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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

CRIBRATGES VISUALS EN ESCOLES DE BARCELONA I DEL 

VALLÈS OCCIDENTAL (III) 

RESUM 

Actualment la visió juga un paper fonamental en el procés d'aprenentatge. L'absència d'un 

correcte funcionament de les habilitats visuals pot comportar problemes d'aprenentatge i 

frustració pels estudiants. 

En aquest estudi s'han realitzat cribratges visuals a nens d'entre 6 i 11 anys a les escoles Cavall 

Bernat de Barcelona i Rivo Rubeo de Rubí. La finalitat d'aquests cribratges era detectar i 

informar a les famílies de possibles alteracions en les habilitats visuals dels alumnes i, alhora, 

comparar si existeixen diferències significatives entre els nens en l'etapa d'aprendre a llegir i 

els nens en edat de llegir per aprendre. 

Es van realitzar aproximadament proves a 86 alumnes, però a causa de la COVID-19 no es van 

poder finalitzar els cribratges visuals a l'escola de Rubí ni analitzar els resultats obtinguts. Per 

aquest motiu, es van analitzar els resultats visuals de 51 nens de l'escola Cavall Bernat. 

A partir dels resultats obtinguts i les hipòtesis formulades es va arribar a les següents 

conclusions. S'observa que entre els alumnes examinats existeixen diferències significatives 

relacionades tant amb el sexe com amb l'edat. D'altra banda, els alumnes de cinquè i sisè de 

primària presenten més prevalença de la miopia que els alumnes de segon. Aquests, no 

presenten més problemes de motilitat ocular que els de cinquè i sisè, però si en presenten més 

de percepció visual. 



 
 
Laura Garcia Ruiz                   Cribratges visuals en escoles de Barcelona i del Vallès Occidental (III) 

  
2020 UPC 

4 

 

 
 

GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

CRIBRATGES VISUALS EN ESCOLES DE BARCELONA I DEL 

VALLÈS OCCIDENTAL (III) 

 
 

RESUMEN 

 
Actualmente la visión juega un papel fundamental en el proceso de aprendizaje. La ausencia 

de un correcto funcionamiento de las habilidades visuales puede comportar problemas de 

aprendizaje y frustración para los estudiantes. 

 

En este estudio se han realizado cribados visuales a niños de entre 6 y 11 años en las escuelas 

Cavall Bernat de Barcelona y Rivo Rubeo de Rubí. La finalidad de estos cribados era detectar 

e informar a las familias de posibles alteraciones en las habilidades visuales de los alumnos y, 

a su vez, comparar si existen diferencias significativas entre los niños en la etapa de aprender 

a leer y los niños en edad de leer para aprender. 

 

Se realizaron aproximadamente pruebas a 86 alumnos, pero a causa de la COVID-19 no se 

pudieron finalizar los cribados visuales en la escuela de Rubí ni analizar los resultados 

obtenidos. Por este motivo, se analizaron los resultados visuales de 51 niños de la escuela 

Cavall Bernat. 

 

A partir de los resultados obtenidos y las hipótesis formuladas se llegó a las siguientes 

conclusiones. Se observa que entre los alumnos examinados existen diferencias significativas 

relacionadas tanto con el sexo como con la edad. Por otro lado, los alumnos de quinto y sexto 

de primaria presentan más prevalencia de la miopía que los alumnos de segundo. Estos, no 

presentan más problemas de motilidad ocular que los de quinto y sexto, pero si presentan más 

de percepción visual. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, vision plays a fundamental role in the learning process. The absence of proper 

functioning of visual skills can lead to learning problems and frustration for students.  

 

In this study, children between 6 and 11 years old were visually screened at the Cavall Bernat 

school in Barcelona and the Rivo Rubeo school in Rubí. The purpose of these screenings was 

to detect and inform families of possible alterations in the pupils visual skills and, also, to 

compare whether there are significant differences between children at the learning to read stage 

and children of reading to learn age.  

 

Approximately 86 students were tested, but because of COVID-19 it was not possible to 

complete the visual screening at the Rubi school and analyze the results. For this reason, the 

visual results of 51 children from the Cavall Bernat school were analysed. 

 

The following conclusions were reached on the basis of the results obtained and the 

assumptions made. It is observed that among the students examined there are significant 

differences related to both sex and age. On the other hand, fifth and sixth graders have a higher 

prevalence of myopia than second graders. They do not present more eye movement problems 

than those of the fifth and sixth grades, but they do present more visual perception problems. 
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1. Introducció 

 

La visió és, per excel·lència, el sentit de la relació social i la comunicació. Una absència de visió 

pot comportar problemes d’aprenentatge i minusvàlues. La detecció ràpida d’un defecte de visió 

pot permetre la seva correcció (sigui total o parcial) o bé, la remissió a un altre especialista a 

temps.  

 

En els estudiants, dues terceres parts de la informació que reben és a través del sentit de la 

vista. Per aquest motiu es fan cribratges visuals a nens en procés d’aprenentatge. Per detectar 

possibles defectes visuals (detecció precoç d’ambliopies per exemple) que puguin afectar a un 

correcte desenvolupament d’aptituds en l'àmbit escolar.  

 

Des dels primers cursos escolars ja són necessàries certes habilitats visuals i a mesura que es 

van avançant aquests cursos les exigències visuals són cada vegada majors. A partir dels sis 

anys que es comença amb el procés d’aprendre a llegir, les exigències visuals augmenten 

considerablement. No només és necessària una bona agudesa visual, sinó que s’han de tindre  

en compte altres factors com la binocularitat, l'acomodació o la motilitat.  

 

S’estima que aproximadament un 15% dels casos de problemes d’aprenentatge i baix 

rendiment acadèmic estan relacionats amb problemes visuals. Aquests problemes visuals, a 

més de problemes d’aprenentatge, poder crear altres d’associats com són la frustració o 

depressió per part de l’alumne.  

 

És per aquest motiu, que és important fer cribratges visuals i revisions optomètriques 

periòdiques a tota la població i als infants en concret. Es podrien detectar i solucionar els 

problemes detectats i evitar així problemes futurs en l’aprenentatge i en altres àrees de la vida 

quotidiana.  

 

En aquest treball veurem les diferents habilitats visuals relacionades amb el procés 

d’aprenentatge i alhora analitzarem els cribratges visuals realitzats a diferents escoles de l'àrea 

metropolitana de Barcelona.  
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2. Marc teòric 

 

2.1 Cribratges visuals 

 

Els cribratges visuals són un conjunt de proves 

ràpides que tenen com a objectiu identificar el 

màxim de nombre de persones amb problemes 

visuals. No s’ha de confondre amb un examen 

visual. L'examen visual es realitza en condicions 

controlades d’il·luminació i de distàncies entre 

d’altres. A més, es realitza per un optometrista i 

és un procés diagnòstic. En canvi, en els 

cribratges tot i que ha d’haver-hi un supervisor 

optometrista poden haver-hi ajudants que no ho 

siguin. D’altra banda, en aquest cas les 

condicions no estan tan controlades. 

 

Els objectius principals d’un cribratge visual són: detectar problemes greus i freqüents de 

manera ràpida, objectiva, sistemàtica i vàlida, és a dir, que les persones amb visió normal, no 

surtin resultats alterats.  

 

En els cribratges visuals en escolars cal seguir un protocol i establir diferents criteris de tall 

passa/falla que indiquin el nivell mínim per a superar cada prova realitzada. En aquest protocol 

també s’han de determinar les proves que es realitzaran, les persones que s'avaluaran i el 

temps, el qual no hauria de ser superior a 20 a 30 minuts per alumne.  

 

 

 

 

  

Imatge 1: Cribratges visuals 
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2.2 Habilitats visuals: 

 

2.2.1 Relacionades amb la funció visual: 

 

AV:  

L’agudesa visual és a nitidesa de la visió, és a dir, el seu valor quantitatiu. Aquesta es mesura 

per la capacitat d’identificar lletres o números en una taula optomètrica a una certa distància. 

 

Hi ha tres factors físics i neurològics que determinen l’agudesa 

visual que són 1:  

- La precisió amb la qual la còrnia i el cristal·lí enfoquen la 

llum sobre la retina. 

- La sensibilitat dels nervis de la retina i dels centres visuals 

del cervell. 

- La capacitat del cervell per interpretar la informació que li 

arriba dels ulls.  

 

Quan parlem de vista, ens podem referir a l’agudesa visual de lluny. 

No s’ha de confondre vista amb visió, ja que la visió és molt més 

que l’AV o vista. La visió és un conjunt d’habilitats i destreses 

visuals interrelacionades. Entre aquestes es  troben la vista, la visió del color, la motilitat ocular 

i la seva coordinació, l’enfocament, la visió estereoscòpica (3D) i la percepció visual. Aquestes 

habilitats (l’agudesa visual = vista, entre d’altres) ens permeten interpretar i entendre l’entorn 

que ens envolta 2. 

 

 

Refracció ocular: 

La refracció ocular és la refracció de la llum procedent dels objectes en travessar les distintes 

parts que formen l’ull, provocant així que aquests raigs es concentrin i es focalitzin a la retina 

formant una imatge. L’objectiu de la refracció ocular és identificar si cal alguna compensació 

òptica perquè la visió sigui clara, nítida i còmoda. Aquest procés es fa mitjançant una mesura 

objectiva de la refracció (amb retinoscòpia o autorrefractomia) i després amb una valoració 

subjectiva.  Quan els raigs de llum formen una imatge, sense correcció, nítida i sense esforç 

sobre la retina parlem d’un ull emmetrop.  

 

Aquesta condició d’emmetropia no es dóna en tots els casos. Quan la imatge a la retina es 

forma borrosa parlem d'ametropia. Aquesta condició refractiva bé donada per la manca d’una 

bona proporció entre la longitud de l’ull i la seva potència diòptrica 3.  

 

Les ametropies es poder classificar en tres grups principals: 

 

● Miopia 4 i 5:  

La miopia és un defecte refractiu en el qual els raigs de llum enfoquen més endavant de la 

retina, en comptes d’incidir just en aquesta. Com a conseqüència, les imatges, sobretot en visió 

llunyana, es veuen borroses.  

Aquest fet passa principalment per tres raons: 

Imatge 2: Optotip 
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- Perquè la longitud axial de l’ull és major al que s’espera en relació amb la potència 

diòptrica d’aquest. 

- Perquè la curvatura de la còrnia és elevada (més elevada del que s’espera). 

- Perquè augmenti la potència diòptrica del cristal·lí. Aquesta darrera causa, es dóna 

principalment en la formació de cataractes.  

Per compensar aquesta condició d’ametropia s’utilitzen lents negatives.  

 
Imatge 3: Ull miop 

 

●  Hipermetropia 6: 

La hipermetropia es caracteritza perquè els raigs de llum procedents de l’infinit, estant l’ull en 

acomodació relaxada, formen la seva imatge per darrere de la retina.  

Pot ser deguda pels següents factors: 

- Per una longitud axial petita en comparació amb la potència diòptrica de l’ull.  

- Per poca potència diòptrica de l’ull. 

 

Aquest defecte refractiu sol donar simptomatologia principalment en visió de prop. Tot i que 

amb l’edat, els signes i símptomes es tornen manifestos en totes distàncies. Per compensar-lo 

s'utilitzen lents positives.  

 

 
Imatge 4: Ull hipermetrop 

 

● Astigmatisme 7 i 8: 

L’astigmatisme és un defecte refractiu que provoca que les imatges es formin a la retina de 

manera distorsionada, degut principalment, a un problema en la curvatura corneal. La còrnia no 
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presenta la mateixa curvatura en tots els seus meridians, normalment adopta una forma 

el·líptica o ovalada que fa que no es puguin enfocar els objectes amb facilitat. Aquesta 

diferència de curvatures, provoca que els errors refractius no siguin iguals en tots els meridians 

(normalment hi ha dos meridians perpendiculars principals que tenen la major i la menor 

potència refractiva). 

