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MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ 

RELACIÓ ENTRE ELS RESULTATS DE PERCEPCIÓ VISUAL 
DEL TVPS I EL RENDIMENT DE LECTURA EN NENS/ES DE 6 

A 12 ANYS 

RESUM 

INTRODUCCIÓ: A la pràctica optomètrica s’indica que l’habilitat de discriminació 

visual influeix en la lectura de paraules similars, i la constància de forma en la 

lectura amb diferents tipografies. Tot i així no s’ha trobat cap estudi fins la data 

actual afirmant aquesta relació. 

OBJECTIUS: Valorar si existeix una relació entre les habilitats visuals 

perceptives i el rendiment lector segons paraules similars i diferents tipografies 

en nens de 6 a 12 anys amb i sense dificultats lectores. 

METODOLOGIA: Es van avaluar les capacitats perceptives de discriminació 

visual, memòria visual i constància de forma amb el test TVPS-3, juntament amb 

la velocitat i comprensió lectora amb el test TALEC. Es van dissenyar dues taules 

de paraules, la primera amb paraules similars i la segona amb diferents 

tipografies. 

RESULTATS: La mostra final va constar de 46 participants, n=24 amb dificultats 

d’aprenentatge. Es van observar diferències estadísticament significatives amb 

totes les habilitats de percepció visual entre els grups (p<0.05). Observem una 

bona correlació entre les habilitats perceptives i el rendiment lector amb paraules 

similars i tipografies diferents (p<0.05). 

CONCLUSIONS: Els resultats de l’estudi suggereixen que la percepció visual va 

estretament lligada amb el rendiment lector, i que les habilitats de percepció 

visual influeixen en la lectura de paraules similars i amb diferents tipografies, 

especialment quan hi ha dificultats d’aprenentatge. 
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MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ 

RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE LA PERCEPCIÓN 
VISUAL EN EL TVPS Y EL RENDIMIENTO DE LECTURA EN 

NIÑOS/AS DE 6 A 12 AÑOS 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: En la práctica optométrica se indica que la habilidad de 

discriminación visual influye en la lectura de palabras similares, y la constancia 

de forma en la lectura con diferentes tipografías. Aun así no se ha encontrado 

ningún estudio hasta la fecha actual afirmando esta relación. 

OBJETIVOS: Valorar si existe una relación entre las habilidades visuales 

perceptivas y el rendimiento lector según palabras similares y distintas 

tipografías en niños de 6 a 12 años con y sin dificultades lectoras. 

METODOLOGÍA: Se evaluaron las capacidades perceptivas de discriminación 

visual, memoria visual y constancia de forma con el test TVPS-3, junto con la 

velocidad y comprensión lectora con el test TALEC. Se diseñaron dos tablas de 

palabras, la primera con palabras similares y la segunda con distintas tipografías. 

RESULTADOS: La muestra final constató de 46 participantes, n=24 con 

dificultades de aprendizaje. Se observaron diferencias estadísticamente 

significativas con todas las habilidades de percepción visual entre los grupos 

(p<0.05). Observamos una buena correlación entre las habilidades perceptivas 

y el rendimiento lector con palabras similares y tipografías distintas (p<0.05). 

CONCLUSIONES: Los resultados del estudio sugieren que la percepción visual 

va fuertemente ligada con el rendimiento lector, y que las habilidades de 

percepción visual influyen en la lectura de palabras similares y con diferentes 

tipografías, especialmente cuando hay dificultades de aprendizaje.  
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MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RESULTS OF VISUAL 
PERCEPTION IN TVPS TEST AND READING 

PERFORMANCE IN CHILDREN FROM 6 TO 12 YEARS OLD 

SUMMARY 

INTRODUCTION: Optometric practice indicates that the ability of visual 

discrimination influences the reading of similar words, and the constancy of form 

in reading with different typographies. However, no study has been found to date 

affirming this relationship. 

OBJECTIVES: To assess whether there is a relationship between visual 

perceptual skills and reading performance according to similar words and 

different typographies in children aged 6 to 12 years with and without reading 

difficulties. 

METHODOLOGY: The perceptual abilities of visual discrimination, visual 

memory and form constancy were evaluated with the TVPS-3 test, together with 

speed and reading comprehension with the TALEC test. Two word tables were 

designed, the first one with similar words and the second one with different 

typographies. 

RESULTS: The final sample consisted of 46 participants, n=24 with learning 

difficulties. Statistically significant differences were observed with all visual 

perception skills between groups (p<0.05). We observed a good correlation 

between perceptual skills and reading performance with similar words and 

different typographies (p<0.05). 

CONCLUSIONS: The results of the study suggest that visual perception is 

closely linked to reading performance, and that visual perception skills influence 

the reading of similar words and different typographies, especially when learning 

difficulties are present. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
  

Dels cinc sentits que posseïm els humans, la visió és el que està més relacionat 

amb la comunicació i la relació social. Moltes vegades usem l'expressió "Ara ja 

ho veig clar!" quan aconseguim entendre alguna cosa. Estem donant per fet que 

"veure" és el mateix que "entendre". I no estem tan equivocats, ja que aquests 

dos processos estan estretament relacionats. Per aquesta raó podem entendre 

perquè els problemes de la visió afecten directament a l'aprenentatge. 

