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INTRODUCCIÓ 

Si ens parem a pensar en l’educació que reben els nostres sentits des de que som petits, 

trobarem un buit en el que a la visió es refereix. I és que se’ns ensenya a escoltar, a 

distingir sabors i olors, i inclús, se’ns presenten ja des de la infància una sèrie de llibres 

per a que sapiguem distingir quin tacte ens transmeten els diferents materials. Però qui 

ens ensenya a veure? La visió és un dels sentits més importants ja que juga un paper 

fonamental en l’aprenentatge i el desenvolupament d’un individu. Donem per suposat 

que tothom que no tingui un estrabisme evident o no necessiti portar ulleres veu de la 

mateixa manera. I això no és així. Per exemple, cada persona percep els colors de 

diferent manera ja que en el procés de descodificació del color, intervén múltiples 

factors determinants. 

En aquest treball parlaré de la importància de la coordinació de la vista amb el sistema 

nerviós central, concretament amb el cervell. Tot i així, no podem parlar de visió sense 

tenir en compte el sistema vestibular i auditiu o el sistema motor; els quals estan 

íntimament relacionats entre sí. La visió estereoscòpia, o visió 3D, sorgeix de la correcta 

sinèrgia entre tots aquests sistemes. Aquesta peculiar visió que ens dona sensació de 

profunditat és la base d’un correcte sistema d’aprenentatge així com del correcte 

desenrotllament de diferents pràctiques físiques. 

Partint d’uns fonaments teòrics en els àmbits de la física i la biologia, explicaré tot el 

conjunt d’habilitats visuals que s’adquireixen durant la primera dotzena d’anys de vida, 

així com el model de visió comportamental del qual es basa la ciència de l’optometria. 

Es desenvoluparan totes les fases de desenvolupament de les habilitats visuals, entenent 

un individu com la suma de tots els sistemes del qual està format.  

L’optometria dóna resposta a la pregunta prèviament formulada, doncs és l’òptic 

optometrista el que s’ha format per tal d’ajudar, mitjançant la teràpia visual, a aquells 

qui no han pogut desenvolupar tot el seu potencial visual, mitjançant una sèrie 

d’exercicis de diversos àmbits, a integrar totes les habilitats pendents d’adquisició. 

Parlarem dels diferents model d’optometria sorgits al llarg del temps, però ens 

centrarem en la comportamental i neurocognitiva, per tal de donar resposta a quina és la 
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funció d’un optometrista i de quines eines disposa actualment per a la detecció i el 

tractament d’un conjunt de mancances. 

Al final d’aquest treball he optat per incloure un diari personal de la meva experiència 

personal ja que el que em va motivar a escriure sobre aquest tema és el trobar-me davant 

d’una ciència nova com l’optometria, que em donava respostes i solucions a un 

problema que ningú mai havia donat resposta. Sent jo un individu sense capacitat de 

veure pel·lícules en 3D i negat en qualsevol esport que requerís de la mínima 

coordinació, vaig acabar descobrint per casualitat el perquè d’aquests fets. Plasmaré de 

la millor manera possible com veia i em sentia abans de conèixer al meu optometrista i 

descobrir que tota la meva vida havia vist diferent a la majoria de persones que 

m’envoltaven, però que per la desconeixença popular, mai ningú se n’havia adonat. 

S’inclouen també una sèrie d’entrevistes tant a pacients com d’optometristes, per tal de  

veure el seu punt de vista en aquest tema. També es veurà reflectit la opinió dels 

oftalmòlegs envers els optometristes. Tot això per tal d’extreure una sèrie de 

conclusions sobre el reconeixement i la implantació d’aquesta particular ciència en el 

nostre país així com per exemplificar la importància de l’optometria. 

El perquè del títol “Veure en estèreo” és ben senzill: el vaig agafar de la traducció del 

nom a l’espanyol del llibre “Fixing my gaze”, escrit per la neurobiòloga Susan R. 

Barry, el qual em va emocionar i em vaig sentir profundament identificat al tractar-se 

d’una espècie de biografia personal on narra el seu viatge des de la seva visió en 2D fins 

acabar veient en profunditat, fent menció al aspectes claus per entendre l’optometria i 

els aspectes tridimensionals fonamentals. 

 

 

  



Veure en estèreo 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenim dos ulls, però només una visió del món 
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Per saber què és la llum i de què està formada, cal parlar de les dos teories oposades 

sobre la naturalesa de la llum que van sorgir al segle XVII: la 

teoria ondulatòria. 

1.1.- La teoria corpuscular

Isaac Newton (1643-1727) va ser 

la llum està formada per un corrent de partícules diminutes anomenades corpuscles que 

es desplacen en línia recta i a gran velocitat a través de l’espai. Amb aquesta teoria 

Newton va ser capaç de demo

El 1905 Albert Einstein (1879

interacciona amb la matèria només es podia explicar si es considerava que la llum 

estava composta per partícules sense massa i

Un fotó és una partícula elemental capaç de transportar totes les formes de radiació 

electromagnètica. Té una massa invariable zero i viatja pel buit a velocitat constant de 

1.2.- La teoria ondulatòria

Christiaan Huygens (1629

afegir que aquest moviment ondulatori es propagava a través d’un medi misteriós del 

qual estem envoltats, que va rebre

L’any 1801, Thomas Young (1773

demostrava el caràcter ondulatori de la llum. Young va comprovar un patró 

                                                          
1
  Segons la llei d’Ampère, els camps elèctrics variables generen camps magnètics. Segons la llei de 

Faraday, els camps magnètics variables generen camps elèctrics.

Figura 1.1  

1.- LA LLUM 

Per saber què és la llum i de què està formada, cal parlar de les dos teories oposades 

sobre la naturalesa de la llum que van sorgir al segle XVII: la teoria corpuscular

La teoria corpuscular 

1727) va ser el principal impulsor d’aquesta teoria. Segons aquesta, 

la llum està formada per un corrent de partícules diminutes anomenades corpuscles que 

es desplacen en línia recta i a gran velocitat a través de l’espai. Amb aquesta teoria 

Newton va ser capaç de demostrar les lleis de la reflexió i de la refracció.

El 1905 Albert Einstein (1879-1955) proposà que el comportament de la llum quan 

interacciona amb la matèria només es podia explicar si es considerava que la llum 

estava composta per partícules sense massa i sense càrrega que va anomenar fotons.

