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RESUM 

L’aprenentatge és el procés pel qual s’obtenen coneixements, destreses, aptituds, raonament, 
experiència o canvis en la pròpia conducta. És un procés molt complex, i depèn de molts factors 
i procediments que es troben interrelacionats entre ells, sent un d’ells la visió. 
 
La visió, que és molt més que tenir bona vista, requereix d’un procés d’aprenentatge i de 
desenvolupament constant. Per tant, si la visió és deficient, implicarà problemes en 
l’aprenentatge, degut a que totes les disfuncions en les habilitats visuals afecten el 
funcionament de la persona, com a l’escola. 
 
Per això, és important comptar amb un sistema visual sa, ben desenvolupat i amb les condicions 
òptimes per evitar complicacions o dificultats durant les diferents etapes de l’aprenentatge, 
com la lectoescriptura. Ja sigui per prevenció o per correcció, realitzar controls visuals i valorar 
les diferents funcions del sistema visual és imprescindible, especialment en l’etapa infantil, on 
es duen a terme les fases inicials de l’aprenentatge.  
 
Aquest ha estat el motiu pel qual s’han realitzat una sèrie de cribratges visuals a una població 
total de 101 alumnes de segon, cinquè i sisè de primària, a l’escola Cavall Bernat de Barcelona i 
a l’escola Rivo Rubeo de Rubí. En aquest estudi s’ha avaluat la funció visual, l’eficàcia visual, i 
les habilitats en el processament visual, centrat en les habilitats viso-perceptives i viso-motores.  
 
Un cop obtinguts els resultats, s’ha pogut concloure que: l’agudesa visual no assegura sempre 
un bon desenvolupament en l’aprenentatge, la hipermetropia és l’ametropia més freqüent en 
l’edat infantil, hi ha més miops a les classes de cinquè i sisè,  les habilitats en el processament 
visual i les habilitats oculo-motores són més madures en els alumnes de cinquè i sisè, i els 
nens tenen més probabilitat de presentar algun trastorn de la visió del color. 
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RESUMEN 

El aprendizaje es el proceso por el que se obtienen conocimientos, destrezas, aptitudes, 
razonamiento, experiencia o cambios en la conducta.  Es un proceso muy complejo, y depende 
de muchos factores y procedimientos que se encuentran interrelacionados entre ellos, siendo 
uno de ellos la visión. 
 
La visión, que es mucho más que tener buena vista, requiere de un proceso de aprendizaje y de 
desarrollo constante. Por lo tanto, si la visión es deficiente, implicará problemas en el 
aprendizaje, debido a que todas las disfunciones en las habilidades visuales afectan el 
funcionamiento de la persona, como en la escuela. 
 
Por eso, es importante contar con un sistema visual sano, bien desarrollado y con las 
condiciones óptimas para evitar complicaciones o dificultades durante las diferentes etapas del 
aprendizaje, como la lectoescritura. Ya sea por prevención o por corrección, realizar controles 
visuales y valorar las diferentes funciones del sistema visual es imprescindible, especialmente 
en la etapa infantil, donde se llevan a cabo las fases iniciales del aprendizaje.  
 
Este ha sido el motivo por el que se han realizado una serie de cribados visuales a una población 
total de 101 alumnos de segundo, quinto y sexto de primaria, en la escuela Cavall Bernat de 
Barcelona y en la escuela Rivo Rubeo de Rubí. En este estudio se ha evaluado la función visual, 
la eficacia visual y las habilidades en el procesamiento visual, centrado en las habilidades viso-
perceptivas y viso-motoras. 

 
Una vez obtenidos los resultados, se ha podido concluir que: la agudeza visual no garantiza 
siempre un buen desarrollo en el aprendizaje, la hipermetropía es la ametropía más frecuente 
en la edad infantil, hay más miopes en las clases de quinto y sexto, las habilidades en el 
procesamiento visual y las habilidades oculo-motoras son más maduras en los alumnos de 
quinto y sexto, y los niños tienen más probabilidad de presentar algún trastorno de la visión 
del color. 
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ABSTRACT 

Learning is the process to acquire knowledge, skills, abilities, reasoning, experience and also 
changes in behaviour. It is a very complex process, and depends on many factors and 
procedures that are related among each other, being vision one of them. 
 
Vision, which means much more than just having a good eyesight, requires a constant learning 
and development process. Consequently, if vision is poor, it will cause learning problems, 
because all dysfunctions in visual skills affect the functioning of the person, also at school. 
 
Therefore, it is important to have a healthy, well-developed visual system with the optimal 
conditions to avoid complications or difficulties during the different stages of learning, such as 
reading and writing. Whether for prevention or correction, having visual checks and evaluating 
the different functions of the visual system is essential, especially in the infant age, where the 
initial phases of the learning process take place.  
 
This has been the reason why a series of visual screens have been carried out on a total 
population of 101 students of second, fifth and sixth grade from Cavall Bernat school in 
Barcelona and from Rivo Rubeo school in Rubí. In this study, visual function, visual efficiency, 
and visual processing skills have been evaluated, focusing on visually-perceptual and visually-
motor skills. 
 
Once the results have been obtained, it has been concluded that visual acuity does not always 
ensure a good development in learning, hyperopia is the most common ametropia in 
childhood, there are more short-sighted kids in fifth and sixth grade, visual processing skills 
are more mature among fifth and sixth grade students, and boys are more likely to have a 
colour vision disorder. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La visió és un procés complex i fonamental en l’aprenentatge escolar. Dues terceres parts de la 
informació que reben els estudiants és a través del sentit de la vista (Augé, M., & Fransoy, M. 
2013). 

Quan es parla de problemes visuals, es fa èmfasi a la qualitat d’aquests: veure-hi bé no és 
simplement discriminar un objecte a 6 m sense dificultat. La visió implica reconèixer i identificar 
objectes i símbols, atribuir-hi un valor, un sentit i un ús, codificar, descodificar i processar la 
informació visual, emmagatzemar i recuperar patrons, entre moltes altres tasques 
indispensables per l’aprenentatge.  

Per poder dur a terme aquestes funcions, és important que el sistema visual compti amb una 
bona coordinació, de tal manera que aquest és capaç d’obtenir i enviar imatges inèdites al 
còrtex cerebral, aconseguint que la informació visual es processi de manera ràpida i eficaç.  

És aquest el motiu que ha motivat la realització de cribratges visuals a 101 alumnes de primària 
de dues escoles de l’àrea metropolitana de Barcelona, amb la finalitat de poder fer un estudi i 
a més detectar possibles disfuncions visuals a temps i millorar així el desenvolupament del nen 
en l’etapa escolar.  

Aquest treball està compost per un marc teòric, on es descriu la diferència entre vista i visió, i 
quina importància té en l’aprenentatge, a més, es descriuen quines són les habilitats 
fonamentals i les exigències del sistema visual per un bon rendiment. A continuació, es 
resumeix de quina manera s’ha organitzat el treball, quins són els objectius d’aquest i quines 
proves han format part dels cribratges visuals. Finalment, una interpretació dels resultats 
obtinguts, representat estadísticament i amb les conclusions extretes d’aquests. 

Per complementar el treball, s’hi adjunten una sèrie d’articles bibliogràfics d’interès buscats a 
les plataformes virtuals Pubmed, Scopus i Mendeley.  
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2. MARC TEÒRIC 

2.1  OPTOMETRIA 

L’origen de l’actual optometria té lloc a l’Amèrica del Nord. Els òptics-optometristes prevenen, 
detecten i solucionen problemes visuals, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim rendiment visual 
amb la mínima fatiga (CNOO).  

Per fer-ho, estudien l’estat refractiu dels ulls, aspectes que puguin afectar el desenvolupament 
i l’aprenentatge visual, disfuncions binoculars, ergonomia visual, o altres aspectes relacionats, 
com l’entorn o el medi ambient. L’òptica-optometria es troba dins de l’àrea de les Ciències de 
la salut i els seus camps d’investigació aplicats són: l’òptica fisiològica, l’optometria clínica, la 
contactologia, l’entrenament i la reeducació visual, la baixa visió i la instrumentació 
optomètrica. 

L’òptica-optometria s’interessa per la relació entre la llum i la visió amb l’organisme: els ulls 
actuen com a receptors dels estímuls visuals, però és a través de la visió que podem entendre i 
aprendre, mitjançant un procés multi sensorial, perceptiu i cognoscitiu; però també recorre a 
diferents àrees del coneixement, com l’anatomia, biologia, patologia, fisiologia...però de forma 
preferent a una part de la física, la qual ha influït més en el desenvolupament de la humanitat, 
l’òptica.  

Degut a que la majoria de les disfuncions visuals són a distàncies curtes (treball de lectura, 
escriptura, de precisió...), l’optometria pren especial atenció al funcionament del sistema visual 
a aquestes distàncies. 

 

2.2  VISIÓ I APRENENTATGE 

La visió és la capacitat d’interpretar la informació que ens arriba a través dels ulls, per processar 
la informació de l’entorn, obtenir un significat i comprendre allò que veiem. Es podria dir que 
nosaltres naixem amb la vista, però la visió es va adquirint, degut al desenvolupament 
progressiu que experimentem gràcies a la maduració del sistema neurològic, motor i sensorial. 

És important entendre que la visió, llavors, no depèn del tot de la refracció ocular, sinó que 
també entren altres factors, com la habilitat per acomodar i alinear els ulls, o la capacitat de 
poder entendre allò que el nostre cervell ens transmet. Per tant, existeixen un conjunt 
d’habilitats visuals, interrelacionades entre sí, que permeten entendre el que veiem: 
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Fig.1 Font: Augé, M., & Fransoy, M. (2013). Optometria neurocognitiva a l’etapa escolar. Quaderns científics del 
Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de Catalunya, Nº4.  

 

El desenvolupament de la visió inclou la capacitat d’utilitzar els ulls simultàniament de forma 
eficaç i coordinada per identificar, interpretar i entendre la informació visual. Si aquestes 
funcions no es realitzen de forma correcta, amb el pas del temps apareixeran dificultats en el 
procés d’aprenentatge.  

Com a optometristes, tenim la funció de diagnosticar i prescriure el tractament més adient per 
a qualsevol disfunció visual relacionada amb un problema d’aprenentatge.  

En un examen complert del sistema visual podem distingir les següents fases (Augé, M., 
Fransoy, M. 2013): 

- Avaluació de la funció visual 
- Avaluació de l’eficàcia visual 
- Avaluació del processament de la informació visual 

 

 

Fig.1 Habilitats del procés visual (Optometria neurocognitiva a l’etapa escolar. 
Habilitats visuals [Figura] 
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2.3  FUNCIÓ VISUAL 

2.3.1   Agudesa visual i camp visual 

La vista és el sentit que permet percebre la llum de l’exterior i interpretar-la, obtenint així 
informació sobre la mida, forma, color, distància, posició i moviment de tot el que es troba en 
el nostre camp de visió.  

Aquesta es mesura amb l’agudesa visual, que és la nitidesa amb la que reconeixem objectes a 
una determinada distància. La capacitat de detectar el mínim detall depèn de factors òptics i 
neurals. La màxima agudesa visual l’obtenim amb la visió central (la imatge està fixada al centre 
de la màcula), i va perdent nitidesa amb la visió perifèrica (la imatge no està fixada a la màcula). 
Diem que un pacient té una bona agudesa visual o una visió 20/20 quan es discriminen 
clarament les lletres de l’optotip a 20 peus, equivalent a 6 metres de distància. 

