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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

 

Cribratges visuals en escoles de Barcelona i del Vallès 
Occidental (I) 

 
RESUM 
 
L’etapa	escolar	és	fonamental	per	a	que	els	nens	i	nenes	obtinguin	l’aprenentatge	adequat.	
A	 vegades,	 en	 aquesta	 etapa	 d’aprenentatge	 hi	 ha	 nens	 i	 nenes	 que	 presenten	 més	
dificultats	que	la	resta	dels	seus	companys.	Això	pot	ser	degut	a	un	seguit	de	problemes	
visuals	que,	com	es	podrà	veure	a	continuació,	poden	arribar	a	afectar	a	més	alumnes	dels	
que	es	pensa.	Així	doncs,	és	necessari	dur	a	terme	revisions	visuals	periòdiques	sobretot	en	
aquestes	edats.	
	
En	aquest	estudi,	s’han	examinat	als	alumnes	de	segon	de	primària	de	l’escola	Rivo	Rubeo	
de	 Rubí	 i	 els	 alumnes	 de	 segon,	 cinquè	 i	 sisè	 de	 primària	 de	 l’escola	 Cavall	 Bernat	 de	
Barcelona.	 S’han	 escollit	 aquests	 cursos	 ja	 que	 són	 els	 que	 afecten	 més	 a	 l’etapa	
d’aprenentatge.		
	
A	 cadascun	 dels	 alumnes	 se’ls	 hi	 ha	 fet	 un	 seguit	 de	 proves	 analitzant	 la	 funció	 visual,	
l’eficàcia	visual	i	el	processament	visual.	Per	poder	fer-ho	hem	necessitat	el	consentiment	
dels	pares	o	tutors	legals.	Aquest	estudi	s’ha	vist	interromput	pel	Covid-19	de	manera	que	
el	 total	d’alumnes	examinats	ha	estat	de	52,	 ja	que	 l’escola	Rivo	Rubeo	no	 l’hem	pogut	
acabar.		
	
Per	finalitzar,	s’han	analitzat	els	resultats	dels	cribratges	arribant	a	unes	conclusions	sobre	
les	hipòtesis	plantejades	prèviament.	Un	cop	acabat	l’estudi,	cal	remarcar	la	importància	de	
dur-se	a	terme	revisions	visuals	periòdiques,	amb	èmfasi	a	les	edats	escolars	on	estan	en	
plena	etapa	d’aprenentatge	així	com	la	lectura	i	la	escriptura.   
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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

 

Cribados visuales en escuelas de Barcelona y del 
Vallés Occidental (I) 

 
RESUMEN 
 
La	 etapa	 escolar	 es	 fundamental	 para	 que	 los	 niños	 y	 niñas	 obtengan	 un	 aprendizaje	
adecuado.	 A	 veces,	 en	 esta	 etapa	 de	 aprendizaje	 hay	 alumnos	 que	 presentan	 más	
dificultades	 que	 los	 demás	 compañeros.	 Eso	 puede	 ser	 debido	 a	 distintos	 problemas	
visuales	que,	como	podremos	ver	a	continuación,	pueden	llegar	a	afectar	a	más	alumnos	de	
los	 que	 creemos.	 Por	 lo	 tanto,	 es	 necesario	 llevar	 a	 cabo	 revisiones	 visuales	 periódicas	
sobretodo	en	estas	edades.		
	
En	este	estudio,	se	ha	examinado	a	los	alumnos	de	segundo	de	primaria	de	la	escuela	Rivo	
Rubeo	de	Rubí	y	a	los	alumnos	de	segundo,	quinto	y	sexto	de	primaria	de	la	escuela	Cavall	
Bernat	de	Barcelona.	Se	han	escogido	estos	cursos	ya	que	son	los	que	afectan	más	a	la	etapa	
de	aprendizaje.	
	
A	cada	uno	de	los	alumnos	se	les	ha	hecho	un	seguido	de	pruebas	analizando	la	función	
visual,	la	eficacia	visual	y	el	procesamiento	visual.	Para	poder	hacerlo	hemos	necesitado	el	
consentimiento	de	los	padres	o	tutores	legales.	Este	estudio	se	ha	visto	interrumpido	por	el	
Covid-19	de	forma	que	el	total	de	alumnos	examinados	ha	sido	de	52,	ya	que	la	escuela	Rivo	
Rubeo	no	la	hemos	podido	acabar.	
	
Para	finalizar,	se	han	analizado	los	resultados	de	los	cribados	llegando	a	unas	conclusiones	
sobre	 las	 hipótesis	 planteadas	 previamente.	 Una	 vez	 acabado	 el	 estudio,	 hace	 falta	
remarcar	la	importancia	de	llevar	a	cabo	revisiones	visuales	periódicas,	con	énfasis	en	las	
edades	escolares	que	están	en	plena	etapa	de	aprendizaje	así	como	la	lectura	y	la	escritura.	
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DEGREE IN OPTICS AND OPTOMETRY 
 

Visual Screening in schools in Barcelona and Vallès 
Occidental (I) 

 
SUMMARY 
 
The	schooling	stage	is	crucial	for	children	to	obtain	adequate	learning.	Sometimes,	at	this	
stage	of	learning	there	are	some	students	who	show	bigger	difficulties	to	learn	than	their	
classmates.	This	may	be	due	to	different	visual	problems	that	may	affect	more	students	
than	we	actually	may	think.	Therefore,	it	is	necessary	to	carry	out	regular	visual	check-ups	
especially	at	these	age	ranges.		
	
In	this	study,	second	grade	primary	students	form	the	Rivo	Rubeo	school	in	Rubí	and	second,	
fifth	 and	 sixth	 grade	primary	 students	 from	 the	Cavall	 Bernat	 School	 in	 Barcelona	were	
examined.	These	courses	have	been	chosen	because	they	are	the	ones	that	show	a	higher	
rate	of	different	visual	affections	during	the	learning	stage.		
	
Each	 of	 the	 students	 has	 been	 given	 a	 series	 of	 tests	 analysing	 visual	 function,	 visual	
efficiency	 and	 visual	 processing.	 In	 order	 to	 do	 so,	 we	 asked	 for	 their	 parents	 or	 legal	
guardians	 consent.	 This	 study	 has	 been	 interrupted	 by	 the	 Covid-19	 shrinking	 the	 total	
number	of	students	examined	to	52,	as	we	have	not	been	able	to	 finish	the	Rivo	Rubeo	
school.	
	
To	conclude,	the	results	of	the	screening	have	been	analysed	and	conclusions	have	been	
reached	on	the	previously	started	hypotheses.	Once	the	study	is	finished,	it	is	necessary	to	
emphasize	the	importance	of	carrying	out	periodical	visual	revisions,	with	emphasis	on	the	
school	ages	that	are	in	full	learning	stage	as	well	as	reading	and	writing.	
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1. INTRODUCCIÓ:	
 
La	visió	és	la	principal	entrada	al	cervell	que	tenim,	de	manera	que	és	un	procés	neurològic	
que	ens	permet	ser	capaços	d’identificar,	interpretar	i	comprendre	el	que	veiem.	Aquest,	
dintre	dels	cinc	sentits,	podria	ser	el	més	important.	
	
Cal	distingir	entre	 la	visió,	que	és	 la	 interrelació	entre	 l’ull	 i	el	cervell	 i	 la	vista,	que	és	 la	
capacitat	dels	ulls	per	veure	nítid	a	una	distància	d’aproximadament	sis	metres.	Podem	tenir	
uns	ulls	sans	que	ens	permeten	rebre	i	captar	la	informació	lluminosa	però	tot	i	això	no	vol	
dir	que	la	processem	bé	i	que	l’adaptem	a	altres	sentits	per	enviar-la	correctament	al	cervell.	
Així	doncs,	una	bona	visió	s’estableix	tenint	un	bon	estat	de	l’ull,	de	les	vies	associades	i	de	
les	estructures	cerebrals	necessàries	per	processar	la	informació	visual.		
	
La	 visió	 és	 un	 factor	 molt	 important	 en	 l’etapa	 de	 desenvolupament	 i	 d’aprenentatge	
infantil	i	és	per	això	que	cal	tenir	un	sistema	visual	sa	i	adequat	segons	l’edat	que	tinguin	
per	evitar	qualsevol	 tipus	de	 fracàs	escolar	 i	establir	un	bon	 rendiment	quotidià.	Per	 tal	
d’evitar	això,	és	necessari	avaluar	als	nens	i	nenes	d’etapa	escolar	per	poder	avançar-nos	a	
qualsevol	irregularitat	i,	amb	mètodes	de	correcció	o	teràpia	visual,	aconseguir	que,	en	cas	
de	 tenir	 algun	 problema,	 es	 pugui	 resoldre	 el	 més	 aviat	 possible	 i	 poder	 tenir	 un	 bon	
rendiment.		
	
En	aquest	treball	hem	realitzat	uns	cribratges	visuals	amb	la	finalitat	d’avaluar	les	habilitats	
visuals,	 les	habilitats	de	lectura	 i	 la	coordinació	ull-mà	a	nens	de	2n	de	primària	de	dues	
escoles	diferents	del	Barcelonès	i	del	Vallés	Occidental:	Cavall	Bernat	i	Rivo	Rubeo.	A	l’escola	
Cavall	Bernat	també	els	hi	hem	fet	cribratges	als	alumnes	de	5è	i	6è	de	primària.	En	total	
una	població	de	102	alumnes.	En	el	cas	de	l’escola	Rivo	Rubeo	de	Rubí	no	hem	pogut	dur	a	
terme	l’estudi	ja	que	per	culpa	del	Covid-19	se’ns	ha	fet	impossible	acabar	els	cribratges	i	
les	fitxes	es	van	quedar	a	la	mateixa	escola.		
	
Per	començar	amb	el	treball	hi	consta	un	marc	teòric	on	parlaré	del	desenvolupament	post-
natal	de	la	funció	visual,	desenvoluparé	les	proves	que	hem	fet	als	cribratges	així	com	la	
refracció	ocular,	les	habilitats	visuals	(qualitat	de	visió,	eficàcia	visual	i	processament	de	la	
informació),	la	coordinació	ull-mà	i	les	habilitats	de	lectura.	Un	cop	establert	el	marc	teòric,	
parlaré	de	l’estudi	desenvolupant	cada	part	i,	finalment,	els	resultats	i	les	conclusions.		
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2. MARC	TEÒRIC	
	

2.1. 	Desenvolupament	post-natal	de	la	funció	visual	
 
L’ésser	humà	al	néixer	acostuma	a	tenir	totes	les	estructures	de	l’ull	desenvolupades	però	
per	tal	que	es	desenvolupi	la	visió	cal	que	aprengui	a	veure.	Això	ho	farà	durant	les	primeres	
setmanes	i	mesos.		
	
Existeixen	 tres	 àrees	 de	 desenvolupament:	 el	 desenvolupament	 psicomotor,	 el	
desenvolupament	cognitiu	i	el	desenvolupament	afectiu.		
	
El	desenvolupament	psicomotor	és	la	primera	àrea	que	es	duu	a	terme	i	prepara	les	altres	
dues	durant	els	primers	anys	de	vida.	El	control	físic	s'aconsegueix	en	direcció	de	cap	a	peus	
i	del	tronc	a	les	extremitats	passant	dels	músculs	grans	als	més	petits	que	ens	permeten	el	
control	 de	 moviments	 més	 fins.	 Durant	 aquest	 període	 també	 es	 duu	 a	 terme	 el	
desenvolupament	 sensorial	 perceptual	 aconseguint	 que	 pugui	 fer,	 per	 exemple,	 el	
seguiment	 d’un	 objecte	 amb	 l’ull	 i	 després	 poder-lo	 agafar	 amb	 les	 mans.	 Tot	 aquest	
desenvolupament	psicomotor	primerenc	estableix	els	fonaments	pel	desenvolupament	del	
coneixement	 i	 l’expansió	 de	 les	 habilitats	mentals.	 Això	 serà	 la	 base	 per	 a	 un	 correcte	
desenvolupament	perceptual.		
	
El	desenvolupament	cognitiu	i	l’afectiu	estan	molt	relacionats.	La	única	diferència	és	que	el	
cognitiu	tracta	l’àrea	dels	comportaments	relacionats	amb	els	objectes	(com	ara	la	forma,	
el	color	i	el	moviment	d’aquest)	i,	en	canvi,	l’afectiu	està	relacionat	amb	les	persones	(com	
reconèixer-se	a	un	mateix).	
	

2.2.1. Maduració	 anatòmica	 i	 fisiològica	 post-natal	 de	 les	 estructures	 del	
sistema	visual	

 
En	 el	moment	 de	 néixer,	 els	medis	 oculars	 són	 transparents	 però	 les	 connexions	 entre	
aquests	són	bàsiques.	
	
La	limitació	de	l’AV	s’ha	conclòs	que	és	deguda	a	una	limitació	de	processat	neural.	Durant	
aquest	període	de	maduració	hi	ha	un	canvi	en	la	longitud	axial,	que	passa	de	3,8mm	durant	
els	 primers	 anys	 de	 vida	 a	 uns	 1,4	mm	durant	 la	 pubertat.	 També	 hi	 ha	 un	 canvi	 en	 la	
potència	 refractiva	 ja	 que	 els	 recent	 nascuts	 tendeixen	 a	 ser	 hipermetrops	
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d’aproximadament	 +2,00D	 i	 amb	 astigmatisme	 (tendeix	 a	 ser	 invers	 de	 ≃	 1,50D).	 La	
hipermetropia	acostuma	a	disminuir	als	6	mesos	i	l’astigmatisme	als	12-18	mesos	de	vida15.			
  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Estructura del sistema visual 
 

2.2.1.1. Desenvolupament	de	la	retina	
 
En	 el	 naixement,	 la	 retina	 conté	 tots	 els	 elements	 neurals,	 de	 manera	 que	 en	 el	
desenvolupament	post-natal	es	produirà	una	redistribució	de	totes	les	cèl·lules	en	capes	i	
en	 la	 seva	 diferenciació	 macular.	 Els	 fotoreceptors	 seran	 els	 últims	 en	 diferenciar-se	
completament.	Aquesta	redistribució	i	diferenciació	macular	permet	recollir	millor	la	llum	
fent	augmentar	l’AV	i	fent	més	bona	sensibilitat	al	contrast.		
	
La	mida	 de	 la	 retina	 perifèrica	 al	 néixer	 és	 només	 la	meitat	 de	 la	 retina	 completament	
madura	que	creix	fins	als	4	o	5	anys.	Aquesta	expansió	va	acompanyada	de	l’aprimament	i	
la	redistribució	total	dels	fotoreceptors.	Una	mala	qualitat	d’imatge	pot	influir	en	el	procés	
d’emetropització	de	l’ull.		
	