 

Una part d’aquests problemes de visió es relaciona amb la percepció visual, és 

a dir, la interpretació real que fa el nostre cervell a partir de la informació captada 

pels nostres ulls i que per tant va estretament relacionada amb el 

desenvolupament neuro-cognitiu que ha tingut el nen. La percepció visual 

engloba unes competències, entre elles, la percepció de la forma, les relacions 

espacials i les habilitats constructives, dels quals en optometria poden ser 

avaluades a través del Test of Visual Perception Skills (TVPS). S’ha investigat a 

fons la relació entre les habilitats visuals perceptives i les dificultats 

d’aprenentatge. Ara bé, pocs estudis han avaluat si existeix una correlació 

significativa entre els percentils del TVPS i el rendiment lector, un dels factors 

que ens determina la presència de dificultat d’aprenentatge. En la pràctica 

optomètrica, especialment la teràpia visual, s’atribueix a un dèficit de la 

discriminació visual a confusions de paraules similars (casa-cosa, sal-sol), i la 

constància de forma a dificultats en llegir textos en diferents tipografies (per 

exemple la lletra f, f, f, f,...). Ara bé, segons el nostre coneixement no s’ha estudiat 

a fons aquesta relació entre habilitats visuals i rendiment lector segons les 

paraules similars o diferents tipografies. 

 

És per això que aquest treball pretén estudiar si realment existeix aquesta 

associació i per tant poder tenir més eines a l’hora d’administrar el TVPS i 

sobretot establir una relació per treballar en casos de teràpia visual la percepció 

visual. 
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2. ESTAT DE L’ART 
  

 

2.1. ETAPES D’APRENENTATGE ESCOLAR 

 

 6-7 ANYS: APRENDRE A LLEGIR 

Al voltant dels 6 anys comença l’etapa d'aprendre a llegir. Per aconseguir-ho amb 

èxit, és fonamental poder associar els grafemes escrits amb els sons dels 

fonemes, mitjançant l’hemisferi esquerre del cervell que ens ajudarà a 

discriminar les lletres a partir d’un anàlisi seqüencial de descodificació.1 En la 

lectura, l’ortografia alfabètica requereix l’anàlisi i el reconeixement d’estímuls 

visuals i d’imatges mentals de lletres i paraules. L’avaluació primerenca de les 

habilitats d’anàlisi visual i d’imatges mentals sobre aquestes habilitats podrien 

contribuir a facilitar l’adquisició de la lectura.2 

La obtenció cognitiva de la lectura es fonamenta en els processos i funcions 

mentals implicades a l’acte de llegir. A l’hora de percebre una paraula, el sistema 

d’anàlisi visual activa dues funcions:  

1. Reconèixer la paraula com una seqüència de lletres situades i ordenades 

espacialment.  

2. Identificar un grup de lletres simultàniament activant el sistema de 

reconeixement de paraules anomenat lèxic visual d’entrada. Un cop 

reconegut, el sistema semàntic és el que dóna sentit a la paraula a través 

de la representació mental.1 

També existeix el lèxic fonèmic de sortida, que és el que permet la formació 

de fonemes necessaris per articular la paraula llegida. Paral·lelament a 

aquestes vies també hi ha la via lèxica-semàntica, encarregada de reconèixer 

els grafemes de la paraula i atribuir-li el sentit a cada una per separat, però 

no a la frase a la que pertany.  
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Finalment, a part de les vies lèxiques, existeix la via fonològica utilitzada 

normalment pels nens amb habilitats lectores normals, en la que 

indirectament es relaciona amb la lectura per associació de grafemes amb 

fonemes. Les dues vies, lèxica i fonològica, son complementàries, però no 

competeixen entre elles durant el procés lector (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema gràfic del procés visual cerebral auditiu/fonològic. 

 

 8-12 ANYS: LLEGIR PER APRENDRE 

Una vegada el nen ha après a llegir, és a dir, a descodificar el text escrit, agafa 

protagonisme l’hemisferi dret, que serà l’encarregat d’interpretar i integrar el 

context per poder-ne treure significat. El que pot passar però, és que les habilitats 

visuals que donem per assolides no s’hagin obtingut correctament. El nen que 

no ha aconseguit un nivell suficient en les activitats de percepció visual, 

processament i interpretació de la informació visual, presenta alguna dificultat en 

discriminar lletres, en interpretar la constància de forma o en desenvolupar una 

bona memòria visual que provocarà dificultats d’aprenentatge. 

En aquesta etapa pren un paper important el cos callós, l’estructura cerebral que 

permet l’encreuament d’informació entre els dos hemisferis. Les habilitats visuals 

fonamentals en aquesta etapa de llegir per aprendre són la motilitat ocular, un 

bon funcionament del sistema binocular i acomodatiu i una bona percepció i 

processament de la informació visual.1 
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Si tots aquests processos estan a punt, el nen serà capaç de dedicar períodes 

de temps llargs a la lectoescriptura sense disminuir el rendiment ni presentar 

dificultats visuals que li ho impedeixin.3 És per això que un dels aspectes 

imprescindibles perquè funcioni és la percepció visual i els estils de 

processament de la informació.  

2.2. PERCEPCIÓ VISUAL 

La percepció visual és el procés bàsic del desenvolupament cognitiu, és a dir, la 

interpretació o discriminació dels estímuls externs visuals que operen amb una 

gran quantitat d’informació entrant a partir de la capacitat de processament del 

cervell. Degut a aquesta limitació fonamental, la capacitat de suprimir la 

informació irrellevant és un determinant clau de l’eficiència perceptiva.4 Una 

explicació simple expressada a través de l’educació és que la percepció visual 

es produeix dins del cervell, i el procés d’atribució de significat als estímuls 

visuals.5 

El llenguatge és crític per la comunicació humana i per les interaccions socials. 

Els trastorns específics del llenguatge (SLI) solen experimentar dificultats 

d’aprenentatge d’una magnitud comparable en tots els àmbits escolars.6 

Feldman i Messick (2009) van observar que els nens amb SLI corren un alt risc 

de patir trastorns de lectura, que estan més relacionats amb el llenguatge que 

amb les habilitats visuals.7 

Molts terapeutes ocupacionals tracten nens amb problemes d’aprenentatge per 

problemes visual-perceptius, problemes visual-motors i baixa coordinació 

motora. Alguns investigadors suggereixen que els dèficits visual-perceptius són 

característics de nens amb problemes d’aprenentatge,8 però altres diuen que els 

nens amb problemes d’aprenentatge tenen les habilitats visual-perceptives 

normals.9 A causa d’això és probable que hi hagi subgrups de nens amb 

problemes d’aprenentatge que sí tenen problemes visual-perceptius i d’altres 

que no en presentin.  

