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ESTUDI DE LA PREVALENÇA DE LA MIOPIA 

RELACIONADA AMB L’ÚS DE LES TIC 

A UNA ESCOLA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

RESUM 

 

Les noves tecnologies han tingut un gran impacte en el sistema educatiu, 

permetent el desenvolupament de nous models d’aprenentatge, amb la 

implementació de la tecnologia com a eina de treball a les aules. En els darrers 

anys s’ha observat que l’ús desmesurat que es fa de les pantalles pot ser l’origen 

de problemes de salut visual en els escolars. 

Aquest treball es basa en la realització de cribratges visuals a alumnes de segon, 

quart i sisè de primària de l’escola Marià Galí de Terrassa. S’han escollit aquests 

cursos ja que són finals de cicle (segon - cicle inicial, quart - cicle mitjà i sisè - cicle 

superior). L’objectiu d’aquest cribratge és verificar si l'ús sistemàtic de les TIC, 

amb més freqüència conforme avança l’escolarització, és un factor de risc per 

l'aparició de la miopia.  

És per això que cada alumne avaluat ha emplenat un qüestionari d’activitats 

visuals, indicant el nombre d’hores que dedica a cada activitat, per poder 

relacionar l’error refractiu de l’alumne amb el nombre d’hores que passa davant 

d’una pantalla o fent tasques en visió propera. 

Segons els resultats obtinguts podem dir que el valor de l’error refractiu està 

relacionat amb el nombre total d’hores en visió propera, no només amb les hores 

de pantalla.  
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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRIA 

 

ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE LA MIOPIA 

RELACIONADA CON EL USO DE LAS TIC 

EN UNA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

RESUMEN 

 

Las nuevas tecnologías han tenido un gran impacto en el sistema educativo, 

permitiendo el desarrollo de nuevos modelos de aprendizaje, en los que se ha 

implementado la tecnología como herramienta de trabajo en las aulas. En los 

últimos años se ha observado que el uso excesivo que se hace de las pantallas 

puede ser el origen de problemas de salud visual en los escolares. 

Este trabajo se basa en la realización de cribados visuales a alumnos de segundo, 

cuarto y sexto de primaria de la escuela Marià Galí de Terrassa. Se ha escogido 

estos cursos ya que son finales de ciclo (segundo – ciclo inicial, cuarto – ciclo 

medio y sexto – ciclo superior). El objetivo de este cribado es verificar si el uso 

sistemático de las TIC, con mayor frecuencia a medida que avanza la 

escolarización, es un factor de riesgo para la aparición de la miopía.  

Es por eso que cada alumno evaluado ha rellenado un cuestionario de actividades 

visuales, indicando el número de horas que dedica a cada actividad, para poder 

relacionar el error refractivo del alumno con el número de horas que pasa delante 

de una pantalla o haciendo trabajos en visión cercana. 

Según los resultados obtenidos podemos decir que el valor del error refractivo está 

relacionado con el total de horas en visión cercana, no sólo con las horas de 

pantalla.  
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DEGREE IN OPTICS AND OPTOMETRY 

 

STUDY OF THE PREVALANCE OF MYOPIA 

RELATED TO THE USE OF ICT 

IN A SCHOOL OF PRIMARY EDUCATION  

SUMMARY 

 

New technologies have had a great impact on the education system, allowing the 

development of new learning models where technology has been implemented as 

a work tool in the classroom. In recent years, it has been observed that the 

excessive use of screens can be the source of visual health problems in school 

children. 

This study is based on the performance of visual screenings for second, fourth and 

sixth grade students of the Marià Galí school of Terrassa. These courses have 

been chosen since they are the end of the cycle (second - initial cycle, fourth - 

middle cycle and sixth - upper cycle). The objective of this screening is to verify if 

the systematic use of ICT, more frequently as schooling progresses, is a risk factor 

for the onset of myopia. 

That is the reason why each evaluated student (or their parents, depending on 

child’s age) has completed a questionnaire of visual activities, indicating the 

number of hours spent on each activity, to relate the refractive error of the student 

with the number of hours spent in front of a screen or doing tasks in near vision. 

According to the results, we can say that the value of the refractive error is related 

to the total number of hours spent in near vision, not but not if we only consider 

“screen hours”.  
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DEGREE IN OPTICS AND OPTOMETRY 

 

STUDY OF THE PREVALANCE OF MYOPIA 

RELATED TO THE USE OF ICT 

IN A SCHOOL O F PRIMARY EDUCATION  

SUMMARY 

In recent decades, the implementation of technology has increased 

tremendously and the vast majority of devices are already part of our daily 

lives. Where they have had a great impact has been in the educational 

centres, since many schools have incorporated the use of technology as a 

basis or a fundamental part of their classroom learning model. As a result, 

children have started using it at an earlier age, either with the use of cell 

phones, computers, tablets, television...  

There are many electronic devices that we use in our day to day and there 

are many daily hours that we spend in front of them, which forces us to look 

steadily for long periods and blink less frequently than we normally do.1 

This work is based on the study of results obtained in visual screenings 

made at Marià Galí Primary School, located in the North-West of Terrassa, 

in the neighbourhood of Can Boada. In the study, a total of 108 students of 

courses second, fourth and sixth were evaluate. Each course was divided 

into two lines. In second there were a total of 35 students, from which, 16 
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were from 2ndA and 19 from 2ndB, in the fourth course there were 27 

students separated in the two classes, 13 corresponding to 4thA and 14 to 

4thB, and finally, the sixth course was the largest, with a total of 46 students 

divided into 26 in 6thA class and 20 in 6thB class. 

These courses have been chosen since second grade students are in the 

stage of learning to read and the students of sixth in the stage of reading to 

learn, and they are preparing themselves for the secondary schooling. 

Fourth-year students have also been chosen as they are in the intermediate 

stage. Another reason for choosing these courses is because they are end 

of cycle: initial, medium and superior respectively. 

The main objective of this visual screening is to verify if the systematic use 

of ICTs, more frequently as schooling progresses, is a risk factor for the 

onset of myopia. Due to the fact that we found a very short myopic sample, 

the same hypothesis has been maintained to analyze all refractive errors 

taken together (emmetropia, hypermetropia, myopia and high astigmatism). 

The work is divided into the following main parts: theoretical framework, 

hypothesis, methodology, analysis of the results and conclusions. In the 

theoretical framework we explain the basic fundamentals needed to 

understand the focus we want to give to the study. After proposing the main 

objective of the work and the hypothesis, in the methodology section, it is 

briefly explained the performance of a refractive screening, the participants, 

topics related to the school organisation and the tests carried out to the 

students. Finally, the part of the results shows the statistics obtained from 

the screening with the discussion and the conclusions. 

In the first stage, before the screening began, it was proposed to school the 

chronogram to do the visual tests. So, we could set a schedule for everyone. 

In the same day, the necessary documentation of each child was given to 

the school to be able to participate in the study. These documents were 

returned to us before the screening began. 
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The documents delivered were the following: 

- Consent for parents: necessary to do the visual tests and also 

included information about what would be done to the students. 

 

- Questionnaire on visual activities: the students (or parents, if 

necessary) filled in a form indicating which visual activities they 

performed every hour of each day of the week. 

 

- Inventory of symptoms and signs: a series of questions about the 

visual symptoms that children present and the visual performance of 

the parents. 

 

Screenings have been done in drawing and arts classroom, since it is the 

place with more space and natural light available. In order to be more 

efficient in evaluating children, the classroom has been divided into three 

specific areas: the refraction area, the binocular area, and ergonomics and 

reading comprehension zone. Although for this study only the first zone was 

necessary, a complete visual screening has been performed thanks to do 

the participation of two more students carrying out their End of Degree 

Work. 

The refractive screening has followed this scheme: 

- First of all, the students had to respond to a small anamnesis to be 

able to know if they had symptoms and to know a bit their optometric 

history. 

- The refractive procedure, which is essential for this study and 

includes the measurement of visual acuity and ocular refraction. 

Visual acuity has been taken with a number optotype and in a 

monocular way, without and with a pinhole, and binocularly in distant 
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vision. Refraction has been measured by retinoscopy with a 

retinoscope and a test lens box. 
- Once the screening has finished, each child's personal reports have 

been prepared and also a table-summary for the tutor of each 

classroom. In this way, teachers can globally be aware of the visual 

state of their students. The report contains a summary page to be 

able to understand the results, a table with the results of the tests 

and finally another table where the areas that recommend to make a 

review by the optometrist are indicated. 

In order to be able to contrast hypothesis and to analyse variances, a 

statistical analysis program (MINITAB 18) has been used. The relationship 

that have been proved are the following: 

- Total number of hours on screen related to refractive error. 

- Total number of read and write hours related to refractive error. 

- Total number of hours in near vision related to refractive error. 

- Total number of hours in near vision related to myopia. 

To conclude the study, the results show that there is not apparent 

relationship among the refractive error values and the number of hours on 

screen and written-reading time. However, and according with previous 

studies2, there is a relationship between the total number of hours spent in 

near vision and the values of refractive error. The same is true if we compare 

the total number of hours spent in near vision and the myopia values. In 

summary, refraction values are higher if total number of hours in near vision 

are considered. 

 

 

 

 

 



 

  

 

10 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa © 
Universitat Politècnica de Catalunya, any 2018. Tots els drets reservats. 