2.2.2.2. Desenvolupament	del	nervi	òptic	i	del	CGL	(Cos	Geniculat	Lateral)	
	
En	el	naixement	les	fibres	òptiques	que	constitueixen	el	nervi	òptic	estan	ja	distribuïdes	i	
organitzades	en	capes	dins	del	CGL.	Aquesta	distribució	és	duu	a	terme	entre	la	setmana	
22-25	de	la	gestació.	Tot	i	que	el	CGL	ja	estigui	estratificat,	 les	seves	cèl·lules	encara	són	
immadures	i	fins	que	no	hi	rebin	estímuls	lluminosos	no	podran	començar	a	madurar.	Les	
cèl·lules	en	les	capes	parvocel·lulars	aconsegueixen	la	mida	de	l’adult	abans	(6	mesos	–	1	
any)	que	les	capes	magnocel·lulars	(1	–	2	anys).		
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2.2.2.3. Desenvolupament	del	còrtex	visual	primari	
	
Al	 néixer	 els	 axons	 geniculocorticals	 arriben	 a	 l’àrea	 17	 de	 Broadman	 i	 comencen	 a	 fer	
sinapsis	amb	les	cèl·lules	corticals	que	tendeixen	a	estar	en	contacte	amb	més	freqüència	
amb	les	terminacions	nervioses	d’un	ull	que	d’un	altre.	Hi	ha	algunes	cèl·lules	que	no	arriben	
a	 fer	 sinapsis,	 de	manera	 que	 només	 aquelles	 sinapsis	 que	 serveixin	 d’habilitats	 visuals	
específiques	sobreviuran.		
	
Es	considera	que	els	éssers	humans	acabem	de	desenvolupar	la	segregació	columnar	als	6	
mesos	aproximadament.	Així	doncs,	el	còrtex	visual	és	la	primera	àrea	dins	del	sistema	de	
processat	visual	que	rep	input	binocular	a	una	sola	cèl·lula.		
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2.2. Visió	i	aprenentatge	
	
La	visió	és	un	factor	fonamental	en	el	procés	d’aprenentatge.	Un	80%	de	la	informació	que	
arriba	al	nostre	cervell	ho	fa	a	través	de	la	visió	i	quan	estem	en	època	escolar,	la	majoria	
de	les	tasques	dutes	a	terme	pels	alumnes	són	visuals14.	
	
A	 l’inici	 de	 l’etapa	 escolar,	 cal	 que	 els	 nens	 i	 nenes	 tinguin	 les	 habilitats	 visuals	 i	 les	
perceptuals	bàsiques	desenvolupades	per	tal	de	poder	seguir	el	ritme	que	pertoca	a	cada	
etapa	i	desenvolupar	la	resta	d’habilitats	perceptuals	més	complexes.	Si	això	no	passa,	és	a	
dir,	si	hi	ha	alguna	dificultat	o	problema	visual,	sorgirà	el	que	se’n	diu	fracàs	escolar.	Així	
doncs,	per	tal	que	això	no	passi,	o	si	més	no,	avançar-nos	a	aquest	problema,	s’han	d’avaluar	
sempre	3	funcions	fonamentals1:		
	

• La	 integritat	 de	 les	 vies	 visuals	 que	 seria	 la	 salut	 visual,	 l’agudesa	 visual	 i	 l’estat	
refractiu.	

• L’eficàcia	visual	on	trobem	la	motilitat	ocular,	l’acomodació	ocular	i	la	binocularitat.	
• Processament	 de	 la	 informació	 visual	 compost	 per	 la	 discriminació,	 identificació,	

consciència	espacial,	memòria	i	integració	amb	els	altres	sentits.		
	
Així	doncs,	no	només	un	problema	de	refracció	ocular	pot	causar	problemes	en	el	rendiment	
escolar	 sinó	 que	 poden	 existir,	 per	 exemple,	 problemes	 d’enfocament	 on	 els	 alumnes	
tindrien	problemes	al	copiar	de	 la	pissarra	al	full,	dificultats	per	controlar	els	moviments	
dels	ulls	els	quals	es	veurien	si	el	nen/a	es	salta	una	línia	al	llegir,	utilitza	el	dit	per	seguir	
mentre	llegeix	o	també	poden	tenir	dificultat	per	utilitzar	els	dos	ulls	alhora	de	manera	que	
han	de	fer	un	sobreesforç11.		
	
Tots	aquests	problemes	solen	ser	detectats	pels	professors	o	pares,	però	molts	cops	passen	
desapercebuts	 per	 això	 és	 imprescindible	 dur	 a	 terme	 revisions	 periòdiques	 fetes	 per	
optometristes	als	nens	de	les	escoles,	sobretot	en	etapa	de	creixement	ja	que	durant	els	
primers	6	anys	de	vida	és	quan	la	visió	té	més	plasticitat	per	aprendre	i	ser	estimulada.	
	
Un	cop	fetes	aquestes	revisions,	si	hi	ha	alguna	detecció	d’aquestes	anomalies	caldrà	dur	a	
terme	un	tractament	adequat	ja	sigui	amb	teràpia	visual,	correcció	amb	ulleres	o	bé	lents	
de	contacte	per	tal	d’aconseguir	millorar	el	rendiment	d’aquests	alumnes.		
	
L’objectiu	de	la	teràpia	visual	és	potenciar	i	corregir	els	problemes	del	sistema	visual	a	partir	
d’entrenaments	 tant	 a	 consulta	 com	 a	 casa	 per	 tal	 que	 assoleixin	 no	 només	 una	 bona	
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agudesa	 visual,	 sinó	 que	 també	 aconsegueixin	 unes	 bones	 habilitats	 visuals	 sense	 cap	
sobreesforç20.		
	
Així	doncs,	cal	recordar	que:	
	

- Una	agudesa	visual	del	100%	no	és	suficient	per	tenir	una	bona	visió.	
- Els	6	primers	anys	de	vida	són	imprescindibles	per	la	visió	ja	que	és	quan	existeix	

més	plasticitat	del	sistema	visual.	
- Aproximadament	 el	 15-30%	 del	 fracàs	 escolar	 és	 degut	 a	 problemes	 visuals	 no	

detectats.	Així	doncs,	és	imprescindible	tenir	en	compte	la	lecto-escriptura	dels	nens	
i	la	ergonomia	visual	a	les	aules.		
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2.3. Habilitats	visuals	
	

Les	 habilitats	 visuals	 són	 les	 diferents	 accions	 realitzades	 pel	 sistema	 visual	 per	 tal	
d’aconseguir	una	visió	el	més	òptima	possible.	Aquestes	s’adquireixen	a	base	d’experiència	
com	el	caminar	o	parlar.	Així	doncs,	caldrà	que	aprenguem	a	veure,	interpretar	i	entendre	
el	 que	 veiem.	 Aquest	 procés	 està	 molt	 relacionat	 en	 el	 desenvolupament	 motor	 dels	
nens/es.		
	
Les	habilitats	les	dividirem	en	tres	blocs:	
	

- Segons	la	funció	visual	
- Segons	l’eficàcia	visual	
- Segons	el	processament	de	la	informació	

	
Abans	de	fer	qualsevol	examen	caldrà	fer	una	bona	anamnesis:		
	
Una	 bona	 anamnesis	 consisteix	 en	 tenir	 el	 primer	 contacte	 amb	 el	 pacient	 el	 qual	 ens	
explicarà	quin	és	el	motiu	de	consulta	i	els	símptomes	que	té.	Hi	ha	moltes	vegades	que	al	
principi	no	acaben	de	saber	que	els	hi	passa	per	això	cal	saber	cap	a	on	tirar	a	l’hora	de	fer	
les	preguntes	així	ens	estalviarem	fer	proves	innecessàries	o,	per	contra,	no	deixar-nos	cap	
d’imprescindible.		
	
És	important	començar	la	visita	fent	aquesta	anamnesis	però	cal	tenir	en	compte	que	des	
que	el	pacient	entra	fins	que	marxa,	és	un	constant	anàlisis	del	que	li	passa	i	qualsevol	cosa	
que	ens	digui	podria	ser	important.		
	
En	el	 cas	dels	 cribratges,	als	pares	dels	alumnes	els	hi	passem	uns	qüestionaris	que	ens	
informen	 una	 mica	 dels	 símptomes	 que	 podrien	 causar	 problemes	 d’aprenentatge	 de	
manera	que	a	l’hora	d’avaluar-los	ens	poden	donar	una	idea	del	que	ens	podem	arribar	a	
trobar	 i	 en	què	emfatitzar.	Aquests	qüestionaris	 per	 tal	 que	ens	permetin	 fer	una	bona	
anamnesis	haurien	d’incloure:		
	

- Dades	personals		
- Motiu	de	consulta	
- Símptomes	i	signes	
- Historia	ocular	personal	
- Salut	general	personal	
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- Historia	ocular	familiar	
- Salut	general	familiar	
- Observacions	externes:	posició	cap,	com	camina,	comportament,	etc.	

	
A	continuació,	parlaré	dels	diferents	nivells	d’habilitats	visuals	que	hi	ha:		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fig.	2:	Habilitats	visuals	
	

2.3.1. Relacionades	amb	la	funció	visual	
	
Són	les	habilitats	visuals	que	ens	permeten	ser	capaços	de	veure-hi	amb	nitidesa.	Hi	trobem	
l’agudesa	visual,	la	refracció	ocular	i	la	visió	del	color.		
	

2.3.1.1. Agudesa	visual	
	
L’agudesa	 visual	 és	 l’habilitat	 de	 percebre	 i	 diferenciar	 dos	 estímuls	
separats	per	un	angle	determinat,	és	a	dir,	és	la	capacitat	de	resolució	
espacial	del	sistema	visual.	És	la	capacitat	de	detectar	el	mínim	visible,	el	
mínim	separable	i	el	mínim	recognoscible.		L’agudesa	visual	òptima	és	la	
unitat.		
	
Aquesta	es	mesura	a	l’inici	de	la	visita	tant	de	lluny	com	de	prop	i	també	
monocularment	i	binocularment.	Es	pren	sense	correcció	i	amb	correcció	

Fig. 3: Optotip AV 
Snellen 
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si	en	porta.	Quan	és	inferior	a	≈0,7	utilitzarem	el	forat	estenopeic	que	si	amb	aquest	millora	
ens	indicarà	que	és	un	problema	de	refracció	i	no	hi	haurà	cap	patologia	associada9.		
	
Hi	 ha	 diferents	 tipus	 d’optotip	 per	 poder	 mesurar-la.	 Depèn	 de	 quin	 sigui	 serà	 a	 una	
distància	o	una	altre,	però	normalment	acostuma	a	ser	de	6m	quan	la	prenen	en	visió	de	
lluny	i	de	40cm	quan	ho	fem	de	prop.		
	

2.3.1.2. Refracció	ocular	
	
La	 condició	 refractiva	 és	 la	 capacitat	 	 de	 l’ull	 d’enfocar	 la	 imatge	 en	 la	 retina.	 Quan	 es	
produeix	un	error	d’enfoc,	podria	ser	per	diferents	causes16:		
	

- Longitud	del	globus	ocular	(longitud	axial)	llarga	o	curta.	
- Canvis	en	la	forma	i	la	potència	de	la	còrnia.	
- Envelliment	del	cristal·lí.	

	
Un	 ull	 emmetrop	 és	 aquell	 que	 no	 te	 cap	 defecte	 refractiu	 de	 manera	 que	 els	 raigs	
lluminosos	 cauen	 directament	 a	 sobre	 de	 la	 retina.	 Quan	 ambdós	 ulls	 són	 emmetrops,	
considerem	que	la	visió	és	ideal.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Fig.	3:	Ull	emmetrop	

	
Segons	quina	ametropia	tingui	es	pot	classificar	en	miopia,	hipermetropia	i	astigmatisme.	
Aquestes	s’expliquen	a	continuació.		
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• Miopia	
	
La	miopia	es	manifesta	quan	la	imatge	es	forma	davant	de	la	retina,	ja	sigui	perquè	la	còrnia	
o	el	cristal·lí	tenen	molta	potència	o	bé	perquè	la	longitud	axial	és	major	del	normal.	Això	
provoca	 que	 qui	 en	 tingui	 vegi	 els	 objectes	 llunyans	 més	 borrosos	 i	 que	 necessitin	
majoritàriament	correcció	òptica.	
	
La	miopia	 pot	 aparèixer	 des	 de	 la	 infància,	 la	 qual	 acostuma	 a	 augmentar	 (comença	 a	
estabilitzar-se	 sobre	 els	 18	 anys),	 també	 pot	 venir	 associada	 a	 l’astigmatisme	 o	 a	 la	
presbícia.		
	
Podem	 detectar	 que	 tenim	 miopia	 a	 part	 de	 perquè	 no	 veiem	 bé	 de	 lluny	 per	 altres	
símptomes	com	ara:		
	

- Aclucar	els	ulls	quan	volem	veure	un	objecte	llunyà.	
- Fatiga	visual.	
- Mals	de	cap.	

	
Quan	parlem	de	miopia,	se	solen	distingir	dos	tipus:		
	

- Miopia	 simple:	 és	 inferior	 a	6	diòptries	 la	qual	 cal	 ser	 corregida	mitjançant	 lents	
oftàlmiques	o	lents	de	contacte.	

- Miopia	magna:	aquesta	és	quan	la	miopia	és	superior	a	6	diòptries.	Es	considera	una	
patologia	 visual	 de	 manera	 que	 cal	 fer	 revisions	 més	 freqüents.	 Aquest	 error	
refractiu	està	produït	per	una	elongació	excessiva	del	globus	ocular.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fig.	4:	Ull	miop	
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• Hipermetropia:	
	
La	hipermetropia	es	manifesta	quan	la	imatge	es	forma	darrera	de	la	retina.	Això	pot	ser	
degut	a	que	l’ull	del	pacient	és	més	curt	del	normal	o	perquè	la	potència	òptica	o	del	cristal·lí	
és	menor	 de	 l’habitual.	 Com	amb	 la	miopia,	 la	 hipermetropia	 pot	 aparèixer	 sola	 o	 amb	
l’astigmatisme.		
	
La	hipermetropia	presenta	un	error	d’enfocament	de	prop	de	manera	que	quan	mira	un	
objecte	en	visió	propera	sol	ser	borrosa.	A	partir	de	certa	edat,	també	es	veu	borrós	en	visió	
llunyana.		
	
En	 nens	 i	 joves,	 quan	 aquest	 defecte	 refractiu	 no	 és	 molt	 elevat,	 poden	 compensar	 la	
hipermetropia	mitjançant	l’acomodació.	Tot	i	això,	aquest	abús	de	l’acomodació	pot	causar	
fatiga	visual,	picor	d’ulls	i	mal	de	cap.	
	