és una partícula elemental capaç de transportar totes les formes de radiació 

electromagnètica. Té una massa invariable zero i viatja pel buit a velocitat constant de 

La teoria ondulatòria 

Christiaan Huygens (1629-1695) i Robert Hooke (1635-1703) van ser els principals 

defensors d’aquesta teoria. L’holandès Huygens 

considerava que la llum era una ona electromagnètica 

consistent en un camp electromagnètic que varia en el 

temps, generant al mateix temps altres camps 

magnètics i viceversa1. D’aquesta manera, l’ona 

s’autopropaga indefinidament a través de l’espai. Va 

afegir que aquest moviment ondulatori es propagava a través d’un medi misteriós del 

qual estem envoltats, que va rebre el nom d’èter.  

L’any 1801, Thomas Young (1773-1829) va dur a terme un experiment (figura 1.1) que 

demostrava el caràcter ondulatori de la llum. Young va comprovar un patró 
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la llum està formada per un corrent de partícules diminutes anomenades corpuscles que 

es desplacen en línia recta i a gran velocitat a través de l’espai. Amb aquesta teoria 

strar les lleis de la reflexió i de la refracció. 

1955) proposà que el comportament de la llum quan 

interacciona amb la matèria només es podia explicar si es considerava que la llum 

sense càrrega que va anomenar fotons. 

és una partícula elemental capaç de transportar totes les formes de radiació 

electromagnètica. Té una massa invariable zero i viatja pel buit a velocitat constant de c.  

1703) van ser els principals 

defensors d’aquesta teoria. L’holandès Huygens 

considerava que la llum era una ona electromagnètica 

consistent en un camp electromagnètic que varia en el 

enerant al mateix temps altres camps 

. D’aquesta manera, l’ona 

s’autopropaga indefinidament a través de l’espai. Va 

afegir que aquest moviment ondulatori es propagava a través d’un medi misteriós del 

1829) va dur a terme un experiment (figura 1.1) que 

demostrava el caràcter ondulatori de la llum. Young va comprovar un patró 

Segons la llei d’Ampère, els camps elèctrics variables generen camps magnètics. Segons la llei de 
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d’interferències en la llum procedent d’una font llunyana al difractar-se2 que contribuir 

a la teoria de la naturalesa ondulatòria de la llum.  

En la segona meitat del segle XIX, James Clerck Maxwell (1831-1879), a partir de les 

seves equacions de l’electromagnetisme, va demostrar teòricament l’existència d’ones 

electromagnètiques que es propagaven en el buit a velocitat aproximada de 3·108 m/s.  

Aquest valor era sospitosament semblant al valor experimental trobat el 1849 per Fizeau 

per a la velocitat de la llum: 3’153·108 m/s. 

1.3.- Dualitat ona-corpuscle 

També anomenada dualitat ona-partícula, sorgeix a raó de l’acceptació de que les dues 

teories són complementàries. Per explicar fenòmens relacionats amb la propagació de la 

llum s’utilitza la teoria ondulatòria, mentre que la teoria corpuscular ens serveix per 

descriure la interacció de la llum amb la matèria. D’aquesta manera, entenem que la 

llum descriu moviments ondulatoris i alhora està formada per fotons que, per la seva 

qualitat de quàntum3, presenten propietats corpusculars i ondulatòries. 

1.4.- La llum com a ona 

Una ona és la propagació d’una pertorbació que porta associada una transferència 

d’energia però no de matèria. Huygens no va poder explicar perquè es propagava la 

llum en el buit ja que es pensava que totes les ones necessitaven un medi material per 

propagar-se, mentre que actualment sabem que només les ones mecàniques en 

necessiten. Segons va explicar Maxwell el 1860 amb la seva teoria matemàtica de 

l’electromagnetisme, la llum era una ona electromagnètica que consistia en la 

prolongació de la variació de camp elèctric i camp magnètic provocada per transicions 

electròniques dins els àtoms que formen la font lluminosa. Habitualment, ens referim 

només al camp elèctric ja que el camp magnètic és perpendicular i proporcional al 

primer. 

                                                           
2
 La difracció es produeix quan les ones procedents d’una font quasi puntual troben un obstacle o petita 

obertura i per aquest motiu, deixen de propagar-se en línia recta i volten l’obstacle o bé sobren després 

de passar per l’obertura. 
3
 En física quàntica, un quàntum és una unitat elemental i indivisible d’una determinada magnitud en un 

sistema físic. 
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La llum, com a ona electro

electromagnètic varia sinusoïdalment

camp elèctric i el camp magnètic 

oscil· len perpendicularment a la direcció 

de propagació de l’ona (Figura 1.2). 

Finalment, diem que les ones 

electromagnètiques són tridimensionals 

perquè es propaguen en infinites 

direccions en l’espai.  

Dos conceptes importants associats a la propagació d’una ona són el front d’ona i el 

raig. Un front d’ona és el lloc geomètric en què els punts d

l’ona en el mateix instant. Els raigs representen les direccions de propagació d’una ona. 

En la llum, es poden definir infinits raigs en qualsevol direcció de l’espai, sempre 

perpendiculars al front d’ona.

Una ona periòdica es caracteritza per quatre magnituds principals: l’amplitud, la 

longitud d’ona, la freqüència i el període (Figura 1.3).

• L’amplitud és la mesura de la diferència entre el punt mitjà de la ona i valor 

màxim de la magnitud física que varia periòdicament. La intensitat d’una ona és 

directament proporcional al quadrat de l’amplitud de l’ona. 

• La longitud d’ona λ

troben en fase. En sistema internacional s’expressa en metres [m].

 

                                                          
4
 Una sinusoide és la corba que representa  gràficament la funció sinus, d’estil periòdic. 

La llum, com a ona electromagnètica, és harmònica i per tant, el seu camp 

electromagnètic varia sinusoïdalment4. També afirmem que és transversal ja que el 

camp elèctric i el camp magnètic 

oscil· len perpendicularment a la direcció 

de propagació de l’ona (Figura 1.2). 

m que les ones 

electromagnètiques són tridimensionals 

perquè es propaguen en infinites 

Dos conceptes importants associats a la propagació d’una ona són el front d’ona i el 

raig. Un front d’ona és el lloc geomètric en què els punts de l’espai són abraçats per 

l’ona en el mateix instant. Els raigs representen les direccions de propagació d’una ona. 