 

Imatge 5: Ull astigmàtic 

 

 

Visió del color: 

L’ull és capaç de distingir una gran varietat de colors mitjançant la visió cromàtica. Aquesta visió 

del color es produeix a partir dels tres colors primaris, és a dir, els humans som tricòmatres. Els 

fotoreceptors responen a la lluminositat i a les variacions de longituds d’ona. Hi ha dos tipus de 

fotoreceptors: els cons i els bastons. 

Mitjançant tres tipus de cons (cèl·lules receptores específiques del color localitzades al centre 

de la retina) es creen tots els colors que som capaços de distingir. L’altre tipus de fotoreceptors, 

anomenats bastons, són els encarregats de donar resposta escotòpica i de baixa intensitat 

lluminosa, és a dir, blanc i negre.   

 

Els tres tipus de cons es caracteritzen per percebre diferents longituds d’ona. Si hi ha alguna 

alteració en algun d’aquests cons, és quan apareixen els problemes en la visió del color.  Quan 

existeixen dificultats per distingir els colors i els diferents matisos, pot quedar compromès 

l’aprenentatge, ja que molts llibres de texts utilitzen els colors per aprendre.  

 

➢ Alteracions en la visió del color: 

Les alteracions en la percepció cromàtica s'anomenen discromatòpsies. Aquestes poden ser 

degudes a una inactivació total d’un fotopigment, llavors parlem de deficiència cromàtica 

severa. O bé, poden ser degudes a una alteració de l’absorció del fotopigment. En aquest cas 

s’anomena anomalia cromàtica.  

Depenent del fotoreceptor afectat  i de si es tracta d’una anomalia cromàtica o  d’una deficiència 

cromàtica severa tenim les següents alteracions: 

- Protanomalia: dificultat de reconèixer el color vermell. 

- Protanopia: impossibilitat de reconèixer el color vermell. 

- Deuteranomalia:  dificultat de reconèixer el color verd. 

- Deuteranopia:  impossibilitat de reconèixer el color verd. 
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- Tritanomalia: dificultat de reconèixer el color blau. 

- Tritanopia:  impossibilitat de reconèixer el color blau.  

 

Aquestes anomalies poden ser d’origen congènit o adquirit. Les més comunes són les 

anomalies congènites del verd i del vermell, també conegut com a daltonisme. Aquestes són 

hereditàries i es transmeten lligades al cromosoma X. És un factor recessiu, per aquest motiu 

que la proporció d’homes daltònics és major a la de dones. D’altra banda, les anomalies del 

color blau es transmeten de forma autosòmica dominant.  

 

Les anomalies d’origen adquirit solen anar associades a una malaltia ocular o sistèmica, o bé 

a l’ús de certs fàrmacs. 

 

 

2.2.2 Relacionades amb l’eficàcia visual: 

 

Motilitat ocular: 

La motilitat ocular és l’habilitat per a moure els ulls de manera ràpida, precisa i eficaç.  Per a 

poder realitzar correctament aquests moviments és necessari que  els músculs oculars tinguin 

un funcionament òptim. És molt important en el procés d’aprenentatge, ja que és una habilitat 

visual molt utilitzada sobretot en la lectura i en l’escriptura. 

 

Tipus de moviments oculars: 

 

● Moviments sacàdics: són els moviments encarregats de dirigir els ulls de forma ràpida i 

eficaç, d’un estímul a un altre 9. Aquests, són bruscos i principalment voluntaris. Són 

considerats moviments oculars ràpids, ja que la seva velocitat és aproximadament de 

300 graus per segon. Els sacàdics es van alternant amb períodes de fixació (la fixació 

és la capacitat amb la qual podem enfocar en un mateix punt durant un temps), per 

assegurar que la imatge es troba dins de la fòvea.  Hi ha dos tipus: els de petita i els de 

gran amplitud. Els moviments sacàdics de petita amplitud són els que s’utilitzen en els 

processos de lectoescriptura i que permeten passar d’una síl·laba a una altra i d’una 

paraula a la següent. D’altra banda, els de gran amplitud són els que ens permeten 

canviar de fixació de lluny a prop i viceversa.  

 

● Moviments de seguiment: són els que ens permeten seguir un objecte en moviment dins 

del nostre camp visual i sense moure el cap 10. Per a realitzar-los és necessari que hi 

hagi una bona relació entre els músculs extraoculars. Aquests moviments, en la lectura 

ens ajuden a evitar confusió entre paraules o a seguir bé les línies. Són considerats 

moviments precisos, clars, suaus i lents. La seva velocitat està limitada a uns 30 graus 

per segon. 

 

Acomodació: 

L’acomodació és l’habilitat visual que ens permet enfocar a diferents distàncies segons les 

nostres necessitats. A l‘acomodar, augmenta la capacitat diòptrica del cristal·lí, la convergència 

ocular i alhora es produeix midriasis pupil·lar 11. Això és degut a la triada proximal.  
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L’acomodació es dóna quan volem enfocar un objecte proper, 

ja que quan mirem a l’infinit, aquesta acomodació es troba 

relaxada. Aquesta habilitat visual es pot dur a terme gràcies 

al cristal·lí que va canviant de forma per l’acció del múscul 

ciliar. Quan el múscul ciliar es contrau, el cristal·lí es corba 

fent-se més gruixut i així és possible enfocar objectes 

propers. En canvi, quan el múscul ciliar es relaxa, el cristal·lí 

s’aplana per poder veure nítid en visió de lluny 12.  

La flexibilitat d’acomodació és la que ens permet enfocar i 

desenfocar de manera ràpida en canviar la mirada entre 

estímuls a diferents distàncies. D’altra banda, l’amplitud 

d’acomodació 13 és la capacitat màxima que pot acomodar 

cada ull.  

 

➢ Anomalies acomodatives14: 

Els problemes acomodatius es poden classificar de la següent manera: 

Problemes d’hipoacomodació 
Insuficiència acomodativa 

Fatiga acomodativa 

Paràlisi acomodativa 

Problemes d’hiperacomodació 
Excés acomodatiu  

Espasme acomodatiu 

Inflexibilitat acomodativa 

Taula 1. Anomalies acomodatives 

Quan un pacient presenta insuficiència acomodativa no és capaç d’enforcar nítidament amb 

lents negatives, és a dir, presenta dificultats per estimular l’acomodació. L’amplitud acomodativa 

en aquests casos es veu reduïda en més de dues diòptries respecte als valors normals, també 

podem trobar un ARP baix, el MEM més elevat que els valors de normalitat i els ulls vermells i 

amb llagrimeig. Els símptomes principals d’aquesta anomalia acomodativa són: Mal de cap, 

incomoditat i fatiga per a realitzar activitats en VP i  dificultat d’atenció i concentració en tasques 

de visió propera.  

En els casos de fatiga acomodativa, el pacient pot enfocar a diferents distàncies, però arriba 

un moment en què ‘perd’ aquesta capacitat i cada cop li costa més canviar d’enfocament 

correctament.  Els símptomes són molt semblants a la insuficiència acomodativa, però l’AA, les 

fòries i les reserves es troben dins dels valors de normalitat.  

Imatge 6: Acomodació 
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D’altra banda, la paràlisi acomodativa és la impossibilitat d’acomodar. A diferència de la 

insuficiència acomodativa, aquesta anomalia pot ser tant monocular com binocular (IA sempre 

binocular) i és deguda a traumatismes, infeccions, glaucoma, diabetis o malalties  

degeneratives del SNC entre d’altres. En aquest cas trobem l’AA reduïda respecte als valors de 

normalitat, les pupil·les solen estar anormalment dilatades, el MEM molt positiu i l’ARP molt 

baix.  

Dels problemes d’hiperacomodació, l’excés acomodatiu es dóna quan al pacient li costa 

enfocar amb lents positives, és a dir, quan li costa relaxar l’acomodació. Normalment presenta 

el retard baix (neutre o negatiu), ARN més baix dels valors normals, els ulls vermells i llagrimeig. 

Aquesta anomalia està molt relacionada amb la mala higiene visual i amb l’ús de dt. curtes. Els 

símptomes principals són: mal de cap, picor ocular, visió borrosa (sobretot en VP), falta de 

concentració, diplopia i fotofòbia.  

L’espasme acomodatiu és molt semblant a L’EA, però en condicions més extremes. Es 

presenta com quasi una impossibilitat de relaxar l’acomodació. Els signes i símptomes són 

similars a l’excés acomodatiu. Pot ser degut a una possible patologia ocular o neurològica i 

normalment ha de ser derivat a un oftalmòleg.  

Per últim, la inflexibilitat acomodativa és produïda per la dificultat del cristal·lí per alternar el 

seu poder diòptric en les diferents distàncies i per tant fer canvis acomodatius. Per aquest motiu 

la velocitat de resposta és més lenta que en condicions normals. Els ulls solen estar vermells i 

amb un llagrimeig excessiu.  

 

Binocularitat: 

La binocularitat és l'habilitat visual que  ens permet la coordinació d’ambdós ulls per tal 

d’integrar les imatges percebudes per cadascun d’aquest. Tindre dos ulls no implica que hi hagi 

visió binocular.  

 

El procés que se segueix perquè hi hagi visió binocular és el següent: 

Primer, es forma una imatge en cada retina de l’escena observada. Després, la llum estimula 

els fotoreceptors (cons i bastons) que transformen la informació en impulsos neurals. 

Seguidament els impulsos de cada ull envien la informació al cervell i és allà on es crea la 

percepció final. Aquesta percepció és el resultat de la fusió d’ambdues representacions neurals 

i té lloc al còrtex cerebral 15.  

 

Tot i això, el bon funcionament de la visió binocular depèn de l’anatomia de l’ull i d’un bon 

funcionament del sistema motor i sensorial.  Ha d’haver-hi coordinació entre els dos ulls (ja que 

els eixos visuals han d’intersectar sobre el mateix punt de fixació), s’ha de tindre un bon camp 

visual binocular, les transmissions neurals s’han de conduir correctament fins a les regions del 

còrtex cerebral i, allà, s’ha de tindre la capacitat de fusionar i coordinar les dues imatges en una 

binocular simple.  

 

Per a avaluar si hi ha una bona binocularitat es poden utilitzar els graus de visió binocular. 

Aquests són tres: la percepció simultània, la fusió i l’estereopsis. 
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La percepció simultània és la capacitat de veure dues imatges alhora, sense la necessitat de 

fusionar-les.  

La fusió és la capacitat integrar les dues imatges percebudes per cada ull en una d’única 16. 

L’estereopsis és la capacitat del cervell de generar una imatge en visió tridimensional. Aquest 

fet es produeix després de la fusió de les dues imatges lleugerament diferents i ens permet tenir 

informació sobre la profunditat i distància dels objectes que observem.  

 

➢ Anomalies de la binocularitat.17 

 

Visió de lluny (VL) Insuficiència de divergència 

Excés de divergència 

Visió de prop (VP) Insuficiència de convergència 

Excés de convergència 

VL i VP Exofòria bàsica 

Endofòria bàsica 

Reduïdes habilitats de fusió 

Taula 2. Anomalies de la binocularitat 

 

La insuficiència de divergència es produeix quan hi ha una endofòria elevada i 

descompensada en VL. La relació AC/A en aquest cas és baixa. La simptomatologia principal 

en aquest cas és borrositat i diplopia intermitent en visió llunyana que va empitjorant al final del 

dia. 

 

En l’excés de divergència, en canvi, trobem una exofòria elevada i descompensada en VL. En 

aquest cas, la relació AC/A és elevada. Sol haver-hi supressió en VL i presenta dificultats en el 

primer i segon grau de fusió.  

 

Respecte a les anomalies en visió propera, la insuficiència de convergència es produeix quan 

hi ha una exofòria elevada i descompensada en VP i/o un PPC allunyat. La relació AC/A és 

baixa en aquesta anomalia binocular. Pot haver-hi supressió intermitent en VP i veure’s 

afectada l’estereopsis.  