Quan	parlem	d’adults	i	 la	hipermetropia,	no	s’ha	de	confondre	amb	la	presbícia	(defecte	
refractiu	 causat	 per	 la	 falta	 d’acomodació	 del	 cristal·lí)	 també	 coneguda	 com	 a	 vista	
cansada.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fig.	5:	Ull	hipermetrop	
	

• Astigmatisme:		
	
L’astigmatisme	es	manifesta	 quan	 la	 imatge	 s’enfoca	 en	més	d’un	punt	 de	 la	 retina,	 de	
manera	 que	 la	 còrnia	 no	 presenta	 la	 mateixa	 curvatura	 en	 les	 diferents	 zones.	 Aquest	
defecte	refractiu	afecta	tant	en	visió	de	lluny	com	en	visió	de	prop	provocant	una	distorsió	
i	borrositat	dels	objectes.	
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Distingim	tres	tipus	d’astigmatisme:		
	

- Simple:	aquest	afecta	a	un	sol	eix.	
- Compost:	es	presenta	associat	a	una	altre	defecte	refractiu.	Tenim	dos	tipus:	

§ Miòpic:	associat	a	la	miopia.	
§ Hipermetròpic:	associat	a	la	hipermetropia	

- Mixt:	un	eix	s’enfoca	davant	la	retina	i	l’altre	darrera.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fig.	6:	Ull	astigmàtic	
2.3.1.3. Visió	del	color	

	
El	 procés	 de	 la	 visió	 del	 color	 es	 un	 procés	 fisiològic	 complex	 dut	 a	 terme	 a	 partir	 dels	
fotoreceptors	que	hi	ha	a	la	retina.	Aquests	estan	composts	per	cons	i	bastons:	
	

- Bastons:	són	sensibles	només	a	la	intensitat	lluminosa	de	manera	que	la	visió	és	a	
nivell	de	grisos.	Aquestes	cèl·lules	fotoreceptores	no	intervenen	en	la	visió	del	color.	

- Cons:	són	sensibles	als	blaus	(S),	als	verds	(M)	i	als	vermells	(L).	La	seva	funció	és	
convertir	l’energia	lluminosa	en	impulsos	nerviosos	i	la	transmeten	al	cervell	a	través	
de	les	vies	visuals.	El	cervell	interpretarà	la	imatge	on	podrà	diferenciar-la	entre	tots	
els	colors.		

	
	
	
	
	
	
	

Fig.	7:	Cèl·lula	fotoreceptora	en	la	retina	
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La	recepció	dels	colors	pot	ser	incompleta	o	inclús	pot	ser	nul·la.	Quan	això	passa	parlem	
de	discromatòpsies.	N’hi	ha	de	dos	tipus:	
	

• Discromatòpsia	hereditària:	
	
També	coneguda	com	a	daltonisme.	Aquesta	anomalia	passa	quan	algú	té	els	tres	
pigments	però	algun	d’aquests	falla	de	manera	que	els	hi	costa	identificar	el	color	
d’aquest.	Distingim	diferents	tipus	de	daltonisme:	
	

§ Dicromats:	un	dels	cons	està	absent.	Segons	si	és	un	con	o	n’és	un	altre	reben	
diferents	noms:		
	

o Protanòpsia:	quan	el	vermell	està	absent.	
o Deuteranòpsia:	quan	és	el	verd	el	que	falta.	
o Tritanòpsia:	 quan	 és	 el	 blau	 el	 que	 no	 hi	 és.	 Aquest	 és	molt	 poc	

freqüent.		
	

§ Tricromàtic	anormal:	els	trobem	quan	un	dels	canals	hi	és	però	és	deficient.	
També	distingim	tres	tipus	segons	quin	sigui	el	con:	
	

o Protanomalia:	hi	ha	una	deficiència	en	el	color	vermell.	
o Deuteranomalia:	hi	ha	una	deficiència	en	el	color	verd.	
o Tritanomalia:	hi	ha	una	deficiència	en	el	color	blau.		

	
Aquest	trastorn	és	incurable	ja	que	les	cèl·lules	visuals	no	es	regeneren.			
	

• Discromatòpsia	adquirida:	
	
Aquesta	anomalia	és	generada	per	l’alteració	dels	cons,	de	les	vies	òptiques	o	del	
còrtex	visual	després	d’haver	patit	una	malaltia,	així	doncs	no	és	alguna	alteració	des	
que	neixes.		
	
A	diferència	de	l’hereditària,	si	tractem	be	la	malaltia	que	l’ha	causat,	pot	arribar	a	
curar-se	i	desaparèixer	aquesta	absència	causada.		
	

L’origen	del	defecte	de	la	visió	és	provocat	pel	cromosoma	X	on	les	dones	són	portadores	
però	es	manifesta	en	els	homes.	La	prevalença	és	d’un	8%	en	homes	i	d’un	0,4%	en	dones13.	
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La	prova	més	habitual	per	determinar	si	hi	ha	algun	defecte	en	la	visió	d’un	individu	és	la	
d’Ishihara:	
	

- Test	d’Ishihara:		
	

Aquesta	prova	consisteix	en	un	seguit	de	30	làmines	que	ens	mostren	diferents	números	
a	partir	de	cercles	de	colors	de	diferents	mides.	El	pacient	ha	d’identificar	els	diferents	
números	que	hi	ha	dibuixats.	La	distribució	d’aquests	cercles	està	feta	de	manera	que	
les	persones	sense	cap	alteració	en	la	visió	veurà	clarament	quin	és	el	número,	però	qui	
té	un	defecte	no	ho	veurà.	D’altra	banda	també	hi	ha	làmines	on	passa	el	contrari,	és	a	
dir,	la	persona	daltònica	veurà	el	número	de	la	làmina	però	qui	no	ho	sigui,	no	el	veurà.		

	
	
	

	
	
	
	
	

	
Fig.	8:	Test	d’Ishihara	
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2.3.2. Relacionades	amb	l’eficàcia	visual	
	
Les	habilitats	visuals	 relacionades	amb	 l’eficiència	visual	ens	 indica	que	ambdós	ulls	han	
d’estar	 coordinats	 i	 amb	 la	mateixa	habilitat	 i	 precisió.	Així	 aconseguirem	que	el	 cervell	
pugui	fusionar	les	imatges	amb	facilitat	i	aconseguir	un	bon	rendiment	a	l’escola	o	esport.		
	
La	dividim	en	tres:	la	motilitat	ocular,	l’acomodació	i	la	binocularitat	ocular.	
	

2.3.2.1. Motilitat	ocular	
	
La	motilitat	ocular	és	un	conjunt	de	moviments	oculars	(realitzats	pels	músculs	dels	ulls)	
espontanis,	automàtics	i	coordinats	que	permeten	treballar	els	ulls	de	forma	conjunta.	Les	
imatges	que	reben	ambdós	ulls	s’envien	al	cervell	i	allà	es	converteixen	en	una	sola	imatge	
de	tercera	dimensió.		
	
Per	tal	que	hi	hagi	una	bona	motilitat	ocular,	cal	que	el	sistema	visual	presenti	una	integritat	
anatòmica	 i	 funcional	 dels	músculs	 extraoculars,	 una	 integritat	 neurològica,	 anatòmica	 i	
funcional	dels	parells	cranials	que	innerven	aquests	músculs	i	les	accions	de	cadascun	d’ells.	
També	 és	 imprescindible	 que	 hi	 hagi	 una	 bona	 coordinació	 binocular	 i	 un	 bon	 control	
neurològic	dels	moviments	de	vergència	i	versió.		
	
Aquesta	 habilitat	 és	 imprescindible	 pel	 rendiment	 escolar	 així	 com	 per	 la	 lectura	 i	
l’escriptura	 i	 per	 les	 activitats	 esportives.	 L’oculomotricitat	 està	 molt	 lligada	 a	 altres	
funcions	del	nostre	organisme	com	ara:	l’equilibri,	l’audició,	el	llenguatge	i	la	coordinació	
motora18.		
	
Per	avaluar	l’habilitat	de	la	motilitat	ocular	ho	farem	a	partir	de	la	fixació,	els	moviments	de	
seguiment	i	els	moviments	sacàdics.		
	

• Fixació:	 habilitat	que	ens	permet	mantenir	 l’atenció	
en	un	objecte.	 Cal	 que	hi	 hagi	 un	bon	 control	 de	 la	
binocularitat	ja	que	és	necessari	que	els	eixos	visuals	
es	mantinguin	en	un	mateix	punt.	 Per	 avaluar-la	ho	
farem	a	partir	del	cover	test	on	demanarem	al	pacient	
que	fixi	durant	uns	10	segons	l’estímul	que	hi	hagi	al	
pal.	 Fig.	9:	Avaluació	fixació	a	través	de	CT	
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• Moviments	 de	 seguiment:	 és	 l’habilitat	 que	 ens	 permet	 seguir	 un	 objecte	 en	
moviment	de	manera	suau,	precisa,	extensa	i	completa	(SPEC)	dins	el	nostre	camp	
visual.	La	fixació	també	és	imprescindible	dins	d’aquest	punt	ja	que	mentre	es	duu	
a	 terme	 el	 moviment	 de	 seguiment	 s’està	 mantenint	 l’atenció	 sobre	 l’objecte	
d’interès.	

	
A	 l’hora	d’avaluar-los,	 ho	 farem	primer	 binocularment	 fent	moviments	 des	 de	 la	
posició	 primària	 de	mirada	 cap	 a	 altres	 posicions	 de	mirada	 i	 si	 veiéssim	 alguna	
anomalia	ho	faríem	monocularment.	Ho	podem	fer	amb	algun	test	que	hi	ha	per	
avaluar-ho	o	també	fent	que	el	pacient	segueixi	un	objecte	que	nosaltres	anirem	
movent.	
	
	

	
	
	
	

Fig.	10:	test	avaluació	moviments	de	seguiment.	
	

• Moviments	sacàdics:	és	l’habilitat	que	ens	permet	fixar	la	mirada	amb	moviments	
ràpids	 i	 eficaços	 d’un	 punt	 d’interès	 a	 un	 altre	 simultàniament	 amb	 els	 dos	 ulls.	
Aquest	tipus	de	moviments	són	dels	més	ràpids	que	pot	realitzar	el	cos	humà.	Es	
poden	fer	en	aproximadament	0,25-0,30	segons.		
	
Hi	ha	dos	tipus	de	moviments	sacàdics:		
	

§ Sacàdics	 de	 gran	 amplitud:	 aquests	
moviments	són	els	que	ens	permeten	fer	un	
canvi	de	fixació	amb	una	certa	distància	com	
ara	de	lluny	a	prop.	Per	poder	avaluar-los	ho	
farem	amb	les	varetes	de	Wolff.	Com	veiem	
a	 la	 Fig.	 11.	 les	 varetes	 de	Wolff	 són	 dues	
varetes	que	les	disposarem	davant	del	nen/a	
i	li	demanarem	que	sense	moure	el	cap	ens	
vagi	fixant	les	dues	puntes.	

	
	

Fig.	11:	Varetes	de	Wolff. 
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§ Sacàdics	de	petita	amplitud:	són	els	que	utilitzem	en	la	lectura.	L’avaluarem	
amb	el	test	DEM	(Developmental	Eye	Movement).	
	

DEM	(Developmental	Eye	Movement):	
	

- Test	per	valorar	els	sacàdics	de	petita	amplitud	però	amb	una	demanda	cognitiva	
molt	 baixa,	 amb	 la	 finalitat	 que	 aquesta	 variable	 no	 alteri	 la	 interpretació	 dels	
resultats	visuals.	El	test	té	uns	valors	de	normalitat	per	a	nens	de	6	a	14	anys.		
	

- Objectiu:		
	

Comparar	 el	 temps	 que	 l’escolar	 tarda	 en	 verbalitzar	 80	 números	 disposats	
horitzontalment	respecte	a	80	números	disposats	verticalment.		
à	Els	moviments	sacàdics	horitzontals	són	els	necessaris	per	la	lectura.	
à	Els	moviments	sacàdics	verticals	tenen	un	origen	neurològic	diferent	i	rarament	
els	nens	presenten	dificultats.		
	

- Apartats	del	DEM:		
	
à	Pre-test:	valora	el	coneixement	dels	números.	El	nen/a	haurà	de	dir	en	veu	alta	
els	números	(del	0	al	9	posats	a	l’atzar)	disposats	horitzontalment	per	veure	que	els	
nens	saben	be	els	números	i	que	entenguin	la	prova.		
à	 Test	 A:	 40	 números	 disposats	 verticalment	 en	 dues	 columnes	 amb	 certa	
separació.	El	nen/a	haurà	de	dir	els	números	de	dalt	a	baix	sense	senyalar-los	amb	
el	 dit.	 S’ha	 de	mesurar	 el	 temps	 que	 el	 nen	 tarda	 en	 dir	 les	 dues	 columnes	 de	
números	(TVA).	
à	Test	B:	mateix	procediment	que	el	test	A.	El	temps	el	mesurarem	i	ho	apuntarem	
amb	TVB.	
	
Un	cop	tenim	els	dos	tests	els	sumarem	i	comptabilitzarem	els	errors	que	ha	fet	ja	
que	nosaltres	tindrem	una	plantilla	on	anirem	apuntant	si	s’ha	equivocat	en	algun	
número	o	no.	El	test	A	i	B	serveixen	per	determinar	els	moviments	sacàdics	verticals.		
	
à	Test	C:	80	números	disposats	horitzontalment	en	16	files.	Els	espais	entre	uns	
números	i	els	altres	són	variables	de	manera	que	és	més	difícil	seguir-los.	En	aquest	
cas	 també	es	determinarà	el	 temps	en	què	el	nen/a	tarda	en	dir-los	 tots	 i	 caldrà	
apuntar	a	la	plantilla	els	números	que	ha	repetit,	ha	substituït,	ha	omès	i	ha	canviat.	
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Fig.	12:	Test	A,	B	i	C	del	DEM	

	
- Anotació	optometrista:		

	
L’optometrista	mentre	el	nen/a	està	fent	la	prova	té	un	full	plantilla	davant	on	ha	
d’anar	apuntant	els	errors	que	fan	ja	que	el	temps	que	comptem	és	un	“temps	brut”	
i	després	tenint	en	compte	el	que	hem	apuntat	calcularem	el	temps	real.		
	

o La	part	superior	de	la	plantilla	és	on	apuntarem	les	dades	del	pacient	(nom,	
edat,	escola	i	curs).	

o Apartat	PRE-TEST	indiquem	si	el	nen	ha	sigut	capaç	de	dir	els	números	del	0-
9	sense	cap	dificultat.		

o Tipus	d’error:	ens	indica	com	hem	de	senyalar	els	errors	que	cometen:	
	

§ Substitució	(S):	ha	dit	un	número	però	no	el	que	hi	havia.		
§ Adició	(A):	ha	dit	un	número	que	no	existia.		
§ Omissió	(O):	no	ha	dit	un	número	que	hi	havia.	
§ Transposició	(T):	ha	llegit	uns	números	però	els	ha	canviat	de	lloc.		

	
o Temps	total:	“ADJ	TIME”	és	el	càlcul	que	haurem	de	fer	per	tal	de	trobar	el	

temps	real	tenint	en	compte	els	errors	que	hagi	fet.	Ho	farem	amb	la	següent	
fórmula:		
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ADJ	TIME	=	TEMPS	x	 !"
(!"$%$&)

	

	
o Ràtio:	Relació	entre	el	temps	net	horitzontal	respecte	el	temps	net	vertical.	

Es	calcula	amb	la	següent	fórmula:		
	

RATIO	=	&()	+,-.	/%0,+1,2+&3
&()	+,-.	4.0+,5&3

	

	
à	Aquesta	relació	sempre	serà	igual	o	superior	a	1.		