 

 
 
 

 
Fig.2 Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Snellen 

El camp visual és l’espai que abasta la visió de l’ull quan està immòbil mirant a un punt fix. 
Aquest inclou el punt en el qual pugem la vista i la seva perifèria. Gràcies al camp visual 
percebem el nostre entorn i tot el que s’hi torba en ell. En un ull sa, els seus límits són: 

- Posició nasal: 60º 
- Posició temporal: 100º 
- Posició superior: 60º 
- Posició inferior: 75º 

 

Fig.2 Optotips per mesurar l’agudesa visual. (Wikipedia, SNELLEN 
[Figura]). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Snellen
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Fig.3 Font: http://heidyaj.blogspot.com/2015/11/vision-binocular-introduccion-el.html 

 

2.3.2   Refracció ocular 

La refracció ocular és el procés de la refracció de la llum procedent dels objectes al travessar 
les diferents capes de l’ull, provocant que les imatges s’enfoquin a la retina, creant una imatge 
nítida, que és transmesa al cervell per poder-la processar. 

Quan l’ull és capaç d’enfocar els raigs de llum just a la retina, sense cap esforç ni l’ajuda de lents, 
es tracta d’un ull emmetrop. (Fig.4) 

En canvi, quan l’ull no refracta correctament la llum que rep, es tracta d’una ametropia, i 
apareixen errors de refracció que poden afectar a l’agudesa visual. Distingim entre: 

 Miopia 
- Causa: L'ull és més llarg del normal, provocant que els raigs de llum s'enfoquin en un 

punt anterior a la retina. (Fig.5) 
- Símptomes: Aclucar els ulls, apropar-se per veure objectes, fatiga visual, cefalees... 

- Tractament: Es compensa amb lents divergents. Pel control de la miopia, una bona 

opció són les lents Orto-K. 

 

 Hipermetropia 

- Causa: L'ull és més curt del normal, provocant que els raigs de llum s'enfoquin en 

un punt posterior a la retina. (Fig.6) 

- Símptomes: Fatiga ocular, cefalees, prurit ocular, cansament... 

- Tractament: Es compensa amb lents convergents.  

 

Fig.3 Representació del camp visual 
monocular i binocular. (Article Visión 

Binocular [Figura]). 

 

http://heidyaj.blogspot.com/2015/11/vision-binocular-introduccion-el.html
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 Astigmatisme 

- Causa: La còrnia no presenta la mateixa curvatura al llarg de la seva superfície, 

provocant que la retina enfoqui en més d'un punt. (Fig.7) 

- Símptomes: visió distorsionada dels objectes a totes distàncies, fatiga visual, 

cefalees, prurit ocular... 

- Tractament: Es compensa amb lents astigmàtiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Font: http://metodobates.net/wp-content/uploads/2014/05/occhio-emmetrope-resized.jpg 

Fig.5 Font: https://www.vissum.com/wp-content/uploads/2016/03/Miop%C3%ADa1.jpg 

Fig.6 Font: https://www.vissum.com/wp-content/uploads/2017/04/Hipermetrop%C3%ADa1.jpg 

Fig.7 Font: https://www.vissum.com/wp-content/uploads/2016/05/Astigmatismo1.jpg 

 

Fig.4 Ull emmetrop: els raigs 
convergeixen en un sol punt de la 

retina. (Área oftalmològica avanzada: 
ERRORES REFRACTIVOS [Figura]). 

Fig.5 Ull miop: els raigs convergeixen per 
davant de la retina. (Área oftalmològica 

avanzada: ERRORES REFRACTIVOS [Figura]). 

 

Fig.6 Ull hipermetrop: els raigs convergeixen 
per darrere de la retina. (Área oftalmològica 
avanzada: ERRORES REFRACTIVOS [Figura]). 

Fig.7 Ull astigmàtic: els raigs convergeixen a 
diversos punts de la retina. (Área 

oftalmològica avanzada: ERRORES 
REFRACTIVOS [Figura).] 

http://metodobates.net/wp-content/uploads/2014/05/occhio-emmetrope-resized.jpg
https://www.vissum.com/wp-content/uploads/2016/03/Miop%C3%ADa1.jpg
https://www.vissum.com/wp-content/uploads/2017/04/Hipermetrop%C3%ADa1.jpg
https://www.vissum.com/wp-content/uploads/2016/05/Astigmatismo1.jpg
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2.3.3   Visió del color 

La visió del color és la capacitat de distingir les diferents longituds d’ona, en un sistema format 
per tres tipus de cons (retina central) i els bastons (retina perifèrica) (Gutiérrez, M. 2008). 

La prevalença de manifestar alguna anomalia en la visió del color és major en el gènere masculí. 

És important que la persona sàpiga que té aquest problema des de ben petit per tenir-ho en 
compte en l’aprenentatge i a totes les activitats del dia a dia. El daltonisme limita l’accés a 
algunes professions en les quals la bona discriminació del color és important. Existeixen 
diferents graus de deficiència al color: 

 Monocromatòpsia: Presenta un sol tipus de con funcional. 

- Monocromatisme de cons 

- Monocromatisme de bastons 

 Dicromatòpsia: presenta dos tipus de cons funcionals. 

- Protanopia 

- Deuteranopia 

- Tritanòpia 

 Tricromates anòmals: Presenten tres tipus de cons funcionals però un d'ells no funciona 

de manera proporcional. 

- Protanomalia 

- Deuteranomalia 

- Tritanomalia 

 

2.4  EFICÀCIA VISUAL 

2.4.1   Motilitat ocular 

La motilitat ocular són tots aquells moviments dels ulls espontanis, automàtics i coordinats que 
el cervell interpreta en una imatge tridimensional i en una orientació precisa dins d’una escena 
visual.   

Una correcta motilitat ocular afecta de manera considerable a l’aprenentatge, ja que d’aquesta 
depenen importats habilitats escolars, com la lectura, l’escriptura, l’equilibri, l’escolta i la 
comprensió, i també l’aprenentatge. 

Per a que sigui possible, és imprescindible que el sistema visual tingui una bona integritat 
anatòmica i funcional dels músculs extraoculars, una integritat neurològica, anatòmica i 
funcional dels pars cranials que innerven els músculs extraoculars i les accions de cadascun 
d’ells. També ha d’haver una adequada coordinació binocular i un correcte control neurològic 
dels moviments de vergència i versió (Peris, E., Vila, N. 2016). 
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Lleis d’innervació motora: 

- Llei de Sherrington (monocular): Quan un ull fa un moviment cap a una determinada 
direcció, els músculs agonistes es contrauen, i els antagonistes es relaxen.  

- Llei de Hering (binocular): Els impulsos nerviosos enviats als músculs oculars per fer els 
moviments a una determinada direcció són simètrics. 

Quan aquestes condicions es compleixen, es poden desenvolupar correctament les habilitats 
de la motilitat ocular: 

 Moviments de fixació: 

Són els que es realitzen quan es manté la fixació monocular o binocular sobre un mateix estímul. 
Són moviments molt ràpids i de poc recorregut. 

 Moviments sacàdics:  

Són els que permeten variar l’atenció d’un estímul a un altre, dins d’una mateixa escena visual, 
canviant la fixació. Es diferencien entre: 

- Moviments sacàdics de gran amplitud: Moviments automàtics per compondre els 
detalls d’una escena.  

- Moviments sacàdics de petita amplitud: Moviments realitzats durant la lectura. Aquests 
van acompanyats d’un moviment de fixació (una pausa), per extreure i comprendre allò 
que s’acaba de llegir.  

Durant la lectura, quan s’arriba al final d’una línia, hi ha un ampli moviment de dreta a esquerra 
que permet passar a la següent línia. Existeix un altre moviment, anomenat moviment de 
regressió, que es realitza quan es va en direcció contrària a la lectura, i pot aparèixer per dues 
causes: 

- Hàbit inadequat durant el procés d’aprenentatge de la lectura, són involuntaris. 
- No hi hagut comprensió del text que s’està llegint i s’ha de fer una relectura. 

 

 

 
Fig.8 Moviments de fixació, sacàdics i de regressió realitzats durant la lectura.  
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Fig.8 Font: https://k39.kn3.net/45A069F98.png 

 Moviments de seguiment 

Són els que mantenen la fixació sobre un objecte en moviment. Són moviments més lents i molt 
utilitzats en activitats esportives, com seguir una pilota en moviment. No tenen tanta relació 
amb la lectura com els dos anteriors. 

 

2.4.2   Acomodació 

L’acomodació visual és el canvi òptic i dinàmic de la potència diòptrica de l’ull, que permet 
modificar el seu punt d’enfoc per objectes llunyans i per objectes propers. Quan aquest està 
relaxat, l’ull enfoca objectes llunyans.  

Es produeix principalment gràcies al cristal·lí li, que permet a l’ull enfocar a diferents distàncies, 
proporcionant una imatge nítida.  

L’acomodació dóna tres respostes fisiològiques, l’anomenada triada proximal (Dr. Perea, J. 
2013):  

- Contracció de la pupil·la (miosis) 
- Convergència 
- Resposta acomodativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9 Font: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/vision/accom.html 

En l’aprenentatge, és important que el sistema visual permeti canviar d’enfoc quan sigui 
necessari, tant per un estímul llunyà (com la pissarra), com per un estímul més proper (com un 

Fig.9 Posició del cristal·lí, en visió llunyana i en visió propera 
(Hyperphysics: ACOMODACIÓN [Figura]). 

https://k39.kn3.net/45A069F98.png
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/vision/accom.html
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llibre). A més, l’acomodació ha de ser eficient, ja que especialment en l’etapa escolar és quan 
més s’exigeix a distàncies curtes.  

 

2.4.3   Visió binocular 

La visió binocular es dóna gràcies a l’ús simultani dels dos ulls, que, junt amb la integració de 
les imatges de cada un d’ells al cervell, ofereix una percepció visual única. Aquesta depèn d’un 
bon funcionament d’ambdós ulls i del cervell: el sistema motor coordina els moviments oculars 
i el sensorial, que rep i integra les dues imatges. 

Les dues imatges d’ambdós ulls es superposen entre sí per donar una sola imatge, 
tridimensional o estereoscòpica, proporcionant un camp de visió binocular. 

Les condicions que exigeix una bona visió binocular són: una correcta integritat anatòmica, una 
bona coordinació motriu i integritat sensorial, una fusió sensorial (les imatges estan ben 
enfocades, amb formes i mides similars), i una bona fusió motriu (ulls alineats en el mateix eix 
visual) (Peris, E., Vila, N. 2016). 

La visió binocular es diferencia en tres graus: 

1- Percepció simultània 

És l’apreciació dels estímuls que es projecten a ambdós ulls alhora, sense arribar a fusionar. 

2- Fusió  

Es dóna quan les dues imatges d’un mateix estímul es formen sobre punts corresponents en 
ambdues retines, aconseguint una única percepció d’aquest. Distingim entre fusió sensorial 
(combinació dels estímuls vistos per separat en una única percepció); i fusió motora (alineació 
dels dos ulls per a mantenir la fusió sensorial).  

3- Estereòpsia 

És la visió tridimensional que ofereix una sola imatge amb relleu i profunditat. 
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2.5  PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ VISUAL 

Les habilitats en el processament de la informació visual permeten reconèixer i discriminar els 
estímuls visuals i són imprescindibles per interpretar-los correctament en funció d’experiències 
prèvies. Dins d’aquestes, també s’hi inclouen altres àrees perceptives com l’auditiva, la motora 
i la orientació amb l’entorn, referint-nos a “habilitats viso-perceptivo-motores” (Borràs, R. 
2008). 

M. Scheiman ho va classificar de la següent manera: 

- Habilitats viso-espacials 
- Habilitats de l’anàlisi visual 
- Habilitats viso-motores 
- Habilitats d’integració auditivo-visual 

 

2.5.1   Habilitats viso-espacials 

És la organització i manipulació visual de l’espai. Aquestes habilitats permeten utilitzar els 
conceptes espacials interns i externs, amb l’objectiu d’interaccionar i organitzar l’entorn. 
Tanmateix, permeten l’aplicació d’aquests conceptes per interpretar la informació visual i 
proporcionar una resposta motora (basta o fina).  