 

D’altra banda, l’excés de convergència presenta una endofòria elevada i descompensada en 

visió propera. La relació AC/A és elevada i el MEM també. La simptomatologia associada a 

aquesta anomalia és: Borrositat i diplopia intermitent que empitjora al final del dia, llagrimeig, 

incapacitat de mantenir la concentració (sobretot VP) i astenopia o cefalees.  

 



 
 
Laura Garcia Ruiz                   Cribratges visuals en escoles de Barcelona i del Vallès Occidental (III) 

  
2020 UPC 

18 

Per últim, les anomalies que es presenten tant en VL com en VP tenen una relació AC/A normal. 

En l’exofòria bàsica hi ha una exofòria elevada i en l’endofòria bàsica, una endofòria elevada 

en totes distàncies. Els símptomes són els mateixos per ambdues anomalies: Astenopia, 

borrositat i diplopia intermitent que empitjoren al final del dia.  

 

Les reduïdes habilitats de fusió presenten generalment ortofòria. Els signes i símptomes es 

manifesten principalment en VP i sol anar associat a pacients que utilitzen molt l’ordinador i 

dispositius digitals. 

 

 

2.2.3 Relacionades amb la percepció visual: 

 

Aquestes activitats són les que impliquen el reconeixement i record d’informació que es 

presenta a través del sistema visual.  

 

Atenció visual i atenció visual sostinguda: 

És l’habilitat de selecció i focalització d’informació d’una forma continuada i sense 

interferències.  

 

Processament de la informació visual: 

Aquestes habilitats ens permeten discriminar, visualitzar, interpretar i recordar en la memòria 

les imatges i informació que rep el nostre sistema visual.  El processament d’aquesta informació 

visual és de gran utilitzat en la lectura i en la comprensió lectora.  

Els símptomes que se solen manifestar quan un pacient presenta problemes amb el 

processament de la informació visual són: problemes amb la comprensió lectora i incapacitat 

de distingir la idea principal d’un text, dificultats amb memòria visual, confon paraules que 

s’assemblen, llegeix vocalitzant (encara que ho faci en silenci) i fa inversions de grafies.  

 

Visió perifèrica 18 : 

La visió perifèrica ens permet ser conscients del que passa al nostre voltant mentre estem 

realitzant una activitat específica. Aquesta, ens permet abastar quasi 180º de visió.  

 

És molt important aquesta visió en la lectura, ja que ens permet fixar-nos en un conjunt de 

paraules alhora que anem llegint. Per aquest motiu, una bona visió perifèrica, permet tenir una 

velocitat lectora més elevada.  

 

 

2.2.4 Habilitats d’integració sensorial: 

 

L’avaluació de les habilitats d’integració sensorial ens permet descobrir l’origen dels problemes 

d’aprenentatge. En el procés de la lectoescriptura intervenen altres sistemes com l’auditiu o el 

motor. 

 

Integració viso-espacial: 
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Una bona integració viso-espacial permet localitzar un objecte en l’espai i en la distància. Hi ha 

tres habilitats relacionades que són la lateralitat, la direccionalitat i la integració  bilateral. 

Quan en una persona hi ha manca d’integració viso-espacial es manifesten aquests signes: 

Confusió dreta-esquerra, manca de raonaments lògics, canvi de l’ordre de lletres i/o paraules, 

inversió de números o lletres, mala comprensió lectora i dificultat per orientar-se.  

 

Integració viso-motora: 

Una bona integració viso-motora permet integrar les habilitats visuals perceptives amb el control 

postural i també controlar el moviment motor. Si hi ha problemes amb la integració viso-motora 

d’un nen escolar podem trobar els següents signes: problemes en conceptes com 

esquerre/dreta o a dalt/ a baix entre d’altres, falta de coordinació i d’equilibri, dificultats en copiar 

i per escriure en línia recta. 

 

Integració viso-auditiva: 

Una bona integració viso-auditiva permet relacionar el que veiem i el que escoltem.  

Si no es produeix una bona integració viso-auditiva, un nen en procés d’aprenentatge pot 

manifestar errors en els dictats i dificultats en les activitats rítmiques.  
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2.3 Aprenentatge i visió 

 

Aprendre és adquirir coneixement d’alguna cosa mitjançant l’estudi, l’exercici o l’experiència, és 

a dir, és un intercanvi d’informació entre l’individu i l’entorn. A partir d’aquest aprenentatge es 

provoquen canvis en la conducta humana que no estan relacionats amb els processos 

maduratius (canvis naturals de l'organisme amb el pas del temps).  

 

La visió és molt important en aquest procés d'aprenentatge, ja que aproximadament el 85% de 

la informació que ens arriba entra pels ulls. Un problema de visió, per tant, pot conduir a 

problemes d’aprenentatge que es manifestin amb un baix rendiment escolar.  

 

Lectura 

La lectura és el procés de comprensió d’informació o idees que es transmeten mitjançant una 

sèrie de signes gràfics. Aquesta capacitat és molt important a la vida d’una persona, ja que es 

troba en molts àmbits de la vida quotidiana. Per a un nen, desenvolupar aquesta habilitat és 

essencial pel procés d’aprenentatge. La lectura però, no és només descodificar signes sinó que 

porta integrats altres aspectes com la concentració, la memòria, l’atenció sostinguda, la 

comprensió i la relació de coneixements.  

 

En una etapa principal (fins als 7 anys aproximadament) un nen aprèn a llegir. A partir d’aquesta 

edat, la lectura passa a ser una eina pel procés d’aprenentatge. En la següent taula es poden 

veure les habilitats visuals utilitzades en cadascuna d’aquestes etapes.  

 

 

 APRENDRE A LLEGIR 
(FINS ALS 7 ANYS)  

LLEGIR PER APRENDRE 
(A PARTIR DELS 7 ANYS) 

COM? Lletra per lletra Reconeixement de paraules senceres. 
Mapa mental: memòria visual 

OBJECTIU Reconeixement de la paraula Extracció del significat 

HABILITATS 
NECESSÀRIES 

Habilitats visuals del tipus perceptiu, 
com ara l'orientació viso-espacial, la 
discriminació i la memòria visual, a 
més d’una motilitat ocular precisa.  

Es fa petita la mida de lletra i augmenta el 
número de paraules per full. Es tornen més 
importants les habilitats acomodatives i de 
vergències. A més augmenten les 
exigències lectores tant en velocitat com en 
comprensió. 

INTEGRACIÓ 
VISO-AUDITIVA 

Discriminació i reforç auditiu: Primer 
es reforça la lectura en veu alta, 
després només movent els llavis, i 
després només mentalment. 

Els lectors més eficaços són els que ja no 
s’escolten mentre llegeixen.  

VIA 
NEUROLÒGICA 

VIA FONOLÒGICA VIA LÈXICA 

 
Taula 3. Etapes de la lectoescriptura. (Quaderns científics del COOOC, M. Fransoy i M. Augé ·Nº 4 · Maig 2013) 

 

Les habilitats de motilitat, acomodació i binocularitat intervenen en el procés de lectura, de tal 

manera que l’afectació d’alguna d’aquestes pot afectar a la lectura.  
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La lectura es pot dividir segons el grau de comprensió i del moment d'aprenentatge de la 

següent manera: 

- Lectura mecànica: Aquesta lectura consisteix únicament a identificar signes gràfics.  

- Lectura literal: En aquest nivell hi ha una comprensió superficial del que es llegeix. 

- Lectura oral: S’emet una resposta verbal articulatòria davant dels signes gràfics. 

- Lectura silenciosa: Interpretació de les idees del text sense pronunciar les paraules en veu 

alta.  

- Lectura reflexiva: Lectura més lenta on es busca la interpretació el text de manera més 

exhaustiva, repassant el contingut diversos cops.  

- Lectura rapida: Lectura selectiva i més ràpida, per fixar-se en la informació més rellevant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imatge 7: Lectura 
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3. Cerca bibliogràfica d'articles: 

 

Com a causa de la COVID 19, no vam poder realitzar la totalitat dels cribratges que teníem 

previstos, he realitzat una recerca d'articles a diferents portals científics (Pubmed, Mendeley i 

Scopus) per poder ampliar els meus coneixements relacionats amb els cribratges visuals i el 

procés d'aprenentatge. Per fer aquesta cerca he utilitzat les paraules clau: learning, screening 

i vision. D'entre tots els articles publicats en els darrers deu anys, he fet una tria de nou d'ells 
19-24. D'aquests, faré el resum de tres d'ells a continuació: 

 

Children’s Refractions and Visual Activities in the School Year and Summer 

 

Aquest article de L.Deng, J.Gwiazda i F. Thorn, publicat al 2010 pel New England College of 

Optometry, Boston, Massachusett, és per una banda un article d’investigació original, ja que fa 

un estudi i extreu unes conclusions sobre aquest, però alhora també podria considerar-se un 

article de revisió, ja que esmenta diferents estudis i els seus resultats.  

Aquest estudi el van realitzar 147 pares de nens entre 6 i 18 anys i consisteix en uns 

qüestionaris sobre nombre que passaven els nens fent diferents activitats com estudiar o esport 

a l’aire lliure durant el curs escolar i durant les vacances d’estiu. Es va mesurar l’error refractiu 

d’aquests estudiants i es van fer dos grups: els considerats miops i els no miops.  

Els resultats van mostrar que durant el curs escolar els miops passaven menys hores que els 

no miops fent esports o activitats a l’aire lliure. A més, els miops passen més hores mirant la 

televisió que els no miops. En canvi, durant les vacances d’estiu, les diferències entre miops i 

no miops no eren significants. Amb aquests resultats i els resultats obtinguts d’altres estudis 

realitzats a Singapur, Sidney, Xina i els Estats Units els autors conclouen que els no miops 

passen més hores fent esports i activitats a l’aire lliure, fet que pot derivar a evitar una evolució 

de la miopia.  

 

Article 1 Font: Deng L., Gwiazda J. & Thorn F (2010). “Children's refractions and visual activities 

in the school year and summer”. Optom Vis Sci. (Tipus d’estudi: article original) 

 

 

Vision Screening for Correctable Visual Acuity Deficits in School-Age Children and 

Adolescents 

 

Aquest article de J. R. Evans, P. Morjaria i C. Powell publicat l’any 2018 és un article de revisió, 

ja que estudia i analitza els resultats de set estudis realitzats amb anterioritat. Cinc d’aquests 

estudis es van realitzar a la Xina, un a Índia i l’altre a Tanzània. L’objectiu principal d’aquest 

article és avaluar l’efectivitat dels programes de cribratges visuals realitzats a les escoles per 

reduir els problemes d’error refractiu de nens en edat escolar. Entre els set estudis, se’n van 

comptabilitzar un total de 9858 nens d’edats compreses entre els 10 i 18 anys.  

Aquest estudi conclou a partir dels set investigats que els cribratges visuals juntament amb 

l’entrega d’ulleres de manera gratuïta afavoreix al fet que els nens que necessiten ulleres les 

portin. També informa, que l’ús d’aquestes ulleres quan es necessiten solen afavorir als 

resultats acadèmics dels estudiants. En llocs on hi ha pobresa encara que es realitzi una 

educació de la salut visual, no es troba una millora en l’ús d’ulleres, la millor alternativa són 

ulleres econòmiques o gratuïtes per afavorir el seu ús.  
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Article 2 Font: Evans J.R., Morjaria P. &Powell C (Febrer 2018). “Vision screening for correctable 

visual acuity deficits in school-age children and adolescents”. Cochrane Database Syst Rev.  

(Tipus d’estudi: article de revisió) 

 

 

Vision status of children aged 7–15 years referred from school vision screening in 

Norway during 2003–2013: a retrospective study. 

 

Aquest article de H.K. Falkenberg, T. Langaas and E. Svarverud publicat al 2019 per BMC 

Ophthalmology és un article original, ja que fa un estudi a nens d’entre 7-15 durant deu anys i 

extreu les conclusions sobre aquesta investigació. La intenció principal d’aquest estudi era 

determinar la situació visual d’alumnes mitjançant cribratges visuals durant deu anys. Es van 

examinar a 7658, dels quals un 15% van ser derivats a la clínica universitària de l’ull per a 

realitzar una revisió més extensa. D’aquest 15% (1126) d’alumnes derivats, 782 van realitzar 

l’examen exhaustiu i van descobrir que 650 d’aquest presentaven algun problema de visió. 