En la llum, es poden definir infinits raigs en qualsevol direcció de l’espai, sempre 

perpendiculars al front d’ona. 

caracteritza per quatre magnituds principals: l’amplitud, la 

longitud d’ona, la freqüència i el període (Figura 1.3).  

L’amplitud és la mesura de la diferència entre el punt mitjà de la ona i valor 

màxim de la magnitud física que varia periòdicament. La intensitat d’una ona és 

directament proporcional al quadrat de l’amplitud de l’ona.  

La longitud d’ona λ és la distància que hi ha entre dos punts de l’ona que es 

troben en fase. En sistema internacional s’expressa en metres [m].

                   

Una sinusoide és la corba que representa  gràficament la funció sinus, d’estil periòdic. 

Figura 1.2  
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magnètica, és harmònica i per tant, el seu camp 

. També afirmem que és transversal ja que el 

Dos conceptes importants associats a la propagació d’una ona són el front d’ona i el 

e l’espai són abraçats per 

l’ona en el mateix instant. Els raigs representen les direccions de propagació d’una ona. 

En la llum, es poden definir infinits raigs en qualsevol direcció de l’espai, sempre 

caracteritza per quatre magnituds principals: l’amplitud, la 

 

L’amplitud és la mesura de la diferència entre el punt mitjà de la ona i valor 

màxim de la magnitud física que varia periòdicament. La intensitat d’una ona és 

que hi ha entre dos punts de l’ona que es 

troben en fase. En sistema internacional s’expressa en metres [m]. 

Una sinusoide és la corba que representa  gràficament la funció sinus, d’estil periòdic.  

Figura 1.3 
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• El període T és el temps necessari perquè l’ona es propagui una distància 

equivalent a la longitud d’ona. En sistema internacional s’expressa en segons [s]. 

• La freqüència  f  és el nombre d’oscil· lacions que fa un punt de l’espai per unitat 

de temps. Relacionant les dues definicions deduïm que la freqüència és la 

inversa del període. En sistema internacional s’expressa en Hertz [Hz]. 

1.5.- Reflexió i refracció 

Sempre que un feix de llum troba una superfície de separació entre dos medis 

(interfície), part de la llum canvia de direcció i retorna al medi en el qual va ser 

generada. Direm que el feix s’ha reflectit o que ha sofert reflexió. Segons la naturalesa 

de la interfície, la reflexió de la llum pot ser espectacular o difusa, si reté energia però 

perd imatge. Quan la llum és reflectida d'un material amb un índex de refracció més 

elevat que el medi extern, pateix una inversió de polaritat. La reflexió en una superfície 

plana forma una imatge especular, la qual sembla que estigui invertida de dreta a 

esquerra 

Experimentalment es demostra que l’angle que forma el feix incident amb la recta 

normal a la superfície de separació, anomenat angle d’incidència θi, és igual a l’angle 

que forma el fleix reflectit amb la recta normal, angle de reflexió θr.   θi = θr  

Per contra, part de la llum que arriba a la superfície de separació penetra en el segon 

medi, aleshores direm que s’ha refractat o bé que ha experimentat refracció. Una certa 

fracció de la llum és reflectida des de la interfície, i la fracció que roman és refractada. 

Si el feix incident no és perpendicular a la superfície, el feix refractat no té la mateixa 

direcció que el feix incident, sinó que experimenta una desviació. L’angle definit per 

l’eix refractat i la normal a la superfície s’anomena angle de refracció θ2. Aquest angle 

depèn de l’angle d’incidència i de la velocitat relativa de la llum en els dos medis, és a 

dir, dels seus índex de refracció. Aquest resultat va ser descobert per primera vegada el 

1621 pel matemàtic holandès Willebrord Snell (1591-1626), i s’expressa mitjançant la 

llei de Snell:     n1 · sin θ1 = n2 · sin θ2  

Les equacions de Fresnel són un conjunt de relacions matemàtiques que relacionen les 

amplituds de les ones reflectides i refractades en funció de l'amplitud de l'ona incident. 

D’aquestes equacions deriven les tres lleis de reflexió: 
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1. El raig incident, el raig reflectit i la normal a la superfície de reflexió al punt 

d’incidència es troben en el mateix pla, 

2. L’angle que el raig incident forma amb la normal equival a l’angle que el 

raig reflectit forma amb la mateixa normal 

3. El raig reflectit i el raig incident es troben en costats oposats a la normal. 

1.6.- Propagació de la llum 

L’ona electromagnètica no necessita cap medi per propagar-se però la seva velocitat de 

propagació depèn del medi. L’índex de refracció n es troba al dividir la velocitat de la 

llum c amb la velocitat de l’ona en el medi.  
 = �/ 

1.7.- L’espectre electromagnètic 

El que diferencia els diferents tipus de radiació electromagnètica és la seva freqüència i, 

en conseqüència, la seva longitud d’ona. El conjunt de totes les radiacions 

electromagnètiques forma l’espectre electromagnètic. Aquest, es divideix en regions 

espectrals, classificades segons els mètodes que s’han d’utilitzar per a generar i detectar 

els diversos tipus de radiació. 

1.7.1.- L’espectre visible 

L’ull humà solament pot captar la regió de l’espectre electromagnètic compresa entre 

les longituds d’ona de: 400nm i 780nm, que corresponen als colors violeta i vermell, 

respectivament (Figura 1.4). Quan la llum es descompon en totes les seves longituds 

d’ona, ja sigui per un prisma o per l’arc de San Martí, l’ull humà capta tots els colors. 

Els diferents colors s’associen a les diferents freqüències donades dins d’aquest petit 

espai de l’espectre electromagnètic.  

 

 

 

 

Figura 1.4  
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2.- L’ÒPTICA GEOMÈTRICA 

Alguns aspectes relacionats amb la propagació de la llum es poden explicar segons el 

punt de vista de l’òptica geomètrica. Aquesta part de l’òptica estudia la propagació de la 

llum a partir de raonaments estrictament geomètrics, sense tenir en compte la naturalesa 

de la llum ni els fenòmens de la interferència i la difracció. Es fonamenta en les 

premisses següents: 

• Principi de Fermat: en un medi homogeni la llum es propaga en línia recta. 