Els investigadors han estimat que entre el 5% i el 18% dels nens en edat escolar 

poden tenir problemes de motricitat corporal.10,11,12 Aquests nens formen un grup 
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heterogeni; tots mostren algun grau d’incapacitat en fer les tasques motores 

hàbils i complicades. Els problemes en el rendiment motor en nens amb 

problemes d’aprenentatge s'observa des de 1937, quan Orton S. (1937) va 

descriure una falta d’habilitat en molts nens que va estudiar.13 Ayres A. (1979) 

va senyalar que el nen amb falta d’habilitat sembla tenir “menys sentit del seu 

cos i del que aquest pot fer”.14 Les manifestacions clíniques semblen ser 

variades: la incomoditat general, l’escassa capacitat de percepció tàctil, 

l’esquema corporal inadequat, el retràs en l’adquisició de les habilitats per la vida 

diària, les escasses habilitats motores grosses i fines i els dèficits d’articulació 

són una sèrie de característiques que s’atribueixen amb freqüència en aquest 

tipus de nens.14,15,16 

S’utilitzen dos models teòrics recents de percepció visual: el model de 

processament d’informació visual (MoVIP) de Scheiman M. (2011),17 i la teoria 

d’habilitats cognitives de Cattell-Horn-Carroll (1996).18 Hi ha tres factors en el 

MoVIP de Scheiman: integritat visual, eficiència visual i processament 

d’informació visual.  

Existeix controvèrsia en la literatura sobre si els nens amb discapacitat per 

l’aprenentatge presenten dèficits visual-perceptius. Alguns investigadors han 

identificat resultats significatius en aquesta relació 8,19 mentre que altres estudis 

no han trobat cap relació entre els problemes d’aprenentatge i les proves de 

percepció visual.20,21 Una explicació d’aquestes conclusions és que els nens amb 

discapacitats d’aprenentatge no formen grups homogenis i visualment la 

percepció no és unitària i no pot avaluar-se amb una sola mesura. La percepció 

visual implica un número de competències incluida la percepció de la forma, 

relacions espacials i habilitats constructives. Una persona pot ser deficient en 

una àrea de la percepció visual però mostrar molt bones capacitats en una altra.22 

Barrett (1965) i Calfee (1977) afirmen que tenir un bon reconeixement visual i 

una bona discriminació visual ja permet saber que en un futur pròxim el nen serà 

un bon lector.23 Altres autors suggereixen que és comú trobar-se amb mals 

lectors quan estan alterades les àrees de discriminació visual, constància de 

forma i relacions espacials.24,25,26 Per tant, si un nen presenta dificultats de 
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percepció visual, és d’esperar que li costi percebre la direcció de les formes, 

tingui dificultat per conèixer i reconèixer imatges o objectes i tingui una orientació 

visoespacial alterada.   

2.3. TEST OF VISUAL PERCEPTION SKILLS, TVPS 

Per contextualitzar els dominis de la percepció visual existeix el Test of Visual 

Perception Skills, és a dir, la prova d’habilitats de percepció visual (TVPS). El 

TVPS “és una avaluació administrada individualment de les habilitats visual-

perceptives bidimensionals per individus de 5 a 21 anys d’edat”.24 Hi ha hagut 

tres iteracions anteriors del TVPS: Prova d’habilitats Visual-Perceptuals (no 

motrius),26 Prova d’habilitats Visual-Perceptuals (no motrius) – revisada14 i Prova 

d’habilitats Visual-Perceptuals.27 

El TVPS avalua les habilitats d’anàlisi visual que estan lligades al factor de 

processament d’informació visual.14 Les habilitats d’anàlisi visual són “les 

capacitats del nen de ser conscient dels trets distintius de les formes visuals, 

incloent la forma, la mida, el color i la orientació”.13 L’habilitat general d’anàlisi 

visual té quatre subconjunts: discriminació visual, figures visuals, memòria visual 

i tancament visual.24 Dins aquests quatre subconjunts, el TVPS presenta 7 

subtests (Figura 2) que analitzen els diferents aspectes que ajuden a discriminar, 

visualitzar i emmagatzemar en la memòria tot el que percebem des del sistema 

visual: 

 Discriminació visual: és la capacitat de distingir les formes en funció de 

les seves característiques. És a dir, ens permet reconèixer la grafia. 

 Constància de forma: és la capacitat de reconèixer una paraula o forma 

des de diferents perspectives. Per exemple, reconèixer la mateixa paraula 

encara que estigui escrita en diferents estils tipogràfics: gos, gos, gos, ... 

 Discriminació figura-fons: és la capacitat que té el cervell de seleccionar 

i diferenciar la informació visual rellevant de la que no ho és.28  

 Tancament visual: és la capacitat d'identificar una imatge completa quan 

es presenta una imatge parcialment completa.29 

 Relació espacial: és la capacitat de saber diferenciar la dreta de 

l’esquerra i amunt i avall; és a dir, percebre la direccionalitat de tot el que 
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observem. Per exemple, saber distingir entre p, q, d, b. L’orientació juga 

un paper important en aquesta subàrea.  

 Memòria visual: és la capacitat de reconèixer i recordar la informació 

presentada visualment. En la comprensió lectora és imprescindible una 

bona memòria visual per poder atribuir nous conceptes mentals i potenciar 

l’aprenentatge.13 

 Memòria seqüencial:  és la capacitat de recordar una sèrie d’elements 

en un ordre en concret. 