 

Estudi de la prevalença de la miopia relacionada amb 
l’ús de les TIC a una escola d’educació primària 

Alba Massanés Orta 

 

ÍNDEX 

1. INTRODUCCIÓ.............................................................................................. 14 

2. ERROR REFRACTIU .................................................................................... 15 

2.1. MIOPIA ................................................................................................... 15 

2.2. HIPERMETROPIA.................................................................................. 16 

2.3. ASTIGMATISME .................................................................................... 17 

3. MIOPIA: LA NOVA PANDÈMIA DEL S.XXI ................................................ 19 

4. SÍNDROME VISUAL INFORMÀTICA .......................................................... 22 

4.1. QUÈ ÉS? ................................................................................................ 22 

4.2. QUINS SÓN ELS SÍMPTOMES? .......................................................... 23 

4.3. COM ES POT COMBATRE? ................................................................. 24 

5. OBJECTIU I HIPÒTESI DEL TREBALL ...................................................... 25 

6. METODOLOGIA ............................................................................................ 25 

6.1. CRIBRATGE VISUAL ............................................................................ 25 

6.2. PARTICIPANTS ..................................................................................... 26 

6.3. CONTACTE AMB L’ESCOLA ............................................................... 26 

6.4. DURADA I ESTADA A L’ESCOLA ....................................................... 27 

6.5. ORGANITZACIÓ .................................................................................... 27 

6.6. PROVES REALITZADES ...................................................................... 29 

6.6.1. QÜESTIONARI D’ACTIVITATS VISUALS .................................... 29 

6.6.2. ANAMNESI ..................................................................................... 29 

6.6.3. AGUDESA VISUAL ........................................................................ 30 

6.6.4. REFRACCIÓ / RETINOSCOPIA .................................................... 30 

6.7. VALORS DE NORMALITAT ................................................................. 31 

6.8. CATEGORITZACIÓ DE LES VARIABLES ........................................... 31 

7. RESULTATS ................................................................................................. 33 

7.1. RESULTAT DEL CRIBRATGE ............................................................. 33 

7.2. DISTRIBUCIÓ DELS ERRORS REFRACTIUS .................................... 34 

7.3. ANÀLISI ESTADÍSTICA ........................................................................ 35 

8. DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS ..................................................................... 46 

9. LIMITACIONS I PROPOSTES FUTURES ................................................... 47 

10. AGRAÏMENTS ........................................................................................... 48 

11. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA ................................................................ 49 



 

  

 

11 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa © 
Universitat Politècnica de Catalunya, any 2018. Tots els drets reservats. 

 

Estudi de la prevalença de la miopia relacionada amb 
l’ús de les TIC a una escola d’educació primària 

Alba Massanés Orta 

12. ANNEXOS .................................................................................................. 51 

12.1. CARTA DE PRESENTACIÓ A L’ESCOLA ....................................... 51 

12.2. DOSSIER INFORMATIU PER L’ESCOLA ........................................ 54 

12.3. CARTA DE CONSENTIMENT INFORMAT ....................................... 63 

12.4. INVENTARI DE SÍMPTOMES I SIGNES ........................................... 65 

12.5. QÜESTIONARI D’ACTIVITATS VISUALS ........................................ 67 

12.6. RESUM INFORMATIU PER A INTERPRETAR ELS RESULTATS . 68 

12.7. INFORME DELS RESULTATS .......................................................... 71 

12.8. FITXA OPTOMÈTRICA ...................................................................... 72 

12.9. CONTROL DEL TEMPS .................................................................... 74 

 

  



 

  

 

12 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa © 
Universitat Politècnica de Catalunya, any 2018. Tots els drets reservats. 

 

Estudi de la prevalença de la miopia relacionada amb 
l’ús de les TIC a una escola d’educació primària 

Alba Massanés Orta 

 

ÍNDEX DE FIGURES 

Figura 1:Ull miop ................................................................................................... 15 

Figura 2: Lent esfèrica divergent per la correcció de la miopia ........................... 15 

Figura 3: Ull hipermetrop ...................................................................................... 16 

Figura 4: Lent esfèrica convergent per la correcció de la hipermetropia ............. 16 

Figura 5: Ull astigmàtic ......................................................................................... 17 

Figura 6: Efecte dels tipus d'astigmatisme en la visió .......................................... 17 

Figura 7: Lent tòrica per la correcció de l’astigmatisme ....................................... 18 

Figura 8: Prevalença de la miopia segons la dècada de naixement i el nivell 
d’educació ............................................................................................................. 20 

Figura 9: Gràfica que demostra la distribució de persones estimades ................ 20 

Figura 10: Organització de l’aula .......................................................................... 28 

Figura 11: Test de números de Lea per mesurar l’agudesa visual...................... 30 

Figura 12: Retinoscopi, caixa de proves i ullera de prova per realitzar la 
retinoscopia ........................................................................................................... 30 

Figura 13: Resultats del grau de disfunció visual ................................................. 33 

Figura 14: Distribució dels errors refractiu de segon curs ................................... 34 

Figura 15: Distribució dels errors refractius de quart ........................................... 34 

Figura 16: Distribució dels errors refractius de sisè ............................................. 35 

Figura 17: Gràfica de distribució de residus per les hores totals de pantalla ...... 37 

Figura 18: Gràfica de distribució de residus per les hores de llegir i escriure ..... 39 

Figura 19: Gràfica de distribució de residus pel total d’hores en visió propera ... 42 

Figura 20: Gràfica de distribució de residus d’hores totals en visió propera 
relacionades amb la miopia .................................................................................. 44 

  



 

  

 

13 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa © 
Universitat Politècnica de Catalunya, any 2018. Tots els drets reservats. 

 

Estudi de la prevalença de la miopia relacionada amb 
l’ús de les TIC a una escola d’educació primària 

Alba Massanés Orta 

 

ÍNDEX DE TAULES 

Taula 1: Classificació de l’estat refractiu .............................................................. 31 

Taula 2: Categorització de les variables dependents .......................................... 32 

Taula 3: Categorització de les variables independents........................................ 32 

Taula 4: Classificació de presència d’anomalies ................................................. 33 

Taula 5: Distribució d’alumnes respecte a l’ametropia......................................... 35 

Taula 6:Resultats del model de l’anàlisi de la variància per les hores de pantalla 
respecte a l’error refractiu ..................................................................................... 38 

Taula 7: Resultats de la prova de Kruskal-Wallis per les hores de pantalla 
respecte a l’error refractiu ..................................................................................... 38 

Taula 8: Resultats del model de l’anàlisi de la variància per les hores de llegir i 
escriure respecte a l’error refractiu ....................................................................... 40 

Taula 9: Resultats de la prova de Kruskal-Wallis per les hores de llegir i escriure 
respecte a l’error refractiu ..................................................................................... 41 

Taula 10: Resultats del model de l’anàlisi de la variància pel total d’hores en visió 
propera respecte a l’error refractiu ....................................................................... 43 

Taula 11:Resultats del model de l’anàlisi de la variància pel total d’hores en visió 
propera respecte al valor de la miopia ................................................................. 45 

 

  



 

  

 

14 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa © 
Universitat Politècnica de Catalunya, any 2018. Tots els drets reservats. 

 

Estudi de la prevalença de la miopia relacionada amb 
l’ús de les TIC a una escola d’educació primària 

Alba Massanés Orta 

 
1. INTRODUCCIÓ 

La miopia és l’error refractiu més freqüent entre els adults joves i la seva 

prevalença ha anat incrementant-se en les darreres dècades, fins arribar a 

ser considerada la pandèmia del S.XXI.3 

L’aparició de noves tecnologies digitals, l’edat més primerenca en que es 

comencen a utilitzar i l’absència de pautes d’higiene visual i postural per 

utilitzar els dispositius electrònics, ha comportat que cada vegada 

apareguin més casos de problemes de salut visual en els escolars, com és 

la síndrome visual informàtica. 

L’objectiu principal d’aquest treball és fer un seguiment de la distribució de 

miops a una escola d’educació primària, per relacionar-lo amb l’ús de les 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). La hipòtesi formulada 

és: L’ús sistemàtic de les TIC, amb més freqüència conforme avança 

l’escolarització, és un factor de risc per l’aparició de la miopia. 

El cribratge refractiu que es presenta, forma part d’un cribratge visual 

complet, realitzat juntament amb dues companyes que també n’obtenen les 

dades pels seus TFG. 

Les dades d’aquest estudi s’han obtingut a partir de la realització de 

cribratges visuals a 108 alumnes de segon, quart i sisè de primària de 

l’escola Marià Galí de Terrassa. S’ha escollit els cursos de final de cicle, ja 

que es vol valorar i comparar els resultats en diferents etapes de 

l’escolarització. 
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2. ERROR REFRACTIU 

 

2.1. MIOPIA 

La miopia és una ametropia caracteritzada per presentar una potència 

refractiva excessiva de manera que, en absència d’acomodació, els rajos 

paral·lels provinents de l’infinit, una vegada han travessat el sistema òptic 

ocular, convergeixen en un punt per davant de la retina. Aquí es formarà la 

imatge clara o nítida, mentre que en la retina es formarà una imatge borrosa 

també anomenada cercle de difusió.4 
 

 
Figura 1:Ull miop 

Origen: https://www.vista-laser.com/complicaciones-miopia-elevada 

L’excés de potència es compensa amb lents negatives. De forma molt 

resumida, les causes estructurals de la miopia poden ser: l’excessiva 

longitud axial de l’ull i l’excessiva potència de l’ull. 

 
 

Figura 2: Lent esfèrica divergent per la correcció de la miopia 
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Origen: https://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/13909217/Mi-operacion-de-la-vista-Miopia-y-

Astigmatismo.html 
 

El desenvolupament de la miopia preocupa ja que, durant la infància i 

l’adolescència, al contrari que la hipermetropia, la miopia no disminueix. La 

incidència de la miopia augmenta durant l’escolarització i un cop un nen es 

torna miop tendeix a progressar.5 

2.2. HIPERMETROPIA 

La hipermetropia és la condició en què es troba l’ull, estant amb 

l’acomodació relaxada, quan els rajos procedents d’un objecte llunyà 

formen la seva imatge per darrera de la retina. L’ull hipermetrop veurà la 

imatge borrosa però la pot enfocar augmentant la potència. 

 
  Figura 3: Ull hipermetrop 

Origen: https://www.vista-laser.com/cirugia-laser-para-hipermetropia/ 

Aquest augment de potència es pot obtenir acomodant o amb lents 

positives. A grans trets, les causes estructurals de la hipermetropia poden 

ser: una petita longitud axial de l’ull o poca potència de l’ull. 

Figura 4: Lent esfèrica convergent per la correcció de la hipermetropia 
Origen: https://es.wikipedia.org/wiki/Hipermetropía 

https://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/13909217/Mi-operacion-de-la-vista-Miopia-y-Astigmatismo.html
https://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/13909217/Mi-operacion-de-la-vista-Miopia-y-Astigmatismo.html
https://www.vista-laser.com/cirugia-laser-para-hipermetropia/
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La hipermetropia és l’estat refractiu normal en els bebès i els nens petits. 

En els preescolars aquesta hipermetropia acostuma a disminuir cap a 

l’emmetropització i tendeix a estabilitzar-se als 3-4 anys. 

2.3. ASTIGMATISME 

L’astigmatisme és la condició refractiva en la que la imatge d’un objecte no 

es forma en un únic pla, ja que els diferents meridians oculars presenten 

potències diferents. 