• Model de raig de llum: la direcció de propagació de la llum es representa 

mitjançant raigs. 

• Llei de la reflexió i llei de la refracció. 

• Principi de reversibilitat: la trajectòria de la llum a través de dos medis diferents 

és la mateixa tant en un sentit com en l’altre. 

2.1.- Lents 

Les lents són sistemes òptics transparents formats per dues superfícies retractores. Les 

més utilitzades són les esfèriques. Totes les lents es poden classificar en dos grups 

diferenciats per la seva geometria:  

I. Lents convergents o positives 

II.  Lents divergents o negatives 

Una lent consta de diversos elements: 

• Centre òptic O: és el centre geomètric de la lent. Tot raig que passa per ell no 

sofreix desviació. 

• Eix principal: és la recta que passa pel centre òptic i pel focus principal. 

• Focus imatge F: si la lent és convergent, és el punt de l’eix principal on 

convergeixen els raigs paral·lels a aquest eix que travessen la lent. Si la lent és 

divergent, el focus imatge és aquell d’on semblen divergir els raigs paral·lels a 

l’eix principal que travessen la lent. 

• Distància focal f: és la distància entre el focus imatge i el centre òptic. 

Considerant un sistema de referència central en O, la distància focal és positiva 

en les lents convergents, i negativa en les lents divergents. 
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2.1.1.- Lents positives 

Són més gruixudes al centre que a les vores ja que serveixen per concentrar (convergir) 

en un sol punt els raigs que la travessen, fent que les imatges es percebin amb un major 

tamany. Aquest punt s’anomena focus F. Són utilitzades en microscopis. N’hi ha de tres 

tipus: biconvexes, concavoconvexes i planoconvexes (figura 2.1). 

• Si l'objecte està situat a una distància del pla òptic igual a 2f, la imatge és real, 

invertida i de la mateixa mida. 

• Si l'objecte està situat a una distància del pla òptic compresa entre 2f i f, la 

imatge és real, invertida i més gran. 

• Si l'objecte està situat a una distància del pla òptic inferior a f, la imatge és 

virtual, directa i de major grandària. 

 Figura 2.1  

2.1.2.- Lents negatives 

Són més gruixudes en els extrems que en el centre ja que fan divergir els raigs que 

travessen l’eix principal, resultant una imatge més petita. N’hi ha de tres tipus: 

bicòncaves, convexocòncaves i planocòncaves (figura 2.2). Per lents divergents s’obté 

sempre que la imatge resultant és virtual i de menor grandària.  

• Quan un raig incideix sobre la lent paral·lelament a l'eix, és la prolongació del 

raig emergent la que pel focus objecte F.  

• Quan un raig incident es dirigeix cap al focus imatge F' de manera que la seva 

prolongació passi per ell, el raig emergent es reflecteix paral·lelament a l'eix. 

• De la mateix manera que succeeix en les lents convergents, qualsevol raig que es 

dirigeixi a la lent passant pel centre òptic es refracta sense patir desviació. 
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 Figura 2.2 

2.1.3.- Lents correctives 

Dintre del món de la oftalmologia, trobem diferents tipus de lents especials per tractar 

problemes visuals. Les més comunes són les: bifocals, multifocals o progressives, lents 

de contacte i prismàtiques.  

2.1.3.1.- Lents bifocals 

Presenten zones que contenen dues graduacions diferents, permetent a la persona 

portadora una bona visió tan de lluny com d’aprop (figura 2.3). Aquest tipus de lent 

proporciona una millor qualitat de la imatge en comparació amb les lents esfèriques 

tradicionals 

2.1.3.2.- Lents progressives 

Permeten visualitzar nítidament qualsevol distància sense canvis bruscs ja que la lent 

està formada per zones amb diferent nivell de diòptries, que varien progressivament. La 

part de dalt permet veure de lluny mentres que la de baix permet veure d’aprop (figura 

2.4). En comparació amb les lents monofocals i bifocals, aquestes ofereixen els següents 

beneficis: 

• Un camp de visió nítid i continu des de la visió de lluny fins a la visió de prop. 

• Una visió confortable en les distàncies intermèdies (de 50 centímetres a 1,50 

metres). 

• Una major comoditat visual. Això permet veure perfectament bé a totes les 

distàncies, d'una manera més natural. 

• Una percepció contínua de l'espai. 
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2.1.3.3.- Lents de contacte 

A diferència de la resta s’apliquen directament sobre de l’ull. N’hi ha de diversos tipus, 

tan correctives com cosmètiques. Les correctives poden ser utilitzades per a tractar la 

majoria de problemes visuals. Tot i tenir una base de silicona, les lentilles estan 

majoritàriament formades per aigua en forma de gel. 

2.1.3.4.- Lents prismàtiques 

Els prismes són sistemes òptics afocals que dispersen i desvien la llum. En òptica 

oftàlmica s'utilitzen pel seu efecte de desviació de la llum en diferents formes, depenent 

de les característiques de l'usuari i la magnitud de la compensació necessària. Les 

propietats més importants són la potència de desviació (mesurat en diòptries 

prismàtiques) i la direcció i sentit de la desviació, provocant que els feixos de llum 

actuen directament sobre el punt màxim de nitidesa. Estan formades per quatre bases: 

superior, inferior, temporal i nasal. Són molt utilitzades en la correcció d’estrabismes i 

en teràpia visual.  

  

 

 

 

 

 

2.1.4.- Potència d’una lent 

Es defineix potència d’una lent com la inversa de la seva distància focal: 

�	 =
1

�
 

Si la distància focal s’expressa en metres, la potència es mesura en diòptries, que es 

representen amb la lletra D majúscula, tal que:   																																																																										

D	=	1	m-1	

Figura 2.3 
Figura 2.4 
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En les lents convergents, com que la distància focal és positiva, la potència també és 

positiva. Per la mateixa raó, la potència de les lents divergents és negativa. Com més 

corbada és una lent, és a dir, com més gruixuda és, més gran és el seu poder convergent 

o divergent. En termes de potència, podem dir que com més gruixuda és una lent, més 

potència té. 
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3.- L’ÒRGAN DE LA VISTA i EL 
SISTEMA VESTIBULAR-AUDTIU 

3.1.- L’òrgan de la vista 

L’ull és l’òrgan del sentit de la vista pertanyent al sistema sensorial. La seva funció és 

captar la llum i transformar aquesta energia llumínica en impulsos elèctrics que són 

enviats al cervell. Degut a la seva complexitat, actualment encara desconeixem del tot 

com funcionen cadascuna de les parts. 