 

Figura 2. 6 dels 7 subtests que proporciona el TVPS, Disponible a: 

https://de.scribd.com/doc/258292295/TVPS-Table-htm 

 

https://de.scribd.com/doc/258292295/TVPS-Table-htm
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Frostig i Horne (1964) van mostrar que la dificultat en l’aprenentatge i el baix 

rendiment acadèmic es mostren sovint en puntuacions baixes en les proves de 

percepció visual.30 Aquesta afirmació va ser corroborada per Kulp M. (1999), qui 

va trobar una correlació significativa entre la lectura dels nens i el seu 

desenvolupament en l’aprenentatge; puntuacions pobres en àrees visuals 

perceptuals serien predictives de possibles dificultats d'aprenentatge en el 

nen.31  

Més endavant aquests resultats van ser reforçats per Son i Meisels (2006), que 

també van demostrar que les habilitats de percepció visual contribueixen a 

pronosticar el desenvolupament de la capacitat de lectura.32 A més, altres 

resultats suggereixen que més enllà de la consciència fonològica, les capacitats 

d’integració viso-motrius són predictores del desenvolupament de la lectura. És 

a dir, com millors siguin les habilitats d’integració visual-motriu d’un nen, millor 

seran les seves habilitats de lectura.33 Per tant, la percepció visual pot estar 

relacionada amb el processament sensorial. 

Finalment, una avaluació del processament visual i perceptual podria ajudar a 

identificar als nens amb risc de deficiència lectora en una edat precoç i en 

conseqüència poder planificar a temps una intervenció educativa amb èxit. 
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3. OBJECTIUS 

L’objectiu principal d’aquest estudi va ser: 

 Valorar si existeix una relació significativa entre habilitats visuals 

perceptives (a partir dels percentils del TVPS) i el rendiment lector segons 

les paraules similars i la tipografia de lletra. 

Objectius específics:  

 Fer una avaluació de percepció visual i rendiment acadèmic en nens 

d’entre 6 i 12 anys. 

 Valorar si un percentil de discriminació visual baixa afecta a la condició de 

confondre paraules similars (taula 1 en aquest estudi).  

 Valorar si un percentil de constància de forma baix pot dificultar la lectura 

entre tipologies diferents (taula 2 en aquest estudi). 

 Valorar si un percentil de memòria visual baix pot associar-se a una mala 

comprensió lectora, avaluada amb el TALEC. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 

 

4. HIPÒTESIS 
 

Les hipòtesis del treball es plantejaran de la següent forma: 

 H1= Les habilitats de percepció visual avaluades amb TVPS estan 

relacionades amb la baixa capacitat de discriminar paraules similars, 

tipografies diferents i comprensió lectora (μ1≠ μ2). 

 H0= Les habilitats de percepció visual avaluades amb TVPS no estan 

relacionades amb la baixa capacitat de discriminar paraules similars, 

tipografies diferents i comprensió lectora (μ1= μ2). 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. PARTICIPANTS 

L’estudi es va dur a terme a l’escola La Draga i l’escola Bora Gran del Pla de 

l’Estany (Girona, Catalunya). Es va demanar que notifiquessin al tutor/a de cada 

nen/a que participava a l’estudi si presentava dificultats d’aprenentatge. A tots els 

pares o tutors de cada nen examinat se’ls va notificar de l’estudi, en què consistia i 

en van signar el consentiment informat. 

5.2. TESTS ADMINISTRATS 

Es van realitzar les següents proves no invasives: 

Agudesa visual de prop: Test visual de Bueno Matilla a 40 cm. 

Punt pròxim de convergència: Es va utilitzar un estímul d’agudesa visual 0.6 

decimal i es va anotar el punt de ruptura i recuperació.  

Amplitud d’acomodació: Mitjançant el mètode Donders per apropament amb la 

correcció òptica. La inversa de la distància representa l’amplitud acomodativa. 

Test TVPS-3: En aquest estudi es van seleccionar 3 subàrees per poder-les 

relacionar amb els altres tests emprats i buscar-ne una possible correlació:  

 Memòria visual: es relacionarà amb els resultats de la comprensió i 

velocitat lectora del T.A.L.E.C. 

 Constància de forma: es relacionarà amb la làmina de paraules amb 

diferents tipologies (per exemple identificar la lletra "f" entre "f", "f", "f"). 

 Discriminació visual: es relacionarà per estudiar si confonen paraules (per 

exemple, casa-cosa) amb la làmina de paraules similars. 

Làmina de paraules similars: es van crear una llista de paraules similars d’una i de 

dues síl·labes, que es va anomenar Taula 1 (Figura 3). Es va utilitzar la làmina de 

paraules d’una síl·laba per nens menors de 9 anys i la làmina de paraules de dues 
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síl·labes per nens de 9 anys o més en el que el nen haurà de dir tant ràpid com 

pugui i sense equivocar-se les paraules que veu. Es van anotar els errors comesos 

i el temps emprat de lectura. Aquesta làmina es relacionarà posteriorment amb la 

subàrea del TVPS de discriminació visual. 

 

Figura 3. Làmina de paraules similars d’una i de dues síl·labes (Taula 1). 

 

Làmina de paraules de diferents tipografies: Es va crear una taula de 48 paraules 

aleatòries amb sis tipus de tipografia diferent, que es va anomenar Taula 2 (Figura 

4) de les quals cada tipografia representa 8 paraules (Figura 5). Els diferents tipus 

de tipografia que es van escollir per crear la taula de paraules són:  

 Monotype cursiva: lletra en cursiva que ressalta les extremitats de les 

lletres sobretot quan són més allargades. Les majúscules presenten un 

disseny swash. 

 Lucida console: lletra d’impremta monoespai. Espaiat entre lletres d’1 

mm. 