Diferenciem entre: 

- Integració bilateral: Habilitat que permet utilitzar els dos costats del cos simultàniament 

i de forma separada. Es separa entre el costat esquerre i dret, i exigeix un control motor 

adequat i ben desenvolupat. 

- Lateralitat: Constitueix el domini funcional d’un costat del cos sobre l’altre, donant-nos 

una preferència en un dels dos costats del cos (mà, peu, ull...). Visualment, permet 

identificar la dreta de l’esquerra. 

En alguns casos, es pot donar que la preferència de la mà no coincideixi amb la del peu, 

l’ull o viceversa, es parla llavors de lateralitat creuada, i habitualment dóna dificultat en 

la comprensió de dimensions espacials (dalt – baix, davant – darrere, dreta – esquerra). 

- Direccionalitat: Destresa per interpretar direccions i reconèixer la posició dreta i 

esquerra. En l’escriptura, aquesta habilitat s’aplica a conceptes direccionals, com és la 

orientació espacial dels símbols lingüístics, tal com q i p, i com b i d. 
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Dubtem de les habilitats viso-espacials si observem algun d’aquests comportaments: 

Dificultat en l’organització de l’espai, per escriure i/o dibuixar. 

Confusió amb la direccionalitat de les lletres. 

Dificultat per seguir la mateixa línia d’una frase en la lectura. 

Desorientació amb activitats esportives. 

Dificultat per realitzar moviments simultanis i aïllats de cada part del cos. 

Confusió amb la consciència motora de dreta i esquerra i en el desenvolupament d’ambdós 
costats del cos. 

 

2.5.2   Habilitats de l’anàlisi visual 

Contribueixen a l’anàlisi i discriminació de la informació visual, processant així tot el que ens 
envolta, diferenciant lo que ens interessa del que no, i fer ús de la imaginació visual per a 
recuperar la informació visual passada. Permet també distingir entre formes i objectes visuals, 
mitjançant la seva forma, mida, color i orientació. 

Dins d’aquestes habilitats diferenciem: 

- Discriminació visual: Capacitat de distingir estímuls, per la seva forma, orientació, mida 
i color. 

- Figura-fons: Habilitat per diferenciar un estímul principal (de major interès) d’entre 
altres estímuls no tan rellevants. 

- Tancament visual: Determinació de la percepció final d’un estímul sense saber tots els 
seus detalls, tenint una pista prèvia d’aquest. 

- Memòria visual i visualització: Capacitat de reconèixer i recordar posteriorment la 
informació presentada visualment. 

Les habilitats d’anàlisis visual poden estar alterades si en un nen s’hi observa: 

Dificultat per aprendre l’alfabet, reconèixer paraules o conceptes matemàtics. 

Confusió entre semblances i diferències. 

Confusió de paraules que comencen o acaben de forma similar. 

Dificultat per reconèixer una paraula repetida en una pàgina. 

Dificultat en la comprensió de paraules o lletres senzilles. 

Sobregeneralització en la classificació d’objectes. 

Dificultat escrivint i recordant lletres i números. 

Treball lent en comparació a altres companys. 

Presentació incomplerta de treballs. 

Baixa verbalització durant la lectura. 

Poca capacitat per recordar tasques presentades visualment. 

Dificultat al diferenciar la idea principal dels detalls poc importants. 

Dificultat per acabar tasques. 
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Pobra comprensió durant les tasques visuals. 

 

2.5.3   Integració viso-motora 

Descrit com la coordinació ull-mà, són el conjunt d’habilitats que permeten integrar les 
destreses visuals perceptuals, gràcies al moviment motor fi.  

Aquesta habilitat intervé amb gran proporció a l’escriptura: 

- Quan s’aprèn a escriure, la capacitat visual permet guiar la mà en la direcció adequada. 
- Permeten jutjar si la lletra és correcta en mida o forma a mesura que s’aprèn a escriure. 
- Les habilitats motores fines han de ser bones per poder agafar correctament el llapis. 

Un nen pot tenir deficiències en les habilitats d’integració viso-motora si presenta: 

Dificultat en copiar formes de la pissarra. 

Mala presentació en tasques escrites i dibuixos. 

Dificultat per mantenir un espaiat constant i per escriure en línia recta. 

Esborra en excés. 

Respostes orals correctes però dificultats al respondre de forma escrita. 

Dificultat per acabar treballs escrits en temps assignat. 

Dificultat escrivint números en columnes en problemes matemàtics. 

 

2.5.4   Integració auditivo-visual 

Les habilitats d’integració auditivo-visual permeten relacionar els estímuls auditius distribuïts 
temporalment amb estímuls visuals distribuïts espacialment. En elles, és imprescindible la 
capacitat per recordar i identificar la seqüència i espaiat dels sons, i la destresa per integrar 
modalitats visuals i auditives.  

En la lectura, és important aparellar una lletra (estímul visual) amb el so que la representa 
(estímul auditiu). 

Qualsevol d’aquests signes poden ser característics d’un nen amb una integració auditivo-visual 
pobra: 

Dificultat per lletrejar. 

Dificultat per aprendre a llegir fonèticament. 

Dificultat per relacionar els símbols amb el seu so. 
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2.6  ARTICLES BIBLIOGRÀFICS  

A continuació, s’adjunten tres articles obtinguts de la base de dades bibliogràfiques de la pàgina 
web Scopus. Els tres estan relacionats amb el marc teòric, i per assegurar que complementen la 
redacció del treball, les paraules clau per buscar-los han estat vision, learning i screening. 

Article 1: “Erros refractius i ambliopia entre nens analitzats pel programa de visió preescolar 
UCLA al comtat de Los Angeles” 

Es va dur a terme una avaluació retrospectiva del programa de cribratge Preschool Vision 
Program (UPVP) durant 5 anys (del 2012 al 2017), amb l’objectiu d’avaluar l’estat refractiu 
dels alumnes de preescolar de l’UCLA (Universitat de Califòrnia, Los Angeles). 

Per a la realització, la UPVP va procedir amb un cribratge amb l’avaluació de l’agudesa visual i 
l’estat refractiu mitjançant un autorrefractòmetre, sense cicloplegia a 93.097 nens, dels quals 
79.451 que tenien entre 3 i 5 anys d’edat van ser examinats per primer cop i 14.259 van ser 
remesos per cicloplegia si complien els criteris de refracció específics per miopia, 
hipermetropia, astigmatisme o anisometropia. La UPVP va realitzar 6.779 exàmens amb 
cicloplegia en aquesta població, dels quals només s’han inclòs a l’estudi les dades de l’ull dret. 

Un cop fet l’anàlisi, els resultats van indicar que: 

- Un 61% dels nens tenia hipermetropia, un 20% miopia i un 93% astigmatisme.  

- Els nens llatins van presentar una taxa més alta en casos d’astigmatisme i pitjor 

agudesa visual, comparat amb altres ètnies i/o races.  

- Un astigmatisme de -1,50 DC o més en qualsevol dels dos ulls, va predir la necessitat 

d’ulleres el 93% de vegades, augmentant aquest límit a -1,50 DC o més a ambdós ulls 

va incrementar el valor al 96%. 

- 780 nens van presentar ambliopia refractiva, dels quals el 27% tenien ambliopia 

bilateral. 

Com a conclusió de l’estudi, es va extreure que aquestes dades representen la mostra més 
gran de resultats d’un cribratge visual en nens preescolars publicada, i que proporcionen una 
informació addicional dels errors refractius més comuns i la seva relació segons la raça o 
l’ètnia, i quins criteris de cribratge ajuden a identificar amb més precisió aquells alumnes que 
necessiten intervenció per tal d’evitar la pèrdua de visió permanent.  

 

 

 

Article 1 Font: Margines, J.B., Huang, C., Young, A., Mehravaran, S., Yu, F., Mondino, B.J., & Coleman, A. (Febrer 2020). 
“Refractive errors and amblyopia among children screened by the UCLA preschool vision program in Los Angeles 
County”. American Journal of Ophtalmology. Volum (210), pàgines 78-85. (Tipus d’estudi: article). 
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Article 2: “Situació actual i anàlisi de la insuficiència de convergència dels estudiants de 
primària a Nanchong”  

Amb el propòsit d’investigar la prevalença d’insuficiència de convergència (IC) i la seva  relació 
amb l’edat, el gènere i la miopia dels alumnes, es va fer un estudi de cribratge transversal als 
nens de tercer, quart i cinquè de primària de tres escoles de Nanchong, des del mes d’abril 
fins al juny del 2019. Es van dur a terme una sèrie de proves rellevants, com la làmpada de 
fenedura, examen de fons d’ull, agudesa visual, estat refractiu, cover test, punt proper de 
convergència i flexibilitat d’acomodació. A part, també es va passar un qüestionari de 
símptomes d’IC, en el qual una puntuació superior a 221 era considerada un cas positiu.  

Per l’anàlisis, en el qual de 4123 estudiants, 2876 van participar a l’estudi, les dades que es 
van utilitzar van ser les de 2571 participants, dels quals la mitjana d’edat era de 7 a 13 anys. Es 
van obtenir els següents resultats: 

- La prevalença de IC va ser del 12,4% i l’anàlisi no va mostrar diferència entre gèneres.  

- Dels alumnes de tercer, un 12,4% van presentar IC, un 11,3% de quart i 13,5% de 

cinquè, sense alguna diferència significativa entre els tres cursos. 

- La miopia va representar un 15,1% entre els alumnes de tercer, un 24,0% entre els 

alumnes de quart, i un 34,5% entre els alumnes de cinquè, mostrant una diferència 

significativa entre els tres cursos. Dels 641 alumnes miops, un 37,4% han estat 

diagnosticats amb IC, mentre que un 4,15% d’alumnes no miops han presentat IC. 

Amb aquests resultats, es va arribar a la conclusió de que, la prevalença de la insuficiència de 
convergència dels estudiants de primària de Nanchong és de 12,4%, un percentatge més alt 
respecte els estudis anteriors. D’aquests, la prevalença de la IC en alumnes miops ha estat 
significativament major que la dels alumnes no miops. Tot i això, no s’ha trobat 
estadísticament cap diferència entre la prevalença de la IC entre els tres cursos ni el gènere. 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2 Font: Li, L., Li, B., Yang, L.-Y., Yin., C.-M., Zou., & Y.-C. (Febrer 2020). “Current situation and analysis of 
convergence insufficiency of primary school students in Nanchong”. International Eye Science. Volum (20) 
publicació 2, pàgines 366-369. (Tipus d’estudi: article). 



    

23 
Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa  

© Universitat Politècnica de Catalunya, 2020. Tots els drets reservats. 

 

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

Article 3: “Prevalença de la deficiència en la visió del color dels alumnes de la República 
d’Irlanda associats a factors socio-demogràfics” 

L’estudi es va dur a terme amb l’objectiu de determinar la prevalença de dèficits del color de 
la visió (CVD) congènits associats factors socio-demogràfics dins de la República d’Irlanda. 
Aquest estudi ha estat motivat per la importància dels cribratges escolars a edats 
primerenques, per poder tractar a alumnes amb CVD i ajudar en la determinació de la seva 
trajectòria professional i aconsellar en les dificultats escolars. 

Per fer-ho, es van examinar a 1.626 alumnes de diferents escoles (882 nens i 744 nenes), en 
dos grups separats per edat (728 de 6 i 7 anys, i 898 de 12 i 13 anys). El test utilitzat va ser el 
test de visió del color pseudoisocromàtic de Richmond Hardy-Rand-Rittler (quarta edició); i 
plaques de diagnòstic que van servir per determinar el tipus de CVD i en cas de que algun 
participant no reconegués algun dels símbols. 

Un cop realitzats els cribratges, 73 dels nens (8,3%), i i 13 nenes (1,8%), van ser diagnosticats 
amb CVD: 

- El més comú va ser la dèficit amb el verd (deutan): els nens, un 4,8%, i de les nenes el 

0,8%. 