Figura 5: Ull astigmàtic 

Origen: https://www.vista-laser.com/defectos-enfermedades-astigmatismo/ 

Els canvis de potència en els meridians són de manera progressiva, per 

aquesta raó es divideix en 2 meridians principals perpendiculars entre si, 

on un dels quals presenta la màxima potència i l’altre és el de mínima 

potència. 

 

Figura 6: Efecte dels tipus d'astigmatisme en la visió 
Origen: http://www.altavision.co/enfermedades-visuales/astigmatismo 

 

http://www.altavision.co/enfermedades-visuales/astigmatismo


 

  

 

18 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa © 
Universitat Politècnica de Catalunya, any 2018. Tots els drets reservats. 

 

Estudi de la prevalença de la miopia relacionada amb 
l’ús de les TIC a una escola d’educació primària 

Alba Massanés Orta 

 

Les lents oftàlmiques adequades per corregir l’astigmatisme són les lents 

tòriques. Aquestes lents es caracteritzen per tenir dos potències diferents 

en els seus meridians principals. 

 

Figura 7: Lent tòrica per la correcció de l’astigmatisme 
Origen: Apunts Lents Oftàlmiques 
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3. MIOPIA: LA NOVA PANDÈMIA DEL S.XXI 

La miopia és l’error refractiu en el qual els rajos de llum procedents de 

l’infinit formen la imatge davant de la retina. Quan l’ull està en repòs veu 

més borrós en visió llunyana i més nítid en visió propera. 

La miopia ja està considerada com un problema de salut pública degut als 

nivells elevats de prevalença i incidència que té en nombrosos països. Amb 

el pas del temps, en els països desenvolupats s’ha arribat a que actualment 

la prevalença de la miopia variï entre un 20 i un 40% segons l’edat, mentre 

que en alguns països asiàtics s’ha arribat a nivells superiors al 95% en 

determinats grups.6 

Aquest defecte refractiu és un problema que afecta especialment als 

adolescents presumiblement per l’abús de les tecnologies i la reducció 

d’activitats a l’aire lliure.7,8 És per això que molt sovint es diu que jugar al 

sol o estar a la llum natural és el millor factor de prevenció per la miopia. 

Són els nens els qui tenen més tendència a “enganxar-se” a la tecnologia, 

ja sigui degut a l’atractiu dels colors, la velocitat dels estímuls, o a l’excés 

d’aplicacions que són accessibles per a tothom en els dispositius 

electrònics. 

Segons un estudi realitzat per l’American Academy of Ophthalmology9 s’ha 

observat que hi ha un augment de la prevalença de la miopia a Europa en 

les persones nascudes en les dècades més recents i s’ha vist que pot estar 

relacionat amb l’escolarització, és a dir, com més alt és el nivell i més recent 

és la dècada en que ha nascut la persona, més prevalença del 

desenvolupament de la miopia, com s’observa a la figura 8. 
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Figura 8: Prevalença de la miopia segons la dècada de naixement i el nivell d’educació 
Origen: Williams KM, Bertelsen G, Cumberland P, et al. Increasing prevalence of myopia in Europe 

and the impact of education. Ophthalmology 2015;122:1489–97 

 

Un altre exemple és un estudi del mateix grup d’investigadors,10 que van 

avaluar la prevalença de miopia a nivell mundial comparant-la amb l’any 

2000 i preveient el que podria passar en el 2050. En l’estudi realitzat es va 

obtenir com a resultat un increment molt significant de la prevalença de la 

miopia a nivell mundial per al 2050, on es mostrava que uns 5 bilions de 

persones serien miops i 1 bilió, miops elevats. 

 
Figura 9: Gràfica que demostra la distribució de persones estimades  

a tenir miopia en totes les edats de 2000 i 2050. 
Origen: Holden, B.A., Fricke, T.R., Wilson, D.A. et al. Global prevalence of myopia and high myopia 

and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016; 123: 1036–1042 
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El 80% de la informació arriba al cervell a través dels ulls, és per això que 

s’ha d’aconseguir que treballar amb la vista no suposi un esforç excessiu, 

sobretot pels nens que es troben en l’edat d’aprendre.  

En l’edat escolar, és molt important gaudir d’una bona agudesa visual en 

visió llunyana. Veure-hi bé la pissarra, exigeix la correcció de la miopia. En 

aquesta edat no es recomana la correcció de miopies menors de -0.50D 

sempre que el desenvolupament sigui normal i que l’agudesa visual no 

quedi compromesa, és a dir, no existeixi ambliopia ni estrabisme. En 

adolescents o adults, la correcció de la miopia també depèn de les 

necessitats visuals de cada persona i ocupació pel que els valors de -0.25D 

molt sovint poden prescindir de ser compensats.11 

Existeixen diferents tipus de compensació com són les ulleres o les lents 

de contacte, però també es fan tractaments pel control i la reducció de la 

miopia12 com són, tractament d’higiene visual, teràpia visual, adició de 

positius per visió propera, l’ús de lents d’ortoqueratologia i lents de contacte 

toves per controlar la refracció perifèrica, tractament farmacològic i el 

tractament quirúrgic.13 

  



 

  

 

22 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa © 
Universitat Politècnica de Catalunya, any 2018. Tots els drets reservats. 

 

Estudi de la prevalença de la miopia relacionada amb 
l’ús de les TIC a una escola d’educació primària 

Alba Massanés Orta 

 

4. SÍNDROME VISUAL INFORMÀTICA 

4.1. QUÈ ÉS? 

No fa més de mig segle que la majoria de les feines que tenien les persones 

involucraven principalment la visió llunyana. Aquestes persones treballaven 

en espais oberts, el que comportava que els seus ulls estiguessin relaxats 

la major part del temps. 

En poc temps, la nostra activitat visual ha canviat i les pantalles han passat 

a ocupar un paper protagonista en la nostra vida quotidiana. Una persona 

passa una mitjana d’entre 8 i 10 hores davant d’una pantalla, podent arribar 

fins a les 15 hores diàries. La majoria d’aquestes pantalles són 

retroil·luminades, fet que significa que l’ull hagi de fer un esforç per 

acomodar.  

A l’utilitzar un dispositiu amb pantalla, la persona, sense ser conscient, 

disminueix la freqüència de parpelleig.14 

Per mirar de prop, els nostres ulls han de convergir i acomodar 

simultàniament i de forma coordinada. 

S’ha de tenir en compte que,  a part de les hores desmesurades que es 

dediquen als dispositius electrònics, la distància d’observació acostuma a 

ser més reduïda que l’aconsellada, i tot plegat fa que les demanes visuals 

siguin més exigents. 

La majoria de les queixes que manifesten les persones que utilitzen 

ordinadors, o qualsevol altre tipus de pantalla, estan relacionades amb la 

visió. La simptomatologia que presenten es denomina Síndrome Visual 

Informàtica (SVI).15 
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4.2. QUINS SÓN ELS SÍMPTOMES? 

Els símptomes i signes més comuns associats a la síndrome visual 

informàtica (SVI) són: 

• Fatiga visual 

• Mal de cap 

• Visió borrosa de lluny i/o de prop 

• Irritació ocular 

• Sensació de cos estrany 

• Ulls secs 

• Visió doble 

• Feixuguesa a les parpelles 

• Cremor als ulls 

• Mal de coll i a l’espatlla 

Aquests símptomes generalment són temporals i després de suspendre el 

treball disminueixen. No obstant, si no es fa res per tractar-los, és possible 

que es repeteixin i puguin empitjorar i/o cronificar. 

Algunes de les causes que poden produir aquests símptomes són: 

- Un defecte en la graduació 

- La distància d’observació 

- El tipus d’il·luminació 

- La il·luminació deficient 

- La freqüència de parpelleig 

- La postura 

- L’excés d’hores davant la pantalla 
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4.3. COM ES POT COMBATRE? 

Per alleujar els símptomes de la SVI, és recomanable aplicar la regla del 

20-20-20 que consisteix en apartar la mirada de les pantalles uns 20 segons 

cada 20 minuts enfocant a uns 20 peus (6 metres). Aquesta regla es pot 

gestionar a través d’una aplicació per a PC creada pel Col·legi Oficial 

d’Òptics i Optometristes de Catalunya (COOOC), anomenada Ok Visión.16 

D’aquesta manera, disminueix la fatiga visual, millorant al mateix temps la 

salut ocular i la productivitat en el treball. 

A més d’aquesta senzilla regla, també s’ha de tenir en compte que 

existeixen altres consideracions ergonòmiques per reduir el risc de 

l’aparició d’aquest problema, com: 

La posició de la pantalla és molt important per eliminar el reflexos de fonts 

lluminoses, per això és important fer un bon ús de les persianes o cortines 

de les finestres per reduir els enlluernaments. En cas que no hi hagi manera 

de minimitzar aquests reflexos és recomanable fer ús de filtres a les 

pantalles per reduir la quantitat de llum reflectida. 

La utilització de filtres que absorbeixen les radiacions de la llum blava-

violeta de les pantalles és adient per a la protecció del ulls, ja que permeten 

una visió més còmoda i millora el contrast de la imatge.17 

Mantenir una postura correcta davant de l’ordinador és un aspecte 

important que sovint no es té en compte. Un  seient còmode i ajustat al cos 

és necessari si passem molta estona davant d’un ordinador. L’alçada de la 

cadira s’ha de regular de manera que la planta dels peus reposi al terra o 

sobre un reposapeus i les cames formin un angle recte. Els braços han 

d’estar recolzats sobre la taula o sobre els braços de la cadira doblats pel 

colze formant un angle recte sense tenir les espatlles alçades. I finalment  
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la part superior de monitor ha d’estar a la mateixa altura que els ulls o una 

mica per sota.18 

Forçar el parpelleig voluntari i mantenir els ulls tancats durant un 20-30 

segons de tant en tant és recomanable per evitar els símptomes provocats 

per l’ull sec. Aplicar llàgrimes artificials és útil si es nota els ulls secs amb 

freqüència. 

5. OBJECTIU I HIPÒTESI DEL TREBALL 

L’objectiu d’aquest treball és fer un seguiment de la distribució de miops 

des de segon a sisè de primària de l’escola Marià Galí de Terrassa a través 

d’uns cribratges i de la realització d’un qüestionari d’activitats. 