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fig.	13:	Plantilla	DEM	on	anotem	tot	
	

- Valors	de	normalitat:	com	he	dit	anteriorment	hi	ha	uns	valors	de	normalitat	segons	
la	edat	de	6	a	14	anys.	La	taula	es	divideix	en:		
	

o Primera	columna:	edat	del	nen	
o Segona	columna:	el	temps	que	cal	esperar	segons	la	normalitat	(valor	net)	

del	test	vertical.	En	parèntesis	hi	ha	la	desviació	estàndard.		
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o Tercera	columna:	el	temps	que	cal	esperar	segons	la	normalitat	(valor	net)	
del	test	horitzontal.	En	parèntesis	hi	ha	la	desviació	estàndard).	

o Quarta	columna:	valors	de	normalitat	pel	número	d’errors	per	edat	i	amb	la	
desviació	estàndard	entre	parèntesis.		

o Última	 columna:	 Indica	 el	 ràtio	 per	 edat	 amb	 més/menys	 la	 desviació	
estàndard.	Com	més	gran	és	el	resultat	respecte	el	valor	normal,	pitjor	és	el	
resultat.		

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Fig.	14:	Taula	valors	de	normalitat	DEM	
	

- Interpretació:	ho	fem	a	partir	de	quatre	tipus	segons	els	resultats	obtinguts	amb	el	
temps	horitzontal	i	el	temps	vertical.	

	

TEMPS	VERTICAL	
TEMPS	

HORITZONTAL	
RATIO	(TH/TV)	 INTERPRETACIÓ	

Normal	 Normal	 Normal	 Tipus	I	
Normal	 Elevat	 Elevada	 Tipus	II	
Elevat	 Elevat	 Normal	 Tipus	III	
Elevat	 Molt	elevat	 Elevada	 Tipus	IV	

	
o Tipus	I:	Bones	habilitats	oculomotores	fines	à	les	habilitats	de	la	motilitat	

ocular	 de	petita	 amplitud	necessàries	 per	 a	 la	 lectura	 i	 l’atenció	 visual	 es	
troben	dins	dels	rangs	de	normalitat	per	la	seva	edat.	
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o Tipus	 II:	Dificultats	en	 les	habilitats	oculomotores	 fines	necessàries	per	 la	
lectura.	

o Tipus	 III:	Dificultats	en	el	 reconeixement,	expressió,	decodificació	o	altres	
factors	fonològics	però	permet	concloure	que	no	existeix	una	dificultat	en	
les	habilitats	de	motilitat	ocular	fina	necessàries	per	la	lectura.		

o Tipus	 IV:	 dificultat	 en	 el	 reconeixement,	 expressió	 fonològica,	 o	 de	
decodificació	dels	números	que	es	transmet	tant	en	el	temps	vertical	com	
horitzontal.	Dificultats	associades	en	 les	habilitats	oculomotores	 fines	que	
provoquen	un	augment	en	el	temps	horitzontal.		
	

2.3.2.2. Acomodació	
	
L’acomodació	és	la	capacitat	dels	ulls	per	enfocar	amb	nitidesa	objectes	propers.	Gràcies	al	
múscul	 ciliar	 es	 produeix	 un	 canvi	 de	 potència	 diòptrica	 del	 cristal·lí	 que	 augmenta	 o	
disminueix	 depenent	 a	 la	 distància	 en	 què	 enfoquem.	 Així	 doncs,	 aquesta	 habilitat	 ens	
permet	 mantenir	 l’enfoc	 dins	 la	 visió	 propera	 com	 ara	 en	 la	 lectura	 o	 en	 l’escriptura.	
Aquesta	funció	disminueix	segons	augmenta	l’edat17.	
	
Per	tal	de	fer	una	bona	avaluació	en	els	cribratges	de	l’acomodació	realitzarem	la	flexibilitat	
d’acomodació	i	l’amplitud	d’acomodació:	
	

- Flexibilitat	d’acomodació:		
	

La	 flexibilitat	 d’acomodació	 és	 la	 capacitat	 que	 té	 el	 sistema	 visual	 per	 enfocar	
ràpidament	 quan	 canviem	 la	 fixació	 d’un	 estímul	 a	 un	 altre	 situat	 a	 diferents	
distàncies.	
	
Aquesta	 prova	 ens	 permet	 mesurar	 la	 velocitat	 màxima	 la	 qual	 el	 nen/a	 podrà	
realitzar	 canvis	 d’acomodació	 enfocant.	 La	 durem	 a	 terme	 binocularment	 i	 si	 no	
arriba	al	valor	estimat	ho	farem	de	manera	monocular.	
	

o Examen	 binocular:	 el	 test	 que	 utilitzarem	 serà	 una	 línia	 inferior	 a	 l’AV	
màxima	que	tingui	en	l’ull	que	hi	vegi	menys.	Amb	el	Flipper	anirem	canviant	
de	lent	(un	costat	positives	i	l’altre	negatives)	i	haurem	de	comptar	els	cicles	
que	 sigui	 capaç	 de	 fer	 (1	 cicle	 =	 dos	 canvis)	 durant	 1	minut.	 El	 valor	 de	
normalitat	és	de	9	cicles	per	minut	(cpm).	
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o Examen	monocular:	el	durem	a	terme	quan	en	el	cas	anterior	no	hagi	arribat	
als	9cpm.	El	procediment	és	el	mateix	l’únic	que	amb	un	oclusor	taparem	l’ull	
que	no	estiguem	avaluant.	El	nen/a	haurà	de	ser	capaç	de	fer	mínim	12	cpm	
en	cada	ull.		

	
	
	
	

	
	
	
	

Fig.	15:	Flipper	(Lents	+2,00	/	-2,00).	
	

- Amplitud	d’acomodació:		
	

És	 la	 màxima	 capacitat	 d’acomodació	 que	 pot	 dur	 a	 terme	 l’ull.	 Es	 mesura	
monocularment	per	tal	d’evitar	la	convergència.	En	els	cribratges	durem	a	terme	el	
mètode	de	Donders:	
	

o Mètode	 de	 Donders:	 consisteix	 en	 col·locar-li	 al	 pacient	 (amb	 la	 seva	
correcció,	si	en	porta)	i	li	tapem	l’ull	que	no	avaluem	amb	l’oclusor.	Se	li	diu	
que	miri	les	lletres	que	les	ha	de	veure	sense	problema	i	anem	apropant	la	
targeta	fins	que	ho	vegi	borrós.	Es	medeix	 la	distància	a	 la	que	arriba	i	ho	
convertim	en	diòptries.	 (1/m).	 Segons	 l’edat	 i	 el	 valor	 que	ens	hagi	 sortit	
podrem	saber	quina	és	la	seva	amplitud	d’acomodació.		
	

AA	mínima	=	15	–	0,25	x	Edat	

	
2.3.2.3. Binocularitat	

	
La	binocularitat	és	la	capacitat	que	té	el	sistema	visual	per	fer	treballar	ambdós	ulls	alhora	
de	forma	coordinada	i	de	manera	eficaç	i	produint	una	percepció	visual	única,	d’estereòpsia	
o	de	visió	en	tres	dimensions.		
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Per	tal	que	es	dugui	a	terme	aquesta	visió	binocular,	és	imprescindible	la	integritat	de	les	
vies	visuals,	la	coordinació	motriu	(alineació	dels	eixos	visuals)	i	la	integritat	sensorial.	Així	
doncs,	per	tal	d’avaluar	la	binocularitat	caldrà	fer	proves	de	tipus	motor	i	d’altres	de	tipus	
sensorial3.		
	

- Estat	motor:		
	
Aquest	 s’aconsegueix	quan	 les	 imatges	es	poden	mantenir	 sobre	 la	 fòvea	o	 sobre	altres	
àrees	retinals	corresponents.	En	aquesta	part	durem	a	terme	dues	proves:	
	

o Cover	test	o	prova	d’oclusió	(CT):	
	
Aquesta	prova	serveix	per	avaluar	si	hi	ha	alguna	fòria	o	
tropia	i	quina	és	la	magnitud.	Es	realitza	tant	de	lluny	com	
de	prop,	amb	correcció	i	sense	i	caldrà	mirar	la	comitància	
en	 les	 diferents	 posicions	 de	 mirada.	 És	 necessari	 un	
estímul	 acomodatiu	 (per	 no	 confondre	 amb	 un	
estrabisme	 d’origen	 acomodatiu)	 i	 un	 oclusor	
translúcid.	Hi	ha	dos	tipus	de	cover	test:		

	
§ Cover	 test	 unilateral:	 ens	 permet	

diferenciar	entre	fòria	 i	tropia,	 i	en	el	cas	
que	hi	hagués	tropia,	ens	serveix	per	saber	
si	 és	 alternant	 o	 unilateral.	 Consisteix	 en	
tapar	 un	 ull	 amb	 l’oclusor	 translúcid	 i	
observar	 si	 hi	 ha	moviment	 en	 l’altre.	 Si	
aquest	 (el	 que	 no	 està	 tapat)	 es	mou	 hi	
haurà	tropia.	Diferenciarem	si	és	unilateral	
o	alternant	canviant	l’oclusor	d’ull	i	fixant-
nos	 en	 l’ull	 que	 destapem;	 si	 es	 mou	
(moviment	de	refixació),	l’estrabisme	serà	
unilateral	 de	 l’UE,	 però	 si	 no	 es	 mou,	
l’estrabisme	 serà	 alternant.	 Un	 altre	 cas	
seria	que	si	al	tapar	 l’UD	no	es	mou	l’UE,	
podria	existir	una	fòria	per	tant	caldrà	fer	
el	CT	alternant.		

Fig. 17: CT unilateral 

Fig. 16: Oclusor translúcid 
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§ Cover	 test	 alternant:	 amb	 aquesta	 prova	

no	es	diferencia	entre	fòria	i	tropia.	El	que	
volem	 és	 trencar	 la	 fusió	 observant	 l’ull	
que	 no	 em	 tapat.	 Ens	 podem	 trobar	 en	
quatre	situacions:		

	
à	Que	no	hi	hagi	cap	moviment:	orto	
à	Que	hi	hagi	un	moviment	de	fora	
cap	a	dins:	exo	
à	Que	hi	hagi	un	moviment	de	dins	
cap	a	fora:	endo		
à	Que	hi	hagi	un	moviment	vertical:	
hipo	(moviment	de	baix	a	dalt	de	l’ull	
tapat)	 híper	 (de	 dalt	 a	 baix	 de	 l’ull	
tapat)		

	
Si	volem	conèixer	la	magnitud	de	la	fòria	o	la	tropia	
ho	 farem	a	 través	dels	prismes	posant-ne	de	base	
temporal	 quan	 hi	 ha	 una	 endo	 i	 prismes	 de	 base	
nasal	quan	hi	ha	una	exo.	

	
	

o Punt	 proper	 de	 convergència	 (PPC):	 és	 la	 prova	 encarregada	 de	mesurar	
l’habilitat	de	convergència	dels	ulls	mantenint	la	fusió.	És	el	punt	on	hi	ha	la	
màxima	convergència	mantenint	la	visió	binocular	simple.	Cal	repetir-la	tres	
vegades	per	valorar	l’efecte	de	la	fatiga	visual.	Consisteix	en	dir-li	al	pacient	
que	es	fixi	en	un	objecte	(pot	ser	un	bolígraf)	a	40	cm	i	li	anirem	apropant	
demanant-li	que	ens	indiqui	quan	veu	doble	(ens	haurem	de	fixar	en	els	seus	
ulls	en	 tot	moment	perquè	podria	 ser	que	suprimís	un	ull)	observant	que	
perd	la	fixació	i	després	tornarem	a	apropar	l’objecte	i	caldrà	que	ens	indiqui	
quan	torna	a	veure’l	simple.	El	valor	de	normalitat	està	en	la	ruptura	a	7	cm	
i	la	recuperació	a	15	cm.		

Fig. 18: CT alternant 
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Fig.	19:	Mesura	del	PPC2.	

	
- Estat	sensorial:	

	
Aquest	 s’aconsegueix	 quan	 les	 imatges	 procedents	 d’ambdós	 ulls	 queden	 ben	
enfocades	i	tenen	formes	i	mides	similars.	Ho	dividim	en	tres	graus	de	fusió:		
	

o Percepció	simultània:	és	el	primer	grau	de	fusió	encarregada	de	percebre	
simultàniament	la	informació	provinent	d’ambdós	ulls.	El	sistema	visual	ha	
de	ser	capaç		de	veure	els	estímuls	amb	els	dos	ulls	tot	i	que	encara	no	s’arribi	
a	fusionar.	L’examinarem	amb	tres	proves	diferents:		

	
§ Mètode	del	prisma	vertical:	amb	la	seva	correcció	habitual	col·loquem	un	

prisma	 de	 5∆BS	 o	 5∆BI	 davant	 un	 dels	 ulls	 i	 amb	 un	 punt	 de	 llum	 li	
demanem	al	nen/a	quantes	llums	veu.	Segons	la	resposta	podrem	deduir	
que:		
	
à	Veu	dos	punts	(un	a	dalt	i	l’altre	a	baix):	existeix	percepció	simultània.	
à	Veu	un	punt:	hi	ha	una	supressió.	
à	 Veu	 els	 dos	 punts	 però	 de	 manera	 alterna:	 no	 existeix	 percepció	
simultània	i	hi	ha	una	supressió	alternant.		
	

§ Vareta	 de	 Maddox:	 ens	 permet	 valorar	 les	
fòries	 horitzontals	 i	 verticals.	 Col·loquem	 la	
vareta	 de	 Maddox	 davant	 l’UD	 del	 pacient	
amb	 la	 seva	 correcció	 habitual	 (també	 es	
realitza	sense	correcció)	i	col·loquem	un	punt	
de	llum	davant	el	pacient	a	40	cm	en	VP	i	6m	
en	VLL.	Si	volem	mesurar	 la	 fòria	horitzontal	

Fig. 20: Vareta de Maddox 
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posarem	les	estries	verticals	i	si	volem	mesurar	la	vertical	al	revés.	Segons	
la	resposta	que	ens	donin	obtindrem:		
	
Fòries	horitzontals:		
	
à	Punt	de	llum	i	línia	vertical	superposades:	
orto.	
	
à	Punt	de	llum	a	l’esquerra	i	línia	vertical	a	
la	dreta:	endo.		
	
à	Punt	de	llum	a	la	dreta	i	línia	vertical	a	
l’esquerra:	exo.	
	
Fòries	verticals:		
	
à	 Punt	 de	 llum	 i	 línia	 horitzontal	
superposades:	orto.	
	
à	Punt	de	llum	per	sobre	la	línia	horitzontal:	
híper	de	l’UD.	
	
à	Punt	de	llum	per	sota	la	línia	horitzontal:	
híper	de	l’UE.		

	
§ Carta	de	Thorington:	ens	mesura	el	valor	

de	la	fòria	a	part	de	la	direcció.	Consisteix	
en	posar	la	carta	a	40	cm	davant	del	nen/a	
i	amb	el	punt	de	llum	que	hi	ha	al	centre	
(s’encén	 amb	 l’interruptor	 del	 darrera)	
col·loquem	 la	 vareta	de	Maddox	damunt	
l’UD,	 igual	 que	 en	 el	 cas	 anterior	 quan	
volem	mesurar	la	fòria	horitzontal	posem	
les	línies	verticals	i	viceversa,	i	li	demanem	
on	 veu	 la	 línia	 vermella.	 En	 la	mateixa	
carta	ens	diu	 la	direcció	 i	el	 valor	en	 la	
ratlla.		