- Un 1,7% dels nens i un 0,1% de les nenes van presentar dèficit amb el vermell (protan); 

i un 1,2% dels nens i un 0,8% de nenes amb dèficit vermell/verd no classificat.  

- Dels alumnes amb dèficit amb el blau (tritan), van ser un 0,5% dels nens. 

- Es va detectar un cas de acromatòpsia basat en un error en totes les plaques de 

diagnòstic. 

- Els participants que eren viatgers (21,0% dels nois i 8,6% de noies) tenien una 

prevalença de CVD més alta dels de raça blanca que no eren viatgers (7,2% dels nois i 

1,0% de les noies) i dels que no eren de raça blanca (5,4% dels nois i 1,1% de les noies). 

- En els nois, el CVD també es va associar amb els que eren bessons i/o havien nascut 

amb un pes baix. 

Un cop finalitzat l’estudi i fet l’anàlisi, es va concloure que aquesta investigació hauria 
d’alertar als metges de la relació entre el CVD i la ètnia dels viatgers, els bessons i els bebès 
amb un pes de naixement baix. La prevalença de CVD trobada va ser similar a estudis 
anteriors on hi havia predominança a les poblacions de raça blanca i més elevada entre els 
participants viatgers. Els cribratges són essencials per assessorar als estudiants amb CVD per 
determinar la seva futura trajectòria professional i per informar als professors de l’impacte de 
CVD en les dificultats a l’escola. 

 

Article 3 Font: Harrington, S., Davison, P.A., & O’Dwyer, V. (Abril 2020). “Prevalence of colour vision deficiency in the 
Republic of Ireland schoolchildren and associated socio-demographic factors”. Clinical and Experimental 
Optometry. Doi 10.1111 / cxo. 13072 (Tipus d’estudi: article). 
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3. METODOLOGIA 

3.1  OBJECTIUS 

La visió dels més petits es troba, avui en dia, davant d’una situació per la qual altres generacions 
anteriors no havien experimentat: des dels inicis de la seva infància, disposen d’una tecnologia 
i uns dispositius electrònics, que exposen el seu sistema visual a un esforç visual considerable. 

Dispositius electrònics com per exemple, un ordinador o una tablet, poden provocar errors 
refractius, el més freqüent, la miopia infantil, apareix al llarg del desenvolupament de l’infant. 

En aquest treball es proposa com a objectiu principal l’avaluació de la funció visual, l’eficàcia 
visual i les habilitats en el processament de la informació visual, incloent: 

- Determinació de l’agudesa visual. 

- Avaluació de l’estat refractiu. 

- Avaluació de l’existència de tròpia o fòria. 

- Avaluació de la visió del color. 

- Anàlisi del sistema binocular:  

- Tres graus de fusió (percepció simultània, fusió, estereòpsia). 

- Punt proper de convergència (PPC). 

- Anàlisi del sistema acomodatiu: 

- Punt proper d’acomodació (PPA).  

- Flexibilitat d’acomodació (FA). 

- Avaluació del sistema oculomotor, és a dir, moviments sacàdics i de seguiment. 

- Anàlisi del processament de la informació visual. 

- Habilitats viso-perceptives, amb el TVPS. 

- Integració inter-hemisfèrica, amb la figura universal. 

- Habilitats viso-motores, avaluant la lecto-escrpitura copiant la Frase de Wold, la 

velocitat lectora amb la prova de Gal·lí, i test DEM. 

La detecció d’algun problema del sistema visual i el seu tractament és un pas imprescindible 
per garantir la correcta i completa funcionalitat dels sistemes involucrats en el procés 
d’aprenentatge (visual, d’escolta i motor) i així evitar el fracàs escolar i assolir els nivells 
d’execució requerits. 

Per això, a través d’aquests cribratges posem com a prioritat aconseguir el millor 
desenvolupament del sistema visual de l’infant, descartant o detectant alguna dificultat que 
pugui diferir en el seu rendiment escolar. 
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3.2  HIPÒTESIS 

Una bona agudesa visual no assegura un desenvolupament eficaç en l’aprenentatge. 

Com ja s’ha explicat al marc teòric, la visió és molt més que veure-hi nítid, és obtenir una imatge, 
processar-la, comprendre allò que veiem i donar un significat. Per tant, qüestionem si els nens 
que avaluarem, presentaran moltes dificultats en les proves de processament de la informació 
visual, tot i si tenen bona agudesa visual. 

 

La hipermetropia és l’ametropia més freqüent en l’edat infantil. 

La majoria d’infants neixen sent hipermetrops, a causa de la falta de desenvolupament de l’ull. 
Aquesta hipermetropia es coneix amb el nom d’hipermetropia infantil o fisiològica. 
Habitualment, abans dels 6 anys, aquesta ametropia desapareix progressivament si el 
desenvolupament ocular és correcte, donant lloc al procés d’emmetropització. 

 

Hi ha més alumnes miops de cinquè i sisè que de segon de primària. 

La miopia, tot i tenir un component hereditari, es desenvolupa durant l’etapa escolar, i pot 
augmentar fins als 18 anys o encara més, ja que està associada al creixement del globus ocular. 
A més, la exposició constant a les pantalles dels dispositius electrònics i les exigències en 
tasques de visió propera també contribueixen a aquest creixement. 

 

Els alumnes de segon presentaran més dificultat en les proves del processament de la informació 
visual que els alumnes de cinquè i sisè. 

En l’aprenentatge de la lectoescriptura, hi ha dues etapes ben diferenciades:  

- Etapa on s’aprèn a llegir (fins als 7 anys), de manera que l’infant aprèn lletra per lletra 

amb l’objectiu de que aconsegueixi reconèixer la paraula. Les habilitats necessàries en 

aquesta etapa són les de tipus perceptiu, com la orientació viso-espacial, la discriminació 

i la memòria visual, més una motilitat ocular precisa. 

- Etapa on es llegeix per aprendre (a partir dels 7 anys), on l’infant ja reconeix les paraules 

senceres gràcies a la seva memòria visual, i és capaç d’extreure’n un significat. És aquest 

el moment en el qual les exigències lectores augmenten, tant en velocitat com en 

comprensió.  
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Les habilitats viso-motores estan menys desenvolupades a segon de primària. 

La coordinació ull-mà, o coordinació oculo-motora, és la que ens permet dur a terme activitats 
en les que utilitzem simultàniament els ulls i les mans:  

- Utilitzem els ulls per dirigir l’atenció i ajudar al cervell a localitzar on es situa el nostre 

cos dins l’espai (propiocepció). 

- Les mans executen la tasca determinada de manera simultània i coordinada, basant-se 

en la informació visual. 

Els nens de segon, com s’ha comentat anteriorment, es troben dins l’etapa d’aprendre a llegir, 
en la qual aquestes habilitats, com la pinça escribana, encara no estan tan desenvolupades com 
en l’etapa de llegir per aprendre. 

 

Els alumnes de cinquè i sisè de primària presentaran millors habilitats oculomotores que els 
alumnes de segon. 

Relacionada amb la hipòtesi anterior, fins als 7 anys, els nens es troben dins l’etapa on aprenen 
a llegir, i encara no han assolit una motilitat ocular tan madura i precisa com els alumnes de 
cinquè i sisè, que ja es troben en l’etapa de llegir per aprendre. 

 

Algun alumne del sexe masculí presentarà alguna anomalia en la visió del color. 

Aquesta alteració, que impedeix veure els colors de manera adequada, és deguda a la falta o al 
mal funcionament d’un o més cons de la retina, i és d’origen genètic, és a dir, un trastorn lligat 
al sexe, ja que el gen afectat es troba en un dels cromosomes sexuals, en aquest cas, un gen 
recessiu lligat al cromosoma X. Això voldrà dir que, els homes que heretin un cromosoma X amb 
el gen defectuós tindran aquesta deficiència. Les dones, només la tindran si els dos cromosomes 
presenten el gen, cosa bastant improbable, ja que hauria d’haver dos progenitors portadors 
d’aquest gen. 

Això explica que els casos d’aquest dèficit en la visió del color siguin poc freqüents: 0,5% de les 
dones i 1 de cada 10 homes presenten alguna de les formes d’aquest trastorn. (Losada, T. 
(2017).  
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3.3  CALENDARI I ORGANITZACIÓ  

Per tal de poder assolir els objectius establerts, ens vam organitzar amb la professora 
Montserrat Augé de la següent manera: 

Dia  

30/10/19 Primera reunió informativa des de la FOOT 
7/11/19   Inici del període per sol·licitar el TFG  
15/11/19 Fi del període per sol·licitar el TFG  
20/12/19 Reunió amb la professora Montserrat Augé 
12/02/20 Escola Cavall Bernat (Barcelona) 
13/02/20 Escola Cavall Bernat (Barelona) 
19/02/20 Escola Cavall Bernat (Barcelona) 
20/02/20 Escola Cavall Bernat (Barcelona) 
4/03/20 Escola Rivo Rubeo (Rubí) 
5/03/20 Escola Rivo-Rubeo (Rubí) 
18/05/20 Assistència a la conferència del Dr. Jorge Catalan “Organización del sistema 

nerviosos y trastornos de aprendizaje” i posteriorment reunió amb la professora 
Montserrat Augé 

2/06/10 Reunió amb la professora Montserrat Augé 

 

A la reunió informativa impartida a la FOOT, se’ns van indicar les pautes per assignar el TFG, 
procedir amb la seva matrícula, el desenvolupament i dipòsit d’aquest. 

Per la inscripció, durant el període de sol·licitud, els professors fan una sèrie de propostes de 
treballs, de les quals els alumnes sol·licitem el treball que més ens interessi. A continuació, és 
el professor qui accepta a l’estudiant per a realitzar la seva proposta, i així, l’estudiant ja està 
inscrit. 

Abans de realitzar els cribratges, durant el mes de novembre, la Montserrat Augé es va posar 
en contacte amb les escoles on es tenia plantejat dur a terme les proves visuals, anunciant quin 
era l’objectiu i finalitat de la seva realització, el període de temps que suposaria i a quins cursos 
avaluaríem. Un cop organitzada amb l’escola, durant el mes de desembre i gener es van 
elaborar i entregar a les famílies dels alumnes una carta informativa (veure annex.3) i una carta 
de consentiment (veure annex.1) per obtenir el permís per realitzar les proves, junt amb un 
qüestionari de signes i/o símptomes de l’alumne (veure annex.2).  

Al desembre, la directora del TFG, la Montserrat Augé ens va reunir a les alumnes que havíem 
escollit la seva proposta de treball per tal de comentar i explicar quins eren els objectius 
d’aquest, com ens organitzaríem a les escoles, les proves que realitzaríem als alumnes, pautes 
per redactar la memòria... 
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Per procedir amb els cribratges, vam establir principalment els matins dels dimecres i els dijous 
per anar a les escoles, i ho vam organitzar de la següent manera: 

 Durant el mes de febrer, ens vam reunir els dies 12, 13, 19 i 20 d’aquest mes a l’escola 

Cavall Bernat (Barcelona). Durant aquestes quatre sessions vam estar primer amb els 

alumnes de 2on de primària, i els últims dos dies amb els alumnes de 5è i 6è de primària.  

 Durant el mes de març, els dies 4 i 5 vam anar a l’escola Rivo Rubeo (Rubí), i vam poder 

fer els cribratges a alumnes de 2on de primària.  

Com que, junt amb la Montserrat Augé érem un total de cinc persones, vam distribuir les proves 
de tal manera que dues passaven les proves del TVPS, el DEM, la frase copiada de Wold, la prova 
de Galí i la figura universal. Una altra, passava les proves de binocularitat i acomodació, i també 
el Test d’Ishihara; una altra també passava el DEM i altres proves que quedaven, i la Montserrat 
Augé prenia l’agudesa visual, feia la retinoscòpia i el subjectiu, seguit de l’avaluació de 
moviments sacàdics i de seguiment i el cover test.  