L’ull humà (figura 3.1) és un òrgan d’estructura quasi esfèrica d’aproximadament 

2’54cm d’ample, 2’54cm de profunditat i 2,3cm d’alt. Aquest, està recobert 

exteriorment per tres capes: l’escleròtica, la coroides i la retina. 

• L’escleròtica és la capa més externa que dóna forma als ulls. És una membrana 

de color blanc, gruixuda, resistent, fibrosa i molt dura. Està format per tres 

capes: la fusca, la fibrosa i la epiesclera. La seva funció és protegir als elements 

més interns. La part anterior s’anomena còrnia.  

 

• La coroides és molt rica en vasos sanguinis. Mentres que la part anterior forma 

l’ iris , la posterior està perforada pel nervi òptic. La seva funció és mantenir la 

temperatura constant i nodrir algunes estructures del globus ocular. 

 

• La retina és la capa més interna que conté uns 125 milions de cèl·lules 

fotosensibles que capten la llum que entra per la pupil·la. La retina presenta una 

zona de màxima sensibilitat anomenada màcula lútia, en la qual es troba la 

fòvea. Es divideix per la meitat per una línea vertical que passa a través de la 

fòvea, i resulta en una hemiretina nasal i una temporal. Cada hemiretina conté la 

meitat de la fòvea i la restant retina perifoveal i perifèrica. Està laminada, 

formant un sistema en el qual es reuneixen neurones5 amb funcions i pautes de 

connexió similars. Les capes retinals internes es troben a prop del centre de l’ull, 

les externes estan més allunyades. Conté cinc capes principals (figura 3.2): capa 

                                                           
5
 Veure més endavant l’apartat 5.2.1 
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nuclear externa, capa sinàptica externa, capa nuclear interna, capa sinàptica 

interna i capa de cèl· lules 

ganglionars. La capa 

nuclear externa conté dos 

tipus de fotoreceptors: els 

bastons, que serveixen per la 

visió nocturna i els cons, per 

la diürna. Els cons són 

especialment densos en la 

fòvea. La densitat de cons 

disminueix progressivament 

a mesura que ens allunyem 

d’aquesta. Els cons tenen 

fotopigments per la visió en 

colors de tres tipus diferents segons el seu espectre d’absorció de la llum: roig, 

verd o blau. En la fòvea no existeixen bastons.  

L’ull humà també es pot dividir en dos segments: l’anterior i el posterior.                      

3.1.1.- El segment anterior 

El segment anterior està format, entre altres, de: la còrnia, l’iris, la pupil·la, el cos ciliar, 

l’humor aquós i el cristal·lí. 

• La còrnia és una estructura cònica i transparent formada per sis capes cel·lulars. 

Cobreix i protegeix l’iris i la pupil·la alhora que permet el pas de la llum. Té un 

índex de refracció d’aproximadament 1,34 i actua com una lent convergent. Al 

no tenir vasos sanguinis, es necessita nodrir de la llàgrima i de l’humor aquós. 

És, en relació amb el seu tamany, la part del cos amb més terminacions 

nervioses sensorial. La còrnia es pot autoregenerar de lesions lleus.   

• L’iris és una membrana en forma de disc que dóna color als ulls. En el centre es 

troba la pupil·la. La seva funció és permetre a la pupil·la dilatar-se o contraure’s.   

 

Figura 3.2 
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• La pupil·la és una obertura de diàmetre variable situada al mig de l’iris que, 

controlada neurològicament,  es dilata o es contreu per tal de regular la quantitat 

de llum que entra a través d’ella. 

• El cos ciliar és la part de l’ull situada entre l’iris i la retina. És la responsable de 

la producció de l’humor aquós i del canvi de forma del cristal·lí. Està format per 

dues estructures: el múscul ciliar i els processos ciliars. 

• L’humor aquós és un líquid transparent que es troba entre la còrnia i l’iris i entre 

l’iris i el cristal·lí, que serveix per nodrir i oxigenar la còrnia i el cristal·lí. 

Gràcies a la seva pressió constant, la còrnia manté la seva convexitat original. 

• El cristal·lí és una lent biconvexa, incolora i flexible, situada entre l’iris i 

l’humor vitri. No conté vasos sanguinis. Mitjançant el múscul ciliar, el cristal·lí 

pot alterar la seva forma i per tant la seva distància focal, permetent 

l’enfocament d’objectes en diferents distàncies.  

3.1.2.- El segment posterior 

En el segment posterior trobem: la màcula lútia, la fòvea òptica, el disc òptic i l’humor 

vitri. 

• La màcula lútia és la regió de la retina especialitzada en la visió fina de detalls. 

És una taca groga on es troba centrada la fòvea òptica. 

• La fòvea òptica és una petita depressió en la retina d’una àrea una mica major 

d’1mm2. En la fòvea s’enfoquen els raigs de llum ja que es troba especialment 

capacitada per la visió aguda i detallada. Es situa a 2’5mm de distància del disc 

òptic. Està majoritàriament formada per cons, responsables de la percepció del 

color. L’àrea restant de la retina correspon a la visió perifèrica. 

• El disc òptic és una zona circular situada al centre de la retina. Està compost per 

entre 1 i 1’2 milions d’axons de cèl·lules fotoreceptores, capaces de convertir la 

llum en impulsos nerviosos. Transmet la informació visual de la retina fins al 

cervell. El nervi òptic, d’uns 4cm de longitud, emergeix d’allí. Com que aquest 

punt no conté cèl·lules fotosensibles l’anomenem punt cec. 

• L’humor vitri és un líquid transparent i gelatinós que omple l’espai entre la 

retina i el cristal·lí. És més dens que l’humor aquós. Està compost per un 

99’98% d’aigua i la resta per sodi, clor, glucosa i potassi. Proveeix els elements 
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necessaris per al metabolisme al teixits vasculars de la còrnia i el cristal·lí. Es 

pot diferenciar en tres parts: la membrana hialoide, el còrtex i el vitri central. 