Fig. 21: Representació fòries 
horitzontals 

Fig. 22: Representació fòries 
verticals 

Fig. 23: Carta de Thorington 
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o Fusió:	 és	 l’estimulació	 de	 les	 àrees	 corresponents	 de	 la	 retina	 que	
produeixen	 la	 sensació	 visual	 que	 la	 imatge	 prové	 de	 la	mateixa	 direcció	
visual	i	forma	una	percepció	única.	Ho	avaluarem	amb	el	mètode	del	filtre	
vermell:		

	
§ Mètode	del	filtre	vermell:	permet	mesurar	

la	fusió	plana	i	ho	fem	tant	de	lluny	(6m)	
com	 de	 prop	 (40cm).	 Posarem	 el	 filtre	
vermell	davant	l’ull	dret	del	nen/a	i	amb	un	
punt	de	llum	amb	la	distància	indicada	i	la	
seva	 correcció	 habitual	 li	 demanarem	
quantes	 llums	 veu	 i	 de	 quin	 color	 la	
veu.	 Segons	 el	 que	 ens	 digui	 podem	
determinar:	
	
à	Veu	una	llum	rosada	(no	del	tot	vermella	ni	del	tot	blanca):	fusiona.	
à	Veu	una	llum	vermella:	tapem	l’UE	i	preguntem	si	el	vermell	és	de	la	
mateixa	intensitat:	

	 	 	 Si	és	igual:	Supressió	UE.	
	 	 	 Si	és	més	vermella:	fusió	amb	dominància	sensorial	de	l’UD.	

à	Veu	una	llum	blanca:	tapem	UD	i	preguntem	si	el	blanc	és	de	la	mateixa	
intensitat:		
	 Si	és	igual:	supressió	UD.	
	 Si	és	més	blanca:	fusió	amb	dominància	sensorial	de	l’UE.	
à	Veu	dues	llums:	presenta	diplopia	de	manera	que	no	hi	ha	fusió.	
à	 Veu	 alternadament	 una	 llum	 blanca	 o	 una	 llum	 vermella:	 presenta	
supressió	alternant.		

	
o Estereòpsia:	és	el	tercer	grau	de	l’estat	sensorial.	És	la	capacitat	que	tenim	

per	integrar	imatges	rebudes	a	través	de	cada	ull	en	una	sola	imatge,	en	tres	
dimensions,	amb	relleu	i	amb	profunditat.	Aquesta	s’aconsegueix	gràcies	a	
la	fusió	de	les	disparitats	relatives	de	les	imatges	com	a	conseqüència	de	la	
distància	que	hi	ha	entre	ambdós	ulls.	L’estereòpsia	es	mesura	a	través	de	
diferents	test	on	mesurem	la	mínima	disparitat	retinal	percebuda	en	segons	
d’arc.	 Com	 més	 petit	 és	 el	 valor	 de	 l’estereoagudesa,	 major	 serà	
l’estereòpsis,	 així	 doncs,	 millor	 serà	 la	 qualitat	 binocular.	 	 La	 mesura	
consisteix	en	què	el	pacient	ens	haurà	d’indicar	quin	és	 l’objecte	que	veu	

Fig. 24: Filtre vermell 
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amb	 3D.	 Caldrà	 posar-se	 unes	 ulleres	 polaritzades	 o	 be	 les	 ulleres	 verd-
vermell	segons	el	test	i	damunt	de	la	seva	correcció	si	en	porta.			

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	 	

Fig. 25: test TNO (amb ulleres 
verd-vermell) 

Fig. 26: test Randot (amb ulleres 
polaritzades) 
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2.3.3. Relacionades	amb	el	processament	de	la	informació	visual	
	
Són	les	habilitats	necessàries	per	reconèixer	i	discriminar	els	estímuls	visuals	i	interpretar-
los	 correctament	 en	 funció	 d’experiències	 prèvies.	 Les	 habilitats	 relacionades	 amb	 el	
processament	de	la	informació	visual	també	representa	la	integració	del	sistema	perceptiu	
visual	amb	altres	àrees	perceptives	com	la	motora,	la	de	l’orientació	de	l’entorn	i	l’auditiva.		
	

2.3.3.1. Habilitats	visuo-espacials	
	
Consisteix	en	l’organització	i	la	manipulació	visual	de	l’espai.	Es	basa	en	el	desenvolupament	
corporal.	 Així	 doncs,	 amb	 aquestes	 habilitats	 es	 podrà	 interpretar	 la	 informació	 visual	 i	
proporcionar	una	resposta	motora,	ja	sigui	més	brusca	(agafar	una	pilota	a	l’aire)	o	més	fina	
(escriure).	Aquestes	nocions	es	coneixen	com	a	lateralitat	i	direccionalitat.	
	
Per	avaluar	aquesta	habilitat	ho	farem	amb	el	que	es	coneix	com	a	figura	universal:	
	

- Figura	universal:	 la	còpia	d’aquesta	figura	ens	permet	
veure	la	capacitat	del	nen/a	per	percebre	la	informació	
procedent	 de	 cada	 hemisferi	 cerebral,	 així	 com	 la	
capacitat	per	 creuar	 la	 línia	mitja	 corresponent	 al	 cos	
callós.	 Cal	 interpretar-lo	 segons	 l’edat	 i	 el	
desenvolupament	cognitiu.	Li	demanarem	al	nen/a	
que	copi	 la	 figura	 (Fig.	27)	 sense	moure	el	paper	 i	
tenint-lo	recte.	

	
Mentre	fan	la	figura	cal	que	seguim	el	procés	que	fa	per	tal	de	poder-la	interpretar.	Per	tal	
de	fer-ho	cal	que	tinguem	present	la	informació	que	ens	dóna	cada	part	(en	vermell)1:	

	
Si	no	creua,	ens	indica	que	té	una	mala	integració	hemisfèrica.	

Fig. 27: figura universal 

Fig. 28: part perifèrica o 
global1 

Fig. 30: informació sobre el 
cos callós1 

Fig. 29: part central1 
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2.3.3.2. Habilitats	d’anàlisis	visual	
	
Són	les	habilitats	de	percepció	visual	aïllades	de	qualsevol	component	motor.	Contribueixen	
en	 la	 capacitat	 de	 l’individu	 per	 analitzar	 i	 discriminar	 la	 informació	 que	 es	 presenta	
visualment,	de	manera	que	ens	permet	ser	capaços	de	distingir	l’important	de	l’accessori	i	
utilitzar	la	imaginació	visual	per	recuperar	la	informació	visual	passada6.	Aquestes	habilitats	
es	solen	dividir	en:	
	

- Discriminació	visual	i	percepció	de	forma:	característiques	distintives	de	les	formes	
o	objectes	(forma,	orientació,	mida	i	color).	

- Memòria	visual:	reconèixer	i	recordar	la	informació	processada	visualment.	
- Percepció	 figura-fons:	 distingir	 un	 objecte	 d’interès	 dels	 estímuls	 irrellevants	 del	

fons.	
- Tancament	visual:	ser	conscient	de	pistes	o	 indicis	de	 l’estímul	visual	que	permet	

determinar	la	percepció	finals	sense	la	necessitat	de	tenir	tots	els	detalls	presents.		
	
Aquestes	habilitats	les	avaluarem	a	traves	del	TVPS	(Test	of	Visual	Perceptual	Skills):	
	

- TVPS:		
	
És	 un	 test	 format	 fer	 diferents	 sub-tests	 que	 avaluen	 les	 diferents	 habilitats	 d’anàlisis	
visuals.	 Cada	 sub-test	 té	 16	 làmines	 (la	 primera	 de	 prova	 i	 les	 altres	 es	 van	 complicant	
segons	 avances).	 Es	 duu	 a	 terme	 a	 nens/es	 de	 4	 a	 13	 anys	 i	 cal	 avisar-los	 que	 es	 va	
complicant	per	tal	que	no	es	frustrin.	La	puntuació	va	adequada	segons	l’edat	de	l’avaluat	i	
segons	l’habilitat	avaluada.		
	

o TVPS	de	discriminació	visual	i	relacions	visuo-espacials:		
	
En	 els	 dos	 casos	 el	 nen/a	 ens	 haurà	 d’indicar	 quina	 de	 les	 5	 opcions	 és	
idèntica	a	la	que	hi	ha	a	la	part	superior	de	la	làmina.		
	
	
	
	

	
 
	

Fig. 31: TVPS discriminació 
visual 

Fig. 32: TVPS relacions visuo-
espacials 
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o TVPS	de	tancament	visual:		
	
El	nen/a	s’ha	de	fixar	en	la	figura	superior	i	ens	ha	d’indicar	quina	creu	que	
és	la	mateixa	de	les	4	opcions	si	l’acabéssim	del	tancar.		
	
	
	
	
	

 
	

	
o TVPS	de	memòria	visual:		

	
Se	li	ensenya	la	làmina	a	l’individu	i	se	li	diu	que	la	memoritzi	durant	5	segons	
i	després	canviem	de	làmina	en	la	qual	dins	les	5	opcions	hi	haurà	la	que	ha	
memoritzat.	Ens	l’ha	d’indicar.		

	
	
	
	

	
	
	

 
2.3.3.3. Habilitats	d’integració	visuo-motora	

	
Aquesta	 habilitat	 és	 una	 funció	 integrativa	 que	 inclou	 tant	 la	 percepció	 visual	 com	 la	
resposta	motora.	També	la	coneixem	com	a	coordinació	ull-mà.	Una	de	les	habilitats	més	
importants	 durant	 l’etapa	 escolar	 és	 la	 escriptura.	 Per	 dur-la	 a	 terme,	 el	 nen/a	 haurà	
d’utilitzar	constantment	aquests	coneixements:		
	

- Habilitats	d’anàlisis	visual:	per	jutjar	si	la	forma	o	la	mida	de	la	lletra	és	l’adequada.	
- Habilitats	motores	fines	per	manipular	el	llapis	o	bolígraf.		
- Habilitats	 visuo-motores:	 necessari	 per	 aprendre	 una	 bona	 escriptura	 manual.	

També	per	agafar	o	llançar	una	pilota.		

Fig. 33: TVPS tancament visual 

Fig. 34: TVPS memòria visual 
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Quan	parlem	de	les	habilitats	d’integració,	cal	tenir	en	compte	que	quan	no	les	controlen	
bé	i	s’obtenen	resultats	inferiors	als	desitjats,	es	pot	trobar	un	dèficit	en	l’anàlisi	visual,	en	
les	habilitats	motores	fines	o	en	la	integració	visuo-motora.		
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2.4. Lectura		
	
La	 lectura	és	una	manera	d’adquirir	coneixements	 i	d’aprendre	certa	 informació	a	partir	
d’un	 codi,	 que	 en	 el	 nostre	 cas	 és	 el	 llenguatge.	 A	 través	 de	 la	 lectura	 es	 tradueix	 la	
informació	 dins	 la	 ment	 decodificant	 aquests	 estímuls	 visuals.	 Dominar	 les	 habilitats	
necessàries	 per	 llegir	 és	 imprescindible	 per	 un	 bon	 rendiment	 tant	 intel·lectual	 com	
acadèmic.	La	 lectura	no	és	un	procés	d’aprenentatge	evolutiu	espontani,	sinó	que	és	un	
aprenentatge	directe12.		
	
La	lectura	presenta	dos	components	fonamentals:		
	

- Perceptiu	o	físic:	és	el	mecanisme	del	processament	de	 la	 informació	basat	en	 la	
decodificació	de	les	lletres	i	paraules.	

- Cognitiu	 o	 psíquic:	 és	 la	 comprensió	 i	 l’expressió	 d’una	 idea	 que	 es	 basa	 en	 la	
integració	 i	 la	 memòria	 d’experiències	 prèvies	 necessàries	 per	 comprendre	 el	
significat	del	text.		

	
2.4.1. Moviments	durant	la	lectura	

	
La	 lectura	 es	 realitza	 mitjançant	 fixacions	 i	 moviments	 sacàdics	 ja	 que	 si	 només	 es	
realitzessin	 amb	moviments	 de	 seguiments	 com	molta	 gent	 pensa,	 els	 fotoreceptors	 es	
saturarien	i	la	lectura	seria	impossible.	Així	doncs,	per	poder	llegir	un	text	i	entendre’l	s’han	
de	dur	a	terme	una	sèrie	de	moviments	sacàdics	i	fixacions:		
	

- Fer	una	pausa	de	fixació,	extreure	el	concepte	d’aquest	text	que	es	pot	llegir.	
- Fer	un	moviment	sacàdic	ràpid	durant	la	mateixa	línia.	
- Una	 nova	 pausa	 de	 fixació	 per	 poder	 continuar	 la	 lectura	 i	 un	 altre	 moviment	

sacàdic.	Aquest	procés	es	fa	successivament	durant	tota	la	lectura.		
- Quan	 arribem	 al	 final	 de	 les	 línies	 hi	 ha	 un	 gran	 moviment	 sacàdic	 de	 dreta	 a	

esquerra	que	ens	permet	continuar	llegint	a	la	següent	línia.		
- A	 vegades	 també	 es	 duen	 a	 terme	 un	

moviments	que	els	hi	diem	moviment	de	
regressió.	 Són	 moviments	 conjugats	 dels	
eixos	 visuals	 en	 direcció	 contraria	 a	 la	
lectura	que	poden	ser	per	un	mal	hàbit	i	ser	
involuntaris	 o	 bé	 perquè	 la	 persona	 no	
entén	el	que	està	llegint	i	ho	ha	de	rellegir.		

Fig. 35: Moviments durant la lectura 
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2.4.2. Velocitat	lectora	
	
Una	bona	eficàcia	lectora	s’entén	com	la	suma	d’un	bon	nivell	de	velocitat	més	una	bona	
comprensió.	 La	 velocitat	 l’estimarem	 a	 partir	 de	 paraules	 llegides	 durant	 un	 minut.	
Aquestes	dependran	dels	següents	components:		
	

- Duracions	de	les	fixacions:	sempre	dependrà	de	la	dificultat	del	text	que	es	presenti	
ja	que	com	major	dificultat	tingui,	major	serà	el	temps	de	duració	de	les	fixacions.	
També	dependrà	del	rendiment	i	l’experiència	del	lector.	

- Espai	de	 reconeixement:	és	on	es	produeix	 la	 fixació.	Com	major	 sigui	 l’espai	de	
reconeixement,	major	número	de	lletres	es	captaran	en	cada	fixació	i	major	velocitat	
lectora	obtindrem.	

- Número	de	regressions:	dependrà	de	cada	individu	i	de	la	dificultat	de	comprensió	
del	text.		

	
2.4.3. Dificultats	en	la	lectoescriptura	

	
Tenint	en	compte	tots	els	conceptes	explicats	prèviament	podem	trobar	algunes	dificultats	
en	la	lectoescriptura	degut	a:		
	

- Motilitat:	moviment	del	cap	al	llegir,	utilitzen	el	dit	al	llegir	i	si	no	ho	fan	es	salten	
línies	o	paraules	i	un	elevat	número	de	regressions,	entre	d’altres.	