Les proves per les que passaven els nens són les que s’han enumerat  als objectius, i que es 
troben descrites més endavant. Cal remarcar que la Figura Universal només s’ha fet per als 
alumnes de 2on, ja que és la única edat assenyalada per la prova.  

Durant el mes de febrer , mentre anàvem realitzant els cribratges, ens vam dividir les fitxes dels 
resultats i vam redactar un informe de cada alumne, on es troba la interpretació de les proves, 
i si podria ser necessària o no una avaluació més extensa. També vam poder començar amb el 
marc teòric. 

El mes de març i abril el vam poder dedicar a seguir amb la redacció del marc teòric i dels 
informes, seguit de l’anàlisi estadístic i la redacció de la memòria. 

Durant el mes de maig es va redactar la part estadística i es va fer la recerca bibliogràfica sobre 
articles d’interès. També ens vam reunir amb la professora Montserrat Augé via online, per fer 
el seguiment del treball, propostes, resoldre dubtes...  

El mes de juny es va dedicar a acabar de redactar el cronograma, les conclusions i part de la 
redacció, a més de corregir o millorar qualsevol punt del treball. El dipòsit d’aquest també es 
va realitzar durant aquest mes. 
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A continuació s’hi adjunta el cronograma del procés: 

 OCT. NOV. DES. GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. 

Tria i 
assignació del 
treball 

         

Elaboració de 
cartes i fitxes 

         

Organització 
amb els 
centres 

         

Consentiments 
informats i 
qüestionaris 
als pares 

         

Realització 
dels cribratges 

         

Redacció del 
marc teòric 

         

Elaboració 
d’informes per 
als pares 

         

Anàlisi de 
resultats 

         

Recerca 
bibliogràfica 

         

Reunió amb la 
tutora del TFG 

         

Redacció del 
treball  

         

Dipòsit del 
treball 

         

 

Afectació per la Covid-19 

El dia 14 de març del 2020, es va decretar a Espanya l’estat d’alarma degut a la Covid-19. Això 
va suposar per al treball l’anul·lació dels cribratges que ens quedaven, és a dir, acabar a l’escola 
Rivo Rubeo, i per això, l’anàlisi estadístic comptarà amb 51 alumnes dels 101 que han passat els 
cribratges visuals; també ens ha suspès l’assistència a la xerrada informativa des de l’escola. 
Degut a les condicions de confinament, ens hem trobat amb la impossibilitat de poder fer la 
part estadística de la manera plantejada, que era amb les fitxes on s’hi trobaven anotades totes 
les dades necessàries de cada prova, i l’hem fet partint de la informació que es troba redactada 
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als informes preparats per als pares. Com alternativa, s’ha fet una recerca bibliogràfica d’articles  
als portals Pubmed, Mendeley, Scopus. 

 

3.4  LOCALITZACIÓ  

Els cribratges van ser realitzats a dues escoles: 

Escola Cavall Bernat 

Adreça: Carrer Badal 113; 08014 Barcelona. 

Els 51 alumnes avaluats han estat 21 nens de 2on de primària (6-7 anys) i 30 nens de 5è i 6è de 
primària (10-12 anys). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 Font: https://escoles.barcelona/es/escola-cavall-bernat-primaria 

 

Escola Rivo Rubeo 

Adreça: Carrer de la Gràcia, S/N; 08191 Rubí, Barcelona. 

Els 50 alumnes avaluats han estat nens de 2on de primària (6-7 anys). 

Fig.10 Façana de l’escola Cavall Bernat. (Escoles de 
Barcelona [Imatge]). 

https://escoles.barcelona/es/escola-cavall-bernat-primaria
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Fig.11 Font: https://www.rubitv.cat/noticia/655/escola/rivo/rubeo/denuncia/falta/conserge/des/fa/setmanes 

 

3.5  CRIBRATGES VISUALS: PROVES REALITZADES  

Un cribratge visual consta d’un conjunt de tests dissenyats per identificar el màxim número 
d’individus amb possibles problemes visuals. Per fer-ho, es duen a terme una sèrie de protocols 
específics en funció de la població a la que s’està examinant (infants, joves, adults o ancians...). 

Com que la població a la que nosaltres hem examinat han estat alumnes d’entre 6 a 12 anys, i 
volíem avaluar la qualitat de la seva funció i eficàcia visual, i les seves habilitats en el  
processament de la informació visual, les proves realitzades han estat: 

 

3.5.1   Estat refractiu 

Material utilitzat: 

 

 

Identificació Gx

• Frontofocòmetre

Mesura agudesa visual

• Optotip 

• Oclusor translúcid

Retinoscòpia i 
subjectiu

• Retinoscopi

• Regla esquiascòpica

Fig.11 Façana de l’escola Rivo Rubeo. (Rubitv [Imatge]). 

https://www.rubitv.cat/noticia/655/escola/rivo/rubeo/denuncia/falta/conserge/des/fa/setmanes
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- Identificació de la correcció habitual i mesura de l’agudesa visual 

Abans de mesurar l’agudesa visual, anotem si l’alumne porta ulleres i per a quin ús les duu 
(només per llegir, per tot ús, per veure la pissarra...). En cas que en porti, mirem la graduació al 
frontofocòmetre.  

Inicialment, prenem la seva agudesa visual, monocularment i binocularment amb la correcció 
habitual, en visió llunyana, i si s’escau, en visió propera. 

- Retinoscòpia  

Tot seguit, es realitza la retinoscòpia, un mètode que ens permet determinar el poder refractiu 
de l’ull, interpretant la llum reflectida a la seva retina a l’il·luminar-la amb el retinoscopi. Aquest 
reflex lluminós procedent de la retina és el reflex retinià i en funció del moviment que presenti  
es determina el valor aproximat de l’ametropia (Peris, E., Vila, N. 2016). 

Amb el mirall pla, si una ombra és directa, és a dir, que el reflex es mou a favor del moviment, 
es neutralitza amb lents positives. 

En canvi, si la ombra és inversa, és a dir, que el reflex es mou al contrari del moviment, es 
neutralitza amb lents negatives. 

Un cop ja està neutralitzat el reflex (no s’observa cap ombra), hem arribat al punt neutre, i ja es 
pot deduir l’estat refractiu. 

 

 

 

 

 

Fig.12 Font: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/optometria/retinoscopia.pdf 

- Subjectiu 

Un cop feta la retinoscòpia, afinem valor d’esfera i cilindre amb el subjectiu, segons les 
indicacions de l’alumne, partint del valor brut del retino a l’ullera de prova. Busquem sempre la 
millor agudesa visual possible, mantenint l’acomodació relaxada.  

 

Fig.12 Ombres que s’observen al fer retinoscòpia. (Martín, R. 
OPTOMETRÍA I, RETINOSCOPÍA [Figura]). 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/optometria/retinoscopia.pdf
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3.5.2   Visió binocular i acomodació 

Material utilitzat: 

 

- Cover Test 

És la prova que avalua la presència i magnitud d’una fòria o tròpia: 

Cover Test unilateral: Tapem i destapem un ull, observant el moviment del contra lateral. 
Descartem així l’existència d’alguna tròpia. 

Cover Test bilateral: Tapem i destapem un ull, observant el moviment del mateix. Valorem així 
l’existència d’alguna fòria.  

Cover Test alternant: Alternem l’oclusor entre l’ull dret i l’ull esquerre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cover Test

•Oclusor

•Optotip per a 
VL

•Estímul de 
fixació per a 
VP

Tres graus de 
visió binocular

•Prisma base 
superior

•Llum puntual

•Filtre vermell

•Test Randot i 
ulleres 
polaritzades

PPC i PPA

•Estímul de 
fixació

•Estimul 
acomodatiu

•Regle

•Oclusor

Visió del color

•Test 
d'Ishihara

Flexibilitat 
d'acomodació

•Flipper amb 
lents de +2,00 
D i -2,00 D

•Text amb 
lletres

Fig.13 Possibles casos davant del Cover Test, amb endotròpia, exotròpia, 
endofòria i exofòria. (Berrios, H. (2013) ESTUDIO SENSORIOMOTOR 

[Figura]). 

 

Fig.13 Possibles casos davant del Cover Test, amb endotròpia, exotròpia, 
endofòria i exofòria. (Berrios, H. (2013) Estudio Sensoriomotor. [Figura] 
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Fig.13 Font: http://tecnologiamedicaoftalmo.blogspot.com/2018/06/catedra-n-11-estudio-sensoriomotor.html 

La mesura es fa tant en visió llunyana com en visió propera, i en cada cas hem de valorar la 
comitància. 

- Graus de visió binocular 

Percepció simultània: Fem la prova del prisma de base vertical, col·locant davant d’un dels ulls 
del nen un 10△BS, i preguntem quantes llums veu. Si té PS, hauria de veure’n dues, una dalt i 
l’altra baix. Si només en veu una, sospitaríem d’una supressió, indicant en quin ull, i si és 
alternant o intermitent. 

Fusió: Realitzem la prova del filtre vermell, posant davant d’un dels ulls un filtre vermell i li 
presentem al nen amb els dos ulls oberts una llum puntual. Preguntem quantes llums veu i de 
quin color, i valorem si aquesta fusió és estable o inestable. El nen hauria de respondre que veu 
una sola llum i d’un color rosat. Repetim amb el filtre a l’altre ull. 

Estereòpsia: L’avaluem amb el test de Randot. 

- Punt proper de convergència (PPC) 

Aquesta prova permet avaluar la màxima capacitat de convergència, mantenint l’alineació dels 
eixos visuals sobre el punt d’interès. 

Per avaluar-ho, apropem un estímul de fixació fins que el nen ens indica que hi veu doble 
(ruptura), i l’allunyem fins que en torni a veure un (recuperació). Es repeteix la prova 3 vegades. 
Es considera un valor normal quan el PPC es troba entre els 5-10 cm. 

És important que la convergència sigui bona i estable a una distància habitual de treball, ja que 
si la visió binocular no és del tot estable, pot haver simptomatologia, o alteracions sensorials, 
com una supressió (Borràs, R., Gispets, J., Ondategui, J.C., Pacheco, M., Sánchez, E., Varón, C. 
1996). 

- Visió del color 

Per valorar la capacitat de discriminació dels colors, passem al nen el Test d’Ishihara, el qual es 
tracta d’una sèrie de làmines que contenen una sèrie de punts de diferents mides i colors 
distribuïts de forma estratègica, donant l’aparença d’un número. El resultat esperat per part 
del nen és que vegi correctament tots els números que li presentem, per això, qualsevol error 
ens podria fer sospitar d’alguna alteració en la visió del color, com un daltonisme. 

 

http://tecnologiamedicaoftalmo.blogspot.com/2018/06/catedra-n-11-estudio-sensoriomotor.html
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Fig.14 Font: 
https://images.ctfassets.net/u4vv676b8z52/6tpwrD6xE7eAVT48WiRO8G/c297e5ac62976a3782107f840b7650fa/
color_blind_eye_exam.png_h_250 

- Punt proper d’acomodació (PPA) 

Per trobar el punt més pròxim on es pot acomodar, el nen observa fixament un estímul 
acomodatiu, i l’ apropem des de 30-40 cm fins que hi ha visió borrosa. En principi, només fem 
la prova binocularment, sempre i quan el PPA es trobi a 8 cm o menys. Si ens trobem amb una 
distància més llunyana, repetim la prova monocularment. 

- Flexibilitat d’acomodació 

És la prova qualitativa que avalua l’habilitat del nen per variar l’enfocament amb canvis bruscs, 
és a dir, la capacitat del seu sistema visual per fer canvis diòptrics de manera precisa i còmoda.  