La hipòtesi que es planteja és la següent: L'ús sistemàtic de les TIC, amb 

més freqüència conforme avança l’escolarització, és un factor de risc 

per l'aparició de la miopia. 

6. METODOLOGIA 

 

6.1. CRIBRATGE VISUAL 

Un cribratge visual és una avaluació visual que pretén analitzar tots els 

individus d’una població per descartar o trobar alteracions del sistema 

visual. 

En aquest cas s’ha realitzat un cribratge visual refractiu, és a dir, s’ha 

analitzar l’agudesa visual i la refracció de cada individu, per tal de detectar 

la presència de miopia en l’escola i en diferents edats. 
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6.2. PARTICIPANTS 

Els cribratges es van dur a terme a l’escola d’educació primària Marià Galí, 

situada al Nord-Oest de Terrassa, al barri de Can Boada. Els cribratges es 

van iniciar a l’octubre del 2017 fins al gener del 2018 tots els dimarts de 9 

a 12:30. Es va avaluar un total de 108 alumnes. Cada curs estava dividit en 

dues línies. De cicle inicial es va avaluar les classes de segon on es van 

poder observar 35 alumnes dividits en 16 de la classe de 2nA i 19 de 2nB, 

de cicle mitjà es va avaluar el curs de quart que eren 27 alumnes separats 

en les dues classes 13 de la classe de 4tA i 14 de 4tB, i per últim, de cicle 

superior, el curs de sisè que era el més nombrós, amb un total de 46 

alumnes dividits en 26 de la classe de 6èA i 20 de 6èB. 

6.3. CONTACTE AMB L’ESCOLA 

Per poder contactar amb l’escola, sota la supervisió de la tutora del treball, 

vam posar-nos en contacte amb una coneguda nostra que era professora 

a l’escola i vam aconseguir contactar amb la directora de l’escola. Li vam 

poder enviar una Carta de presentació (annex 1) per posar sobre la taula la 

nostra proposta. Un cop acceptada, vam concretar una reunió amb la 

directora per poder fer un primer contacte en persona i li vam lliurar la 

documentació que havien d’emplenar els pares dels alumnes. Els 

documents lliurats eren: un Dossier informatiu (annex 2), el Consentiment 

informat (annex 3), un Inventari de símptomes i signes (annex 4) i un 

Qüestionari d’activitats visuals (annex 5). 

Posteriorment vàrem acordar amb l’escola una reunió de pares, per 

informar-los del que se’ls hi faria als seus fills, per presentar la figura de 

l’optometrista i perquè entenguessin una mica la nostra feina i el nostre 

objectiu del treball. 
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Un cop es van acabar tots els cribratges es va organitzar una altra reunió 

amb els pares on se’ls hi va lliurar un Resum per interpretar els resultats 

(annex 6) i un Informe dels resultats (annex 7) de cada nen.  

6.4. DURADA I ESTADA A L’ESCOLA 

Els cribratges es van realitzar a l’aula de dibuix ja que era l’aula amb més 

espai i més il·luminació natural. Els cribratges es van fer cada dimarts des 

del mes d’octubre del 2017 fins al gener del 2018, de 9:00 a 12:30 

respectant l’hora d’esbarjo.  

6.5. ORGANITZACIÓ 

Els cribratges d’aquest estudi es van realitzar conjuntament amb altres dos 

Treballs de Final de Grau (TFG). L’equip que va realitzar les proves estava 

format per tres estudiants del grau i una professora de la Facultat d’Òptica 

i Optometria de Terrassa (FOOT). 

El primer dia es va anar més d’hora que l’hora prevista per poder organitzar 

l’aula segons les proves que s’havien de realitzar. Vam separar l’aula en 

tres zones. Tots els nens havien de passar per les tres zones, 

independentment de per on començaven les proves, per tant, la part de 

l’anamnesi es podia fer en les tres parts. En la primera zona es realitzava 

l’agudesa visual i la refracció amb retinoscopia, també es disposava d’un 

frontofocòmetre per poder saber quina era la refracció habitual dels 

alumnes que portaven ulleres. Aquesta zona és la que es necessitava per 

poder fer aquest estudi, però també es farà esment a les altres dues zones. 

En la segona zona s’avaluava la part de binocularitat, acomodació, motilitat 

ocular i percepció visual. I finalment, en la tercera zona es feien proves 

ergonòmiques i posturals, grafomotores, el test DEM i la figura universal. 
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Figura 10: Organització de l’aula 

Abans de començar a fer les proves als nens, les professores de cada 

classe ens van tornar els documents lliurats el dia de la reunió amb la 

directora, el Consentiment informat, el Inventari de símptomes i signes i el 

Qüestionari d’activitats visuals, i una llista amb el nom dels nens de cada 

classe. Val a dir que si no disposàvem del consentiment informat, no fèiem 

l’avaluació al nen. Aquesta situació ha estat una limitació del treball, perquè 

d’algun dels cursos disposàvem de pocs nens que haguessin retornat el 

consentiment signat. 

Al començar els cribratges, primer anàvem a buscar quatre nens a la classe 

i conforme anaven acabant de passar per les tres zones se’ls demanava 

que avisessin al company de classe que li demanàvem nosaltres. 

I per concloure, es va convocar una reunió de pares per explicar què 

havíem fet i poder-los lliurar els informes i resoldre qualsevol dubte que 

tinguessin. També es va fer un taula-resum de tots els informes de cada 

classe que es va lliurar a cada professor, perquè tingués consciència de 

l’estat de la visió dels seus alumnes.  
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6.6. PROVES REALITZADES 

Es va crear una única Fitxa optomètrica (annex 8) pels 3 cribratges, on 

s’anotaven els resultats de totes les proves dels tres estudis per així 

desprès poder realitzar els informes personals de cada nen amb més 

facilitat. 

 

6.6.1. QÜESTIONARI D’ACTIVITATS VISUALS 

El qüestionari d’activitats visuals (annex 5) els hi va ser lliurat als pares dels 

nens juntament amb tots els altres documents que necessitaven. Consistia 

en omplir una taula per indicar acuradament quines activitats visuals feia  el 

nen cada hora de cada dia de la setmana. Si el nen no en sabia, ho feien 

els pares. 

 

6.6.2. ANAMNESI 

Es realitzaven una sèrie de preguntes on se’ls hi preguntava als nen com 

veien tant de lluny, com per exemple la pissarra, com de prop, fent 

referència a l’hora d’escriure o llegir un llibre. També se’ls hi va preguntar 

si alguna vegada s’havien fet una revisió visual. En els nens que portaven 

ulleres se’ls hi va preguntar quant temps feia que portava aquelles ulleres i 

amb quina edat va començar a portar-ne, informació que ja s’hauria recollit 

dels pares. 
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6.6.3. AGUDESA VISUAL 

Aquesta prova es va realitzar de forma monocular amb i sense forat 

estenopeic i binocular en visió llunyana. Es va utilitzar un optotip de 

números dissenyat a una distància de 3 metres. 

Figura 11: Test de números de Lea per mesurar l’agudesa visual 
Origen: http://www.qvision.es/blogs/javier-sebastian/2012/10/07/test-de-lea-o-feinbloom/ 

 

6.6.4. REFRACCIÓ / RETINOSCOPIA 

Es va dur a terme amb una caixa de lents de prova, una ullera de prova i 

un retinoscopi. Només es va prendre el valor de la retinoscopia. 

 

Figura 12: Retinoscopi, caixa de proves i ullera de prova per realitzar la retinoscopia 
Origen: https://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/tutorials/Pediatric-spectacle-prescription-and-

retinoscopy/index.htm i https://medellin.olx.com.co/caja-de-pruebas-iid-998178586 

 

 

 

 

https://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/tutorials/Pediatric-spectacle-prescription-and-retinoscopy/index.htm
https://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/tutorials/Pediatric-spectacle-prescription-and-retinoscopy/index.htm
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6.7. VALORS DE NORMALITAT 

Per poder valorar el grau d’ametropia vam establir la següent classificació: 

 Refracció ocular 

Emmetropia -0.50 → +0.50 DE 

Miopia Lleu -0.75 → -1,50 DE 

Moderada -1.75 → -3.00 DE 

Elevada >-3.00 DE 

Hipermetropia Lleu +0.75 → +1.50 DE 

Moderada +1.75 → +3.00 DE 

Elevada >+3.00 DE 

Astigmatisme Elevat >-2.50 DC 

 

Taula 1: Classificació de l’estat refractiu 

 

6.8. CATEGORITZACIÓ DE LES VARIABLES 

En primer lloc, es van definir les variables. Com a variable dependent (VD) 

es va considerar el valor de la refracció, i com a variable independent (VI) 

les hores de visió propera, llegir i escriure o pantalla. 

A l’hora de classificar els valors de la refracció ocular (VD) es va fer 

l’equivalent esfèric de cada refracció, excepte en els casos d’astigmatisme 

elevat pels que l’equivalent esfèric era nul, i per tant es van deixar en un 

grup a part. Per poder realitzar l’anàlisi dels resultats amb el programa 

estadístic MINITAB 18, es va assignar un valor numèric a cada valor de 

refracció per transformar-lo en variables ordinals, tal com mostra la taula 2: 
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Variable Dependent Valor 

 

Estat refractiu 

Emmetropia 0: Emmetrop 

Miopia 1: Miopia lleu 

2: Miopia moderada 

3: Miopia elevada 

Hipermetropia 1: Hipermetropia lleu 

2:Hipermetropia 
moderada 

3:Hipermetropia 
elevada 

Astigmatisme 4: Astigmatisme elevat 

Taula 2: Categorització de les variables dependents 

 

El número d’hores de visualització (VI)  indicades en el qüestionari van ser 

recomptades de la següent manera, com es mostra en la taula 3: 

 

Variable Independent 

Activitat Número d’hores  

Llegir i escriure Escola Casa Escola + Casa 

Televisió Casa 

Ordinador Escola Casa Escola + Casa 

Visió 

propera 

Pantalla Casa 

No pantalla Casa 

Esport 
Escola Escola 

Extraescolar Fora escola (“Casa”) 

Aire lliure 
Escola Escola 

Altres Fora escola (“Casa”) 

Taula 3: Categorització de les variables independents 



 

  

 

33 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa © 
Universitat Politècnica de Catalunya, any 2018. Tots els drets reservats. 