 Bradley Hand (TC: lletra lligada que intenta semblar-se a l’escriptura a mà 

i dóna un toc personal a les lletres fent-les més arrodonides. 
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 Mistral: lletra lligada amb una qualitat gràfica similar al pinzell. La font té 

diverses lligadures dissenyades que augmenten la sensació de moviment. 

Similar a l'escriptura en cursiva. 

 Harrington: lletra d’impremta amb espaiat entre lletres de 0.5 mm que 

presenta un acabat de cada lletra amb cua. Remarcant les cantonades. 

 Calibri (cos): lletra d’impremta amb espaiat entre lletres de 0.5 mm. 

Presenta tiges i cantonades subtilment arrodonides. 

Es va emprar la meitat de la làmina de paraules per nens menors de 9 anys i tota 

la làmina de paraules per nens de 9 anys o més. Igual que la làmina de paraules 

similars, l’objectiu d’aquesta és que el nen digui tant ràpid com pugui i sense 

equivocar-se les paraules que veu. 

 

Figura 4. Làmina de paraules amb diferents tipografies (Taula 2). 

 

 

Figura 5. Taula de les diferents tipografies emprades. 

 

Comprensió i velocitat lectora, test T.A.L.E.C.: test d’anàlisi de lectura i escriptura 

en català. Es va avaluar la comprensió i la velocitat lectora que proporciona 

T.A.L.E.C. a partir d’un text adequat per l’edat del nen. Aquest test facilita 4 nivells 

diferents de lectura (depenent de l’edat) i unes preguntes relacionades. Es va 

demanar al nen que llegís en veu alta tan ràpid com pogués i després contestés a 

deu preguntes relacionades amb el que havia llegit. Cada pregunta val un punt si 
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s’encerta. Finalment, després d’obtenir el resultat, aquest es relacionarà amb la 

subàrea del TVPS de memòria visual. 

5.3. CRITERIS INCLUSIÓ/EXCLUSIÓ:  Per poder formar part de l’estudi, els 

subjectes havien de complir els següents requisits:  

 Tenir entre 6 i 12 anys. 

 Tenir una AV en VP ≥ 0.9. Per obtenir un resultat fiable, es van excloure 

aquells nens que no presentaven aquest requisit per descartar les 

agudeses visuals baixes. 

 Presentar un PPC < 7-5 cm. Per descartar nens amb un possible 

problema de binocularitat com seria una insuficiència de convergència. 

 Obtenir una AA mínima per l’edat. Per descartar disfuncions 

acomodatives (com una insuficiència d’acomodació). Aquest resultat 

s’obté mitjançant l’equació de Hofstetter (1948) (34):  

AAmin= (15.00 – 0.25 x edat) – 2.00 

Qualsevol participant amb trastorns neurològics, ambliopies, estrabismes o 

disfuncions acomodatives o binoculars es descartarà per l’estudi ja que podria 

alterar el resultat per alguna d’aquestes condicions. 

Els resultats s'han calculat amb el programa SPSS versió 27.0 i GraphPad Prism 

versió 7 per Windows. 
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6. RESULTATS 
 

La mostra final va constar de 46 participants (N=46), mitjana d’edat 8.32 ± 0.89 

anys, 24 nens (52.17%) i 22 nenes (47.83%). Dins el grup amb dificultats 

d'aprenentatge (n=24), 14 eren nens (58.33%) i 10 nenes (41.67%). I en el grup 

sense dificultats d'aprenentatge (n=22), hi havien 10 nens (45.45%) i 12 nenes 

(54.55%). No es van observar diferències estadísticament significatives de 

gènere entre grups (Test de Fisher), p=0.555. El grup amb dificultats 

d’aprenentatge (Grup 1) la mitjana d’edat va ser de 8.29 ± 1.12 anys, i en el grup 

sense dificultats d’aprenentatge (Grup 2), n=22, de 8.36 ± 0.58 anys. No es van 

observar diferències significatives entre els dos grups, χ2= 0.72, p=0.789. La 

prova de Shapiro-Wilk va indicar una distribució no paramètrica entre les 

variables (p<0.05).  

Per la comparació entre grups es va utilitzar el test de Kruskal-Wallis, juntament 

amb el test de Mann-Whitney de mostres independents. La velocitat lectora amb 

el test TALEC va ser estadísticament significativa entre els dos grups, U=112.00, 

p<0.001, així com el percentil, U=364.00, p=0.027, la discriminació visual, 

U=443.00, p<0.001, la memòria visual, U=387.50,p=0.006, la constància de 

forma, U=388.00,p=0.006, la velocitat lectora amb la taula de síl·labes (taula 1), 

U=115.00,p=0.001, els errors en la taula de síl·labes, U=106.50, p<0.001, la 

velocitat lectora amb la taula de diferents tipografies (taula 2), U=127.00, 

p=0.003, i els errors d’aquestes, U=89.50,p<0.001. A la Taula 1 es pot observar 

l’estadística descriptiva entre els grups estudiats, juntament amb els valors p-

value per cada variable.  

 

 

 

 

 



 

16 
Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 

Taula 1. Taula descriptiva del les variables estudiades entre la mostra d’estudi 

amb la mitjana i desviació estàndard. L’interval del 95% de confiança es mostra 

a la part inferior. 