L’ametropia més detectada va ser la hipermetropia en un 51% dels casos, tot i que el 

percentatge anava reduint-se amb l’edat. L’article conclou que segons els resultats obtinguts 

es manifesta la importància de fer revisions oculars periodiquès en nens, ja que els problemes 

oculars poden influir tant en la vida acadèmica com en la quotidiana. A més, es manifesta que 

s’hauria d’educar tant a pares com a professors de la importància dels problemes visuals en els 

nens. 

 

Article 3 Font: Falkenberg H.K., Langaas T. & Svarverud E (Agost 2019). “Vision status of 

children aged 7-15 years referred from school vision screening in Norway during 2003-2013: a 

retrospective study”. BMC Ophthalmol. (Tipus d’estudi: article original) 
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4. Estudi 

  

4.1 Objectius 

  

Objectius generals: 

Els objectius generals d’aquest estudi són avaluar el sistema visual i les seves habilitats (tant 

binoculars com acomodatives, viso-perceptives, viso-motores i capacitat lectora) de nens en 

diferents estadis del procés d’aprenentatge. Alumnes de segon de primària que es troben en 

l’etapa d’aprendre a llegir i alumnes de cinquè i sisè de primària que es troben en l’etapa de 

llegir per aprendre.  

 

Objectius específics: 

- Determinar la simptomatologia dels alumnes de 2n 5è i 6è mitjançant un qüestionari 

(anamnesi). 

- Avaluar la funció visual: AV, estat refractiu i visió del color. 

- Avaluar la visió binocular i l’acomodació. 

- Avaluar l’oculomotricitat (moviments oculars, tant sacàdics com de seguiment). 

- Avaluar les habilitats viso-perceptives de discriminació visual, memòria visual, relacions 

espacials i tancament visual  mitjançant el TVPS.  

- Avaluar la integració interhemisfèrica mitjançant la figura universal simple en els nens 

de segon de primària. 

- Avaluar les habilitats de lecto-escriptura. 

 

Hipòtesis: 

Per la realització del següent estudi i a partir dels objectius establerts i la bibliografia consultada, 

hem plantejat les següents hipòtesis: 

- Entre els alumnes examinats no existeixen diferències significatives relacionades amb 

el gènere però si existeixen diferències significatives relacionades amb l’edat.  

- Els alumnes de 5è i 6è presenten més prevalença de miopia que els alumnes de 2n de 

primària.  

- Els alumnes de 2n de primària presenten més problemes de motilitat ocular i de 

percepció visual que els de 5è i 6è. 

- Existeix relació entre la velocitat lectora i la motilitat ocular. 
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 4.2 Mètode 

   

  4.2.1 Mostra: 

 

Per a aquest estudi s’han realitzat cribratges a alumnes de segon (entre 6 i 7 anys), cinquè 

(entre 9 i 10 anys) i sisè (entre 10 i 11 anys) de primària de dues escoles  de la província de 

Barcelona. Aquestes escoles han sigut l’escola Cavall Bernat de Barcelona i l’escola Rivo 

Rubeo de Rubí.  La col·laboració en aquest estudi era voluntària i només es va realitzar als 

alumnes que van portar signat el consentiment dels pares. 

 

 
                           Imatge 8: Cavall Bernat   Imatge 9: Rivo Rubeo 

 

Els cribratges a l’escola Cavall Bernat es van realitzar durant el mes de febrer. Aquesta escola 

té una única línia per curs, així que van realitzar les proves a tres classes i línies diferents (2n, 

5è i 6è). 

 

Els cribratges visuals al CEIP Rivo Rubeo es van realitzar majorment al mes de març. En aquest 

cas, cada curs té dues línies, però només vam realitzar els cribratges als nens de segon (A i B). 

A causa del COVID-19, i com que l’escola va tancar a meitat de març, no vam poder finalitzar 

els cribratges a tots els alumnes del curs de segon. Vam fer una classe completa i la meitat de 

l’altre (En total eren aproximadament 50 alumnes). Tot i que els resultats obtinguts es van 

quedar a l’escola i no els hem pogut utilitzar per fer l’estudi.  

 

 

Taula 4. Distribució de la mostra. 
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4.2.2 Proves i material utilitzat: 

 

AVALUACIÓ PROVES REALITZADES MATERIAL NECESSARI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funció visual i 
salut ocular 

AV Oclusor  
 

Optotip 

Graduació a la ullera Frontofocòmetre 

Retinoscòpia Optotip 
 

 Retinoscopi  
 

Regla esquiascópica 

Subjectiu Optotip  
 

Caixa de lents 

Pupil·les Llum puntual 

Visió del color Test d’Ishihara 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eficàcia visual 

Binocularitat -Fòries o tropies 
 

-PPC 
 

-Percepció simultània 
 

-Fusió 
 

-Estereopsis 

-Optotip / oclusor / carta de 
Thorington 

-Obj. de fixació / metre 
 

-Llum puntual / prisma v. 
 

-Llum puntual / filtre vermell 
 

-Ulleres anaglífiques / TNO 

Acomodació -Amplitud d’acomodació 
 

-Flexibilitat acomodativa 

-Test de vp / metre 
 

-Test de vp / flippers 

Motilitat 
ocular 

-Sacàdics 
 

-Seguiments 

-Dos punts de fixació de VP 
 

-Varetes de Wolff 

 
Lectoescriptura 

Lectura Prova de Galí 

Coordinació ull-mà Test de Wold 

Percepció visual Habilitats de percepció visual TVPS 

Taula 5. Proves i material utilitzat. 
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4.2.3 Procediment: 

 

Al iniciar la realització d’aquest treball, la meva tutora (Montserrat Augé) es va posar en contacte 

amb les diferents escoles per poder anar-hi a realitzar els cribratges visuals. Com eren escoles 

que ja havien realitzat l’estudi anys anteriors no van possar cap impediment en que anessim a 

fer els cribratges. Seguidament i abans d’anar-hi nosaltres es van entregar als pares una serie 

de documents: una carta informativa per explica’ls-hi en que consistia  l’estudi, juntament amb 

un consentiment informat per a que els signessin i un qüestionari de signes i símptomes del 

nen per utilitzar-lo com anamnesi.  

 

Per a fer la part pràctica, és a dir, els cribratges, ens vam organitzar per anar a les escoles dos 

dies a la setmana, concretament dimarts i dimecres al matí. A l’escola Cavall Bernat vam anar 

tres alumnes del grau, una alumna del màster i la Montserrat Augé, la tutora del nostre treball. 

A l’escola Rivo Rubeo vam anar les tres alumnes del grau, la Montserrat i, un dia, van ajudar-

nos dos alumnes més d’optometria geriàtrica i infantil.  

Els cribratges els fèiem seguint l’horari escolar dels alumnes, és a dir, de 9 a 12:30, amb un 

descans de mitja hora per l’hora del pati.  

 

Entre nosaltres ens vam organitzar per fer totes les proves i els nens anaven rotant entre 

aquestes. Vam dividir les proves en tres blocs: funció visual, eficàcia visual i per últim, DEM, 

TVPS i les proves de lectoescriptura. El bloc de funció visual el va realitzar la nostra tutora i la 

resta de blocs els anàvem fent entre la resta, rotant per fer diferents proves.  

 

Un cop fetes totes les proves, vam redactar els informes de cada nen per als pares. En aquests 

informes constava la informació detallada de cada nen i si presentava algun problema visual 

que calgués revisar amb més profunditat. Només vam poder realitzar els del Cavall Bernat a 

causa de la COVID-19. També, per aquest mateix motiu no vam realitzar les xerrades 

informatives pels pares a les dues escoles, ja que estaven previstes pels mesos d’abril i maig.  

 

L’anamnesi dels nens, com ja he esmentat, l’haviem realitzat abans d’anar a les escoles, amb 

formularis escrits pels pares. Els blocs o estacions pels quals els nens anaven rotant per 

realitzar totes les proves eren els següents: 

 

El primer, en el que es centraven més proves de funció visual constava de: 

 

→ AV: L’AV la mesuràvem monocularment i binocularment amb la correcció habitual i 

mitjançant un optotip situat a 6 metres de distància. Si aquesta agudesa visual és menor a 

aproximadament 0.7 utilitzem el pinhole per saber si és per falta de correcció d’una ametropia. 

Si l’AV millora amb el pinhole, confirmem que caldrà prescriure una nova refracció. Si no millora 

podem sospitar d’alguna patologia.  

 

→ Frontofocòmetre: Si l’alumne duia ulleres les passàvem pel frontofocòmetre per saber quina 

correcció habitual portava.  

 

→ Retinoscòpia: Es va dur a terme mitjançant la tècnica de retinoscòpia estàtica amb la regla 

esquiascopia i les ulleres de prova amb la capsa de lents.  
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Primer es miopitza un ull, per poder avaluar l’altre sense que interfereixi l’acomodació. Un cop 

miopitzat, neutralitzem el reflexe pupil·lar mitjançant lents positives o negatives depenent de la 

direcció del reflexe. Per saber el valor net de la retinoscòpia restem el valor en diòptries de la 

nostra distància de treball. 

 

→ Subjectiu: Per afinar la refracció trobada a la retinoscòpia de manera subjectiva.  

 

→ Motilitat ocular: S’avaluen els moviments oculars i es valora si aquest son suaus, precisos, 

extensos i complets. Els moviments sacàdics els vam avaluar amb dues varetes de Wolff 

separades 30 cm aproximadament. Numeràvem les varetes i anàvem dient-li al nen que anés 

canviant la mirada d’una vareta a l’altra.  Els moviments de seguiment també els avaluàvem 

amb la vareta de Wolff, en aquest cas només amb una. Li dèiem al nen que anés seguint la 

vareta amb la mirada, sense moure el cap.  

 

→ Cover Test en VL: Fem mirar a l’alumne a una lletra de l’optotip, és, a dir a visió llunyana. 

Amb l’oclusor anem tapant un ull i l’altre per determinar si existeix alguna tropia (CT monocular, 

mirant si es mou un ull quan tapem l’altre) o fòria (CT binocular o alternant, mirant si existeix 

moviment al trencar la visió binocular quan anem tapant i destapant l’ull) i anotem també la seva 

magnitud i direcció. 

 

La segona estació o bloc constava de les següents proves: 

 

→ Cover Test en VP: Es realitza de la mateixa manera que el CT de VL amb un oclusor, però 

en aquest cas l'estímul que ha de fixar l’alumne en visió propera era una vareta de Wolff.  

 

→ Mesura de la fòria en VP amb el test de Thorington: El test de Thorington serveix per mesurar 

de forma subjectiva la presència, direcció i magnitud de la fòria del pacient. Aquest test consta 

d’una carta i un petit forat per on es posa la llum puntual. En el nostre cas, per mesurar la fòria 

en visió propera es posa el test a 40 cm del pacient. Posem la vareta de Maddox davant de l’ull 

dret i sempre amb la correcció habitual. Per mesurar la fòria lateral, les ranures de la vareta de 

Maddox s’orienten horitzontalment i així es 

projectarà una línia vertical sobre la carta de 

Thorington.  

D’altra banda, per mesurar la fòria vertical, 

situarem la vareta de Maddox amb les ranures 

verticals i així la projecció serà horitzontal. 

Demanem al pacient que es fixi en el punt 

central  i que ens indiqui per on passa la línia 

vermella que es projecta  per la vareta de 

Maddox. Com la carta està numerada amb els 

diferents valors de fòria, el punt per on passi la 

línia que ens indica el pacient serà el valor de 

la fòria 22. 

 

→ Graus de fusió: Vam avaluar en aquest punt tat percepció simultània, com la fusió i 

l’estereopsi.  