Primerament, farem la prova binocular, col·locant una imatge nítida a uns 30-40 cm i 
anteposant davant del nen lents positives de +2,00 D i canviar-les a lents negatives de -2,00 D 
quan hi vegi nítid. Això compta com un cicle, i repetim durant 1 minut. El valor esperat és que 
el nen hagi realitzat un mínim de 12cpm (cicles per minut), si no és així, repetim la prova 
monocularment i anotem si falla més amb lents positives o amb lents negatives. 

 

 

 

 

Fig.14 Diferents presentacions que trobem al Test d’Ishihara. (All about vision: PRUEBA DE 
DETECCIÓN DE DALTONISMO [Figura]). 

https://images.ctfassets.net/u4vv676b8z52/6tpwrD6xE7eAVT48WiRO8G/c297e5ac62976a3782107f840b7650fa/color_blind_eye_exam.png_h_250
https://images.ctfassets.net/u4vv676b8z52/6tpwrD6xE7eAVT48WiRO8G/c297e5ac62976a3782107f840b7650fa/color_blind_eye_exam.png_h_250
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3.5.3   Avaluació dels moviments sacàdics, de seguiment i el test DEM 

Material utilitzat 

 

Per avaluar els moviments de seguiment, és a dir, els que mantenen la fixació sobre un objecte 
en moviment, indiquem a l’alumne que miri fixament a la bola de la barnilla de Wolff, i segueixi 
el moviment d’aquesta, mantenint el cap quiet. Aquesta bola es situa a 40 cm i s’ha de seguir 
correctament el moviment seguint les diferents posicions de mirada. Els moviments es realitzen 
de forma lenta i suau. Anotem de la següent manera: 

- S (suau), si el moviment és llis, sense salts. 

- P (precís), si el moviment va d’acord amb la bola de la barnilla, sense retards ni 

anticipacions. 

- E (extens), si assoleix totes les posicions de mirada correctament. 

- C (complert), si és capaç de realitzar totes les posicions de mirada sense la necessitat de 

moure el cap. 

L’alumne que no presenti dificultats, s’anotarà SPEC, en cas contrari, s’indica en quina part de 
la prova ha fallat. 

Per l’avaluació de moviments sacàdics de gran amplitud, és a dir, els moviments automàtics 
per compondre els detalls d’una escena, col·loquem a 40 cm de l’alumne les dues barnilles de 
Wolff, les quals es troben separades uns 25 cm. Anomenem quina és la bola 1 i quina és la bola 
2, i a mesura que les anem anomenant, el nen ha de mirar-les alternativament sense moure el 
cap, al ritme que marquem. Durant la realització, observem la suavitat i la precisió dels 
moviments oculars: si hi ha possibles retards (hipomètrics), o pel contrari, el nen va més ràpid 
(hipermètrics), i si aquests van acompanyats del moviment del cap.  

Per als resultats, anotem: 

+1: Impossibilitat de realitzar la prova. 

+2: Dificultats per realitzar la prova. 

+3: Bé en l’execució de la prova. 

+4: Prova molt ben executada (moviments molt suaus i precisos). 

 

Moviments de seguiment i sacàdics de 
gran amplitud

•Barnilles de Wolff
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Fig.15 Font: https://www.optomedica.com/prodotti/ortottica/test-vari/ 

 

El test DEM (Developmental Eye Movement) és el que permet avaluar qualitativament els 
moviments sacàdics de petita amplitud amb una demanda cognitiva baixa, amb la intenció de 
que no alteri la interpretació dels resultats visuals. Gràcies a aquesta prova, es poden valorar 
els moviments sacàdics en la lectura, sense la intervenció de factors de descodificació 
fonològica o de comprensió lectora (Argilés, M., Garabito, M).  

Aquest test està preparat per a nens escolars d’entre 6 a 13 anys i els resultats es classifiquen 
segons aquests rangs d’edat (veure annex. 11). 

La prova es divideix en quatre tests: 

- Pre-test: Una sèrie de números en una fila, i es realitza com a prova prèvia per valorar 

el coneixement dels números. S’ha d’indicar que no es podrà utilitzar el dit per seguir la 

lectura durant tota la prova. 

- Test A (Fig16): Consta de 40 números distribuïts en dues columnes. Es tracta d’indicar 

quant de temps tarda el nen en llegir-los, seguint l’ordre vertical. Anotem TVA. 

- Test B (Fig.17): És com el test anterior, uns altres 40 números distribuïts en dues 

columnes, comptem el temps que tarda el nen en llegir-los de manera seqüencial. 

Anotem TVB. 

Fig.15 Barnilles de Wolff (Opto medica 
oftamologia) 

https://www.optomedica.com/prodotti/ortottica/test-vari/
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Es suma TVA i TVB i obtenim el temps que el nen tarda en llegir 80 números orientats 
verticalment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16, Fig.17 Font: http://www.acotv.org/es/area-profesional/estudios-y-publicaciones/294-evaluacion-y-
tratamiento-de-los-movimientos-sacadicos-oculares 

 

- Test C (Fig.18): Consta de 80 números separats per un inter-espaiat variable i distribuïts 

en 16 files. Es tracta de llegir-los ordenadament i anotar el temps que tarda el nen.  

 

Es compten els errors, tenint en compte: 

- Errors de substitució (s). 

- Errors d’addició (a). 

- Errors d’omissió (o). 

- Errors de transposició (t). 

 

Fig.16, Fig 17. Test A (figura esquerra) i Test B (figura dreta). (Argilés, 
M. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS SACÁDICOS 

OCULARES [Figura]). 

http://www.acotv.org/es/area-profesional/estudios-y-publicaciones/294-evaluacion-y-tratamiento-de-los-movimientos-sacadicos-oculares
http://www.acotv.org/es/area-profesional/estudios-y-publicaciones/294-evaluacion-y-tratamiento-de-los-movimientos-sacadicos-oculares
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Fig.18 Font: http://www.acotv.org/es/area-profesional/estudios-y-publicaciones/294-evaluacion-y-tratamiento-de-
los-movimientos-sacadicos-oculares 

 

Obtindrem el valor del temps net a través de la fórmula següent: 

𝐴𝐷𝐽 𝑇𝐼𝑀𝐸 = 𝑇𝐼𝑀𝐸 𝑥 
80

(80 − 𝑜 + 𝑎)
 

 

Finalment, es calcula el rati, dividint el temps horitzontal pel temps vertical. 

 

Amb el rati, el temps horitzontal i el temps vertical, es poden interpretar clínicament els 
resultats en funció de l’edat: 

Temps vertical Temps horitzontal Rati Interpretació 

Normal Normal Normal Tipus I: Bones 
habilitats 
oculomotores fines. 

Normal Elevat Elevat Tipus II: Dificultat en 
habilitats 
oculomotores fines. 

Elevat Elevat Normal Tipus III: Dificultat 
en reconeixement i 
expressió. 

Fig.18 Test C (Argilés, M. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 
MOVIMIENTOS SACÁDICOS OCULARES [Figura]). 

http://www.acotv.org/es/area-profesional/estudios-y-publicaciones/294-evaluacion-y-tratamiento-de-los-movimientos-sacadicos-oculares
http://www.acotv.org/es/area-profesional/estudios-y-publicaciones/294-evaluacion-y-tratamiento-de-los-movimientos-sacadicos-oculares
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Elevat Molt elevat Elevat Tipus IV: Dificultat 
en les habilitats 
oculomotores fines i 
en el reconeixement 
i expressió 

 

Taula.1 Font: Unidad III: Optometría infantil. HABILIDADES Y DISFUNCIONES DE LA MOTILIDAD OCULAR: SACÁDICOS 
DE PEQUEÑA AMPLITUD [Taula]  

 

3.5.4   TVPS 

El Test of Visual Perception Skills avalua les habilitats visuals implicades en el procés lector, en 
nens d’entre 4 a 18 anys. Els valors de normalitat es distribueixen segons l’edat del nen avaluat 
(veure annex.12). 

 Aquest test consta de 7 subtests, cadascun de 16 làmines. Les àrees visuals avaluades en 
cadascun dels subtests són: 

- Discriminació visual: Habilitat per distingir patrons i figures, segons la seva forma, 

orientació i mida. 

- Memòria visual: Habilitat per reconèixer un estímul després d’un breu període de 

temps. Avalua la capacitat de coneixement i memòria de la informació presentada 

visualment. 

- Relació espacial: Habilitat per relacionar i percebre la posició d’objectes en l’espai, ja 

sigui la posició del mateix o en relació a la posició relativa d’altres objectes  

- Constància de forma: Habilitat per a reconèixer formes, encara que siguin de diferent 

mida, color o es trobin en una altra direcció. En l’escriptura, permet distingir lletres, 

números o paraules, independentment de la grafia. 

- Memòria seqüencial: Habilitat per memoritzar una seqüència de patrons. En la lectura, 

és important per les paraules llargues o per càlculs matemàtics. 

- Figura-fons: Habilitat per identificar un objecte dins d’un fons complex o amb altres 

patrons. 

- Tancament visual: Habilitat per identificar una figura quan aquesta està 

desfragmentada. 

D’aquests 7 subtests, els que vam passar van ser: 

- Discriminació visual (Fig.19): “Observant la figura que hi ha a la part superior de la 

làmina, quina diries que és exactament igual de les 5 que hi ha sota?”. 

Taula 1. Interpretacions clíniques del DEM  
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- Memòria visual (Fig.20): “Observa atentament aquesta figura, en 5 segons girarem la 

pàgina i l’hauràs de trobar d’entre les 5 noves figures que veuràs”. 

- Relació espacial (Fig.21): “Et mostro 5 figures amb unes formes i direccions 

determinades, quina és diferent de la resta?”. 

-  Tancament visual (Fig.22): “Tens dalt de la làmina una figura complerta, amb una forma 

i orientació determinada. Baix, hi observes 4 figures que estan incomplertes. Quina 

d’aquestes seria idèntica a la figura complerta?”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19, Fig.20 Font: Borràs, R. (2008) RESUMEN SOBRE HABILIDADES PARA EL PROCESAMIENTO VISUAL DE LA 
INFORMACIÓN (HPVI) [Figura]). 

 

Fig.19 Test de discriminació visual 

Fig.20 Test de memòria visual 
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Fig.21, Fig.22 Font: Borràs, R. (2008) RESUMEN SOBRE HABILIDADES PARA EL PROCESAMIENTO VISUAL DE LA 
INFORMACIÓN (HPVI) [Figura]). 

 

3.5.5   Prova de Galí 

La prova de Galí consta d’una sèrie de texts escrits en català, que seleccionarem en funció de 
l’edat del nen que estem avaluant. Es tracta de que el nen llegeixi tot el text (veure annex.8 i 
annex.9), des del títol fins a la última línia, sense interrupcions ni distraccions, i no pot guiar-se 
amb el dit. Si pot ser, la lectura hauria de ser clara i ràpida. Des de que comença a llegir, es 
cronometra un minut, i s’anota fins on s’ha quedat de la lectura. Tot i això, esperem fins que el 
nen acabi de llegir tot el text.  

Anotem les lletres que ha llegit en un minut, indicant el número que es troba al final de cada 
línia. A més, també indiquem la posició del nen, com agafava el llapis, la distància a la que llegia 
i l’atenció que tenia (si li costava, si es distreia amb facilitat...). 

 

Fig.21 Test de relació espacial 

Fig.22 Test de tancament visual 
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Fig.23 Font: https://sites.google.com/a/xtec.cat/avaluacio2/_/rsrc/1566236965832/quisom/velocitat-lectora/ 

 

3.5.6   Frase copiada de Wold 

La prova de Wold és un text breu que el nen ha de copiar, si pot ser, amb lletra lligada. Es 
cronometra el temps que tarda en escriure tot el text, i anotem les lletres per minut (LPM) 
assolides. Mentre el nen està escrivint, ens hem de fixar en com agafa el llapis, en quina 
distància escriu, i el comportament i l’atenció que presenta. Aquesta prova és molt similar a 
quan s’ha de copiar un text de la pissarra, i és una tasca necessària per a un bon 
desenvolupament en l’aprenentatge. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.24 Font: Ferran, R. (2017) ANÀLISI DE LES HABILITATS VISO-MOTORES I VISO-PERCEPTIVES EN ESCOLES DE 
L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. [Figura]). 