  
Grup 1 (n=24) Grup 2 (n=22) p-value 

 

TALEC 

Temps† 119.04 ± 57.39 

[94.80,143.27] 

70.04 ± 32.07 

[55.82,84.26] 

p<0.001 

Percentil‡ 4.45 ± 2.86 

[3.24,5.66] 

6.31 ± 2.50 

[5.20,7.43] 

p=0.027 

Discriminació visual Percentil 18.95 ± 19.14 

[10.87,27.04] 

53.13 ± 29.31 

[40.14,66.13] 

p<0.001 

Memòria Visual Percentil 15.41 ± 17.41 

[8.06,22.77] 

33.00 ± 26.05 

[16.85,30.79] 

p=0.006 

Constància de Forma Percentil 15.54  ± 26.87 

[4.19,26.88] 

32.45 ± 32.84 

[17.89,47.01] 

p=0.006 

Taula 1 Temps 77.45  ± 33.93 

[63.13,91.79] 

50.00 ± 13.16 

[44.16,55.83] 

p=0.001 

Errors 4.33 ± 3.54 

[2.83,5.83] 

1.27 ± 1.51 

[0.60,1.94] 

p<0.001 

Taula 2 Temps 81.45 ± 48.17 

[61.11,101.79] 

46.86 ± 22.17 

[37.03,56.69] 

p=0.003 

Errors 5.66  ± 4.41 

[3.80,7.53] 

1.72 ± 1.57 

[1.02,2.42] 

p<0.001 

Grup 1: Grup amb dificultats d’aprenentatge 

Grup 2: Grup sense dificultats d’aprenentatge 
† Temps en segons 
‡ Percentil en % 

 

 

Per tant es van observar diferències estadísticament significatives amb el 

rendiment lector, tipografia de lletra llegida i percentils avaluats amb el TVPS 

entre els dos grups. A la següent Figura (6) es poden observar els gràfics entre 

les diferències dels dos grups. 
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Figura 6. Diferència entre grups de les variables estudiades.***= p<0.001, **= p<0.01, *= p<0.05. 

Grup 1 amb dificultats d’aprenentatge, Grup 2 sense dificultats d’aprenentatge. 

 

D’altra banda com es pot observar a la Taula 1, es van realitzar més errors de la 

Taula 1 i de la Taula 2 del grup amb dificultats d’aprenentatge (p<0.001). Per tal 

de calcular un índex compost () entre el temps de velocitat lectora i els errors 

comesos en cada participant, es va aplicar l’equació (1) següent: 

      =T+e/T-e                                                            1 

En que T=Temps i e= errors. Valors >1 indicarien errors i baixa velocitat lectora, 

i valors =1 indicarien cap error comès durant la tasca de lectura. 

El valor () de la Taula 1 va ser de 1.12 ± 0.09 i 1.06 ± 0.06 en el grup 1 i 2, 

respectivament. Amb la Taula 2 va ser de 1.15 ± 0.07 i 1.08 ± 0.08, 

respectivament. El grup amb dificultats d’aprenentatge clarament realitzava més 

errors i llegia més lentament tant en la Taula 1 com en la Taula 2. Tot i així, amb 

el càlcul proposat (), el test de Fisher no va mostrar una diferència 
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estadísticament significativa amb la proporció [()= 1, ()>1] entre els dos grups, 

p=0.722. 

Es va estudiar la correlació entre les variables del TVPS (discriminació visual, 

memòria visual i constància de forma) amb el rendiment lector a partir del test 

TALEC, Taula 1 i Taula 2 amb els dos grups, aplicant la correlació de Spearman 

(rho). En el cas del grup amb dificultats d’aprenentatge es va observar una 

correlació estadísticament significativa entre la discriminació visual (DV) i la 

velocitat lectora de la Taula 1, r=-0.49, p=0.015, i Taula 2, r=-0.42, p=0.046, però 

no amb els errors de les respectives taules (p>0.05). La memòria visual (MV) va 

mostrar una correlació amb la velocitat lectora de la Taula 1 i Taula 2 de r=-0.48, 

p=0.02, en ambdós casos. Amb la memòria visual només es va observar una 

correlació significativa amb els errors de la Taula 2, r=-0.49, p=0.015. La 

constància de forma (CF) no tenia correlació amb la velocitat lectora ni de la 

Taula 1 ni de la Taula 2, r=-0.31, p=0.885, r=-0.92, p=0.669, i tampoc amb els 

errors de les respectives taules (p>0.05).  

Amb el grup sense dificultats d’aprenentatge, de manera interessant en contrast 

amb el grup amb dificultats d’aprenentatge, tant la discriminació visual com la 

memòria visual no va mostrar cap correlació estadísticament significativa amb la 

velocitat i errors de la Taula 1 i Taula 2 (p>0.05), en canvi la constància de forma 

sí que va mostrar una correlació estadísticament significativa amb la Taula 1 i 

Taula 2, r=-0.49, p=0.019, r=-0.55, p=0.008, però no amb els errors (p>0.05). 

Pel que fa la comprensió lectora (avaluada amb el test TALEC) i la memòria 

visual, es va observar que el grup amb dificultats d’aprenentatge obtenia un 

resultat de r=0.204, p=0.351 i el grup sense dificultats d’aprenentatge de r=-0.07, 

p=0.741, ambdós siguent una mostra no paramètrica. Per tant, tot i no haver 

correlacions significatives, es pot intuir una millor correlació en el grup amb 

dificultats d’aprenentatge. Tot el grup (n=46) va ser calculat paramètricament 

però tampoc es van obtenir resultats significatius, r=0.120, p=0.427. 

A la Taula 2 es mostren els valors de correlació per cada grup, on els valors 

significatius s’han ressaltat amb un fons gris. A la part superior de la taula es 
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mostren les correlacions amb la velocitat lectora, i la part inferior amb els errors 

per a cada Taula. 

Taula 2. Valors de correlació (rho) entre la percepció visual i la Taula 1 i Taula 

2, tant en velocitat com en errors. 