 

Estudi de la prevalença de la miopia relacionada amb 
l’ús de les TIC a una escola d’educació primària 

Alba Massanés Orta 

 

7. RESULTATS 

7.1. RESULTAT DEL CRIBRATGE 

Un cop avaluats l’agudesa visual i l’error refractiu dels nens es va analitzar 

els resultats i es va fer una classificació del grau de disfunció visual per a 

cada cas utilitzant la comparació amb un semàfor, per fer-ho entenedor:  

Taula 4: Classificació de presència d’anomalies 

Obtenint els resultats que mostra la figura 13: 

 

Figura 13: Resultats del grau de disfunció visual 

Un cop es van fer els informes amb els resultats anteriors, es va començar 

a analitzar si l’error refractiu estava relacionat amb el nombre d’hores 

davant d’una pantalla. 
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Probablement no tens cap problema visual que dificulti el teu rendiment 

escolar. Tanmateix et recomanem que visitis l’optometrista un cop l’any. 

 
Podries tenir un problema visual que et dificulta l’aprenentatge. 

Recomanem que et facis un examen visual complet en un gabinet 

optomètric el més aviat possible. 
 

Tens un problema visual que està interferint en el teu rendiment escolar. 

És necessari que l’optometrista et faci una avaluació visual complerta de 

forma immediata. 
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7.2. DISTRIBUCIÓ DELS ERRORS REFRACTIUS 

La mostra de l’estudi està formada per un total de 108 alumnes de tres 

cursos diferents, cadascú d’un cicle diferent. Els alumnes estaven 

distribuïts en 35 de segon, 27 de quart i 46 alumnes de sisè, obtenint així 

els següents resultats d’error refractiu de cada curs: 

 

Figura 14: Distribució dels errors refractiu de segon curs 

 

Figura 15: Distribució dels errors refractius de quart 
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Figura 16: Distribució dels errors refractius de sisè 

El nombre d’alumnes corresponent a cada percentatge és el següent: 

Taula 5: Distribució d’alumnes respecte a l’ametropia 

 

7.3. ANÀLISI ESTADÍSTICA  

En aquest treball volem contrastar la hipòtesi general: L'ús sistemàtic de 

les TIC, amb més freqüència conforme avança l’escolarització, és un 

factor de risc per l'aparició de la miopia. 

Per verificar-la s’han de comparar els valors obtinguts en les proves del 

cribratge refractiu (VD) amb el número d’hores que els nens passen davant 

les pantalles i/o realitzant tasques en visió propera (VI). 

54%

22%

20%

4%

6è

Emmetropia

Hipermetropia

Miopia

Astigmatisme

Rx 2n 4t 6è 

Emmetropia 20 8 25 

Hipermetropia 12 19 10 

Miopia 2 0 9 

Astigmatisme 1 0 2 
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He realitzat l’anàlisi amb tots els errors refractius (incloent miopia, 

hipermetropia i emmetropia) en conjunt, tenint en compte quins són lleus, 

moderats i elevats, ja que la mostra de miops és molt reduïda. 

En primer lloc hem d’assignar quines són la hipòtesi nul·la i la hipòtesi 

alternativa. La hipòtesi nul·la ens diu que el valor de la refracció no té relació 

amb el número d’hores de l’activitat corresponent. Per altra banda, la 

hipòtesi alternativa enuncia que la refracció té relació amb l’activitat que es 

duu a terme. 

Els contrastos que m’he proposat fer són els següents: 

1. Nº d’hores totals en pantalla respecte l’error refractiu 

2. Nº d’hores de llegir i escriure respecte a l’error refractiu 

3. Nº total d’hores en visió propera respecte l’error refractiu 

4. Nº total d’hores en visió propera respecte a la miopia 

En el moment de començar a analitzar els resultats, es va haver d’excloure 

els cursos de segon i de quart, ja que, el número de nens era insuficient 

(com hem comentat, no disposàvem del consentiment informat) i per tant, 

la mostra era petita per dur a terme una anàlisi estadística sobre aquests 

cursos. Per tant, només s’ha pogut analitzar els resultats sobre el curs de 

sisè. 

Per poder fer l’anàlisi estadística dels resultats s’ha utilitzar el programa 

estadístic MINITAB 18. En tots els contrastos d’hipòtesis s’ha aplicat 

inicialment el model d’Anderson-Darling, per comprovar si els residus de 

l’anàlisi de la variància segueixen un model de distribució normal.  

En totes les comparacions s’ha obviat els valors donats 2 (miopia i 

hipermetropia moderada) i 4 (astigmatisme elevat) per a la refracció, ja que 

no hi ha prou individus per a fer l’estadística. 
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1. Hores totals pantalla vs. error refractiu. 

S’ha començat relacionant el nombre total d’hores en pantalla amb la 

refracció del nen. 

Amb la prova d’Anderson-Darling es verifica que els residus no segueixen 

un model de distribució normal com es mostra a la figura 17 i la taula 6. 

 

 

Figura 17: Gràfica de distribució de residus per les hores totals de pantalla 

 

Anàlisi de Variància 

Font GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Rx 2 15,39 7,695 0,05 0,950 

Error 40 6044,24 151,106       

Total 42 6059,63          
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Mitjanes 

Rx N Mitjana Desv.Est. IC de 95% 

0 25 34,24 11,66 (29,27; 39,21) 

1 14 33,07 12,27 (26,43; 39,71) 

3 4 34,75 16,58 (22,33; 47,17) 

Desv.Est. agrupada = 12,2925 

Taula 6:Resultats del model de l’anàlisi de la variància per les hores de pantalla respecte a l’error 
refractiu 

Com que el valor p obtingut és menor de 0.05, es descarta que els residus 

segueixin aquest model de distribució normal, per la qual cosa serà 

necessari utilitzar proves no paramètriques.  

El model no paramètric que s’ha fet servir ha sigut la prova de Kruskal-

Wallis. Els resultats que ens ha donat aquesta prova són aquests: 

 

Prova de Kruskal-Wallis: HORES TOTAL PANTALLA vs. Rx 

Estadístiques descriptives 

Rx N Mediana Classificació de mitjanes Valor Z 

0 25 32,0 22,7 0,41 

1 14 31,5 21,0 -0,38 

3 4 29,0 21,5 -0,08 

General 43    22,0    

Prova 

Hipòtesis nul·la H₀: Totes las medianes són iguals 

Hipòtesis alterna H₁: Al menys una mediana es diferent 

Mètode GL Valor H Valor p 

No ajustat per empats 2 0,17 0,918 

Ajustat per empats 2 0,17 0,918 

La aproximació de chi-quadrada podria no ser exacta quan alguns rangs de mostra siguin 
     més petits que 5. 

 

Taula 7: Resultats de la prova de Kruskal-Wallis per les hores de pantalla respecte a l’error 
refractiu 
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Com podem observar, el valor p és més gran de 0.05, el que ens indica que 

la discrepància és petita, i per tant no hi ha diferències significatives entre 

les medianes. És a dir, no descartem la hipòtesi nul·la. 

 

2. Hores totals llegir i escriure vs. error refractiu. 

El següent que s’ha analitzat són les hores de llegir i escriure que fa el nen 

tant en l’escola com a casa. En aquest cas també s’ha aplicat el mateix 

model paramètric. 

 

 

Figura 18: Gràfica de distribució de residus per les hores de llegir i escriure 
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Anàlisis de Variàncies 

Font GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Rx 2 13,35 6,675 0,81 0,451 

Error 40 328,93 8,223       

Total 42 342,28          

Mitjanes 

Rx N Mitjana Desv.Est. IC de 95% 

0 25 28,200 2,582 (27,041; 29,359) 

1 14 28,929 2,759 (27,380; 30,478) 

3 4 30,00 4,83 (27,10; 32,90) 

Desv.Est. agrupada = 2,86761 

 

Taula 8: Resultats del model de l’anàlisi de la variància per les hores de llegir i escriure respecte a 
l’error refractiu 

 

Com podem observar, el valor p és menor de 0.05, com en el cas anterior, 

per tant, es descarta que la distribució de residus sigui normal i això 

comporta que la prova no sigui vàlida. Tot i que no tenim garantia de la 

validesa, els resultats de l’anàlisi de variàncies s’observen a la figura 18 i la 

taula 8.  Per tant, s’ha de realitzar un altre tipus de prova, una prova no 

paramètrica. 

 

Com a model no paramètric adequat per analitzar les dades, s’ha seguit 

utilitzant el model de Kruskal-Wallis. 
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Prova de Kruskal-Wallis: TOTAL HORES LECTURA vs. Rx 

Estadístiques descriptives 

Rx N Mediana Classificació de mitjanes Valor Z 

0 25 28,0 20,4 -0,98 

1 14 28,0 23,8 0,66 

3 4 28,5 25,6 0,61 

General 43    22,0    

Prova 

Hipòtesis nul·la H₀: Totes las medianes són iguals 

Hipòtesis alterna H₁: Al menys una mediana es diferent 

Mètode GL Valor H Valor p 

No ajustat per empats 2 1,03 0,596 

Ajustat per empats 2 1,06 0,588 

La aproximació de chi-quadrada podria no ser exacta quan alguns rangs de mostra siguin 
     més petits que 5. 

 

Taula 9: Resultats de la prova de Kruskal-Wallis per les hores de llegir i escriure respecte a l’error 
refractiu 

 

Com en el cas anterior, també observem que el valor p és > 0.05, per tant 

vol dir que no hi ha diferències significatives, és a dir, no hi ha una relació 

entre el nombre d’hores de llegir i escriure amb l’error refractiu de l’alumne. 
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3. Hores totals visió propera vs. error refractiu. 

S’ha analitzat el total d’hores en visió propera, tant sigui amb pantalla com 

sense. Seguint com al principi, es va aplicar el model paramètric de 

Anderson-Darling. 

 

 

Figura 19: Gràfica de distribució de residus pel total d’hores en visió propera 

 

Com s’observa en la gràfica de residus, el valor p és > 0.05. El que vol dir 

que els residus segueixen un model de distribució normal i per tant, això 

donaria validesa a la prova de l’anàlisi de variàncies. 