  Figura 3.1 

3.1.3.- Musculatura extrínseca 

La musculatura extrínseca està formada per sis músculs que s’insereixen a l’escleròtica 

(figura 3.3). Quatre d’aquests, els rectes, permeten moure l’ull en les quatre direccions 

cardinals. Els altres dos, oblics, són responsables de contrarestar els moviments del cap. 

El conjunt s’origina en un anell format per teixit fibrós circular anomenat anell de Zinn. 

El moviment es dona quan un o més d’un múscul es contreu i el seu oposat es relaxa. 

L’acció combinada i precisa de tot el grup, permet el moviment vertical, lateral i de 

rotació del globus ocular. Els dos globus s’han de coordinar per tal de formar una sola 

imatge en el cervell i així, obtenir una visió estereoscòpica.  

3.1.3.1.- Músculs rectes 

Són quatre i s’anomenen segons la seva posició en l’òrbita.  

• Recte superior: dirigeix la còrnia cap a dalt i cap endins.  

• Recte inferior: situa la còrnia cap a baix i cap a dintre. 

• Recte lateral o extern: rotació externa de l’ull. 

• Recte medial o intern: rotació interna de l’ull. 
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Els rectes interior i exterior estan situats en posicions oposades un ull de l’altre. El recte 

superior i inferior són antagonistes, és a dir, quan un es contreu, l’altre es relaxa. Els 

rectes extern i intern també ho són. 

3.1.3.2.- Músculs oblics 

Són dos: 

• Oblic major o superior: mou la còrnia cap a baix i enfora. 

• Oblic menor o inferior: dirigeix la còrnia cap a dalt i enfora. 

 Figura 3.3 

 

3.2.- El sistema vestibular-auditiu 

És necessari parlar breument de l’anatomia i fisiologia del sistema vestibular-auditiu a 

raó que dins del úter de la mare, l’entrada sensorial que predomina és l’auditiva ja que 

al quart mes i mig d’embaràs el sistema vestibular i auditiu (que comparteixen 

estructura i localització a l’oïda interna) ja estan plenament desenvolupats i funcionals. 

Això permet que l’embrió i el fetus disposin de les estructures necessàries per organitzar 

la memòria per les vibracions i els sons. 

3.2.1.- Anatomia  

La figura 3.4 mostra un esquema del sistema auditiu incloent totes les estructures 

funcionals. La còclea ha estat dibuixada de manera desglossada per tal d’entendre la 
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seva disposició interna. En realitat, dóna dues voltes i mitja sobre sí mateixa per ocupar 

menys espai i donar forma de cargol. Anatòmicament es pot dividir en tres parts: l’oïda 

externa arriba fins al timpà, l’oïda mitjana conté la cadena d’ossets i finalment l’oïda 

interna amb el vestíbul i el sistema pròpiament auditiu, del qual la còclea n’és l’òrgan 

receptor.  

 Figura 3.4  

3.2.2.- Funcions 

Escoltar és una habilitat complexa que implica tres dimensions i funcions que 

correlacionen amb l’estructura anatòmica del vestíbul i la còclea. La seva funció 

primordial de l’òrgan sensorial de l’escolta és detectar les vibracions, anomenades 

pertorbacions mecàniques, tant les d’amplitud molt gran, com és el cas del moviment i 

que són captades pel vestíbul; com les vibracions d’amplitud extremadament petites, 

que són les ones mecàniques6 del so, en tot l’espectre audible i que són detectades per la 

còclea. La informació emergent viatja a través del nervi vestíbul-coclear format per 

dues estructures diferents: la destinació principal de la branca vestibular arriba a 

l’escorça motora del lòbul parietal mentre que la branca coclear es subdivideix en tres 

destinacions que corresponen a tres funcions.  

                                                           
6
 Una ona mecànica és una ona que es propaga com una oscil·lació de la matèria, i per tant transfereix 

energia a través d'un mitjà. 
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El vestíbul madura en la fase d’embrió i s’encarrega de les relacions espacials, de 

recollir informació sobre l’equilibri i el moviment mitjançant l’utricle (acceleracions i 

inclinacions verticals), el sàcul (acceleracions i inclinacions horitzontals) i els canals 

semicirculars (acceleracions angulars). Dirigeix la postura, l’equilibri estàtic, la 

motricitat i l’esquema corporal. 

La còclea (figura 3.5) madura en el fetus i és capaç de captar les vibracions de 

freqüències compreses entre 125 Hz i 8.000 Hz i fer la conversió a impuls elèctric que 

serà conduït pel nervi coclear a diferents zones del cervell depenent de la freqüència de 

la vibració d’entrada. És responsable de la discriminació auditiva i el llenguatge així 

com aporta informació per construir la imatge corporal.  

La localització tonotòpica7 dels receptors de la còclea, és la base anatòmica de tres 

funcions de l’escolta: 

1. Equilibri i bipedestació: les vibracions de baixa freqüència compreses entre 125 

i 1.000 Hz, que s’analitzen a la zona distal de la membrana basilar de la còclea, 

desprès de ser transformades en energia, viatgen a través del nervi coclear fins a 

l’escorça del lòbul parietal on aporten informació i integren amb les funcions 

motrius i somatosensorials. Aquests sons greus, a més a més d’escoltar-los, els 

sentim com una vibració en el cos. 

 

2. Escolta-llenguatge: les vibracions de freqüències mitjanes, de 1.000 a 3.000 Hz 

que es detecten a la zona mitjana de la membrana basilar de la còclea, viatgen 

com a informació d’entrada a través del nervi coclear fins al lòbul temporal 

esquerre que és la zona del còrtex de la recepció i expressió del llenguatge. 

 
3. Energètica-dinamització: les vibracions de freqüència elevada, de 3.000 Hz a 

8.000 Hz són les que més energia contenen. A més a més de dinamitzar el 

cervell en general, arriben al sistema límbic i l’escorça prefrontal incidint en les 

emocions i pensaments. 

                                                           
7
 Localització anatòmica segons la freqüència que capta. 
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Quan les informacions vestibulars s’assimilen mitjançant el llenguatge, els processos 

poden anar augmentant de complexitat i refinar-se. Gràcies a la presa de consciència 

que suposa poder nomenar les coses, el processament de la informació és més complet. 