Imatge 10: Test de Thorington 
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El primer grau de fusió, és a dir, la percepció simultània la vam avaluar amb l’ajuda d’un prisma 

de dissociació de 10º i una llum puntual. Li preguntem al pacient quantes llums veia amb el 

prisma anteposat a l’UD. Fem que miri la llum de dalt i la de baix per veure que hi ha realment 

moviment en la direcció de mirada i també li preguntem si aquestes dues llums estan tota 

l’estona o van desapareixent, per saber si la percepció simultània és estable o inestable. 

La fusió la vam analitzar amb un filtre vermell i la llum puntual. Posàvem el filtre vermell davant 

de l’ull dret i preguntàvem al pacient de quin color percebia la llum. Per saber  si la veia de color 

vermell (supressió UE i per tant manca de fusió), de color blanc (supressió UD i per tant manca 

de fusió), entre blanc i vermell (fusió correcte) o a estones blanca i a estones vermella (possible 

supressió alternant i falta de fusió). 

Per últim, el tercer grau de fusió, l’estereopsi l’avaluàvem amb el test Randot o bé amb el TNO 

indistintament. Amb ambdós casos posem al test a uns 40 cm amb bones condicions 

d’il·luminació. Amb el TNO s’utilitzen ulleres anaglífiques i el pacient ens ha de dir en quina 

direcció va la boca del ‘Pac-man’, en canvi, amb el Randot s’utilitzen ulleres polaritzades i s’ha 

de poder distingir la profunditat de les figures. Anotem el valor d’estereòpsia màxim que ha 

pogut distingir el pacient i el test utilitzat.  

 

 
Imatge 11: Randot Test     Imatge 12: TNO 

 

→ Punt pròxim de convergència: L’objectiu amb aquesta prova és determinar la capacitat de 

convergir mantenint en tot moment la fusió. Demanem al pacient que miri un estímul, en el 

nostre cas, la punta d’un bolígraf, i l’anem apropant cap als seus ulls. El pacient ens ha d’avisar 

quan vegi doble la punta del bolígraf. Anotem aquest valor (valor de ruptura, R) i després anem 

allunyant-lo fins que torni a veure aquesta punta com a única (valor de recuperació, r). Si el 

pacient ens diu que en cap moment veu doble apuntem FAN (“fins al nas”) al full de resultats. 

Repetim aquest procés tres cops per confirmar que siguin correctes.  

 

→ Punt proper d’acomodació: El procés d’aquesta prova és bastant similar al del PPC. 

Demanem al pacient que miri un estímul de visió propera (en aquest cas un optotip amb lletres 

que estimuli l'acomodació) situat a 30-40 cm aproximadament. Anem apropant aquest estímul 

cap al pacient i li demanem que ens avisi quan vegi borrós l'estímul. Seguidament, l’anem 

apartant fins que el torni a veure nítid. Si el valor en què veu l'estímul borrós és major a 8 cm, 

repetim la prova monocularment, per a descartar que no es tracti d’un problema de binocularitat 

i no d’acomodació. A partir els valors obtinguts podem calcular l’amplitud d’acomodació amb el 

mètode de Donders.   
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→ Flexibilitat acomodativa: El propòsit d’aquesta prova és avaluar la resistència i el dinamisme 

de l’acomodació. Demanàvem al pacient que mirés les lletres d’un text d’agudesa visual 20/20 

a una distància d’uns 40 cm, seguidament, binocularment i durant un minut li anàvem 

interposant un flipper amb lents de +2.00/-2.00 D. L’alumne ens anava avisant quan veia nítides 

les lletres i en aquell moment giràvem el flipper. Un cop acabat el minut s’anoten els cicles que 

s’han realitzat. Si aquest valor és inferior a 12cpm tornem a realitzar la prova de manera 

monocular, per descartar que no es tracti d’un problema de binocularitat.  

 

→ Reflexes pupil·lars: El propòsit d’aquesta prova és detectar si hi ha resposta pupil·lar davant 

d’una llum puntual i si la resposta és igual a ambdós ulls. Ho fem il·luminant una pupil·la del 

pacient amb una llum puntual i mirem el reflexe d’aquesta i la de l'altre ull.  

 

→ Visió del color: El propòsit d’aquesta prova és detectar defectes adquirits i/o congènits de la 

visió del color. El test que vam fer servir va ser el test d’Ishihara. Aquest test consisteix en 

diverses làmines amb punts de colors amb els quals es formen un número al centre. Una 

persona amb alteració en la visió del color no serà capaç de distingir el número respecte al fons, 

format pels colors. Demanem al nen que ens vagi dient els diferents números de les làmines. 

 
Imatge 13: Test d'Ishihara 

 

La tercera i última estació constava de les següents proves: 

 

→ Test DEM (Development Eye Movements): Amb aquest test s'avaluen les habilitats 

oculomotores i l’automaticitat visuoverbal durant la lectura tenint en compte la velocitat amb què 

veuen, reconeixen i diuen una sèrie de números.  

Abans de començar el test li expliquem a l’alumne com ha de realitzar la prova: Ha d’estar 

relaxat i assegut, amb el test davant d’ell. Sense moure el cap, només movent els ulls, ha de 

llegir en veu alta els números que apareixen en les diferents làmines el més ràpid possible, 

intentant no equivocar-se ni saltar-se números.  Tampoc pot fer un seguiment de les files i 

columnes amb el dit, per avaluar correctament el moviment dels ulls.  

 

Aquest test consta de tres làmines (A, B i C): 

Les làmines A i B avaluen la lectura de números disposats verticalment. Consten de dues 

columnes en les quals hi ha 40 números. La làmina C avalua la lectura de 80 números disposats 

horitzontalment. Aquests estan separats en 16 files i amb diferents distàncies. 
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Imatge 14: Test DEM 

Es cronometra el temps que el nen triga en llegir cada làmina i s’anoten també el nombre 

d’errors (omissions i/o repeticions) que ha fet. Amb aquests valors es poden realitzar els càlculs 

suficients per poder comparar-los amb els valors de normalitat depenent de l’edat.  

 

Comparant el temps de la prova horitzontal (que valora oculomotricitat) i el temps de la prova 

vertical (que determina l’automatisme viso-verbal) s'obté una ràtio amb la qual podem classificar 

els resultats de l’alumne en els següents grups: 

 

 

Tipologia Descripció Detecció 

I Té valors normals en la Component 
Vertical i Horitzontal amb una Raó normal. 

Bones habilitats oculomotores. 

II La Component Vertical és normal però la 
Horitzontal no (és elevat comparat amb la 
taula de normalitat segons l’edat), i com a 
conseqüència la Raó és elevada.  

Dificultat en les habilitats 
oculomotores fines. 

III Té valors elevats en la Component Vertical 
i Horitzontal però la Raó surt normal 
(mostra que el resultat horitzontal està 
influenciat per una falta d’automaticitat 
viso-verbal). 

Dificultat en el reconeixement, 
expressió o decodificació (no hi 
disfunció oculomotora). 

IV Les dos components i la Raó presenten 
valors molt elevats tenint en compte l’edat. 

Dificultat en reconeixement, 
expressió o decodificació i en les 
habilitats oculomotores fines. 

Taula 6. Tipologies test DEM (Avaluació de les habilitats de percepció visual, Anna mestre)
23

.  

 

→ Prova de Galí: A partir d’aquesta prova s’avalua la velocitat lectora de l’alumne. Aquesta 

velocitat lectora també varia depenent de l’edat i del nivell d’aprenentatge de cada escola. El 

nen ha de llegir en veu alta i clara un text durant un minut, intentant no desconcentrar-se del 

que està llegint i sense utilitzar el dit per seguir la lectura.  Un cop finalitzat aquest minut s’anoten 

el nombre de paraules que ha llegit en aquest temps.  

 

→ Test de Wold: Aquest test avalua l’habilitat del nen per escriure un text (el qual està escrit a 

la mateixa prova, sobre l’espai que té per escriure) i valora l’estat d’integració viso-motor.  
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Per una banda cronometràvem el temps que trigava el nen a copiar el text i alhora ens fixàvem 

en altres factors com: si agafava bé el llapis, la postura amb la qual escrivia, la posició del paper, 

la distància de treball i la cal·ligrafia del nen. Per valorar la velocitat lectora es comparen les 

lletres per minut que copia el nen amb els valors de normalitat.  

    

→ TVPS (Test of visual perceptual skills): Aquest test determina les habilitats visuoperceptives. 

Està dissenyat per mesurar la discriminació visual, la memòria visual, les relacions espacials, 

la constància de la forma, la memòria seqüencial, la discriminació figura-fons i el tancament 

visual. En el nostre cas el cribratge el vam fer només valorant quatre de les habilitats 

(discriminació visual, memòria visual, relació espacial i tancament visual). Aquest test consta 

d’una sèrie de figures negres sobre un fons blanc, el nen ens ha d’indicar la resposta que cregui 

correcta de cada habilitat fins que cometi tres errors seguits.  

 

Les làmines de les habilitats visuals consisteixen: 

- Discriminació visual: El nen ha de trobar quina figura era exactament igual a la figura de 

mostra. 

- Memòria visual: Durant cinc segons el nen mira una figura i després ha de trobar-la entre 

quatre figures semblants. 

- Relacions espacials: Entre 5 figures iguals el nen ens ha de dir quina es troba en una 

orientació diferent de la resta. 

- Tancament visual: El nen ens ha d’escollir entre quatre figures incompletes quina seria 

la que en completar-se fos igual a la figura de mostra.  

 

Amb els resultats obtinguts a cada habilitat i a partir de taules estandarditzades segons l’edat 

obtenim un percentil que ens indica a quin nivell es troba el nen en relació amb la població de 

la seva edat.  Si aquest percentil es troba entre el 16% i el 84% els considera que són valors 

normals per a l’edat del nen. En canvi, si el percentil és superior al 84% ens indica que els 

resultats són superiors als esperats per a la seva edat. I, per últim, si són inferiors al 16%, es 

considera que els resultats són inferiors als esperats per la seva edat.  

 

→ Figura universal: Amb aquesta prova s’avalua la integració interhemisfèrica, és a dir, ens 

indica la capacitat de percebre informació de cada hemisferi cerebral i conectar-la entre els dos. 

Es fa copiar al nen la figura universal simple en un full en blanc sense girar-lo. Ens fixem si 

creua la línia mitja, la postura, la dt. i com agafa el llapis. 

Sabem que a partir dels 5 anys, un nen ha de poder realitzar la figura 

universal de manera correcta poden percebre com una totalitat 

(hemisferi dret) i alhora diferenciar que està formada per una sèrie 

d’elements simples (hemisferi esquerre) i integrar-ho tot creuant la 

línia mitja (cos callós).  Si el nen creua aquesta línia mitja sabrem 

que té un bon nivell d'organització contralateral i una bona visió 

binocular.  

 

  

Imatge 15: Figura universal 

simple 
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4.3 Cronograma: 

 

 G 
e 
n 
e 
r 

F 
e 
b 
r 
e 
r 

M 
a 
r 
ç 

A 
b 
r 
i 
l 

M 
a 
i 
g 

J
u
n
y 

Difusió de qüestionaris i consentiments informats x      

Cribratges visuals  x x    

Elaboració d’informes  x     

Cerca d’informació  x x x   

Elaboració del treball   x x x x 

Xerrada amb el Dr. Jordi Catalan i Balaguer     x  

Entrega del treball      x 

Taula 6. Cronograma. 

  

El cronograma inicial contava també amb la realització d’informes durant el mes de març (de 

l’escola Rivo Rubeo) i amb les xerrades informatives als pares previstes per al mesos d’abril i 

maig. Degut al COVID-19 i al tancament de les escoles, aquestes activitats han hagut de ser 

anul·lades.  

Per aquest motiu, es van afegir també la cerca bibliogràfica d’articles relacionats amb els 

cribratges visuals i la xerrada amb el dr. Jordi Catalan i Balaguer, metge especialista en 

trastorns del desenvolupament i la lateralitat.  
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4.4 Anàlisi estadístic i resultats: 

 

La nostra primera intenció era fer una anàlisi estadístic de totes les proves detalladament. A 

causa de la COVID-19 i com que els fulls de resultats es van quedar a les escoles, hem realitzat 

l’anàlisi estadístic a partir dels informes que entregàvem als familiars dels estudiants. En aquest 

cas, tots els resultats estan estrets a partir dels informes de l’escola Rivo Rubeo.  