- Acomodació:	li	costa	copiar	de	la	pissarra	per	problemes	d’enfoc,	fatiga	visual	i	baixa	
comprensió,	entre	d’altres.	

- Binocularitat:	borrositat,	s’apropa	molt	al	full,	moviments	del	cap	associats	a	algun	
problema	d’estrabisme	per	 exemple	 i	 fatiga	 visual,	 entre	d’altres.	 També	podem	
trobar	 símptomes	 estenopeics	 com	 ara	 mal	 de	 cap	 frontal,	 fatiga	 visual	 i	 visió	
borrosa	intermitent	al	llegir	davant	de	pantalles	de	dispositius	electrònics.	

- Habilitats	perceptuals:	problemes	de	lateralitat,	confusió	en	paraules	similars	i	no	
reconèixer	la	mateixa	paraula	en	diferents	situacions,	entre	d’altres.		
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3. CERCA	BIBLIOGRÀFICA	
 
Ocular	 and	 visual	 status	 among	 children	 in	 special	 schools	 in	 Wales:	 the	 burden	 of	
unrecognised	visual	impairment21.		
	
Aquest	article	de	J.	Margaret	Woodhouse,	Nathan	Davien,	Aideen	McAvinchey	 i	Barbara	
Ryan	 és	 un	 article	 científic	 original	 de	 l’any	 2013	 que	 presenta	 dades	 inèdites	 fetes	 en	
aquest	estudi.	Aquest,	s’ha	dut	a	terme	en	nens	amb	necessitats	d’educació	especial	els	
quals	 tenen	 més	 probabilitat	 de	 presentar	 errors	 refractius	 i	 deficiència	 visual.	 Aquest	
estudi	 pretén	 avaluar	 la	 necessitat	 de	 l’atenció	 visual	 en	 centres	 d’educació	 especial	 a	
Wales,	ja	que	segons	un	comunicat	es	recomana	fer	exàmens	visuals	a	tots	els	infants	de	4-
5	 anys	 i	 una	 rutina	 de	 referència	 a	 tots	 els	 infants	 de	 qualsevol	 edat	 amb	 problemes	
neurològics	o	incapacitants.		
	
L’estudi	es	va	dur	a	terme	a	44	escoles	d’educació	especial	a	Wales	en	els	quals	es	dividia	
en	tres	fases:	 la	primera	consistia	en	enviar	un	qüestionari	sobre	quins	serveis	d’atenció	
visual	tenen	i	quina	informació	en	relació,	la	fase	2	on	es	van	escollir	cinc	escoles	que	els	hi	
van	fer	un	examen	complert	de	la	visió	als	estudiants	i	una	fase	3	on	els	pares	responien	un	
altre	qüestionari	amb	el	que	els	hi	havia	semblat	l’estudi.	
	
Els	resultats	d’aquest	article	ens	indiquen	que	el	16,9%	dels	alumnes	examinats	presenten	
baixa	 visió.	 El	 50%	 necessiten	 ulleres.	 Un	 25%	 presenten	 problemes	 acomodatius	
(majoritàriament	 hipoacomodació),	 pel	 que	 fa	 a	 la	 binocularitat	 un	 22,1%	dels	 alumnes	
examinats	són	estràbics,	un	9,8%	presenta	nistagmus	i	un	16,8%	tenen	algun	altre	problema	
de	motilitat	ocular.	Pel	que	fa	a	la	salut	ocular,	un	50%	dels	alumnes	examinats	presenten	
alguna	anomalia	ocular.		
	
Així	doncs,	és	necessari	fer	aquestes	revisions	a	escoles	ja	que	hi	ha	molts	nens	i	nenes	que	
mai	se	n’han	fet	cap	i	més	en	escoles	d’educació	especial,	ja	que	si	es	fan	en	el	seu	àmbit	de	
treball	hi	estan	més	acostumats	i	no	els	hi	fa	tant	respecte	com	anar	a	un	centre	per	revisar-
se	amb	algú	que	no	coneixen.		
	
Woodhouse	JM,	Davies	N,	McAvinchey	A,	Ryan	B.	Ocular	and	visual	status	among	children	in	special	schools	in	Wales:	

the	burden	of	unrecognised	visual	impairment.	BMJ	Journals,November	2013.99;	500-504. 
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Findings	 from	 an	 opt-in	 eye	 examination	 service	 in	 English	 special	 schools.	 Is	 vision	
screening	effective	for	this	population?8	

	
Aquest	 article	del	 2019	 realitzat	per	 Lisa	A.	Donaldson,	Marek	Karas,	Donna	O’Brien	 i	 J.	
Margaret	Woodhouse	és	també	un	article	original	que	presenta	dades	inèdites	a	través	d’un	
estudi	 científic.	 La	 mostra	 d’aquest	 va	 ser	 de	 949	 infants	 d’onze	 escoles	 diferents	
d’Anglaterra	els	quals	 se’ls	analitzava	quina	prevalença	 i	etiologia	de	deficiències	visuals	
obtenien	per	tal	de	determinar	quin	programa	de	proves	visuals	serien	les	més	adequades	
per	a	la	població	examinada.		
	
Aquest	estudi	també	es	començava	amb	un	qüestionari	per	als	pares	per	indicar	si	hi	havia	
alguna	anomalia	visual	o	alguna	cosa	a	destacar	i	després	es	van	fer	les	proves	visuals	dutes	
a	terme	per	un	grup	d’optometristes.		
	
Pel	 que	 fa	 als	 resultats	 obtinguts	 s’intuïa	 que	 serien	 inferiors	 que	 els	 infants	 sense	
discapacitats	però	tot	i	així	el	que	més	sobta	d’aquest	estudi	són	les	agudeses	visuals	dels	
alumnes	 ja	 que	 un	 52,3%	 d’ells	 no	 passen	 el	 criteri	 (≥LogMar	 0,2)	 tant	monocular	 com	
binocularment.	
	
Tenint	en	compte	que	els	resultats	obtinguts	en	alumnes	d’escoles	especials	on	presenten	
dificultats	d’aprenentatge	són	inferiors	que	altres	escoles,	conclouria	que	s’haurien	de	fer	
uns	cribratges	visuals	més	adients	a	aquests	problemes	i,	per	tant,	més	rigorosos.			
	
Donaldson	LA,	Karas	M,	O’Brien	D,	Woodhouse	JM.	Findings	from	ano	pt-in	eye	examination	service	in	English	special	

schools.	Is	vision	screening	effective	for	this	population?	2019.	PLoS	ONE	14	(3):	e0212733	

	
Assessing	the	Inclusion	of	Primary	School	Children	in	Vision	Screening	for	Refractive	Error	
Program	of	India19.		
	
Aquest	article	dut	a	terme	per	Pallavi	Shukla,	Praveen	Vashist,	Suraj	Senjam	Singh,	Vivex	
Gupta,	Noopur	Gupta,	Meenakshi	Wadhwani,	Amit	Bharadwaj	i	Lakshya	Arora	es	va	publicar	
al	2018.	És	un	article	original	realitzat	a	partir	de	l’estudi	a	23	escoles	de	primària	agafades	
a	l’atzar	a	l’Índia.	Els	professors	feien	les	proves	d’Snellen	6/12	i	van	remetre	als	estudiants	
que	no	superessin	la	prova.	Un	cop	passats	per	l’optometrista,	es	van	veure	que	tot	i	que	
els	mestres	trobessin	part	de	la	falta	refractiva	d’alguns	alumnes,	hi	van	haver	molts	falsos	
positius	de	manera	que	aquests	exàmens	visuals,	sobretot	en	preescolars	hauria	de	fer-se	
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sempre	per	optometristes	per	tal	d’assegurar	que	realment	te	algun	problema	refractiu	o	
de	visió.		
	
Shukla	P,	Vashist	P,	Senjam	S,	Gupta	V,	Gupta	N,	Wadhwani	M,	Bharadwaj	A,	Arora	L.	Assessing	the	Inclusion	of	Primary	

School	Children	in	Vision	Screening	for	Refractive	Error	Program	of	India.	2018.	66	(7):	935-939.	

 
 	



	

	 45	

4. OBJECTIUS	I	HIPÒTESIS	
	

4.1. Objectius	generals	
	
Els	objectius	generals	d’aquest	treball	són	els	d’avaluar	i	analitzar	les	habilitats	visuals	
d’alumnes	en	l’etapa	d’aprenentatge	de	la	lectoescriptura,	és	a	dir,	alumnes	de	segon	
de	primària	de	dues	escoles	diferents	(Cavall	Bernat	i	Rivo	Rubeo).	En	el	cas	de	l’escola	
Cavall	 Bernat	 també	 s’avalua	 a	 nens	 de	 l’últim	 cicle	 de	 primària	 (cinquè	 i	 sisè	 de	
primària),	els	quals	estan	en	l’etapa	de	llegir	per	aprendre.	

	
4.2. Objectius	específics	
	
- Avaluació	de	l’agudesa	visual	i	l’estat	refractiu.	
- Avaluació	de	la	visió	binocular:	cover	test	(CT),	punt	proper	de	convergència	(PPC)	i	

els	tres	graus	de	fusió	(percepció	simultània,	fusió	i	estereòpsia).		
- Avaluació	 de	 l’acomodació:	 punt	 proper	 d’acomodació	 (PPA)	 i	 flexibilitat	

d’acomodació	(FA).	
- Avaluació	de	l’habilitat	lectora	i	escriptura.		
- Valorar	si	hi	ha	correlació	entre	les	habilitats	visuals	i	la	lectura	i	escriptura.		

	
4.3. Hipòtesis	

	
Havent	vist	els	objectius	d’aquest	treball	podem	pensar	en	les	següents	hipòtesis:		
	

- Trobarem	més	alumnes	emmetrops	que	ametrops	a	segon	de	primària	que	en	els	
altres	 cursos	 (cinquè	 i	 sisè	 de	 primària).	 Això	 podria	 ser	 degut	 al	 procés	
d’emmetropització.	

- Hi	haurà	més	prevalença	de	miops	en	l’últim	cicle	de	primària	(cinquè	i	sisè)	que	en	
el	primer	(segon).	

- Hi	ha	més	disfuncions	acomodatives	que	de	binocularitat.		
- En	el	cas	de	la	motilitat	ocular	trobarem	més	casos	a	segon	de	primària	ja	que	podria	

ser	que	el	sistema	visual	està	acabant	de	madurar.	
- Amb	aquesta	edat	(≈7	anys)	no	tenen	assumides	les	normes	d’higiene	visual	ni	de	

prevenció	visual.	En	el	curs	de	sisè	ja	les	tindran	una	mica	més	assumides.		
- Com	s’ha	dit	anteriorment	en	el	marc	teòric,	és	probable	que	la	visió	del	color	estigui	

més	afectada	en	els	nens	que	no	pas	en	les	nenes.	
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5. METODOLOGIA	
	
En	aquest	estudi	analitzarem	els	resultats	dels	cribratges	que	hem	realitzat	als	alumnes	de	
segon,	cinquè	i	sisè	de	l’escola	Cavall	Bernat	de	Barcelona.	S’acostuma	a	triar	els	alumnes	
de	segon	de	primària	ja	que	són	els	que	estan	en	l’etapa	d’aprendre	a	llegir.	En	el	cas	de	
l’escola	Rivo	Rubeo	de	Rubí,	no	analitzarem	els	resultats	ja	que	degut	a	la	situació	que	estem	
vivint	del	COVID-19	es	van	quedar	les	fitxes	a	l’escola	i	no	podem	avaluar-ho.	
	
Aquests	cribratges	realitzats	a	les	mateixes	escoles	els	durem	a	terme	per	tal	de	detectar	si	
hi	ha	alguna	disfunció	visual	que	pugui	alterar	l’aprenentatge	visual	de	l’alumne.	Es	tracta	
d’un	seguit	de	proves	realitzades	a	una	mostra	d’individus	per	poder	extreure	conclusions	
a	partir	dels	resultats.		
	
L’avaluació	visual	durant	l’etapa	és	molt	important	per	evitar	interferir	en	l’aprenentatge	
de	 la	 lectoescriptura	en	el	cas	del	primer	cicle	de	primària;	 i	en	el	cas	de	 l’últim	cicle	de	
primària	per	poder	detectar	si	hi	ha	algun	problema	en	l’aparició	o	progressió	d’ametropies	
o	disfuncions	de	la	visió	binocular.	
	

5.1. Participants		
	
Els	cribratges	els	hauríem	d’haver	realitzat	a	tres	escoles	diferents,	però	degut	al	COVID-19	
només	vam	poder	avaluar	als	alumnes	de	 l’escola	Cavall	Bernat	 i	el	Rivo	Rubeo.	Aquests	
portaven	un	consentiment	dels	pares	o	tutors	per	tal	que	els	poguéssim	valorar	(qui	no	ho	
portava	quedava	fora	de	l’estudi).		
	
La	primera	escola	que	vam	anar	va	ser	l’escola	Cavall	Bernat	de	Barcelona.	En	aquesta	vam	
avaluar	als	alumnes	de	segon,	cinquè	i	sisè	de	primària	durant	el	mes	de	febrer.	La	mostra	
és	d’un	total	de	52	alumnes.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fig.	36.	CEIP	Cavall	Bernat	(Barcelona).	
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La	segona	escola	que	hem	fet	el	cribratge	és	el	Rivo	Rubeo	de	Rubí.	En	aquesta	només	hem	
fet	el	curs	de	segon	de	primària	el	qual	hi	ha	dues	línies.	Degut	a	la	situació	de	pandèmia	no	
els	hem	pogut	acabar	tots.	La	mostra	era	d’un	total	de	50	alumnes,	però	al	no	tenir	les	fitxes	
no	farem	l’anàlisi	estadístic	d’aquesta	escola.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fig.	37.	CEIP	Rivo	Rubeo	(Rubí).	
	

En	la	següent	taula	trobem	el	nombre	total	d’alumnes	que	han	participat	al	cribratge:		
	
ESCOLA	 NÚMERO	D’ALUMNES	EXAMINATS	
CEIP	Cavall	Bernal	 2n	de	primària	=	21	alumnes	

5è	de	primària	=	16	alumnes	
6è	de	primària	=	15	alumnes	

Taula	1.	Població	base.	
	

5.2. Cronograma	
	

2019	

Octubre	 Reunió	informativa,	període	selecció	treball.	
Novembre	 Sol·licitud	TFG.	

Desembre	
Elaboració	qüestionaris,	consentiments	

informats	i	fitxes.	

2020	

Gener	 Planificació	cribratges	i	horaris.	
Febrer	 Cribratge	CEIP	Cavall	Bernat.	

Març	
Cribratge	CEIP	Rivo	Rubeo.	

Elaboració	informes	Cavall	Bernat.	
Abril	 Marc	teòric.	

Maig	
Recerca	bibliogràfica.	

