconseguir moure el braç i la cama 

alhora. Ens ajudarem d’un metrònom per seguir un ritme. 

 

 

GAT: Seria el segon nivell que fem a la consulta un cop superat el del peix. 

Consisteix en gatejar sempre fixant-nos que els braços i les cames vagin movent-
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se contra lateralment de tal manera que quan avança el braç dret és la cama 

esquerre la que tira endavant i al contrari. Farem també parant al mig i també 

ens ajudarem del metrònom per fer-ho amb ritme. 

 

SOLDAT: és l’últim que fem quan ja hem superat els altres dos. Tal i com indica la 

paraula, farem com de soldat i també ens ajudem de metrònom i si volem parant 

per cada passa que fem. 
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Annex 2. 

Jocs utilitzats en teràpia visual 

 

Colour Code: percepció, lògica i figura-fons. Consisteix en anar posant cartes fins 

tenir la mateixa figura que la proposada. Hi ha diversos nivells. 

 

Tangram: Memòria, constància de forma, copia, discriminació. Joc de peces on 

pots anar fent figures proposades, es pot fer copiant directament o de memòria. 
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Robot Face: Percepció, discriminació, memòria, figura-fons i constància de 

forma. Es tracta de trobar la cara del robot proposat en un taulell on hi ha tot de 

cares de robots semblants i el que canvia són els colors. Qui la trobi primer 

guanya. 

 

Dobble: Percepció, figura-fons, constància de forma, rapidesa i tancament visual. 

Trobar els dibuixos que coincideixen en una carta i una altre, en totes les cartes 

hi ha un objecte comú i qui la trobi primer va guanyant. Hi ha varietats del joc. 
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Jungle speed: Figura-fons, tancament visual, discriminació i rapidesa. Amb totes 

les cartes repartides, es van treient i qui coincideixi de forma amb un altre 

contrincant, ha de ser el primer en agafar el tótem i així es descarta cartes. 

Guanya qui es queda sense cartes. 

 

Parketry: Com el tangram però més facil ja que té colors i treballa la memòria, 

constància de forma, copia i discriminació. Aquí pots inventar-te la forma i hi ha 

només tres formes: triangle, quadrat i rombe. 
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Sardines: Memòria i figura-fons. Cada jugador té 4 cartes sense mirar-les. 

S’ensenya una llauna (on apareixen 7 sardines vestides de diferent manera) es 

mostra uns segons i es gira. Els jugadors han de recordar-se quines sardines hi 

havia a la llauna i descartar-se les seves que són iguals. Guanya qui s’hagi 

descartat més cartes. 

 

Letra a letra: Velocitat lectora, sacàdics i tancament visual. Qui sigui el/la més 

ràpida a llegir la paraula, es queda la carta. Hi ha nivell, el blau es el més senzill i 

el negre el més complicat. 
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Speed cups: Discriminació, rapidesa, memòria seqüencial. Cada jugador té 5 cubs 

de diferents colors. Es mostra una carta on indica la posició de cada un dels cubs. 

El primer que faci la seqüencia correctament es queda la carta i guanya qui 

aconsegueix més cartes. 

 

Visual pànic: Constància de forma, figura-fons i rapidesa. Són una sèrie de cartes 

on hi ha molts colors, objectes i formes diferents. L’objectiu del joc és quedar-se 

amb el màxim de cartes possibles. Les aconsegueixes si ets el més ràpid en 

discriminar objectes, lletres i fons d’un color concret, acordat al principi.  



La teràpia visual com a eina de tractament. recull de casos. 

 

 
74 

 

 

Implicacions ètiques 

Durant l’elaboració del present treball s’ha tingut en compte la llei de protecció 

de dades. Tota la informació que conté el treball i les dades personals dels 

pacients és confidencial. En tots els casos s’ha informat els pacients que la 

informació de les teràpies formaria part d’aquest treball de forma anònima. Si en 

el diagnòstic observem que és necessària la col·laboració d’altres disciplines, és 

la nostre responsabilitat ètica i moral la d’informar al pacient, als pares o tutors 

legals sobre la situació. 
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