 

Per començar a analitzar els resultats obtinguts als cribratges he realitzat una distribució de la 

mostra: 

 

Dels 51 informes obtinguts, s’ha fet una primera classificació depenent del curs en el qual 

estudiaven els alumnes (que alhora els divideix per franges d’edat): 

 

Com podem veure a la gràfica, un 41% dels 

informes són de nens que cursen 2n de primària, 

amb edats compreses entre els 6 i 7 anys. Els 

quals es troben en l’etapa d’aprendre a llegir (21 

alumnes). Seguidament un 31% dels estudiants 

avaluats eren de 5è, entre 9 i 10 anys (16 

alumnes) i per últim un 28% cursaven 6è de 

primària, entre 10 i 11 anys (14 alumnes), 

Aquests dos darrers grups, es troben en l’etapa 

de llegir per aprendre.  

 

 

Després de fer aquesta distribució, he realitzat una altra en funció del sexe: 
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Com podem veure, tant a 2n com a 5è de primària, hi havien més nens que nenes avaluats, en 

canvi, al curs de 6è eren més noies. En general, es van avaluar més nens que nenes (28 

cribratges a nois i 23 a noies) Podem dir, que dins de la variació i com que la mostra és petita, 

hi ha una distribució de sexes  bastant similar.  

 

Un cop analitzada la distribució de la mostra, analitzem les diferents habilitats visuals: 

 

● AV en VL i refracció: 

 

El primer en el qual ens vam fixar va ser el nombre d’alumnes que portaven correcció òptica. 

Vam fer especial insistència, en què tots els nens que utilitzen ulleres per VL les portessin el 

dia del cribratge visual.  

 

 

 

 

Vam observar que un 22% (11) dels 

alumnes sí que utilitzaven 

compensació òptica de manera 

habitual. 

 

 

 

 

 

 

De l’altre 78% que no portaven ulleres, hi havia bastants que mai s’havien fet una revisió visual. 

Per aquest motiu, ens vam fixar en quina era l’AV binocular d’aquests 40 alumnes que no 

portaven correcció: 

 

 

 

Com podem veure, hi ha un 13%, 5 alumnes sense correcció, que no arriben a l’agudesa visual 

de la unitat. Fet que pot afectar a l’aprenentatge a l’aula, ja que poden no veure correctament 

la pissarra o els deures. Per aquest motiu, als informes vam fer insistència en la necessitat 

d’una revisió de la refracció i d’agudesa visual. Només un dels alumnes presentava una 

refracció neutre amb AV 0.5 en un dels ulls, segurament degut a una patologia.  
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Amb aquestes dades podem dir llavors que de la totalitat dels cribrats, un 31% (16 persones) 

porten o necessiten compensació òptica per arribar a la unitat en agudesa visual.  

 

 

 

Un altre factor que vam tindre en compte relacionat amb la refracció va ser el procés 

d’emmetropització. Aquest procés descriu els canvis cap a l’emmetropia que es produeixen en 

els diferents paràmetres de l’ull, ens informa que l’ull d’un infant sol ser hipermetrop i aquesta 

hipermetropia es va reduint amb el creixement fins a arribar a l’emmetropia24. Tot i això, hi ha 

excepcions, en el que l’ull creix més d’ho esperat i dóna lloc a miopia. Per aquest motiu he 

analitzat la prevalença de la miopia en els diferents cursos: 

 
 

 
 

Veient aquestes gràfiques, podem dir, que els resultats no són els que esperàvem, ja que tot i 

que si que esperàvem que el % de miops més baix fos el dels nens de 2n, trobem un tant per 

cent més elevat de la normalitat de nens miops a 5è de primària. La miopia acostuma a 

aparèixer a l’adolescència, així que els resultats que esperàvem era que el percentatge de 

miops anés en augment proporcionalment amb l’edat. Relacionant els percentatges, podríem 

dir que el que es troba fora de la normalitat és que a 5è hi hagui un 44%  de nens miops.  
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● Motilitat ocular: 

 

 

 
 

Respecte a la motilitat ocular, analitzant les gràfiques dels resultats obtinguts, podem dir que 

aproximadament un 60% dels alumnes de tots tres cursos presenten alguna alteració en la 

motilitat ocular (sigui lleu o més pronunciada).  

 

● Relació entre motilitat ocular i coordinació ull-mà: 

 

Amb aquesta relació, el que ens interessa descobrir és si la motilitat ocular està relacionada 

amb la velocitat lectora, és a dir, si una alteració en la motilitat afecta la lectura i viceversa. Com 

degut a la COVID-19 no tenim els resultats numèrics de la velocitat lectora, hem relacionat la 

motilitat amb la coordinació ull-mà dels alumnes, per veure si aquestes dues variables són 

dependents.  

 

  Coordinació ull-mà 

  Alguna alteració Correcte Total 

M 
o 
t 
i 
l 
i 
t 
a 
t 

Alguna alteració 17 11 28 

Correcte 10 9 19 

Total 27 20 47 

Taula 7. Relació entre motilitat ocular i coordinació ull-mà. 
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En aquest cas, el total dels alumnes avaluats són 47 en comptes de 51, ja que a 4 alumnes de 

5è no se'ls va avaluar la motilitat ocular.  

 

A l’hora d’analitzar aquestes dades trobem dues opcions o hipòtesis: 

H0 = hipòtesi nul·la = les dues variables són independents.  

H1= hipòtesi alternativa= hi ha relació entre les dues variables.  

 

En aquest cas, tant la motilitat ocular com la coordinació ull-mà són dues variables qualitatives. 

Per aquest motiu, vam realitzar una anàlisi de contrast d’hipòtesis amb el Minitab, utilitzant la 

prova Chi-quadrat.  Aquesta prova és una distribució de probabilitat contínua. El procediment 

estadístic, llavors, consisteix a valorar si la mostra aporta evidències suficients en contra de la 

hipòtesi nul·la. Per resoldre aquest contrast es mesura la discrepància entre H0 i els resultats 

obtinguts de la mostra analitzada.  La interpretació d’aquesta discrepància es fa mitjançant una 

escala “universal” que és el P-valor. Aquest P-valor representa la proporció de mostres que 

donarien lloc a discrepàncies superiors a l’obtinguda, si la hipòtesi nul·la fos certa. Sabem que 

si el P-valor és inferior al nivell de significació (0.05), es descarta la hipòtesi nul·la i, en canvi, 

si és igual o superior, es diu que la mostra no aporta evidències suficients per a descartar la 

hipòtesi nul·la.  

 
  

A partir de la prova Chi-quadrat, observem que el P-valor és 0.582, que és major a 0,05.                  

Per tant, la discrepància és petita i no podem descartar la hipòtesi nul·la.  

  

Amb aquest resultat podem dir que és possible que les variables de motilitat ocular i coordinació 

ull-mà siguin independents. Resultat que podríem esperar, ja que en la coordinació ull-mà hi ha 

més factors avaluats a part de la velocitat lectora (com la velocitat d’escriptura o la manera 

d’agafar el llapis, entre d’altres). Per saber si realment la velocitat lectora està relacionada amb 

la motilitat ocular ens caldrien els valors quantitatius d’aquesta habilitat.  

 

● Binocularitat: 
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Pel que fa a la binocularitat, com podem veure a les gràfiques obtingudes amb els resultats 

dels cribratges, trobem un baix percentatge d’alteració en tots tres cursos. En total, dels 51 

alumnes només un 9.8% (5 alumnes) presenten alteracions en la binocularitat. 

 

● Acomodació: 

 

 

 
 

Respecte a l’acomodació, podem veure que el percentatge d’afectació és superior al de 

binocularitat. Dels 51 alumnes, un 25% (13 alumnes)  presenten alteracions acomodatives. Tot 

i això, cal destacar que a 6è de primària el percentatge de problemes acomodatius és zero. On 

trobem més casos de problemes acomodatius és a 5è de primària amb un 44% de casos 

alterats.  
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● Percepció visual: 

 

 

 
 

Veient les gràfiques dels resultats de percepció visual podem dir que més  de la meitat dels 

alumnes presenten dificultats com a mínim en una de les habilitats visuals avaluades. També 

observem, que amb l’edat aquestes habilitats visuals es van aprenent, ja que el percentatge de 

dificultat va disminuint quan el curs augmenta. En total, hem trobat 36 alumnes (70.6%) que 

presenten alguna dificultat en la percepció visual. 

 

D’aquest 70.6% i entre les quatre habilitats de percepció visual avaluades (discriminació visual, 

memòria visual, relacions espacials i tancament visual) podem dir, veien el següent gràfic, que 

la discriminació visual i el tancament visual són les que més costen d’assolir. Ambdues 

presenten dificultats en un 31,5% dels alumnes. 
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● Visió del color: 

 

Dels 51 alumnes que van realitzar els cribratges visuals, només 4 

alumnes (un 8%), va manifestar alguna alteració en la visió del color 

(daltonisme en els quatre casos→ afectació del color verd i/o vermell). 

La totalitat d’aquests quatre alumnes eren de sexe masculí. Aquests 

resultats eren els esperats, ja que el daltonisme és una alteració 

hereditària lligada al sexe. Segons Prevent Blindness America 25, el 

8% dels homes i menys d’un 1% de les dones tenen problemes de 

visió del color. Resultats que es veuen reflectits en el nostre estudi en 

la següent gràfica. 
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5. Conclusions: 

 

A partir dels resultats estadístics obtinguts i de les hipòtesis creades podem concloure que: 

 

- Entre els alumnes examinats existeixen diferències significatives relacionades tant amb 

el sexe com amb l’edat. Per una banda, en la visió del color trobem una gran diferència 

entre els nens i les nenes. El 8% d’alumnes que presentaven problemes de visió del 

color eren tots homes. Aquest resultat era d’esperar, ja que la visió del color (verd i 

vermell) va lligada al sexe (cromosoma X). D’altra banda, també trobem diferències 

significatives relacionades amb l’edat. Un exemple podria ser la percepció visual, ja que 

trobem que els nens de segon de primària són els que presenten un percentatge més 

alt de dificultats amb aquestes habilitats. Podem observar, com aquests problemes de 

percepció visual disminueixen amb l’edat i el percentatge de nens amb aquestes 

dificultats és inferior a cinquè i sisè de primària.  

 

- Els alumnes de cinquè i sisè de primària presenten més prevalença de la miopia que els 

alumnes de segon de primària. Com hem pogut veure a les gràfiques, el percentatge 

més baix de miops es troba a 2n. Aquest fet pot ser justificat amb el procés 

d’emmetropització. Generalment l’ull d’un infant sol ser hipermetrop i a mesura que va 

creixent tendeix a l’emmetropia. En alguns casos, aquest procés no es genera 

adequadament derivant a un ull miop. Tot i això, és d’esperar, que l’ull d’un nen de 6-7 

anys sigui menys miop que el d’un de 9-11 anys. Aquest fet podem relacionar-lo alhora 

amb els problemes acomodatius, ja que a 5è de primària és el curs on hi han més miops 

i també on més problemes acomodatius trobem.  

 

- Segons el nostre estudi, podem dir que els alumnes de segon de primària no presenten 

més problemes de motilitat ocular que els de cinquè i sisè, però si en presenten més de 

percepció visual.  El percentatge més alt de problemes de motilitat ocular es troba en 

els alumnes de cinquè. Tot i això, és un percentatge molt similar al dels nens de 2n de 

primària i sí que trobem una afectació molt menor en els nens de sisè. Aquests resultats 

poden ser degut al fet que la mostra que hem avaluat és bastant petita i no podríem 

generalitzar aquests resultats amb la població total. D’altra banda, sí que podem dir 

segons els nostres resultats, que el percentatge de problemes amb la percepció visual 

van disminuint a mesura que augmenta el curs.  