Els resultats obtinguts en aquesta prova de l’anàlisi de variàncies són els 

següents: 
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Anàlisis de Variàncies 

Font GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Rx 2 10,67 5,336 0,04 0,963 

Error 40 5653,61 141,340       

Total 42 5664,28          

 

Mitjanes 

Rx N Mitjana Desv.Est. IC de 95% 

0 25 65,80 12,34 (60,99; 70,61) 

1 14 64,71 10,19 (58,29; 71,14) 

3 4 65,25 14,73 (53,24; 77,26) 

Desv.Est. agrupada = 11,8887 

Taula 10: Resultats del model de l’anàlisi de la variància pel total d’hores en visió propera respecte 
a l’error refractiu 

 

Per tant, podem dir que en aquest cas si que existeix una relació entre les 

hores en visió propera que passa el nen amb l’estat refractiu d’aquests.  

 

4. Hores totals visió propera vs. miopia. 

Tot i que ja sabem que la mostra de miops és molt petita per realitzar una 

anàlisi estadística, em proposo analitzar si la miopia segueix el mateix 

patró, és a dir, relacionant les hores totals de visió propera amb la miopia. 

En aquest cas, a l’igual que els tres anteriors, s’ha seguit emprant el model 

paramètric d’Anderson-Darling. 
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Figura 20: Gràfica de distribució de residus d’hores totals en visió propera relacionades amb la 
miopia 

Podem observar que el valor p és > 0.05, per tant es verifica que els residus 

segueixen un model de distribució normal, és a dir, es descarta la hipòtesi 

nul·la, el qual indica que si existeix una relació entre les hores que es dedica 

a visió propera i el valor de la miopia. 

Tot i sabent que aquesta la mostra és massa petita, fem la prova de l’anàlisi 

de la variància i els resultats són els següents: 

 

Anàlisis de Variàncies 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

VALOR 2 402,7 201,33 2,22 0,190 

Error 6 545,3 90,89       

Total 8 948,0          
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Mitjanes 

VALOR N Mitjana Desv.Est. IC de 95% 

1 6 60,67 9,14 (51,14; 70,19) 

2 1 39,00 * (15,67; 62,33) 

3 2 58,00 11,31 (41,50; 74,50) 

Desv.Est. agrupada = 9,53357 

Taula 11:Resultats del model de l’anàlisi de la variància pel total d’hores en visió propera respecte 
al valor de la miopia 

 

Podem observar que hi ha una relació entre les hores totals en visió propera 

i la miopia. Dit d’una altra manera, com més hores es dediquen en visió 

propera, més miopia. 

Però mai podrem afirmar que això és cert per una població determinada 

perquè el nombre de individus és insuficient per ser representatiu. 
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8. DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 

Partint de la hipòtesi plantejada a l’inici, en la qual volíem verificar si l’ús 

sistemàtic de les TIC, amb més freqüència conforme avança 

l’escolarització, és un factor de risc per a l’aparició de la miopia, i un cop 

finalitzat l’anàlisi estadística, no podem afirmar que l’ús desmesurat de les 

pantalles sigui un factor de risc per a l’aparició de la miopia. Per poder 

verificar la hipòtesi d’aquest estudi s’hauria de treballar amb una mostra 

més elevada de miops i de més varietat de cursos. 

Els resultats mostren que els valors de l’estat refractiu són més elevats si 

els relacionem amb el total d’hores en visió propera, però no si es 

relacionen únicament amb les hores de pantalla. I aquesta conclusió 

coincideix amb la dels estudis previs utilitzats com a referència del treball.19 

Tot i que també s’ha obtingut una relació significativa entre el valor de la 

miopia i el nombre total d’hores que s’utilitza la visió propera, l’escassa 

mostra de miops avaluada fa que no puguem considerar l’afirmació com a 

certa. 
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9. LIMITACIONS I PROPOSTES FUTURES 

El fet d’haver trobat tan pocs miops en aquesta població de 108 estudiants 

ha estat una limitació prou important per poder extreure conclusions de 

l’estudi. 

Un dels motius a què pot ser degut és que es tracta d’una escola de la 

perifèria de la ciutat, en que els nens passen molta estona a l’aire lliure 

(poden mirar a l’horitzó tant estant al pati com a l’aula), i això és un factor 

de prevenció de la miopia segons estudis consultats.20 

Com a proposta futura, seria molt interessant repetir aquest estudi en una 

escola del centre de la ciutat, on les distàncies llunyanes estan molt més 

restringides. 
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12. ANNEXOS 

 

12.1. CARTA DE PRESENTACIÓ A L’ESCOLA 

Terrassa, 17 de juny de 2017 

Benvolguda direcció de l’Escola Marià Galí, 

Ens adrecem a vostès, des de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa, 
per fer-vos una proposta.  

Som tres estudiants que estem cursant l’últim curs del Grau d’Òptica i 
Optometria, i  ens hem plantejat fer el nostre Treball de Final de Grau fent 
cribratges visuals a la vostra escola.  

La nostra motivació principal és que, actualment ja s’ha demostrat, un de 
cada tres casos de fracàs escolar està associat a un problema visual. Per 
aquesta raó, una de les maneres més eficaces d’evitar-lo és fer una bona 
valoració i seguiment de les habilitats visuals dels nens en edat escolar, 
sobretot, com a preparació a la lectoescriptura. I això s’aconsegueix fent 
exploracions sistemàtiques especialitzades en els cursos acadèmics que 
són  clau pel desenvolupament i les demandes visuals en visió propera. 

En aquesta línia, proposem a l’Escola Marià Galí realitzar les proves 
visuals durant el curs 2017-2018 a totes les línies dels cursos segon, 
quart i sisè d’educació primària. Realitzarem els informes de 
l’avaluació visual per lliurar als pares i mestres dels nens, i podem 
oferir una xerrada informativa a professors i pares, si això és d’interès 
per l’Escola . 

Per dur a terme aquesta activitat comptem amb el suport i la tutorització de 
la nostra professora, Marta Fransoy Bel, amb qui hem redactat aquesta 
carta de presentació i que també signa aquest document. 

Un cop fetes les avaluacions i els informes, cadascuna de nosaltres se 
centrarà en un objectiu d’estudi de les dades obtingudes. El nostre 
objectiu acadèmic, doncs, és triple: 

En primer lloc, poder obtenir dades sobre la prevalença de la miopia 
a l’escola, doncs la miopia és “l’epidèmia del segle XIX”: a causa dels 
llarga períodes que passem mirant en visió propera i la proliferació 
dels dispositius electrònics, l’ull adopta un mecanisme d’adaptació 
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que el converteix en miop. Per nosaltres és important establir la 
correlació entre el curs acadèmic i el grau de miopia que te el nen. 

En segon lloc, valorar la qualitat de la visió binocular dels nens en 
edat escolar per detectar a temps les dificultats de coordinació dels 
ulls que dificulten l’aprenentatge de la lectoescriptura. 

I, en tercer lloc, avaluar i conèixer els hàbits posturals de treball dels 
nens, per poder donar consells d’ergonomia visual que ajudin a 
frenar la progressió de l’error refractiu.  

 

El protocol de proves visuals que portaríem a terme són les següents: 

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

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

monocularment per saber si els dos ulls hi veuen de manera suficient i semblant, 

perquè només així podran funcionar coordinadament. 

 

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

necessita un sistema compensador, com són les ulleres o les lents de contacte. 

Els tipus de refracció ocular que pot presentar el nen/a són: Miopia, Hipermetropia 

i Astigmatisme. 

 

• Binocularitat: En aquest apartat s’inclouen totes aquelles proves que estudien 

l’habilitat de la visió perquè ambdós ulls treballin plegats, que és fonamental per 

l’eficàcia lectora i per un bon rendiment escolar. La musculatura que regula la 

mobilitat dels ulls és l’encarregada de mantenir la simetria entre els eixos visuals 

que permetrà tenir una visió còmoda. Si els dos ulls no mantenen la simetria faran 

que l’infant tingui major dificultat a l’hora d’enfrontar-se a l’estudi. 

 

• Acomodació: És la capacitat que tenen els ulls d’enfocar bé a totes les distàncies, 

i mantenir la imatge nítida sense esforç. També és important la flexibilitat de 

l’acomodació, que permet canviar ràpidament de punt d’observació de lluny a prop 

i a l’inrevés, habilitat especialment important a l’hora de copiar de la pissarra. 

 

• Estudi Ergonòmic: Es provarà quines són les posicions de treball de l’infant amb 

diferents tipus de pantalles, ja siguin móbils, tauletes, ordinadors, i la postura de 

treball a l’hora d’escriure, dibuixar, llegir... 

 

• Qüestionari d’activitats visuals: Farem fer un qüestionari als pares i als nens 

per saber quantes hores passant davant d’un dispositiu electrònic i a quines 

distàncies  aproximadament els utilitzen cadascun d’ells. 

Com ja hem comentat, el resultat d’aquestes proves, que  farem 
gratuïtament, serà un informe complet que farem arribar a l’Escola, 
perquè els familiars en  tinguin constància i per la seva informació, en cas 
que sigui necessari emprendre alguna acció preventiva o de tractament. 
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Moltes gràcies per la seva col·laboració, ens agradaria rebre la seva opinió 
el més aviat possible, 

Atentament, 

Estudiants de Grau de la FOOT: 

Alba Massanés Orta 

Cristina Rovira Gay 

Patrícia Yang  

Professora de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa: 

Directora dels Treball de Fi de Grau 

Marta Fransoy Bel. Òptica-optometrista col. 4965 

Telèfon de contacte: 937398381 

marta.fransoy@upc.edu 
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12.2. DOSSIER INFORMATIU PER L’ESCOLA 
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VISIÓ I APRENENTATGE: 

PREVENCIÓ, DETECCIÓ I TRACTAMENT DE LES DIFICULTATS 

VISUALS 

La visió es un procés complex i fonamental en l’aprenentatge 

escolar. Les dues terceres parts de la informació que reben els 

estudiants  és a través del sentit de la vista.  El desenvolupament de 

la visió inclou la capacitat d’utilitzar a la vegada els dos ulls de forma 

efectiva i coordinada per identificar, interpretar i entendre la 

informació visual.  

Si el sistema visual no es desenvolupa adequadament, amb l’edat, 

interferirà amb el procés d’aprenentatge. La primera manifestació pot 

tenir lloc a l’edat escolar amb una manca d’interès del nen en la 

lectura, perquè no es capaç d’assimilar la informació que rep degut 

en molts casos a un problema visual. 

Qualsevol interferència en el sentit de la vista com determinats 

hàbits visuals en visió propera, actuen com a factors de risc i 

comencen quan el nen aprèn a llegir i escriure si el nen llegeix a una 

distància massa reduïda o la seva postura és inadequada.  També, 

l’ús de l’ordinador, la televisió i els videojocs de forma concentrada 

en condicions ambientals adverses són altres factors que afecten de 

forma important a la visió.   