Anàlisi	estadístic	dels	cribratges.	
Juny	 Entrega	del	TFG.	
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Aquest	 treball	 com	 ja	 he	 comentat	 anteriorment	 s’ha	 vist	 afectat	 per	 la	 pandèmia	 del	
COVID-19	que	va	 començar	el	13	de	març	de	2020	en	el	qual	 amb	un	comunicat	oficial	
tancaven	escoles	fins	a	nou	avís,	de	manera	que	els	cribratges	es	van	veure	interromputs.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Fig.	38.	Portada	La	Vanguàrdia	13/03/2020	

	
Degut	a	aquestes	circumstàncies,	la	línia	B	de	segon	de	primària	de	l’escola	Rivo	Rubeo	no	
els	hem	pogut	acabar	d’examinar	i	tots	els	informes	s’han	quedat	allà	de	manera	que	no	
hem	pogut	analitzar	 cap	 resultat	d’aquesta	escola.	Així	doncs,	 analitzarem	 i	 conclourem	
l’estudi	a	partir	dels	resultats	obtinguts	en	els	informes	de	l’escola	Cavall	Bernat.	  
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5.3. Proves	realitzades	i	material	per	a	l’avaluació	d’aquestes	
	
Per	a	realitzar	totes	les	proves	d’aquest	cribratge	ho	hem	fet	entre	tres	alumnes	
del	Grau	d’Òptica	i	Optometria,	una	estudiant	del	Màster	d’Optometria	i	Ciències	
de	la	Visió	i	la	nostra	tutora	Montse	Augé.		
Aquestes	són	les	proves	que	hem	realitzat	i	els	materials	necessaris	per	dur-les	a	
terme:	
	

HABILITAT	VISUAL	 PROVA	 MATERIAL	

FUNCIÓ	VISUAL	I	SALUT	OCULAR	

Correcció	habitual	 Frontofocòmetre	
Agudesa	Visual	 Oclusor	i	optotip	

Retinoscopi	
Retinoscopi,	caixa	de	
lents	i	ullera	de	prova	

Examen	subjectiu	
Caixa	de	lents	i	ullera	

de	prova	
Visió	del	color	 Test	d’Ishihara	

EFICÀCIA	VISUAL	

VISIÓ	BINOCULAR	

Cover	test	(VLL/VP)	
Oclusor,	estímul	VL/VP	
i	test	de	Thorington	

PPC	 Estímul	i	regleta	

Percepció	simultània	
Llum	puntual,	filtre	
vermell	i	prisma	
vertical	(10∆)	

Fusió	
Llum	puntual	i	filtre	

vermell	

Estereòpsia		
TNO	o	Randot	i	ulleres	

anaglífiques	

ACOMODACIÓ	

PPA	
Test	VP,	regleta	i	

oclusor	(si	monocular)	

FA	
Flipper	(+/-	2,00),	

optotip	VP,	oclusor	i	
cronòmetre	

MOTILITAT	
OCULAR	

Moviments	de	
seguiment	

Estímul	

Moviments	sacàdics	 Varetes	de	Wolff	i	DEM	
PERCEPCIÓ	VISUAL	 Processament	visual	 TVPS	
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Coordinació	ull-mà	
Test	de	Wold	i	
cronòmetre	

LECTURA	
Prova	de	velocitat	
lectora	Galí	(segons	

edat)	

Test	de	lectura	i	
cronòmetre	

	
Taula.	2.	Proves	realitzades	i	material	necessari.	

 
5.4. Procediment	

 
Per tal de poder dur a terme els cribratges, la primera tasca que s’ha fet a sigut contactar amb 
les escoles per poder realitzar l’estudi. Això ho va fer la nostra tutora Montse Augé explicant 
cadascuna de les proves que realitzaríem i per a què són importants. Un cop les escoles han 
acceptat, els pares, mares o tutors dels alumnes interessats en participar en aquest estudi han 
hagut de signar un consentiment informat (annex 1) i un qüestionari de símptomes i signes 
del seu fill/a (annex 2). 

	
Per anar a fer els cribratges hem establert un horari (dins l’horari escolar) per saber quins 
dies anirem a fer les proves i a quina escola ens toca.  L’organització a l’hora de fer les proves 
ha sigut variada de manera que tant les meves companyes com jo les hem anat fent totes 
distribuint-nos l’espai de treball. Per a això, hem necessitat la fitxa optomètrica (annex 3), el 
test DEM (annex 4), el test TVPS (annex 5), la prova de velocitat lectora Galí (annex 6) i el 
test Wold (annex 7) per la part de coordinació ull-mà.  

	
Un cop fetes totes les proves hem fet els informes (annex 8) segons els resultats obtinguts 
per tal que tant els pares com els professors estiguessin a l’aguait de si els seus fills o 
alumnes tenen alguna dificultat visual que els impedeix seguir el mateix ritme que els altres 
companys. Per tal que s’entengués cadascun dels resultats, també se’ls hi entrega un breu 
resum del que és cada cosa (annex 9). 
 

5.5. Anàlisis	estadístic	
 
Aquest	anàlisis	estadístic	haurà	de	ser	a	partir	dels	informes	ja	que	les	fitxes	no	les	tenim	
degut	al	COVID-19.	Aquesta	situació	ens	ha	agafat	desprevingudes.	Així	doncs,	els	resultats	
no	els	podrem	comparar	numèricament	sinó	qualitativament.	També	degut	a	això	només	
podrem	analitzar	l’escola	Cavall	Bernat	que	és	la	que	tenim	els	informes	fets.		
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Per	fer	aquest	anàlisis	compararem	diferents	aspectes	dividint-ho	com	en	tot	el	treball	en	
la	funció	visual,	l’eficàcia	visual	i	la	percepció	visual.	De	cadascun	hi	haurà	per	separat	els	
de	segon	de	primària,	els	de	cinquè	de	primària	i	per	últim	els	de	sisè	de	primària.	
 

5.5.1. Anàlisi	estadístic	de	la	funció	visual	
	

En	aquest	cas,	primer	de	tot	compararem	als	alumnes	que	segons	els	resultats	obtinguts	
haurien	de	dur	ulleres	i	no	ho	fan.	Com	que	no	tenim	les	dades	numèriques	ni	si	ja	portaven	
ulleres	només	farem	l’anàlisi	indicant	si	necessiten	fer-se	ulleres	o	van	mal	graduats.		
	

• QUANTS	NENS	NECESSITEN	ULLERES	I	NO	EN	PORTEN?		
	
En	aquest	anàlisis	veurem	com	be	diu	el	títol	de	tota	la	mostra	els	nens	i	nenes	que	no	van	
ben	corregits	i	per	tant,	no	veuen	el	100%.		
	

- Segon	de	primària:	la	mostra	és	de	21	alumnes.	
	

	
	
	
Com	podem	observar,	la	majoria	de	la	mostra	va	ben	corregida,	on	només	un	10%	(2	dels	
21)	haurien	de	fer-se	ulleres.		
	
	
	
	

10%

90%

Quants	nens	necessiten	ulleres	i	no	en	
porten?

Sí	en	necessita

No	en	necessita	/	va	ben	
corregit
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- Cinquè	de	primària:	la	mostra	és	de	16	alumnes.	

	
	

En	aquest	curs	hi	ha	un	percentatge	més	elevat	d’alumnes	que	necessiten	ulleres	o	que	van	
compensats	malament	(7	s’haurien	d’anar	a	revisar).	
	

- Sisè	de	primària:	la	mostra	és	de	15	alumnes.	
	

	
	
A	 sisè	de	primària	només	dos	alumnes	necessitaven	 revisar	 la	 seva	graduació	per	 fer-se	
ulleres	o	renovar-les.	
	
	

44%
56%

Quants	nens	necessiten	ulleres	i	no	en	
porten?

Sí	en	necessita

No	en	necessita	/	va	ben	
corregit

13%

87%

Quants	nens	necessiten	ulleres	i	no	en	
porten?

Sí	en	necessita

No	en	necessita	/	va	ben	
corregit



	

	 53	

• VISIÓ	DEL	COLOR	
	
En	aquest	cas,	com	que	el	número	de	casos	és	molt	petit	i	inclús	al	curs	de	sisè	de	primària	
no	n’hi	ha	cap	faré	l’anàlisi	dels	tres	cursos	alhora	i,	per	tant,	la	mostra	serà	dels	52	alumnes.		
	

	
	
En	el	curs	de	segon	de	primària	hi	ha	un	alumne	i	en	el	de	cinquè	dos.	En	els	tres	casos	els	
que	tenen	una	alteració	en	la	visió	del	color	són	nois.	Això	no	ens	sorprèn	ja	que	com	s’ha	
explicat	anteriorment	en	el	marc	teòric	la	prevalença	en	dones	és	mínima.		
	

5.5.2. Anàlisis	estadístic	de	l’eficàcia	visual	
	
En	aquest	apartat	analitzarem	la	motilitat	ocular,	l’acomodació	i	la	binocularitat	dels	
alumnes	de	l’escola	Cavall	Bernat	seguint	amb	els	informes.	
	

• QUANTS	NENS	TENEN	PROBLEMES	DE	MOTILITAT	OCULAR	I	RELACIÓ	AMB	LA	
LECTOESCRIPTURA	

	
En	aquest	apartat	analitzaré	primer	de	tot	quants	alumnes	tenen	problemes	de	motilitat	
ocular	 i	 després,	 d’aquests	 a	 quants	 la	 dificultat	 de	 motilitat	 ocular	 els	 porta	 a	 tenir	
problemes	en	la	lectoescriptura.		
	
	
	

6%

94%

Visió	del	color

Alterada

Ok
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- Segon	de	primària:	la	mostra	és	de	21	alumnes.	
	

	
Com	es	pot	observar,	la	majoria	d’alumnes	amb	problemes	de	motilitat	ocular	presenten	
també	problemes	amb	la	lectoescriptura.	D’onze	nens	que	tenen	dificultat,	nou	també	en	
tenen	a	l’hora	d’escriure	i	seguir	un	text.	
	

- Cinquè	de	primària:	la	mostra	és	de	16	alumnes.	

	
En	el	curs	de	cinquè	de	primària	faltaven	4	alumnes	que	se’ls	hi	havia	de	fer	la	prova	ja	que	
no	ens	havia	donat	temps	de	manera	que	no	està	valorat.	Així	doncs	la	mostra	serà	de	12	

18%

82%

Problemes	de	lectoescriptura	per	
una	motilitat	ocular	deficient

Bona	lectoescriptura

Reduida	
lectoescriptura

48%52%

Motilitat	ocular

Correcte	M.O

Dificultats	en	la	M.O

31%

44%

25%

Motilitat	ocular

Correcte	M.O

Dificultats	en	la	M.O

No	valorat

18%

46%

36%

Problemes	lectoescriptura	per	una	
motilitat	ocular	deficient

Bona	
lectoescriptura

Reduida	
lectoescriptura

No	valorat
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alumnes	dels	quals	7	tenen	dificultats	en	la	motilitat	ocular	i	d’aquests	7,	5	tenen	l’habilitat	
de	la	lectoescriptura	reduïda.		
	

- Sisè	de	primària:	la	mostra	és	de	15	alumnes.	
	

	
En	aquest	cas,	6	alumnes	tenen	dificultat	en	la	motilitat	ocular	i	d’aquests	6,	només	1	
s’associa	una	lectoescriptura	més	dolenta.		
	

• QUANTS	NENS	PRESENTEN	PROBLEMES	ACOMODATIUS?	
	
En	aquest	apartat	analitzarem	el	percentatge	de	nens	 i	nenes	que	presenten	problemes	
acomodatius.	

- Segon	de	primària:	la	mostra	és	de	21	alumnes.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

60%

40%

Motilitat	ocular

Correcte	M.O

Dificultats	en	la	M.O

83%

17%

Problemes	de	lectoescriptura	per	
una	motilitat	ocular	deficient

Bona	lectoescriptura

Reduida	
lectoescriptura

67%

33%

Acomodació

Ok

Alterada
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Dels	21	alumnes,	7	presenten	alguna	dificultat	acomodativa.	
	

- Cinquè	de	primària:	la	mostra	és	de	16	alumnes.	
	

	
	
En	aquest	cas,	gairebé	la	meitat	presenten	problemes	acomodatius	(7	dels	16).	

- Sisè	de	primària:	la	mostra	és	de	15	alumnes.	
	

	
	
En	aquest	curs	no	va	haver	cap	alumnes	amb	algun	problema	acomodatiu	a	destacar.		
	
	

53%
47%

Acomodació

Ok

Alterada

100%

0%

Acomodació

Ok

Alterada
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• QUANTS	NENS	PRESENTEN	PROBLEMES	DE	BINOCULARITAT?	
	
La	 binocularitat	 també	 l’analitzem	 tenint	 en	 compte	 si	 el	 nen	 o	 la	 nena	 presenta	 una	
supressió	 o	 si	 bé	 te	 insuficiència	 de	 convergència	 (IC),	 excés	 de	 convergència	 (EC),	
insuficiència	de	divergència	(ID)	o	excés	de	divergència	(ED).		
	

- Segon	de	primària:	la	mostra	és	de	21	alumnes.		
	

	
	

Només	 tres	 dels	 21	 alumnes	 de	 segon	 de	 primària	 presenten	 una	 insuficiència	 de	
convergència.	Els	18	alumnes	restants	no	tenen	cap	problema	de	binocularitat.		
	

- Cinquè	de	primària:	la	mostra	és	de	16	alumnes.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

87%

13%0%0%0%0%

Binocularitat

Ok

IC

81%

19% 0%0%0%0%

Binocularitat

Ok

IC
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En	aquest	curs	també	són	3	els	alumnes	que	presenten	 insuficiència	de	convergència.	El	
altres	13	no	tenen	cap	problema	en	la	visió	binocular.	
	

- Sisè	de	primària:	la	mostra	és	de	15	alumnes.	

	
	

Dels	15	alumnes,	n’hi	ha	un	que	presenta	insuficiència	de	convergència	 i	 l’altre	presenta	
una	supressió.	
	

5.5.3. Anàlisis	estadístic	del	processament	de	la	informació	visual	
	
En	 aquest	 apartat	 analitzaré	 els	 resultats	 obtinguts	 a	 la	 prova	del	 TVPS	dels	 tres	 cursos	
avaluats.	Serà	qualitativament	igual	que	en	els	casos	anteriors	ja	que	no	tenim	les	dades	
numèriques.	
	

- Segon	de	primària:	la	mostra	és	de	21	alumnes.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

87%

6%0%0%0%7%

Binocularitat

Ok

IC

Supressió

9%

30%

28%

19%

14%

Percepció	visual

Ok

DV

TV

MV

RE
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Només	quatre	dels	vint-i-un	alumnes	no	presenta	dificultat	per	realitzar	aquesta	prova.	La	
resta	té	dificultat	ja	sigui	en	la	discriminació	visual,	el	tancament	visual,	la	memòria	visual	o	
amb	les	relacions	espacials.	En	aquest	curs	presenten	més	dificultats	amb	la	discriminació	i	
el	tancament	visual.		
	

- Cinquè	de	primària:	la	mostra	és	de	16	alumnes.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
En	aquest	curs,	dels	16	alumnes	només	6	no	tenen	problemes	en	la	percepció	visual.	Els	
altres	10	tenen	alguna	dificultat	en	alguna	de	les	quatre	proves.	Com	en	el	cas	de	segon	de	
primària,	la	majoria	ho	són	amb	la	discriminació	visual	i	el	tancament	visual.		
	