 

- Com a causa de la COVID-19 no teniem tots els resultats dels cribratges realitzats als 

nens no podem ni afirmar ni refutar la següent hipòtesi: ‘Existeix relació entre la velocitat 

lectora i la motilitat ocular’. El que sí que podem afirmar segons les dades que tenim és 

que les variables de motilitat ocular i coordinació ull-mà són independents. Aquest 

resultat pot ser degut a fet que en la variable coordinació ull-mà s’avaluen molts factors, 

entre ells la velocitat lectora. O bé, també al fet que la mostra no és representativa de la 

població, pel nombre de nens avaluats.  
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6. Perspectives de futur: 

 

A l’hora de realitzar aquest estudi ens hem trobat amb certes limitacions que fan que els 

resultats obtinguts no siguin representatius de la població i que aquests no siguin tan precisos 

com esperàvem. Entre les limitacions trobades, la que més ens ha afectat ha estat la COVID-

19. A causa d’aquesta situació de pandèmia, vam haver d’aturar els cribratges visuals sense 

haver acabat els alumnes de segon del col·legi Rivo Rubeo. A més, tampoc vam poder utilitzar 

els resultats dels qui sí que havíem avaluat perquè es van quedar a l’escola. Per aquest motiu, 

la mostra que hem avaluat estadísticament (51 alumnes) és molt menor a la qual esperàvem i 

no podem afirmar que sigui representativa de la població.  

 

D’altra banda, hi han hagut altres activitats que teníem previstes, com les xerrades informatives 

a les escoles o l’entrega dels informes als familiars, que no s’han pogut dur a terme a causa  

d’aquesta situació excepcional.  

 

Les perspectives de futur que m’agradarien per aquest treball serien: 

 

- Poder acabar de realitzar els cribratges a l’escola Rivo Rubeo.  

- Tindre els resultats numèrics de totes les proves realitzades per a poder fer una anàlisi 

estadística més detallada.  

- Realitzar cribratges visuals a altres escoles, de poblacions i amb situacions socials 

diferents, per veure i comparar  si hi ha diferències significatives entre aquestes.  
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7. Compromís ètic i social: 

 

Per l’obtenció de les dades necessàries per a realitzar aquest treball, vam demanar el 

consentiment informat per escrit de les famílies dels alumnes de segon, cinquè i sisè de 

primàries de les escoles on vam realitzar els cribratges visuals, seguint els principis ètics de la 

Declaració de Helsinki, elaborada pel Consell d’Organitzacions Internacionals de les Ciències 

Mèdiques (1993).  

  

Totes les dades recollides durant aquest estudi i durant els cribratges no es distribuiran per 

mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits. Totes les dades de caràcter personal seran eliminades 

quan sigui necessari o pertinent per la finalitat per la qual han estat recollides i/o registrades. 

Tampoc seran conservades de manera que permetin la identificació de l’interessat durant un 

període superior al necessari per a la finalitat en la qual es van recollir i/o registrar.  

  

Com a responsable del fitxer, adopto totes les mesures necessàries i organitzatives que 

assegurin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua o 

accés no autoritzat.  

  

Com a responsable del fitxer estic obligada al secret professional, respecte i deure de guardar 

les dades de caràcter personal que m’han sigut proporcionades. 
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9. Annexos 

9.1 Carta consentiment informat: 

 

 

Carta de consentiment 

 

 

Jo, .......................................................................................................... com a pare/mare o tutor 
de ............................................................................................., amb DNI 
...................................., dono el meu consentiment a que es faci un control visual al meu fill/filla 
..............................................................................................  

 

Aquests controls visuals a l’Escola ............... formen part d’un projecte que té per objectiu la 
prevenció de les disfuncions visuals que afecten a l’eficàcia visual. En tot cas, segons el que 
estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que el 
tractament de les dades personals del seu fill/filla per la Facultat d’Òptica i Optometria de 
Terrassa serà específicament amb finalitat sanitària i docent.  

 

 

Signatura de consentiment, 

 

 

 

            A Terrassa, ...............................de..................del 2020 
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Terrassa, Febrer 2020 

 

Benvolgudes famílies, 

 

La Facultat d’Òptica i Optometria de la UPC està duent a terme un estudi per detectar problemes 
d’eficàcia i del processament de la informació visual que poden incidir en l’aprenentatge escolar. 

 

Aquesta entitat ha demanat la nostra col·laboració per estudiar un grup d’alumnes, ja que la 
majoria de la informació que reben els nens i nenes a l’escola a través del sistema visual, i, 
donat que els problemes d’eficàcia visual són un important problema de salut que afecta al 
rendiment escolar ens ha semblat prou interessant la proposta. 

 

Els controls visuals es realitzaran en les instal·lacions de l’escola en els dies i hores indicats, i 
aniran acompanyats d’una xerrada de visió i aprenentatge i d’un informe complert per les 
famílies.  

 

Esperant que en traieu profit, us donem les gràcies per la vostra col·laboració. 

 

 

Atentament, 

 

 

 

Director pedagògic. 
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9.2 Qüestionari de signes i símptomes 

 

Nom     i    
cognoms................................................................................................................................. 

 

Data de naixement...............................................................Edat..................Curs........................ 

 

Portes ulleres o lents de contacte?................................Quan fa?............................................... 

 

S´ha fet algun examen visual............. Quan et vas fer la última revisió de la vista?................... 

 

Has tingut alguna malaltia important o tens alguna al·lèrgia a destacar?.................................... 

 

......................................................................................................................................................

. 

Ha patit algun tipus de trastorn en el seu desenvolupament? Quin? 
……………………………………………………………………………………………………………... 

Prens algun tipus de medicament? Quin?.................................................................................... 

 

SIMPTOMES (Marcar amb una X el requadre 
corresponent)  

SI A 
vegades 

NO 

1. Em canso quan porto una estona mirant de prop    

2. Em fa mal el cap quan porto una estona llegint    

3. Veig borrós quan intento llegir    

4. Quan llegeixo, veig doble    

5. Quan llegeixo, em ploren els ulls    

6. Quan llegeixo em costa concentrar-me    

7. Quan llegeixo, noto que es mouen les lletres, les 
paraules o les línees 

   

8. Quan llegeixo, m’agafa son    

9. Quan porto una estona llegint, em costa més entendre el 
que llegeixo 

   

10. Llegeixo massa lentament    

11. Crec que giro un ull al llegir    

12. Tanco un ull per veure millor    

13. Sento tensió als ulls quan estic mirant alguna cosa una 
estona 

   

14. Quan llegeixo una estona, em distrec amb facilitat    

15. M´acosto o allunyo molt per llegir    

16. Tinc de moure el cap per poder llegir    

17. Em perdo quan estic llegint    

18. Quan llegeixo, em salto algunes paraules o línees    

19. Em resulta difícil copiar de la pissarra    

20. Freqüentment em fa mal el cap    

21. Tinc dificultat per mirar de la pissarra a la llibreta i al 
reves 

   

22. Em molesta molt la llum    

23. Sento que em cremen els ulls al llegir    



 
 
Laura Garcia Ruiz                   Cribratges visuals en escoles de Barcelona i del Vallès Occidental (III) 

  
2020 UPC 

51 
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9.3 Fitxa cribratges 
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9.4 TVPS 
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9.5 DEM 

 

 

 

 

  



 
 
Laura Garcia Ruiz                   Cribratges visuals en escoles de Barcelona i del Vallès Occidental (III) 

  
2020 UPC 

56 

9.6 Prova de GALÍ 
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9.7 Test de WOLD 
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 9.8 Informe optomètric per a les famílies de l’escola Cavall Bernat 

En l’exploració optomètrica que hem fet al seu fill/a, A. A. , hem detectat algunes disfuncions en 
el seu sistema visual que poden interferir en el seu rendiment escolar. Per les exigències 
acadèmiques i intel·lectuals pròpies de l’etapa escolar, recomanem fer-se una completa revisió 
optomètrica. 

 

A la revisió visual que hem fet a l’escola hem obtingut els següents valors: 

2n Ull dret Ull esquerre 

Agudesa visual de lluny 100% 100% 

Refracció ocular Neutre Neutre 

Motilitat ocular Dificultats en les habilitats oculomotores fines i de 
reconeixement 

Acomodació Bé Bé 

Binocularitat Bé 

Percepció visual Dificultats en la percepció visual. 

Coordinació ull-mà Bé 

Visió del color Bé Bé 

Salut ocular Bé Bé 

 

 

Es recomana que l’optometrista revisi les següents habilitats visuals: 

  Si No 

Agudesa visual de lluny  X 

Refracció ocular  X 

Motilitat ocular X  

Acomodació  X 

Binocularitat  X 

Percepció visual X  

Coordinació ull-mà  X 

Visió del color  X 

Salut ocular  X 
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En l’exploració optomètrica que hem fet al seu fill/a, Jacobo D. V. , hem detectat algunes 
disfuncions en el seu sistema visual que poden interferir en el seu rendiment escolar. Per les 
exigències acadèmiques i intel·lectuals pròpies de l’etapa escolar, recomanem fer-se una 
completa revisió optomètrica. 

 

A la revisió visual que hem fet a l’escola hem obtingut els següents valors: 

2n  Ull dret Ull esquerre 

Agudesa visual de lluny 100% 100% 

Refracció ocular Neutre Neutre 

Motilitat ocular No presenta dificultats en les habilitats oculomotores 

Acomodació Insuficiència acomodativa Insuficiència acomodativa 

Binocularitat Bé 

Percepció visual Dificultats en la discriminació i en el tancament visual. 

Coordinació ull-mà Alterada 

Visió del color Alterada Alterada 

Salut ocular Bé Bé 

 

 

Es recomana que l’optometrista revisi les següents habilitats visuals: 

  Si No 

Agudesa visual de lluny  X 

Refracció ocular  X 

Motilitat ocular  X 

Acomodació X  

Binocularitat  X 

Percepció visual X  

Coordinació ull-mà X  

Visió del color X  

Salut ocular  X 
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En l’exploració optomètrica que hem fet al seu fill/a, W. D., no hem detectat cap anomalia en el 
sistema visual que interfereixi en el seu rendiment escolar. Tanmateix, per les exigències 
acadèmiques i intel·lectuals pròpies de l’etapa escolar, recomanem que segueixi fent-se 
revisions optomètriques periòdiques. 

 

A la revisió visual que hem fet a l’escola hem obtingut els següents valors: 

2n  Ull dret Ull esquerre 

Agudesa visual de lluny 100% 100% 

Refracció ocular Neutre Neutre 

Motilitat ocular No presenta dificultats en les habilitats oculomotores 

Acomodació Bé Bé 

Binocularitat Bé 

Percepció visual Bé 

Coordinació ull-mà Bé 

Visió del color Bé Bé 

Salut ocular Bé Bé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
Laura Garcia Ruiz                   Cribratges visuals en escoles de Barcelona i del Vallès Occidental (III) 

  
2020 UPC 

61 

En l’exploració optomètrica que hem fet al seu fill/a, M. G. hem detectat algunes disfuncions en 
el seu sistema visual que poden interferir en el seu rendiment escolar. Per les exigències 
acadèmiques i intel·lectuals pròpies de l’etapa escolar, recomanem fer-se una completa revisió 
optomètrica. 

 

A la revisió visual que hem fet a l’escola hem obtingut els següents valors: 

2n  Ull dret Ull esquerre 

Agudesa visual de lluny 100% 100% 

Refracció ocular Neutre Neutre 

Motilitat ocular No presenta dificultats en les habilitats oculomotores 

Acomodació Insuficiència acomodativa Insuficiència acomodativa 

Binocularitat Bé 

Percepció visual Bé 

Coordinació ull-mà Bé 

Visió del color Bé Bé 

Salut ocular Bé Bé 

 

 

Es recomana que l’optometrista revisi les següents habilitats visuals: 

  Si No 

Agudesa visual de lluny  X 

Refracció ocular  X 

Motilitat ocular  X 

Acomodació X  

Binocularitat  X 

Percepció visual  X 

Coordinació ull-mà  X 

Visió del color  X 

Salut ocular  X 
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En l’exploració optomètrica que hem fet al seu fill/a, L. R. , hem detectat algunes disfuncions en 
el seu sistema visual que poden interferir en el seu rendiment escolar. Per les exigències 
acadèmiques i intel·lectuals pròpies de l’etapa escolar, recomanem fer-se una completa revisió 
optomètrica. 