És necessari tenir unes bones habilitats visuals que permetin als 

estudiants llegir més ràpidament i comprendre millor el que llegeixen. 

Quan hi ha problemes en el processament de la informació visual, els 

estudiants necessiten fer més esforç per concentrar-se, que a llarg 
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termini es manifesta amb una falta d’atenció o motivació al llegir o 

escriure i una pobre comprensió lectora.  

Els problemes visuals apareixen per una mala coordinació dels dos 

ulls o un problema d’enfocament que impedeixen als estudiants 

seguir de forma continuada i eficaç les paraules o frases que formen 

part d’un text. Els principals signes i símptomes visuals i oculars que 

provoquen un baix rendiment escolar són:   

- Cansament visual o visió doble momentània a 

l’estudiar o treballar davant la pantalla de 

l’ordinador de forma continuada i concentrada. 

- Mal de cap a la part frontal i al voltant dels ulls. 

- Visió borrosa momentània al canviar la mirada 

de lluny a prop i al revés. 

- Parpelleig excessiu, llagrimeig i ulls envermellits.  

Els optometristes són els professionals que poden diagnosticar i 

prescriure el tractament més adequat a qualsevol problema visual. 

Un examen complet del sistema visual és recomanable a partir 

dels 3-4 anys d’edat al menys una vegada a l’any com a prevenció 

tant si el nen presenta símptomes com inclús abans que apareguin. 

També és important el seguiment per part dels estudiants d’unes 

normes d’higiene visual i postural per evitar algunes conductes 

inadequades.  

Per a la prevenció i tractament d’alguns problemes visuals a 

vegades no és suficient l’ús de les ulleres o lents de contacte per 

veure-hi millor, en alguns casos la única solució és el tractament amb 

teràpies visuals.  

Les Teràpies Visuals consisteixen en una sèrie d’exercicis de 

rehabilitació de la visió que ajuden a desenvolupar i millorar la 
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coordinació dels dos ulls, els moviments oculars i la percepció visual. 

Per cada problema visual es prescriuen uns exercicis específics que 

poden realitzar-se al gabinet  optomètric o a casa adaptant-se a les 

necessitats i tipus de problema visual de cada persona en concret.   

Les teràpies visuals són molt eficaces en un dels problemes visuals 

que més afecta a la població escolar com és la miopia. Aquests 

exercicis ajuden a prevenir i evitar la progressió de la miopia amb 

l’edat i les condicions d’estudi. L’ increment més important es 

manifesta en els adolescents, que dediquen molt més temps a la 

lectura i escriptura, degut a l’increment de la demanda escolar. 

PREVENCIÓ: CARTELL DE NORMES D´HIGIENE VISUAL 

 

A la portada d’aquest dossier hi trobeu el cartell divulgatiu de les 

normes d’higiene visual que proposem a les escoles. Són 

un conjunt de consells d’utilització del nostre sistema visual 

i de l’entorn de treballa que tenen la finalitat de crear nous 

hàbits visuals adequats que substitueixin als incorrectes: 

1. Mantenir una distancia adequada al realitzar activitats en 

visió propera. Es recomana una distancia mínima de 35-40 

cm al llegir o escriure i de 40-45 cm davant l’ordinador. 

 

2. Al realitzar un treball continuat i concentrat en visió propera 

al llegir o mirar fixament la pantalla de l’ordinador, canviar 

la  mirada a un punt llunyà per relaxar el sistema visual 

durant uns 5 minuts. Fer aquesta activitat cada 30-40 

minuts de treball de prop. 
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3. Utilitzar nivells d’il·luminació adequats al realitzar activitats 

en visió propera. És recomanable aprofitar la llum solar 

durant el dia i una bona il·luminació directa a la nit que sigui 

tres vegades més intensa que la ambiental, evitant que faci 

reflexes u ombres al paper o a la pantalla de l’ordinador. 

4. Mirar la televisió a una distancia mínima de 3 metres amb 

una adequada il·luminació ambiental evitant els reflexes a 

la pantalla. Es recomana no mirar la televisió més de dues 

hores seguides  

 

5. Evitar les postures inadequades com una inclinació 

excessiva del cap o el tronc al llegir, mirar la TV o 

davant la pantalla de l’ordinador. Es recomana seure 

amb l’espatlla recta i no llegir estirats al sofà o al llit.  

DETECCIÓ: EXAMEN VISUAL 

INFORMACIÓ ALS PARES 

Benvolguts pares, 

En l’exploració optomètrica del seu fill que hem realitzat gràcies a l’ 

interès i la col·laboració que ha mostrat l’Escola, hem pogut valorar 

les habilitats i la funcionalitat del sistema visual per fer front a les 

tasques acadèmiques que corresponen al seu nivell. Aquí els 

presentem una breu explicació de cadascuna de les àrees avaluades, 

perquè puguin interpretar l’informe optomètric que adjuntem, un cop 

realitzada l’avaluació: 

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

dir, la capacitat de distingir detalls petits a una determinada distància. 

La mesura es fa monocularment per saber si els dos ulls hi veuen de 
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manera suficient i semblant, perquè només així podran funcionar 

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

màxima agudesa visual és del 100% 

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

dèficit de visió, necessita un sistema compensador, com són les 

ulleres, o les lents de contacte. En aquest apartat hem especificat quin 

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

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

condicions refractives de miopia seran compensades amb lents de 

potència negativa, i les condicions hipermetròpiques se compensaran 

amb lents positives.  

3. Motilitat Ocular: En aquest apartat es valora l’habilitat del nen per 

a moure els ulls de forma ràpida, precisa i eficaç.  Les habilitats de 

motilitat ocular són especialment importants en els processos de 

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

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

precisa, ràpida i eficaç. Quan el salt de la mirada d’una paraula a l’altra 

no és suficient, diem que el moviment és hipomètric.  

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

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

eficàcia, doncs s’ha de fer un moviment de correcció per arribar a la 

part del text que pretenem llegir. 

4. Acomodació: Fa referència a la capacitat de fer canvis 

d'enfocament, per veure-hi a diferents distàncies. Aquesta habilitat en 

els nens està plenament desenvolupada, doncs el sistema visual està 

fisiològicament preparat per enfocar amb facilitat, i poder canviar de 

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

flexibilitat acomodativa). Si el nen te aquesta habilitat disminuïda, es 

cansarà al llegir i li costarà copiar de la pissarra.   
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És a partir dels 40 anys quan naturalment es va perdent la capacitat 

d’enfocament i la velocitat de canvi d’enfocament, condició que 

anomenem presbícia, que requereix l’adaptació de sistemes òptics 

compensadors, com són les lents d’addició progressiva. 

5. Binocularitat: En aquest apartat s’inclouen totes aquelles proves 

que estudien l’habilitat de la visió perquè ambdós ulls treballin plegats, 

que és fonamental per l’eficàcia lectora. Si els ulls tendeixen a dirigir-

se a un punt més proper que el text, parlem de l’excés de 

convergència. En canvi, si els ulls es dirigeixen plegats a un punt que 

està més lluny del text, parlem d’exofòria o insuficiència de 

convergència. 

6. Visió dels colors (Test d’Ishihara):  Aquest test posa de manifest 

si el nen té problemes per a distingir els colors i els seus matisos, 

situació que podria dificultar-li els aprenentatges. 

7. Salut Ocular: Són les proves de valoració de l’estat de salut de l’ull 

i la detecció de possibles patologies. En cas de sospita d’alguna 

condició anòmala és molt important adreçar-se amb diligència a 

l’oftalmòleg. 

Quan hi ha dificultats en alguna d’aquestes àrees que no se 

solucionen amb ulleres, un dels recursos dels que disposem els 

optometristes és l’Entrenament Visual, també anomenat Teràpia 

Visual, uns exercicis dissenyats específicament per cada individu, que 

progressivament van remuntant les habilitats visuals en dèficit, per tal 

de restablir l’equilibri del sistema visual i la seva òptima funció. 

Desitgem que aquest breu escrit pugui ajudar-los a entendre l’informe 

del seu fill/a, (que rebran un cop feta l’avaluació) i que serveixi per 

posar de manifest que tenir bona vista (veure el 100%) no sempre és 
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sinònim de tenir una visió eficaç i a ple rendiment per poder 

experimentar el procés d’aprenentatge al màxim del potencial del nen. 

Aprofitem per saludar-los ben cordialment, 

 

Marta Fransoy Bel  col. 4965 

Montse Augé Serra  col. 3714 

 

Professores Titulars de a Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 

Universitat Politècnica de Catalunya  

 

Terrassa, setembre de 2017 

 

NOTA IMPORTANTPELS PARES: Per poder fer l’examen visual als 

seus fills, és indispensable emplenar els formularis: 

QÜESTIONARI D’ACTIVITATS VISUALS 

INVENTARI DE SIGNES I SÍMPTOMES VISUALS  

I  SIGNAR els document: 

CARTA DE CONSENTIMENT I PROTECCIÓ DE DADES 
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INFORMACIÓ DE CONTACTE: 

 

 

 

Adreça postal: 

Marta Fransoy Bel 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 

C/ Violinista Vellsolà, 37  

08222 Terrassa (Barcelona) 

 

Telèfon: 

 937398381 

 

Correu electrònic: 

 Informació general:  

marta.fransoy@upc.edu 

  

mailto:marta.fransoy@upc.edu
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Mònica
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12.3. CARTA DE CONSENTIMENT INFORMAT 

Terrassa, 26 de setembre de 2017 

Benvolgudes famílies, 

A la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) s’imparteix el Grau 
d’Òptica i Optometria, amb la missió de preparar als futurs optometristes 
per tenir cura de la Salut Visual de les persones En la societat actual, la 

Societat del Coneixement, en què les tecnologies de la informació i les 
comunicacions estan adquirint un paper primordial, els hàbits i activitats 

visuals de la població estan canviant contínuament, i cada cop amb més 
exigència. 

Les persones cada cop utilitzen més tipus de dispositius electrònics durant 
més temps al dia i a distàncies més curtes. I aquesta exposició perllongada 
pot tenir repercussions en la Salut Visual. 

Per això és tan important realitzar revisions visuals periòdiques per garantir, 
no només que la persona te una bona vista (una agudesa visual del 100%), 

sinó que els seus dos ulls funcionen coordinadament sense esforç, amb el 
rendiment adequat per les tasques visuals que ha de realitzar. 