- Sisè	de	primària:	la	mostra	és	de	15	alumnes.	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Dels	tres	cursos,	és	el	que	hi	ha	menys	casos	on	les	nens	presenten	problemes	de	percepció	
visual	 (tot	 i	 així	 són	 bastants).	 Els	 6	 altres	 alumnes	 presenten	 més	 dificultats	 amb	 el	
tancament	visual	i	la	memòria	visual.	 	

37%

12%21%

17%

13%

Percepció	visual

Ok

DV

TV

MV

RE

22%

30%22%

19%
7%

Percepció	visual

Ok

DV

TV

MV

RE
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6. CONCLUSIONS	
	
La	mostra	 total	que	hem	analitzat	és	de	52	alumnes	de	 tres	cursos	diferents	de	 l’escola	
Cavall	Bernat	de	Barcelona.	Caldrà	tenir	en	compte	la	diferència	d’edat	de	manera	que	a	
l’extreure	 les	 conclusions	 ho	 farem	 de	 cadascun	 dels	 cursos.	 Així	 doncs,	 un	 cop	 tingut	
l’anàlisi	estadístic	concloem	que:		
	

- Pel	que	fa	a	l’agudesa	visual,	en	la	hipòtesis	deia	que	com	més	petits	siguin	(el	curs	
de	segon	de	primària)	hi	haurà	més	emmetrops	que	no	pas	en	un	curs	més	avançat	
com	 seria	 els	 de	 cinquè	 i	 sisè	 de	 primària.	 Segons	 els	 resultats	 obtinguts	 ho	
confirmem	 ja	que	els	alumnes	de	 segon	de	primària	 (21	alumnes)	només	el	10%	
necessita	dur	ulleres	i	de	cinquè	un	44%.	En	el	cas	de	sisè,	dels	15	alumnes,	un	13%	
necessita	fer-se	ulleres	però	no	podem	saber	si	d’aquest	87%	hi	havia	nens	que	ja	
duien	ulleres.	La	majoria	dels	alumnes	dels	cursos	de	cinquè	i	sisè	de	primària	són	
miops.		

	
- En	 relació	 a	 l’acomodació	 i	 a	 la	 binocularitat,	 la	 hipòtesis	 era	 que	 hi	 ha	 més	

disfuncions	acomodatives	que	no	pas	de	binocularitat.	Això	també	queda	confirmat	
un	cop	vistos	els	resultats	ja	que	a	segon	de	primària,	l’acomodació	es	veu	afectada	
en	un	33%	dels	casos	 i	 la	binocularitat	només	en	un	13%.	En	el	cas	de	cinquè	de	
primària,	el	47%	dels	alumnes	tenen	alguna	dificultat	en	l’acomodació	i	un	19%	en	
la	binocularitat;	i	pel	que	fa	a	sisè	de	primària	no	es	compleix	ja	que	no	hi	ha	cap	
alumne	amb	problemes	d’acomodació	i	hi	ha	dos	alumnes	amb	alguna	dificultat	de	
binocularitat.	Aquesta	diferència	entre	els	cursos	amb	els	problemes	acomodatius	i	
de	binocularitat	també	poden	venir	derivats	de	la	miopia	que	presenten	els	alumnes	
de	l’últim	cicle.	Aquesta	miopia	pot	ser,	en	part,	per	l’ús	que	fan	de	les	pantalles.	

 
- Tenint	 en	 compte	 la	 motilitat	 ocular,	 com	 vaig	 dir	 a	 les	 hipòtesis,	 hi	 ha	 un	

percentatge	més	elevat	 en	problemes	de	motilitat	ocular	 en	alumnes	del	primer	
cicle	que	no	en	els	de	l’últim.			

 
- En	el	cas	de	la	visió	del	color,	els	nens	tenen	més	problemes	que	les	nenes	ja	que	és	

una	disfunció	lligada	al	sexe.	Això	està	explicat	al	marc	teòric.		
	

- Els	 alumnes	 de	 segon	 de	 primària	 encara	 no	 tenen	 ben	 assumides	 les	 normes	
d’higiene	 visual	 i	 això	 queda	 comprovat	 en	 els	 resultats	 obtinguts.	 Així	 doncs,	
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confirmem	la	hipòtesis	i,	en	els	cursos	més	avançats,	es	veu	que	han	millorat	però	
que	tot	i	això	encara	hi	ha	casos	els	quals	s’hauria	de	millorar.	

	
- Per	últim,	la	percepció	visual	és	la	prova	on	més	dificultats	s’han	trobat	en	la	mostra,	

tant	els	de	segon	de	primària	com	els	de	cinquè	i	sisè	de	primària.	Això	podria	ser	ja	
que	ens	van	explicar	que	a	aquesta	escola	tot	el	que	és	la	lectura,	l’escriptura	i	altres	
habilitats	les	desenvolupen	una	mica	més	tard	que	altres	escoles.		

	
Tot	i	l’incís	de	l’estudi	degut	al	Covid-19	a	l’hora	d’obtenir	els	resultats	quantitatius,	amb	
l’ajuda	 dels	 informes	 on	 hi	 havia	 els	 resultats	 qualitatius	 podem	observar	 que	 totes	 les	
hipòtesis	es	compleixen	en	la	majoria	d’alumnes.		
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7. AGRAÏMENTS	
 
Per	dur	a	terme	aquest	treball	he	comptat	amb	el	suport	de	diferents	persones	amb	les	
quals	sense	elles	no	hauria	estat	possible	realitzar	aquest	estudi	i	per	això	els	hi	agraeixo.	
	
Primer	 de	 tot	 a	 la	 meva	 tutora	 del	 TFG,	 Montserrat	 Augé	 Serra	 per	 orientar-me,	 per	
l’aprenentatge	en	totes	les	proves	dels	cribratges	i	l’anàlisi	d’aquest	i	per	tota	la	informació	
que	des	del	primer	dia	ens	ha	proporcionat.		
	
A	 les	escoles	Cavall	Bernat	 i	Rivo	Rubeo	per	 la	 implicació	que	han	 tingut	des	del	primer	
moment	per	a	poder	fer	l’estudi	i	haver-nos	concedit	el	temps	i	l’espai	necessari	per	fer	els	
cribratges.	
	
I	 finalment	a	 les	meves	 companyes,	 Laura	Garcia	 i	Maria	 Sanromà,	 les	quals	 sense	elles	
tampoc	hagués	estat	possible	dur	a	terme	tot	aquest	estudi	i	per	l’ajuda	en	tot	moment.	
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8. IMPLICACIONS	ÈTIQUES	I	LEGALS	
	
Per	a	l’obtenció	de	les	dades	necessàries	per	a	aquest	estudi	es	va	demanar	el	consentiment	
informat	 per	 escrit	 a	 les	 famílies	 dels	 escolars	 (annex	 1),	 després	 d’explicar	 en	 què	
consistiria	el	cribratge,	seguint	els	principis	ètics	de	la	Declaració	de	Helsinki,	elaborat	pel	
Consejo	de	Organizadores	Internacionales	de	las	Ciencias	Médicas	(1993).1	
	
Les	dades	obtingudes	han	estat	tractades	amb	la	màxima	confidencialitat,	seguint	la	llei	de	
protecció	de	dades.	No	es	distribuiran	per	mitjans	fraudulents,	deslleials	o	il·lícits.	Les	dades	
de	caràcter	personals	seran	cancel·lades	quan	hagin	deixat	de	ser	necessàries	o	participants	
per	la	fidelitat	per	la	qual	han	estat	recollides	i/o	registrades.	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1[Consejo de Organizaciones Internacionals de las Ciencias Médicas (1993). Declaración de 
Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Ginebra: Pautas Éticas Internacionales para la 
Investigación y Experimentación Biomédica en Seres Humanos.] 
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10. ANNEXES	
 

10.1. 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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10.2. 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	    
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10.3. Fitxa	optomètrica	
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10.4. Test	DEM	
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10.5. FITXA	TVPS	
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10.6. Prova	de	velocitat	lectora	GALÍ	
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10.7. Test	de	WOLD	
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10.8. Informe	optomètric	per	a	les	famílies	(exemple)	
 
En	l’exploració	optomètrica	que	hem	fet	al	seu	fill/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	A	(Nom)	 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	 Excés		de	acomodació	 Excés	de	acomodació	
Binocularitat	 Bé	
Percepció	visual	 Dificultats	en	la	discriminació	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	 	
Visió	del	color	 	 X	
Salut	ocular	 	 X	
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10.9. Informació	per	a	les	famílies	per	a	interpretar	els	informes	

Terrassa, Març de 2018  
 
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, 
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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 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. 3714  
Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa  

Centre Universitari de la Visió  
Universitat Politècnica de Catalunya 

	

  

Mònica
Square
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10.10. Informes	realitzats	dels	alumnes	examinats	

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	A.A	 Ull	dret	 Ull	esquerre	
Agudesa	visual	de	lluny	 100%	 50%	
Refracció	ocular	 Miopia	i	lleu	astigmatisme	 Neutre	
Motilitat	ocular	 Correcte		
Acomodació	 Bé	 Bé	
Binocularitat	 Bé	
Percepció	visual	 Dificultats	en	la	discriminació	visual,	la	memòria	visual	i	

tancament	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,	V.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	V.A	 Ull	dret	 Ull	esquerre	
Agudesa	visual	de	lluny	 100%	 100%	
Refracció	ocular	 Miopia	i	astigmatisme	 Neutre	
Motilitat	ocular	 Dificultat	
Acomodació	 Excés	d’acomodació	 Excés	d´acomodació	
Binocularitat	 Bé	
Percepció	visual	 Lleugera	imprecisió	tancament	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	 	
Visió	del	color	 	 X	
Salut	ocular	 	 X	
	

	

	

	

	



	

	 81	

En	l’exploració	optomètrica	que	hem	fet	al	seu	fill/a,	JC.C	,	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	JC.C	 Ull	dret	 Ull	esquerre	
Agudesa	visual	de	lluny	 100%	 100%	
Refracció	ocular	 Neutre	 Neutre	
Motilitat	ocular	 Impresició	
Acomodació	 Excés	d’acomodació	 Excés	d’acomodació	
Binocularitat	 Bé	
Percepció	visual	 Lleugera	dificultat	en	la	discriminació	visual	i	la	memòria	

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	 	
Visió	del	color	 	 X	
Salut	ocular	 	 X	
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En	l’exploració	optomètrica	que	hem	fet	al	seu	fill/a,	G.C,	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	G.C	 Ull	dret	 Ull	esquerre	
Agudesa	visual	de	lluny	 100%	 100%	
Refracció	ocular	 Astigmatisme	i	lleu	

hipermetropia	
Astigmatisme	

Motilitat	ocular	 Bé	
Acomodació	 Inflexibilitat	d’acomodació	 Inflexibilitat	d’acomodació	
Binocularitat	 Bé	
Percepció	visual	 Dificultats	en	relacions	espacials	i	tancament	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	 	
Visió	del	color	 	 X	
Salut	ocular	 	 X	
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En	l’exploració	optomètrica	que	hem	fet	al	seu	fill/a,	M.F,	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	M.F	 Ull	dret	 Ull	esquerre	
Agudesa	visual	de	lluny	 100%	 100%	
Refracció	ocular	 Lleu	hipermetropia	 Neutre	
Motilitat	ocular	 Alterada	
Acomodació	 Bé	 Bé	
Binocularitat	 Bé	
Percepció	visual	 Dificultats	en	memòria	visual	i	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,	K.E	,	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	K.E	 Ull	dret	 Ull	esquerre	
Agudesa	visual	de	lluny	 80%	 100%	
Refracció	ocular	 Lleu	miopia	 Neutre	
Motilitat	ocular	 Dificultat	en	les	habilitats	oculomotores	fines 
Acomodació	 Bé	 Bé	
Binocularitat	 Bé	
Percepció	visual	 Alteració	en	visualització	visual	i	relació	espacial	
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	 	
Visió	del	color	 	 X	
Salut	ocular	 	 X	
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En	l’exploració	optomètrica	que	hem	fet	al	seu	fill/a,	E.E	,	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	E.E	 Ull	dret	 Ull	esquerre	
Agudesa	visual	de	lluny	 90%	 100%	
Refracció	ocular	 Lleu	miopia	 Neutre	
Motilitat	ocular	 Alterada 
Acomodació	 Bé	 Bé	
Binocularitat	 Bé	
Percepció	visual	 Dificultat	amb	el	tancament	visual	
Coordinació	ull-mà	 Lleument	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,	JA.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	JA.G	 Ull	dret	 Ull	esquerre	
Agudesa	visual	de	lluny	amb	
les	seves	ulleres	

100%	 100%	

Refracció	ocular	 Lleu	hipermetropia	 Lleu	hipermetropia		
Motilitat	ocular	 Alguna	dificultat		
Acomodació	 Bé	 Bé		
Binocularitat	 Bé	
Percepció	visual	 Dificultat	en	la	discriminació	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	 	
Visió	del	color	 	 X	
Salut	ocular	 	 X	
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En	l’exploració	optomètrica	que	hem	fet	al	seu	fill/a,	S.J	,	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	S.J	 Ull	dret	 Ull	esquerre	
Agudesa	visual	de	lluny	 80%	 90%	
Refracció	ocular	 Hipermetropia	i	

astigmatisme	
Hipermetropia	i	
astigmatisme	

Motilitat	ocular	 Alguna	dificultat	en	les	habilitats	oculomotores	fines	
Acomodació	 Bé	 Bé	
Binocularitat	 Bé	
Percepció	visual	 Dificultat	en	la	discriminació	visual,	memòria	visual	i	

tancament	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	 	
Visió	del	color	 	 X	
Salut	ocular	 	 X	
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En	l’exploració	optomètrica	que	hem	fet	al	seu	fill/a,	L.G,	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	A	L.G	 Ull	dret	 Ull	esquerre	
Agudesa	visual	de	lluny	 100%	 100%	
Refracció	ocular	 Neutre	 Neutre	
Motilitat	ocular	 Lleu	dificultat	d’habilitats	oculomotores		fines	
Acomodació	 Bé	 Bé	
Binocularitat	 Bé			
Percepció	visual	 Bé	
Coordinació	ull-mà	 Lleu	alteració	
Visió	del	color	 Bé	 Bé	
Salut	ocular	 Bé	 Bé	
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En	l’exploració	optomètrica	que	hem	fet	al	seu	fill/a,	CD.M,	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	CD.M	 Ull	dret	 Ull	esquerre	
Agudesa	visual	de	lluny	 100%	 100%	
Refracció	ocular	 Lleu	hipermetropia	 Lleu	hipermetropia	
Motilitat	ocular	 Lleu	alteració	d’	habilitats	oculomotores	fines	
Acomodació	 Bé	 Bé	
Binocularitat	 Bé	
Percepció	visual	 Alteració	en	discriminació	visual	i	tancament	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	 	
Visió	del	color	 	 X	
Salut	ocular	 	 X	
	

	

	

 