Fig.23 Barems velocitat lectora (Xtec: VELOCITAT 
LECTORA [Figura]). 

Fig.24 Text utilitzat per la frase copiada de Wold 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/avaluacio2/_/rsrc/1566236965832/quisom/velocitat-lectora/


    

44 
Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa  

© Universitat Politècnica de Catalunya, 2020. Tots els drets reservats. 

 

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

3.5.7   Figura universal 

La prova de la figura universal ens permet avaluar la detecció de problemes d’integració inter-
hemisfèrica. Aquesta integració es tracta de: 

- Hemisferi esquerre: percep imatges en detall (imatges centrals). 

- Hemisferi dret: elabora les imatges globals (imatges perifèriques). 

- Cos callós: relaciona i unifica la informació sensorial rebuda pels dos hemisferis, 

mantenint-los conscients.  

En l’aprenentatge, és una estructura fonamental, ja que gràcies a ella podem desenvolupar una 
bona atenció, memòria, funcions visuals, auditives, el llenguatge i la consciència corporal 
(Argilés, M. 2015). 

La prova només és per a nens de 6 a 7 anys i ens indica la capacitat del nen per rebre informació 
de cada hemisferi cerebral, així com l’habilitat per creuar la línia mitja, és a dir, la que correspon 
al cos callós.  

Les instruccions per la prova són: presentar la figura al nen, fent que la línia mitja del rectangle 
coincideixi amb la línia mitja del nen. Li indiquem que copiï la figura exactament igual, sense 
moure el full i sense esborrar. 

 

 

 

 

 

 

Dins de la figura, els diferents traços que la formen ens permeten avaluar la part perifèrica (Fig. 
26), la part central (Fig.27) i informació del cos callós (Fig.28): 

 

 

 

 

Fig.25 Figura universal 

Fig.26 Fig.27 Fig.28 
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Fig.25, Fig.26, Fig.27, Fig.28 Font: Argilés, M. (2015) LA FIGURA UNIVERSAL [Figura] http://www.acotv.org/es/blog/7-la-
figura-universal-2 

 

L’ordre ideal és: primer el rectangle, després la línia vertical, seguida de la horitzontal, i 
finalment, les diagonals. 

 

4.  ANÀLISI ESTADÍSTIC I RESULTATS 

La mostra utilitzada per aquest anàlisi és de 51 alumnes de l’Escola Cavall Bernat. L’anàlisi 
següent està dividit entre els 21 alumnes de 2on de primària, és a dir, de 6 i 7 anys, i els 30 
alumnes de 5è i 6è de primària, d’entre 10 a 12 anys. Es tenen en compte totes les proves (des 
de la funció visual, l’eficàcia visual, i el processament de la informació visual): 

Alumnes de 2on de primària 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per fer l’anàlisi estadístic, s’ha extret la informació i les dades dels informes realitzats per als 
pares (veure annex.4), en el qual se’ls comunica si els resultats de les diferents proves dels 
cribratges visuals són o no normals per l’edat del seu fill, és a dir, si entren dins del rang dels 
valors de normalitat establerts, segons cada prova.  

Gràfica.1 Distribució per sexe dels alumnes de 2on de primària de l’escola Cavall Bernat (Font pròpia) 

67%

33%

DISTRIBUCIÓ ALUMNES 2N DE PRIMÀRIA

Nens Nenes

http://www.acotv.org/es/blog/7-la-figura-universal-2
http://www.acotv.org/es/blog/7-la-figura-universal-2
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A més, s’ha tingut en compte que el contingut és d’informació explicativa, ja que és adreçada 
per a les famílies dels alumnes. Per tant, s’ha proposat analitzar els següents aspectes: 

 

Quants alumnes presenten una AV ≥ a la unitat, binocularment? Quants presenten una AV ≤ 
a la unitat, binocularment? 

 

 

Pel que fa els alumnes de segon, els resultats indicarien que més de la meitat de la classe, un 
76% d’ells presenten una AV igual o major a la unitat, amb correcció habitual o sense. 

 

76%

24%

AV DELS ALUMNES DE 2ON

Igual o major a la unitat binocularment Menor a la unitat binocularment

Gràfica.2 Resultats en l’agudesa visual binocular amb correcció o sense prèvia (Font pròpia) 
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Dels alumnes que presenten bona AV, quin percentatge han resultat tenir alguna ametropia 
i quin percentatge són emmetrops? I dels alumnes que presenten una AV ≤ a la unitat, quin 
percentatge és hipermetrop i quin és miop? 

 

 

 

Dels alumnes que arriben a la unitat binocularment, un 67% són emmetrops, un 33% 
hipermetrops, i cap alumne d’aquest grup ha resultat ser miop. 

Dels alumnes que no arriben a la unitat binocularment, un 60% són miops, un 20% hipermetrops 
i un 20% emmetrops, dels quals podria deure’s a que els primers casos necessiten actualitzar la 
graduació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica.3 Prevalença de l’estat refractiu en 
alumnes amb bona agudesa visual a ambdós ulls 

(Font pròpia) 

Gràfica.4 Prevalença de l’estat refractiu en alumnes 
amb agudesa visual menor de la unitat en ambdós 

ulls (Font pròpia) 

67%

33%

0%

AV ≥ 100%

Emmetrop Hipermetrop Miop

20%

20%60%

AV ≤ 100%

Emmetrop Hipermetrop Miop
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De tota la classe, llavors, quants alumnes en total són miops i quants alumnes són 
hipermetrops? 

 

 

 

Si comptem amb tots els alumnes, independentment de l’AV, en aquesta classe de segon hi 
predominen alumnes emmetrops, sent-ne un 52%, seguits d’alumnes hipermetrops i havent un 
percentatge menor de miops. 

19%

29%

52%

ESTAT REFRACTIU DE TOTS ELS ALUMNES DE 2ON

Alumnes miops Alumnes hipermetrops Alumnes emmetrops

Gràfica.5 Prevalença de l’estat refractiu en tots els alumnes de 2on als que es van realitzar els 
cribratges (Font pròpia) 
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Quants alumnes presenten algun problema d’acomodació i/o binocularitat? Quina condició 
hi predomina? 

 

 

En quan a problemes acomodatius i/o de binocularitat, un 43% dels alumnes de segon sí en 
presenten, existint en tots d’ells problemes acomodatius. 

 

Gràfica.6 Alumnes que presenten problemes 
d’acomodació i/o binocularitat (Font pròpia) 

Gràfica.7 Dels alumnes que sí presenten problemes d’acomodació 
i/o binocularitat, en quina prevalença (Font pròpia) 

43%

57%

PROBLEMES EN 
ACOMODACIÓ I/O 

BINOCULARITAT

Sí No

100%

0%0%
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Dels alumnes que presenten una AV ≥ a la unitat, quin percentatge presenta alguna dificultat 
en les proves que avaluen el processament de la informació visual? I dels alumnes que 
presenten AV ≤ a la unitat? 

 

 

Tornant als alumnes amb una AV binocular superior o igual a la unitat, un 87% d’ells presenta 
alguna dificultat en el processament en la informació visual. En canvi, aquest percentatge ha 
estat menor en els alumnes amb una AV binocular menor a la unitat, representant el 56%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica.8 Alumnes que presenten AV major o igual 
a la unitat però han presentat alguna dificultat en 
el TVPS i/o la frase copiada de Wold (Font pròpia) 

Gràfica.9 Alumnes que presenten AV menor a la 
unitat i han presentat alguna dificultat en el TVPS i/o 

la frase copiada de Wold (Font pròpia) 
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De tota la classe, quants alumnes presenten dificultats amb les habilitats viso-perceptives? I 
viso-motores? Quin percentatge presenta ambdues? 

 

 

De tots els alumnes, hi ha un 5% de nens que presenten dificultats en les habilitats viso-
motores, un 19% amb dificultats en les habilitats viso-perceptives i un 67% que presenten 
dificultats tant en habilitats viso-motores com viso-perceptives, quedant només un 9% 
d’alumnes amb bones habilitats viso-motores i viso-perceptives.  

 

 

 

 

 

 

19%

5%

67%

9%

HABILITATS VISO-PERCEPTIVES I HABILITATS VISO-
MOTORES

Alumnes amb dificultats en les habilitats viso-perceptives

Alumnes amb dificultats en les habilitats viso-motores

Alumnes amb dificultats en les habilitats viso-perceptives i tambés les viso-motores

Alumnes amb bones habilitats en habilitats viso-perceptives i habilitats viso-motores

Gràfica.10 Resultats en l’avaluació d’habilitats viso-perceptives i les habilitats viso-motores (Font pròpia) 
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Quants alumnes tenen problemes de motilitat ocular? 

 

 

A l’avaluació de la motilitat ocular, un 69% dels alumnes han passat correctament la prova, i un 
31% han tingut alguna dificultat. 

 

 

69%

31%

MOTILITAT OCULAR

Correcta Alterada

Gràfica.11 Resultats en l’avaluació de la motilitat ocular (Font pròpia) 
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Hi ha algun alumne que presenti la visió del color alterada? Aquesta resposta es troba 
separada per sexe ja que, una anomalia en la visió del color és un trastorn hereditari associat 
al cromosoma X: 

 

  

Al passar el test d’Ishihara, totes les nenes tenen una visió del color normal, mentre que, dels 
nens, un 7% té la visió del color alterada. 
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Gràfica.12 Resultats del Test d’Ishihara als nens 
de 2on (Font pròpia) 

Gràfica.13 Resultats del Test d’Ishihara a les nenes de 
2on (Font pròpia) 
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Alumnes de 5è i 6è de primària 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quants alumnes presenten una AV ≥ a la unitat, binocularment? Quants presenten una AV ≤ 
a la unitat, binocularment? 

 

 

81%

19%

AV DELS ALUMNES DE 5È I 6È

Igual o major a la unitat als dos ulls Menor a la unitat als dos ulls

70%

30%

DISTRIBUCIÓ ALUMNES 5È I 6È DE PRIMÀRIA

Nens Nenes

Gràfica.14 Distribució per sexe dels alumnes de 5è i 6è de primària de l’escola Cavall Bernat (Font 
propia) 

Gràfica.15 Resultats en l’agudesa visual binocular, amb correcció o sense prèvia (Font pròpia) 
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A la classe dels alumnes de cinquè i sisè, un 81% d’ells han presentat una AV binocular major o 
igual a la unitat, mentre que el 19% no han arribat a la unitat, amb o sense correcció habitual. 

 

Dels alumnes que presenten bona AV, quin percentatge han resultat tenir alguna ametropia 
i quin percentatge són emmetrops? I dels alumnes que presenten una AV ≤ a la unitat, quin 
percentatge és hipermetrop i quin és miop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dels alumnes que arriben a la unitat binocularment, la majoria són hipermetrops, representant 
el 62%, un 29%% són emmetrops, i un petit 9% dels alumnes són miops. 

Dels alumnes que no arriben a la unitat binocularment, un 75% són miops i un 25% 
hipermetrops, els quals necessitarien actualitzar la graduació.  

 

 

 

 

 

29%

62%

9%

AV ≥ 100%

Emmetrop Hipermetrop Miop

0%
25%

75%

AV ≤ 100%

Emmetrop Hipermetrop Miop

Gràfica.16 Prevalença de l’estat refractiu en 
alumnes amb bona agudesa visual a ambdós 

ulls (Font pròpia) 

Gràfica.17 Prevalença de l’estat refractiu en 
alumnes amb agudesa visual menor de la 

unitat en ambdós ulls (Font pròpia) 
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De tota la classe, llavors, quants alumnes en total són miops i quants alumnes són 
hipermetrops? 