 

 
Velocitat Grup 1 (n=24) Grup 2 (n=22) 

Discriminació visual Taula 1 

Taula 2 

r=-0.49,p=0.015 

r=-0.42,p=0.046 

r=-0.18,p=0.404 

r=-0.35,p=0.108 

Memòria Visual Taula 1 

Taula 2 

r=-0.48,p=0.020 

r=-0.48,p=0.020 

r=-0.28,p=0.205 

r=-0.26,p=0.239 

Constància de 

Forma 

Taula 1 

Taula 2 

r=-0.31,p=0.885 

r=-0.92,p=0.669 

r=-0.49,p=0.019 

r=-0.55,p=0.008 
 

Errors Grup 1 (n=24) Grup 2 (n=22) 

Discriminació visual Taula 1 

Taula 2 

r=-0.34,p=0.100 

r=-0.38,p=0.068 

r=-0.32,p=0.137 

r=-0.06,p=0.801 

Memòria Visual Taula 1 

Taula 2 

r=-0.34,p=0.098 

r=-0.49,p=0.015 

r=-0.19,p=0.377 

r=-0.09,p=0.675 

Constància de 

Forma 

Taula 1 

Taula 2 

r=-0.18,p=0.380 

r=-0.09,p=0.669 

r=-0.11,p=0.612 

r=-0.21,p=0.335 
 

  

Igualment es va voler estudiar tota la mostra combinada per realitzar el mateix 

anàlisis correlatiu (N=46). La discriminació visual va mostrar una alta correlació 

amb la velocitat i els errors de la Taula 1, r=-0.49, p<0.001, r=-0.54, p<0.001, 

respectivament. Amb la Taula 2 la correlació amb la velocitat i els errors va ser 

de r=-0.54, p<0.001 i r=-0.46, p=0.001, respectivament. Amb la memòria visual, 

la correlació amb la Taula 1 i la velocitat va ser de r=-0.47, p<0.001 i els errors 

de r=-0.34, p=0.019, respectivament. Amb la taula 2 i la correlació amb la 

velocitat va ser de r=-0.49, p<0.001 i els errors de r=-0.47, p<0.001. La 

constància de forma amb la velocitat i errors de la Taula 1 va ser de r=-0.33, 

p=0.024, r=-0.32, p=0.030, respectivament, i amb la Taula 2 de r=-0.44, p=0.002 

i r=-0.30, p=0.038, respectivament. Tots els errors amb la Taula 1 i Taula 2 van 
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mostrar una correlació significativa amb la discriminació visual, memòria visual i 

constància de forma (p<0.05), però altament significatiu entre la discriminació 

visual i els errors en la Taula 1 (p<0.001) i entre la memòria visual i els errors en 

la taula 2 (p<0.001). Paral·lelament, la Taula 1 va mostrar una bona correlació 

amb la velocitat lectora en el TALEC, r=0.85, p<0.001, però molt més elevada 

amb la Taula 2, r=0.94, p<0.001.  

A la Figura 7 es mostren les taules de correlació (Spearman) entre els percentils 

del TVPS i de la velocitat en la Taula 1 i Taula 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Correlació (rho) entre els percentils de discriminació visual, memòria visual i constància 

de forma amb la velocitat en la Taula 1 (esquerra) i Taula 2 (dreta). Les equacions de regressió 

lineal, juntament amb el valor p-value de fiabilitat a través de la ANOVA es mostra en la zona 

superior dreta per cada gràfic. 
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Finalment es van calcular les corbes ROC aplicant com a variable d’estat el Grup 

1 i Grup 2, i com a variable de prova el TALEC (segons), DV, MV i CF (%). La 

distribució es va programar com a no paramètrica amb un nivell de confiança del 

95%. Es va calcular l’àrea de sota la corba (ASC) i la qualitat del model global 

(Overall Model Quality, OMQ), del qual un valor superior a 0.5 indicaria una bona 

predicció. Valors menors a 0.5 indicarien que el model no és millor que la 

predicció aleatòria. De manera interessant el percentil de discriminació visual va 

mostrar els valors més elevats en ASC=0.84 i OMQ=0.72, per sobre del test 

TALEC, ASC=0.78, OMQ=0.66. El test TALEC i la Taula 1 van mostrar valors 

idèntics en predicció i model de qualitat. En la següent Figura 8 es poden 

observar les corbes ROC. 

 

Figura 8. Corbes ROC de Sensibilitat /1-Especificitat, juntament amb els valors ASC i OMQ pel 

TALEC, DV (discriminació visual), Taula 1, MV (memòria visual), CF(constància de forma) i Taula 

2. La diagonal de referència s’indica a tots els gràfics. 
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7. DISCUSSIÓ 
 

Existeix controvèrsia en la literatura sobre si els nens amb dificultats 

d’aprenentatge i la deficiència de la percepció visual presenten algun tipus de 

correlació. Alguns investigadors han identificat dèficits visual-perceptius en nens 

que presentaven discapacitats d’aprenentatge,35,36 mentre que d’altres no han 

trobat cap diferència.21,37 

En aquest estudi hem observat que els grup amb dificultats d’aprenentatge 

presenten clarament dificultats en les àrees de percepció visual avaluades amb 

el test TVPS-3. D’altra banda aquestes àrees de percepció visual mostren una 

clara correlació amb les dificultats lectores. Aquestes correlacions entre grups 

van acord amb altres estudis en el qual s’obtenen resultats similars.38 El grup 

amb problemes d’aprenentatge, globalment presenta la memòria visual, la 

discriminació visual i el TALEC en percentils i puntuacions baixes, juntament amb 

la velocitat lectora més alta. O’Brien, Cermak i Murray (1988) corroboren aquesta 

afirmació a partir del seu estudi, on es va observar que la percepció visual en 

nens amb problemes d’aprenentatge presentava resultats més baixos que el 

grup control.39 El grau de dificultat d’aprenentatge sembla estar significativament 

relacionat amb el grau de dèficit visual-perceptiu. També reforcen els resultats 

obtinguts l’estudi de Mustafa E (2017),40 i el de Murray, O’Brien i Cermak (1989) 