Totes aquestes sofisticacions de la funció, quan es corticalitzen, proporcionen no només 

una major consciència sinó també major potencial d’execució. Per aquest motiu, en 

aplicar un programa de neuroestimulació 

funcional de l’escolta es poden produir 

canvis específics, canvis a nivell 

d’integració sensorial o canvis a nivell 

global de l’individu, si es seleccionen 

amb precisió les freqüències adequades 

per cada cas. 

L’aplicació més interessant en 

l’optometria és que els canvis produïts a 

nivell vestibular a l’aplicar un programa 

d’estimulació auditiva suposen una 

millora en les habilitats oculomotores i 

en les d’integració viso-espacial i viso-

auditiva. 

 

 

  

Figura 3.5 
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4.- PROBLEMES DE VISIÓ 

Tot i que normalment les persones desenvolupem una visió nítida, anomenada 

emmetropia, que no necessita de correcció, és molt freqüent que en el procés comprés 

entre que la llum arriba a la còrnia fins que és transformada en un impuls nerviós es 

donin diversos errors que afecten a una visió normal. Aquests problemes visuals es 

poden dividir en tres grans grups: refractius, motors i sensorials. 

 

4.1.- Problemes refractius 

També anomenats ametropies, es deuen a la incorrecta formació de la imatge a la retina, 

que desemboca en una visió borrosa. Són els més freqüents i es solucionen amb l’ús 

d’ulleres, lents de contacte o cirurgia refractiva.  

4.1.1.- Miopia 

Es caracteritza per la visió borrosa de lluny donada per 

un enfocament de la imatge davant de la retina per 

culpa d’una major distància entre la còrnia i la retina 

(figura 4.1). Es pot solucionar amb la utilització de lents 

divergents o bé cirurgia refractiva.  

4.1.2.- Hipermetropia 

La distància entre la còrnia i la retina és insuficient, per 

la qual cosa la imatge es forma darrera la retina. La visió 

d’aprop és borrosa si no es força l’acomodació, fet que 

porta al hipermetrop a la fatiga visual. S’arregla 

mitjançant lents convergent o cirurgia refractiva.  

4.1.3.- Astigmatisme 

És causat per una incorrecta curvatura de la còrnia. Per la qual cosa, la visió és poc 

precisa tan de lluny com d’aprop, la visió perifèrica no es nítida i no es poden distingir 

clarament certes formes i detalls o un clar contrast entre línies horitzontals, verticals o 

obliqües. L’astigmatisme sol estar acompanyat d’altres defectes visuals. Es pot corregir 

Figura 4.1  

Figura 4.2 
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mitjançant lents esfero-cilíndriques, lents de contacte esfèriques o tòriques, o cirurgia 

refractiva.  

4.1.4.- Presbícia 

És la pèrdua natural de la flexibilitat estructural del cristal·lí que dificulta el correcte 

enfocament de les imatges. Els efectes d’aquest canvi es comencen a notar a partir dels 

40 anys. Es perd cada cop més la visió d’aprop i l’individu necessita allunyar els 

objectes per veure’ls amb claredat. Es soluciona amb lents convergents, bifocals o 

multifocals. 

4.1.5.- Cataractes 

Són donades per un augment en l’opacitat del cristal·lí, produint una disminució o 

pèrdua de visió. Els principals símptomes són l’opacitat dels colors, fotofòbia8, una 

visió borrosa i dificultat en la lectura. Es pot disminuir la fotofòbia i enlluernaments 

amb lents filtrants, però es soluciona amb l’extracció quirúrgica del cristal·lí. 

4.2.- Problemes motors 

Són donats per la inadequada actuació dels músculs de l’ull, provocant un desajust dels 

eixos visuals, donant lloc a problemes per insuficiència, a excés o a deficiències en el 

sosteniment de l’activitat motriu. Es corregeixen amb l’ajut de lents prismàtiques 

mitjançant entrenament visual i en alguns casos, amb 

mètodes quirúrgics. En aquest grup trobem els diversos 

problemes d’alineament, anomenats estrabismes, dintre dels 

quals es divideixen en fòries i tròpies. 

4.2.1.- Fòries 

Són desviacions de l’ull que no es manifesten de manera 

natural. És necessari cobrir un ull amb una vareta 

semitransparent per manifestar que aquest es desvia9. Segons 

la posició en la qual es mou l’ull un cop tapat, s’anomenen de 

                                                           
8
 Por a la claror deguda a la impressió dolorosa que produeix. 

9
 Aquest experiment s’anomena Cover Test. 

Figura 4.3 
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diferent manera. Així, trobem: endofòria (quan es desvia a l’interior), exofòria (cap a 

fora), hiperfòria (cap a d’alt) i hipofòria (cap a baix). 

4.2.2.- Tròpies  

Són desviacions manifestades de l’ull. De la mateixa manera que les fòries, tenim 

diversos tipus segons la posició en que es troba l’ull mal alineat (figura 4.3). Endotropia 

(quan es desvia a l’interior), exotròpia (cap a fora), hipertròpia (cap a d’alt) i hipotropia 

(cap a baix).  

4.3.- Problemes sensorials 

Tenen els seu origen en tres causes diferenciades: deficiències de la llum per la retina, 

errors en la transmissió de l’impuls pel nervi òptic i anomalies de la interpretació del 

missatge pel cervell. En aquest grup trobem el daltonisme, alteracions del camp visual i 

l’ambliopia, comunament anomenada com ull gandul. Es tracten amb ulleres, primes, 

filtres i teràpia visual. 

 

  



Veure en estèreo 

 

 

30 

 

5.- EL CERVELL 

5.1.- Característiques generals 

És l’òrgan de major complexitat i el centre del sistema nerviós central (SNC). Es troba 

dintre del crani, formant part de l’encèfal i envoltat per líquid cefaloraquidi. Tot i tenir 

la mateixa estructura general que la resta de mamífers, és tres cops major si el 

comparem amb el tamany corporal.  

Té un pes mig de 1’38 kg i un volum de 1130 cm3 en dones i 1260 cm3 en homes. Està 

format per dos grans hemisferis, dret i esquerre, separats per una cissura 

interhemisfèrica, units entre ells per el cos callós. Cada hemisferi controla el costat 

oposat del cos. Gran part de la seva extensió ve donada per l’escorça cerebral. 

5.2.- L’escorça cerebral 

És el mantell de teixit nerviós que recobreix tota la superfície dels dos hemisferis. 