En aquest context, cuidar de la salut visual dels nens és primordial. Per això, 

des de la FOOT i el Centre Universitari de la Visió (CUV) organitzem 
cribratges visuals per nens en edat escolar, per detectar a temps si una 

disfunció visual pot interferir en el procés d’aprenentatge de l’infant. 

En aquesta ocasió us proposem un servei de revisions visuals que seran 

realitzades per tres alumnes de quart curs que estan realitzant el seu Treball 
de Final de Grau, sota la supervisió i tutorització de la professora Marta 
Fransoy Bel. 

Les revisions visuals es realitzaran a les instal·lacions de l´escola Marià 
Galí, són totalment gratuïtes per les famílies, a qui es lliurarà l’informe 

optomètric complet del seu fill/a. 

Esperant que aquesta proposta us resulti interessant, us donem les gràcies 

per la vostra col·laboració. 

Atentament, 

La Direcció del Centre 
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Carta de consentiment i protecció de dades 

 

Jo,.................................................................................................................. com 

a pare/mare o tutor de ...........................................................................................,  

amb DNI ...................................................., dono el meu consentiment per a que 

es faci un examen visual al meu fill/filla: 

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

Aquests cribratges visuals a les escoles formen part del Treball final de 
Grau dels estudiants de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa, i el 
seu objectiu és detectar si el seu fill te una disfunció visual que pugui estar 
interferint en el seu procés d’aprenentatge. Al final del procés, es lliurarà a 
les famílies un informe personalitzat sobre la salut visual dels seus fills. 

Segons el que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, l´informem que el tractament de les dades personals del seu 
fill/filla, així com de les imatges que es poguessin enregistrar per 
desenvolupar l’estudi, serà específicament amb finalitat  sanitària i 
docent. 

Signatura de consentiment 

Nom del tutor/a del nen......................................................................... 

Data: ..................................................................................................... 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal, informem que les imatges i dades obtingudes estan incloses en un fitxer propietat de la 

Facultat d’òptica i Optometria de Terrassa (c . Violinista Vellsolà, 37 08222-Terrassa) on pot adreçar-

se per escrit per tal de poder exercitar els drets que té d’oposició, accés, rectificació i/o cancel·lació 

de les seves dades. 
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12.4. INVENTARI DE SÍMPTOMES I SIGNES 

INVENTARI DE SÍMPTOMES I SIGNES VISUALS 

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

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

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

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

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

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

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

SIMPTOMES  (Marcar amb una X el requadre corresponent) SI      A 

vegades 

NO 

1. Em canso quan porto una estona mirant de prop    
2. Em fa mal el cap quan porto una estona llegint    
3. Veig borrós quan intento llegir    
4. Quan llegeixo, veig doble    
5. Quan llegeixo, em ploren els ulls    
6. Quan llegeixo em costa concentrar-me    
7. Quan llegeixo, noto que es mouen les lletres, les paraules o les 

línees 
   

8. Quan llegeixo, m’agafa son    
9. Quan porto una estona llegint, em costa més entendre el que 

llegeixo 
   

10. Llegeixo massa lentament    
11. Crec que giro un ull al llegir    
12. Tanco un ull per veure millor    
13. Sento tensió als ulls quan estic mirant alguna cosa una estona    
14. Quan llegeixo una estona, em distrec amb facilitat    
15. M´acosto o  allunyo molt per llegir    
16. Tinc de moure el cap per poder llegir    
17. Em perdo quan estic llegint    
18. Quan llegeixo, em salto algunes paraules o línees    
19. Em resulta difícil copiar de la pissarra    
20. Freqüentment em fa mal el cap    
21. Tinc dificultat per mirar de la pissarra a la llibreta i al reves    
22. Em molesta molt la llum    
23. Sento que em cremen els ulls al llegir    
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Respon aquest qüestionari amb els teus pares: 

 

Escriure en els requadres en blanc a, b, c segons la resposta 

escollida 

Pare Mare 

Porten ulleres o lentes de contacte? 

a. Si           b. No 

   

Si les utilitzen, quan les porten? 

a. Sempre  

b. Només per mirar de lluny (Mirar TV,   conduir….) 

c. Només per mirar de prop (Llegir, escriure, ordinador, cosir….) 

 

  

A  quina edat van començar a utilitzar-les? 

a. Abans del 16 anys d´ edat 

b. Després dels 16 anys d´ edat 

 

  

 

Si les tres respostes del pare o la mare en el qüestionari son la lletra a. , indica el problema 

refractiu o visual que presenta (miopia, hipermetropia, astigmatisme, estrabisme, ull 

gandul....): 

 

Pare................................................................................................................................................   

 

Mare............................................................................................................................................... 

 

  



 

  

 

67 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa © 
Universitat Politècnica de Catalunya, any 2018. Tots els drets reservats. 

 

Estudi de la prevalença de la miopia relacionada amb 
l’ús de les TIC a una escola d’educació primària 

Alba Massanés Orta 

12.5. QÜESTIONARI D’ACTIVITATS VISUALS 
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12.6. RESUM INFORMATIU PER A INTERPRETAR ELS 

RESULTATS 

INFORME DE LA REVISIÓ OPTOMÈTRICA 

Benvolguts pares, 

En l’exploració optomètrica del seu fill que hem realitzat gràcies a l’ interès 

i la col·laboració que ha mostrat l’Escola, hem pogut valorar les habilitats i la 

funcionalitat del sistema visual per fer front a les tasques acadèmiques que 

corresponen al seu nivell. Aquí els presentem una breu explicació de 

cadascuna de les àrees avaluades, perquè puguin interpretar l’informe 

optomètric que adjuntem, un cop realitzada l’avaluació: 

1. Agudesa Visual: La capacitat de distingir detalls petits a una determinada 

distància. La mesura es fa monocularment per saber si els dos ulls hi veuen 

de manera suficient i semblant. Especifiquem el valor de la visió en 

percentatge.  

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

visió, necessita un sistema compensador, com són les ulleres, o les lents de 

contacte. En aquest apartat hem especificat quin tipus de refracció ocular 

presenta el nen/a i en quina magnitud: Miopia, Hipermetropia, Astigmatisme. 

 2.1. Miopia: Dificultat per veure objectes llunyans. 

 2.2. Hipermetropia: Dificultat per veure objectes propers. 

 2.3. Astigmatisme: Situació en que es veuen els objectes deformats. 

3. Motilitat Ocular: Es valora l’habilitat del nen per a moure els ulls de forma 

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

importants en els processos de lectura. 
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3.1. Habilitats oculomotores fines: són les que es duen a terme en els 

processos de lectura. 

3.2. Habilitats oculomotores sacàdiques: són les que permeten fer salts 

entre objectes. 

3.3. Habilitats oculomotores de seguiment: són les que et permetre 

seguir objecte en moviment. 

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

veure-hi a diferents distàncies. Si el nen te aquesta habilitat disminuïda, es 

cansarà al llegir i li costarà copiar de la pissarra.   

5. Binocularitat: Són les proves que estudien l’habilitat de la visió perquè els 

dos ulls treballin conjuntament, que és fonamental per l’eficàcia lectora i per 

un bon rendiment escolar. 

6. Percepció visual: Capacitat que té el nostre cervell per captar i interpretar 

les imatges que rebem. 

7. Estereoagudesa: És la capacitat que tenim per rebre les coses en 3D. 

8. Coordinació ull-mà: Capacitat del nen per coordinar la seva mà dominant 

i els seus ulls. 

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

té problemes per a distingir els colors i els seus matisos, situació que podria 

dificultar-li el seu aprenentatge. 

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

detecció de possibles patologies. En cas de sospita d’alguna condició anòmala 

és molt important adreçar-se amb diligència a l’oftalmòleg. 

11. Distància escriptura: La distància adequada per escriure és la mateixa 

que la distància del colze al puny. 
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Desitgem que aquest breu escrit pugui ajudar-los a entendre l’informe del seu 

fill/a, i que serveixi per posar de manifest que tenir bona vista (veure el 

100%) no sempre és sinònim de tenir una visió eficaç i a ple rendiment per 

poder experimentar el procés d’aprenentatge al màxim del potencial del nen. 

A continuació trobareu una taula amb el codi de colors en forma d’adhesiu 

que us permetrà entendre les conclusions l’examen visual realitzat. 

 

Estudiants de Grau de la FOOT: Alba Massanés Orta 

Cristina Rovira Gay 

Patrícia Yang 

Directora dels Treball de Fi de Grau: 

Marta Fransoy Bel. Òptica-optometrista col.4965 

  

 Nens NO avaluats 

  Probablement no tens cap problema visual que dificulti el teu rendiment escolar. Tanmateix et 

recomanem que visitis l’optometrista un cop l’any. 

  Podries tenir un problema visual que et dificulta l’aprenentatge. Recomanem que et facis un examen 

visual complet en un gabinet optomètric el més aviat possible. 

  Tens un problema visual que està interferint en el teu rendiment escolar. És necessari que 

l’optometrista et faci una avaluació visual complerta de forma immediata. 
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12.7. INFORME DELS RESULTATS 

En l’exploració optomètrica que hem fet al seu fill/a, XXXXX, hem detectat algunes 

disfuncions en el seu sistema visual que poden interferir en el seu rendiment escolar. Per 

les exigències acadèmiques i intel·lectuals pròpies de l’etapa escolar, recomanem fer-se 

una completa revisió optomètrica. 

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

6ºA. INICIALS NOM Ull dret Ull esquerre 

Agudesa visual de lluny 30% 40% 

Refracció ocular Miopia lleu Miopia lleu i 

astigmatisme lleu 

Motilitat ocular Bones habilitats oculomotores 

Acomodació Reduïda Reduïda 

Binocularitat Bé 

Percepció visual Bé 

Estereoagudesa Bé 

Coordinació ull-mà Bé 

Visió del color Bé Bé 

Salut ocular Bé Bé 

Distància escriptura Reduïda 

 

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

  Si No 

Agudesa visual de lluny X  

Refracció ocular X  

Motilitat ocular X  

Acomodació X  

Binocularitat  X 

Percepció visual  X 

Coordinació ull-mà  X 

Visió del color  X 

Salut ocular  X 
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12.8. FITXA OPTOMÈTRICA 
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12.9. CONTROL DEL TEMPS 
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