 

 

Si comptem amb tots els alumnes, independentment de l’AV, entre la classe de cinquè i sisè, la 
majoria d’ells són hipermetrops, un 47%, seguits d’alumnes miops, i havent un percentatge 
menor d’emmetrops. 

 

33%

47%

20%

ESTAT REFRACTIU DE TOTS ELS ALUMNES DE 5È I 6È

Alumnes miops Alumnes hipermetrops Alumnes emmetrops

Gràfica.18 Prevalença de l’estat refractiu en tots els alumnes de 5è i 6è (Font pròpia) 
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Quants alumnes presenten algun problema d’acomodació i/o binocularitat? Quina condició 
hi predomina? 

 

 

En quan a problemes acomodatius i/o de binocularitat, un 37% dels alumnes de cinquè i sisè sí 
en presenten. D’aquests, un 45% amb problemes d’acomodació, un 33% amb problemes de 
binocularitat i un 22% amb problemes tant acomodatius com de binocularitat. 
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Gràfica.19 Alumnes que presenten problemes 
d’acomodació i/o binocularitat (Font pròpia) 

Gràfica.20 Dels alumnes que sí presenten problemes 
d’acomodació i/o binocularitat, en quina prevalença (Font 

pròpia) 
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Dels alumnes que presenten una AV ≥ a la unitat, quin percentatge presenta alguna dificultat 
en les proves que avaluen el processament de la informació visual? I dels alumnes que 
presenten AV ≤ a la unitat? 

 

 

Entre els alumnes amb una AV binocular superior o igual a la unitat, hi ha un 88 % d’ells que  
presenta alguna dificultat en el processament en la informació visual. En els alumnes amb una 
AV menor, aquest percentatge es manté gaire bé igual , sent un 89%. 
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Gràfica.21 Alumnes que presenten AV major o 
igual a la unitat però han presentat alguna 

dificultat en el TVPS i/o la frase copiada de Wold 
(Font pròpia) 

 

Gràfica.22 Alumnes que presenten AV menor a la 
unitat i han presentat alguna dificultat en el TVPS i/o 

la frase copiada de Wold (Font pròpia) 
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De tota la classe, quants alumnes presenten dificultats amb les habilitats viso-perceptives? I 
viso-motores? Quin percentatge presenta ambdues? 

 

 

De tots els alumnes, un 20% dels nens presenten dificultats en les habilitats viso-motores, un 
44% amb dificultats en les habilitats viso-perceptives i un 28% presenten dificultats tant en 
habilitats viso-motores com viso-perceptives, quedant només un 8% d’alumnes amb bones 
habilitats viso-motores i viso-perceptives.  
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HABILITATS VISO-PERCEPTIVES I HABILITATS VISO-
MOTORES

Alumnes amb dificultats en les habilitats viso-perceptives
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Alumnes amb dificultats en les habilitats viso-perceptives i també les viso-motores

Alumnes amb bones habilitats viso-perceptives i habilitats viso-motores

Gràfica.23 Resultats en l’avaluació d’habilitats viso-perceptives i les habilitats viso-motores 
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Quants alumnes tenen problemes de motilitat ocular? 

 

En quan a la prova de motilitat ocular, un 54% dels alumnes no han presentat dificultats, mentre 
que un 46% sí.  
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MOTILITAT OCULAR

Correcta Alterada

Gràfica.24 Resultats en l’avaluació de la motilitat ocular (Font pròpia) 
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Hi ha algun alumne que presenti la visió del color alterada? Aquesta resposta es troba 
separada per sexe ja que, una anomalia en la visió del color és un trastorn hereditari associat 
al cromosoma X: 

 

 

Avaluant la visió del color amb el test d’Ishihara, de tots els alumnes un 19% dels nens tenen la 
visió del color alterada. 
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Gràfica.25. Resultats del Test d’Ishihara als nens 
de 5è i de 6è (Font pròpia) 

Gràfica.26 Resultats del Test d’Ishihara a les nenes 
de 5è i 6è (Font pròpia) 
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5. CONCLUSIONS 

Un cop realitzat l’estudi, tot i que la mostra utilitzada no ha pogut ser la que es tenia planificada 
i els resultats no arriben a ser tant significatius, resolem les hipòtesis plantejades anteriorment, 
arribant a les següents conclusions: 

Una bona agudesa visual no assegura un desenvolupament eficaç de l’aprenentatge. 

La majoria dels alumnes de segon de primària tenen una bona agudesa visual binocular, 
mostrant que una petita part de la classe és probable que hagi de fer una revisió i actualitzar la 
graduació, i el mateix ens trobem amb els alumnes de cinquè i sisè, on la majoria d’ells 
presenten una bona agudesa visual i un petit percentatge també haurien d’actualitzar les 
ulleres.  

Tot i tenir bona agudesa visual, tant els alumnes de segon com els de cinquè i sisè, veiem que, 
al realitzar les proves del TVPS han tingut bastanta dificultat, representant més del 80% de la 
classe en ambdós casos.  Comparant amb els alumnes que tenien una agudesa visual més baixa,  
de la segon de primària, el percentatge baixa al 56%, però tot i ser menor representa més de la 
meitat de la classe. A la classe de cinquè i sisè, el 89% dels alumnes amb baixa agudesa visual 
presenten dificultats en el processament de la informació visual. 

Per tant, veiem que tenir una vista nítida del 100% a 6 m no deriva directament a un bon 
desenvolupament en l’aprenentatge, aquest exigeix molts altres requisits, com una bona visió, 
que, com s’explica al marc teòric, és la capacitat de processar la informació de l’entorn, obtenir 
un significat i comprendre allò que veiem.  

 

La hipermetropia és l’ametropia més freqüent en l’edat infantil. 

D’entre tots els alumnes que han passat pels cribratges, l’ametropia més freqüent és la 
hipermetropia, representant el 52% dels alumnes de  la classe de segon i el 47% dels alumnes 
de cinquè i sisè. 

El nombre d’hipermetrops és lleument major en els nens de segon de primària, pel procés 
d’emmetropització.  

 

Hi ha més alumnes miops de cinquè i sisè que de segon de primària. 

Hi ha més alumnes miops a les classes de cinquè i sisè, que a la classe de segon, ja que la miopia 
augmenta progressivament durant la infantesa i l’adolescència. Com s’explicava a la hipòtesis, 
és especialment durant l’etapa escolar, per això entre cinquè i sisè trobaríem un 33% de miops, 
mentre que a segon se’n compta un 19%.  
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També és important puntualitzar que els alumnes de cinquè i sisè de primària dediquen més 
hores de treball en visió propera, i passen més hores davant de pantalles o dispositius 
electrònics. 

A més, els alumnes de cinquè i sisè presenten un major percentatge de problemes acomodatius 
i/o binoculars que els alumnes de segon, això podria ser degut a que a aquesta edat, els alumnes 
dediquen més hores de treball en visió propera. 

 

Els alumnes de segon presentaran més dificultat en les proves del processament de la informació 
visual que els alumnes de cinquè i sisè. 

Un cop passades les proves d’avaluació de les habilitats viso-perceptives i viso-motores, 
observem que dels alumnes de segon la majoria presenten dificultats en ambdós àmbits, un 
67%, mentre que en els alumnes de cinquè i sisè un 28% presenten dificultats en ambdós tipus 
d’habilitats. La majoria d’aquestes últims, presenta dificultat només en les habilitats viso-
perceptives, representant un 44%. 

Tot i això, tant en la classe de segon com en la cinquè i sisè el percentatge d’alumnes amb bones 
habilitats en el processament de la informació visual és menor del 10%.  

 

Les habilitats viso-motores seran més fluixes a la classe de segon de primària. 

Relacionat amb la hipòtesi anterior, és d’esperar que als alumnes que segon els hi costin més 
les habilitats viso-motores, ja que molts d’ells encara els hi costa escriure i fer la pinça escribana 
correctament, es troben dins l’etapa d’aprendre a llegir. 

 

Els alumnes de cinquè i sisè de primària presentaran millors habilitats oculomotores que els 
alumnes de segon. 

A les proves de motilitat ocular, ens hem trobat que hi ha més alumnes de segon que han tingut 
alguna dificultat respecte els alumnes de cinquè i sisè. El motiu, és que la majoria es troben en 
la fase d’aprendre a llegir, i la motilitat ocular encara no ha madurat prou per assolir uns bons 
moviments sacàdics i de seguiments al llegir.  

 

Algun alumne del sexe masculí presentarà alguna anomalia en la visió del color. 

En quan a l’avaluació de la visió del color, només hem detectat un 7% dels nens de segon i un 
19% dels nens de cinquè i sisè amb una alteració en la visió del color, ja que aquesta alteració 
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és d’origen genètic, en aquest cas d’un gen recessiu lligat al cromosoma X. Tal i com indica la 
lectura científica consultada, aquesta alteració és molt més freqüent en homes que en dones. 

La realització d’aquest treball m’ha aportat molts aspectes positius, tant a nivell personal com 
professional. Un dels més importants, és que poder fer les proves visuals als nens de les escoles 
i trobar-me amb casos on alumnes presenten dificultats en l’aprenentatge degut a alguna 
disfunció del seu sistema visual, m’ha generat més interès en la causa, el diagnòstic i el seu 
tractament, per així millorar el seu rendiment escolar que, d’una manera o d’altra els hi 
aportarà una millor qualitat de vida.  

Els meus pares, que són professors de primària, sempre han fet èmfasi en que l’aprenentatge 
juga un paper tan important des de l’etapa infantil que, inconscientment, influeix en gran part 
a les decisions que prenem al llarg de la nostra vida. Després de tots els continguts apresos i 
experiències viscudes durant els anys que he cursat el grau i al realitzar aquest treball amb la 
professora Montserrat Augé, ha augmentat més el meu interès per la teràpia visual, ajudant-
me a orientar els meus estudis posteriors al grau d’Òptica i Optometria. 
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6. IMPLICACIÓ ÈTICA I LEGAL 

Per la realització d’aquest estudi s’han demanat dades personals, a través d’una carta de 
Consentiment informat als tutors legals dels alumnes de segon, cinquè i sisè de primària de les 
dues escoles on s’han dut a terme els cribratges (veure apartat 3.4). 

Tota la informació i les dades recollides durant la realització dels cribratges visuals són 
confidencials i no es distribuiran de manera fraudulenta. 

Com a persona responsable d’aquest TFG, he adoptat tota classe de precaucions per protegir la 
intimitat de les persones que han participat en aquest estudi i de la confidencialitat de la seva 
informació personal (Associació Mèdica Muncial –WMA, 2017). 

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 (veure annex.1) , després d’explicar en què 
consisteix el cribratge, seguint els principis ètics de la Declaració de Helsinki, elaborat pel 
Consejo de Organizadores Internacionales de las Ciencias Médicas (1993).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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8. ANNEXES 

Annex 1. Consentiment informat i firmat pels tutors legals 
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Annex 2. Qüestionari de signes i símptomes 
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Annex 3. Carta informativa per les famílies 
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Annex 4. Informes per a les famílies.  Aquí es troben adjunts els que vaig redactar jo. 
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Annex 5. Fitxa optomètrica 
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Annex 6. Fitxa de resultats del TVPS 
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Annex 7. Fitxa de respostes del test DEM 
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Annex 8. Prova de Galí per alumnes de segon 
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Annex 9. Prova de Galí per alumnes de cinquè i sisè 
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Annex 10. Fitxa amb la frase copiada de Wold i avaluació de la prova de Galí (velocitat lectora) 
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Annex 11.Taula on s’indiquen els valors de normalitat DEM ens nens de 10 i 11 anys d’edat 
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Annex.12 Valors de normalitat TVPS en nens de 10 i 11 anys d’edat 
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