on afirmen que una de les subàrees més relacionades del TVPS davant les 

dificultats d’aprenentatge és la memòria visual.41 El grup amb dificultats 

d’aprenentatge clarament realitzava més errors i llegia més lentament tant en la 

Taula 1 com en la Taula 2. Tot i així, amb el càlcul proposat en aquest estudi (), 

el test de Fisher no va mostrar una diferència estadísticament significativa amb 

la proporció entre els dos grups. En el cas del grup amb dificultats d’aprenentatge 

es va observar una correlació estadísticament significativa entre la discriminació 

visual i la velocitat lectora de la Taula 1, i Taula 2, però no amb els errors de les 

respectives taules. Amb la memòria visual només es va observar una correlació 

significativa amb els errors de la Taula 2. I la constància de forma no va presentar 

cap correlació amb la velocitat lectora ni de la Taula 1 ni de la Taula 2, i tampoc 
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amb els errors de les respectives taules. Amb el grup sense dificultats 

d’aprenentatge, tant la discriminació visual com la memòria visual no va mostrar 

cap correlació estadísticament significativa amb la velocitat i errors de la Taula 1 

i Taula 2, en canvi la constància de forma sí que va mostrar una correlació 

estadísticament significativa amb la Taula 1 i Taula 2, però no amb els errors. 

S'observa una correlació elevada entre el TVPS i la velocitat lectora en les Taules 

1 i 2 amb el grup amb dificultats d'aprenentatge (grup 1), amb la discriminació 

visual i amb la memòria visual, però no amb la constància de forma. En canvi 

amb el grup 2 (grup control) és totalment a la inversa: podem observar una 

correlació significativa amb la subàrea de la constància de forma i les taules 1 i 

2. Per tant, es planteja com a hipòtesi per futurs estudis si els nens/es amb 

dificultats d'aprenentatge semblaria que facin servir més els recursos de 

discriminació visual i memòria visual per llegir, i en canvi quan s'ha assolit una 

bona lectura s'utilitzaria més l’habilitat de constància de forma. 

Si s'estudia la correlació global, la discriminació visual, la memòria visual i la 

constància de forma, tenen una alta correlació amb les dues taules (Taula 1 i 

Taula 2), confirmant que les tres habilitats semblen ser importants per a la 

lectura. Per tant, la correlació entre la constància de forma amb la taula 2 és 

significativa; mostra un resultat que confirma la primera hipòtesis (H1) plantejada. 

Els models de regressió són significatius de forma estadísticament significativa 

amb la Taula 2, però no amb la Taula 1, que és també el que esperàvem. La 

discriminació visual té una bona regressió lineal amb les dues taules, i la 

memòria visual sembla ser un factor covariant per aquestes, per tant, sembla ser 

que la memòria visual és important per la lectura lèxica i fonològica, sigui com 

sigui la tipografia o les paraules. Tots els errors amb la Taula 1 i la Taula 2 van 

mostrar una correlació significativa amb la discriminació visual, memòria visual i 

constància de forma, però de manera elevada estadísticament entre la 

discriminació visual i els errors en la Taula 1 i entre la memòria visual i els errors 

en la Taula 2. Paral·lelament, la Taula 1 va mostrar una bona correlació amb la 

velocitat lectora en el TALEC, però molt més elevada amb la Taula 2. 
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Entre els dos grups (amb i sense problemes d’aprenentatge), tant el TALEC com 

el TVPS i les taules administrades van sortir estadísticament significatius entre 

ells, indicant que el grup amb dificultats d'aprenentatge llegeixen més lentament 

i els percentils del TVPS són més baixos. Ara bé, si ens fixem en el percentil del 

TALEC, igualment dona baix en el grup sense dificultats d’aprenentatge (grup 2). 

S’ha comprovat que s’hagi relacionat bé l’edat i el curs del nen avaluat amb el 

tipus de text, per tant, pot ser que aquest test li falti una revisió actual. 

Les corbes ROC mostren resultats interessants, sembla ser que el que prediu 

més una dificultat lectora és la discriminació visual, més que el test TALEC, que 

seria l’estàndard si es volgués avaluar la velocitat lectora. Ara bé, la memòria 

visual, la constància de forma i el TALEC també són bon predictius de dificultat 

lectora (si el percentil surt baix i la velocitat lectora alta identificaria un nen/a amb 

dificultats d'aprenentatge). La Taula 1 mostra la mateixa sensibilitat que el 

TALEC, i és interessant ja que d'alguna manera es podria estalviar temps al fer 

la prova (aproximadament un 30% fent que llegeixin la Taula 1), pel que 

l'avaluació clínica pot ser més ràpida. Cal tenir en compte, però, que no hi han 

valors normatius de la Taula 1, i tampoc de la Taula 2. 
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8. CONCLUSIONS 
 

 

En aquest estudi observem una dificultat en la percepció visual en nens/es amb 

dificultats d’aprenentatge, específicament amb al discriminació visual, constància 

de forma i memòria visual, avaluades amb el test TVPS-3. Observem una 

correlació estadísticament significativa amb el percentil de discriminació visual i 

lectura de paraules similars, corroborant que llegir paraules similars involucra 

aquesta habilitat. També observem una correlació estadísticament significativa 

amb l’habilitat de constància de forma i la lectura amb tipografies diferents, pel 

que l’aplicació clínica actual en optometria i teràpia visual es confirma que 

aquesta habilitat sí sembla ser important en la lectura amb diferents fonts de 

lletra (tipografia). També podem concloure, en base als resultats presentats, que 

la memòria visual és una habilitat important per assolir una bona velocitat lectora. 

Futurs estudis en avaluar diferents etapes lectores i la possible correlació amb 

les àrees de percepció visual seria interessant per conèixer millor els processos 

visuals en aprendre a llegir i llegir per aprendre. 
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