 

A la revisió visual que hem fet a l’escola hem obtingut els següents valors: 

2n  Ull dret Ull esquerre 

Agudesa visual de lluny 100% 100% 

Refracció ocular Neutre Neutre 

Motilitat ocular No presenta dificultats en les habilitats oculomotores 

Acomodació Bé Bé 

Binocularitat Bé 

Percepció visual Dificultats en la discriminació i en el tancament visual. 

Coordinació ull-mà Alterada 

Visió del color Bé Bé 

Salut ocular Bé Bé 

 

 

Es recomana que l’optometrista revisi les següents habilitats visuals: 

  Si No 

Agudesa visual de lluny  X 

Refracció ocular  X 

Motilitat ocular  X 

Acomodació  X 

Binocularitat  X 

Percepció visual X  

Coordinació ull-mà X  

Visió del color  X 

Salut ocular  X 
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En l’exploració optomètrica que hem fet al seu fill/a, Z. N. , hem detectat algunes disfuncions en 
el seu sistema visual que poden interferir en el seu rendiment escolar. Per les exigències 
acadèmiques i intel·lectuals pròpies de l’etapa escolar, recomanem fer-se una completa revisió 
optomètrica. 

 

A la revisió visual que hem fet a l’escola hem obtingut els següents valors: 

2n  Ull dret Ull esquerre 

Agudesa visual de lluny 100% 100% 

Refracció ocular Neutre Neutre 

Motilitat ocular Dificultats en les habilitats oculomotores fines 

Acomodació Bé Bé 

Binocularitat Bé 

Percepció visual Dificultats en la discriminació, en el tancament visual i 
les relacions espacials. 

Coordinació ull-mà Lleugerament alterada 

Visió del color Bé Bé 

Salut ocular Bé Bé 

 

 

Es recomana que l’optometrista revisi les següents habilitats visuals: 

  Si No 

Agudesa visual de lluny  X 

Refracció ocular  X 

Motilitat ocular X  

Acomodació  X 

Binocularitat  X 

Percepció visual X  

Coordinació ull-mà X  

Visió del color  X 

Salut ocular  X 
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En l’exploració optomètrica que hem fet al seu fill/a, A. P. , hem detectat algunes disfuncions en 
el seu sistema visual que poden interferir en el seu rendiment escolar. Per les exigències 
acadèmiques i intel·lectuals pròpies de l’etapa escolar, recomanem fer-se una completa revisió 
optomètrica. 

 

A la revisió visual que hem fet a l’escola hem obtingut els següents valors: 

2n  Ull dret Ull esquerre 

Agudesa visual de lluny 100% 100% 

Refracció ocular Hipermetropia i 
astigmatisme 

Hipermetropia i 
astigmatisme 

Motilitat ocular No presenta dificultats en les habilitats oculomotores 

Acomodació Bé Bé 

Binocularitat Bé 

Percepció visual Dificultats en el tancament visual 

Coordinació ull-mà Lleugerament alterat 

Visió del color Bé Bé 

Salut ocular Bé Bé 

 

 

Es recomana que l’optometrista revisi les següents habilitats visuals: 

  Si No 

Agudesa visual de lluny  X 

Refracció ocular  X 

Motilitat ocular  X 

Acomodació  X 

Binocularitat  X 

Percepció visual X  

Coordinació ull-mà X  

Visió del color  X 

Salut ocular  X 
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En l’exploració optomètrica que hem fet al seu fill/a, R.S., hem detectat algunes disfuncions en 
el seu sistema visual que poden interferir en el seu rendiment escolar. Per les exigències 
acadèmiques i intel·lectuals pròpies de l’etapa escolar, recomanem fer-se una completa revisió 
optomètrica. 

 

A la revisió visual que hem fet a l’escola hem obtingut els següents valors: 

2n  Ull dret Ull esquerre 

Agudesa visual de lluny 100% 100% 

Refracció ocular Neutre Neutre 

Motilitat ocular No presenta dificultats en les habilitats oculomotores 

Acomodació Bé Bé 

Binocularitat Bé 

Percepció visual Dificultats en la percepció visual. 

Coordinació ull-mà Bé 

Visió del color Bé Bé 

Salut ocular Bé Bé 

 

 

Es recomana que l’optometrista revisi les següents habilitats visuals: 

  Si No 

Agudesa visual de lluny  X 

Refracció ocular  X 

Motilitat ocular  X 

Acomodació  X 

Binocularitat  X 

Percepció visual X  

Coordinació ull-mà  X 

Visió del color  X 

Salut ocular  X 
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En l’exploració optomètrica que hem fet al seu fill/a, A.T., hem detectat algunes disfuncions en 
el seu sistema visual que poden interferir en el seu rendiment escolar. Per les exigències 
acadèmiques i intel·lectuals pròpies de l’etapa escolar, recomanem fer-se una completa revisió 
optomètrica. 

 

A la revisió visual que hem fet a l’escola hem obtingut els següents valors: 

2n  Ull dret Ull esquerre 

Agudesa visual de lluny 100% 100% 

Refracció ocular Neutre Neutre 

Motilitat ocular No presenta dificultats en les habilitats oculomotores 

Acomodació Bé Insuficiència acomodativa 

Binocularitat Bé 

Percepció visual Dificultats en la memòria visual 

Coordinació ull-mà Bé 

Visió del color Bé Bé 

Salut ocular Bé Bé 

 

 

Es recomana que l’optometrista revisi les següents habilitats visuals: 

  Si No 

Agudesa visual de lluny  X 

Refracció ocular  X 

Motilitat ocular  X 

Acomodació X  

Binocularitat  X 

Percepció visual X  

Coordinació ull-mà  X 

Visió del color  X 

Salut ocular  X 
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En l’exploració optomètrica que hem fet al seu fill/a, H.U, hem detectat algunes disfuncions en 
el seu sistema visual que poden interferir en el seu rendiment escolar. Per les exigències 
acadèmiques i intel·lectuals pròpies de l’etapa escolar, recomanem fer-se una completa revisió 
optomètrica. 

 

A la revisió visual que hem fet a l’escola hem obtingut els següents valors: 

2n  Ull dret Ull esquerre 

Agudesa visual de lluny 90% 100% 

Refracció ocular Neutre Neutre 

Motilitat ocular Dificultats en les habilitats oculomotores fines i de 
reconeixement 

Acomodació Insuficiència acomodativa Insuficiència acomodativa 

Binocularitat Bé 

Percepció visual Dificultats en la percepció visual 

Coordinació ull-mà Alterat 

Visió del color Bé Bé 

Salut ocular Bé Bé 

 

 

Es recomana que l’optometrista revisi les següents habilitats visuals: 

  Si No 

Agudesa visual de lluny  X 

Refracció ocular  X 

Motilitat ocular X  

Acomodació X  

Binocularitat  X 

Percepció visual X  

Coordinació ull-mà X X 

Visió del color  X 

Salut ocular  X 
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9.9 Informació per a les famílies per a interpretar els informes 

Benvolguts pares, 

En l’exploració optomètrica que hem fet al seu fill/a, hem valorat les habilitats i la funcionalitat 

del sistema visual per fer front a les tasques acadèmiques que corresponen al seu nivell. Aquí els 

presentem una breu explicació de cadascuna de les àrees avaluades, perquè puguin interpretar 

l’informe optomètric que adjuntem:  

1. Agudesa Visual: Fa referència al valor quantitatiu de la visió, és a dir, la capacitat de

distingir detalls petits a una determinada distància. La mesura es fa monocularment per

saber si els dos ulls hi veuen de manera suficient i semblant, perquè només així podran

funcionar coordinadament. Especifiquem el valor de la visió en percentatge. La màxima

agudesa visual és del 100%.

2. Refracció ocular: Ens referim a la situació en que l’ull, degut al dèficit de visió, necessita

un sistema compensador, com són les ulleres, o les lents de contacte. En aquest apartat

hem especificat quin tipus de refracció ocular presenta el nen/a: Miopia, Hipermetropia,

Astigmatisme, i si aquest és de tipus miòpic o hipermetròpic. Les condicions refractives

de miopia seran compensades amb lents de potència negativa, i les condicions

hipermetròpiques se compensaran amb lents positives.

3. Motilitat Ocular: En aquest apartat es valora l’habilitat del nen per a moure els ulls de

forma ràpida, precisa i eficaç. Les habilitats de motilitat ocular són especialment

importants en els processos de lectura en els quals, els ulls del lector van saltant d’un grup

de paraules a un altre i d’una línia a la següent, i cal que ho facin de forma precisa, ràpida

i eficaç. Quan el salt de la mirada d’una paraula a l’altra no és suficient, diem que el

moviment és hipomètric. Quan, a l’inrevés, els ulls salten més enllà de la síl·laba que han

de llegir, diem que el moviment és hipermètric. En els dos casos es perd eficàcia, doncs

s’ha de fer un moviment de correcció per arribar a la part del text que pretenem llegir.

4. Acomodació: Fa referència a la capacitat de fer canvis d'enfocament, per veure-hi a

diferents distàncies. Aquesta habilitat en els nens està plenament desenvolupada, doncs

el sistema visual està fisiològicament preparat per enfocar amb facilitat, i poder canviar

de distància d’observació sense dificultats (aquesta habilitat s’anomena flexibilitat

acomodativa). Si el nen te aquesta habilitat disminuïda, es cansarà al llegir i li costarà

copiar de la pissarra.

5. Binocularitat: En aquest apartat s’inclouen totes aquelles proves que estudien l’habilitat

de la visió perquè ambdós ulls treballin plegats, que és fonamental per l’eficàcia lectora.

Si els ulls tendeixen a dirigir-se a un punt més proper que el text, parlem de l’excés de

convergència. En canvi, si els ulls es dirigeixen plegats a un punt que està més lluny del

text, parlem d’exofòria o insuficiència de convergència.

6. Percepció visual: En aquest apartat s´inclouen aquelles proves que impliquen el

reconeixement i el record de la informació que se li presenta al nen de forma visual en la

lecto-escriptura, com la discriminació o la memòria visual, Si té problemes en aquest
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apartat, el nen podria confondre lletres o paraules similars i dificultar-li la comprensió 

lectora.  

7. Coordinació ull-mà: Es un test grafomotor que estudia la integració de les habilitats

perceptives amb el control postural fi. Si té problemes en aquesta prova manifesta

dificultats en l´escriptura. Posa de manifest si el nen té dificultats per escriure en línia

recta i mantenir una estructura.

8. Visió dels colors (Test d’Ishihara): Aquest test posa de manifest si el nen té problemes

per a distingir els colors i els seus matisos, situació que podria dificultar-li els

aprenentatges.

9. Salut Ocular: Són les proves de valoració de l’estat de salut de l’ull i la detecció de

possibles patologies. En cas de sospita d’alguna condició anòmala és molt important

adreçar-se amb diligència a l’oftalmòleg.

Quan hi ha dificultats en alguna d’aquestes àrees que no se solucionen amb ulleres, un dels 

recursos dels que disposem els optometristes és la Teràpia Visual, uns exercicis dissenyats 

específicament per cada individu, que progressivament van remuntant les habilitats visuals en 

dèficit, per tal de restablir l’equilibri del sistema visual i la seva òptima funció.  

Desitgem que aquest breu escrit pugui ajudar-los a entendre l’informe del seu fill/a, i que serveixi 

per posar de manifest que tenir bona vista (veure el 100%) no sempre és sinònim de tenir una 

visió eficaç i a ple rendiment per poder experimentar el procés d’aprenentatge al màxim del 

potencial del nen.  

Aprofitem per saludar-los ben cordialment 

Montse Augé Serra col.xxxx
Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 

Centre Universitari de la Visió Universitat 

Politècnica de Catalunya 