Aquesta capa es plega per tal d’augmentar la 

quantitat de superfície que pot cabre en un 

volum determinat. Està formada per una capa 

de matèria gris, subdividida en altres sis capes, 

donant un total de 100.000 milions de neurones. 

L’escorça es pot dividir en quatre lòbuls 

(figura 5.1) anomenats: lòbul frontal, lòbul 

parietal, lòbul temporal i lòbul occipital. Dins de 

cada lòbul existeixen diferents àrees especialitzades en funcions concretes.  

5.2.1.- Les neurones 

És la cèl·lula bàsica del teixit nerviós. Estableixen contacte entre sí mitjançant impulsos 

nerviosos, sense arribar a tocar-se. Aquest fenomen l’anomenen sinapsi. Els impulsos 

són un corrent electroquímic format per ions Na+ K+ i molècules neurotransmissors. En 

el cervell, una neurona pot estar en contacte amb 10.000 neurones més.  

Estan bàsicament formades per un cos cel·lular, l’axó i les dendrites (figura 5.2): 

Figura 5.1  
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• Cos cel·lular o soma: és la part més voluminosa, formada per un gran nucli i un 

citoplasma amb gran quantitat de mitocondris, encarregats de la respiració. Rep 

impulsos, integra i transmet informació. 

• Dendrites: és la part especialitzada en rebre i transmetre impulsos fins al cos 

cel·lular. S’uneixen entre elles mitjançant la sinapsis. Estan formades per un 

tronc curt i ramificat en estructures anomenades espines. 

• Axó: és una prolongació única i llarga amb terminacions ramificades que 

condueixen els impulsos des del soma fins a altres neurones o cap a cèl·lules 

efectores tals com músculs o glàndules.  

Segons les funcions que desenvolupen es classifiquen en: sensitives, motores o 

interneurones. Segons la quantitat de 

prolongacions que presentin es classifiquen en: 

unipolars, bipolars o multipolars (figura 5.3).  

 

 5.2.2.- El lòbul frontal 

Es troba en la part més anterior al cervell i només es troba desenvolupada en els animals 

més complexos. Forma el 29% del cervell humà. És responsable de la memòria a llarg 

termini, l’atenció, la capacitat de planificació, el llenguatge, conducta social i el fet 

d’arribar a conclusions, entre d’altres. Es pot dividir en diverses àrees segons la funció 

que desenvolupen (figura 5.4). 

• Àrea motora primària: s’encarrega de dur a tèrmer moviments individuals de 

diferents parts del cos. 

• Àrea motora secundària: planifica i programa l’activitat de l’àrea motora 

primària.  

• Àrea motora suplementària: resulta en el control de moviments contralaterals. 

Figura 5.3

Figura 5.2 
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• Camp ocular central: s’encarrega del control dels moviments oculars voluntaris 

independentment dels estímuls visuals.  

• Àrea motora del llenguatge o àrea de Broca: està relacionada directament amb la 

producció de la parla.  

• Còrtex prefrontal: és la regió més extensa que s’encarrega de la personalitat, els 

sentiments, el judici propi, la determinació i l’atenció.  

5.2.3.- El lòbul parietal 

S’encarrega del processament de la informació sensorial, l’enteniment dels números, la 

manipulació d’objectes, l’escriptura i la posició del cos en relació als objectes, és a dir, 

la propiocepció.   

5.2.4.- El lòbul temporal 

Conté el còrtex auditiu, que ens permet captar, transformar i comprendre els sons que 

ens arriben a l’orella. També s’encarrega de la memòria i la integració de l’experiència. 

Intervé en la regulació d’emocions i l’aprenentatge. Està situat en el punt d’unió dels 

lòbuls occipital i parietal. Per la qual cosa, s’encarrega de relacionar la informació dels 

sistemes visual, auditiu i sensorials; així com envia informació al còrtex prefrontal. Es 

relaciona amb la percepció espaial, atenció dirigida, integració visomotora i situació 

corporal en l’espai.  

5.2.5.- El lòbul occipital 

Conté el còrtex visual que s’encarrega del processament de les imatges. Es pot dividir 

en tres àrees. 

• Àrea visual primària: és la zona que rep la informació visual i la processa.  

• Àrea visual secundària: està formada per dos regions: l’escorça preestriada, 

relacionada amb la memòria visual i la associació d’experiències passades; i la 

inferotemporal, relacionada amb el reconeixement dels diferents elements 

presents en la imatge. 

• Àrea visual terciària: s’encarrega de la orientació i la diferenciació binocular. 

Participa en l’anàlisi del color i la forma dels estímuls visuals així com en la 

percepció del moviment.  
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6.- Fisiologia de la visió 

Un cop la llum entra a l’ull a través de la còrnia, el cristal·lí l’enfoca sobre la superfície 

retinal. L’àrea que veuen els dos ulls s’anomena camp visual (figura 6.1). Aquest, està 

format per la suma dels hemicamps dret i esquerre que consta d’una zona central 

superposada (binocular), en la que tenim visió estereoscòpica, i dues zones monoculars. 

El camp visual es divideix en dos meitats simètriques, la dreta i l’esquerra. Gràcies al 

cristal·lí la imatge visual s’inverteix quan es projecta sobre la retina. Això provoca que 

la meitat dreta d’una imatge visual es projecti sobre la meitat esquerra de la retina de 

cada ull: la hemiretina temporal esquerra i la hemiretina nasal dreta. Per contra, la 

meitat esquerra de la imatge es projecta sobre la hemiretina temporal dreta i la 

hemiretina nasal esquerra. 

El cervell controla amb exactitud la 

posició dels ulls per tal que la porció 

principal de imatge recaigui sobre la 

fòvea. L’agudesa visual disminueix 

progressivament des de la fòvea a la 

retina perifèrica.  

Els nervis òptics dels dos ulls 

convergeixen en un quiasma10 òptic. 

Els axons de les cèl·lules ganglionars de cada hemiretina nasal s’entrecreuen en aquest i 

entren en el tracte òptic (continuació del nervi òptic) contralateral, mentre que cada 

hemiretina temporal segueix en el mateix cantó (figura 6.2). Existeix un entrecreuament 

complert però imperfecte de la informació visual. Les diferents neurones de cada ull fan 

sinapsi amb una tercera anomenada cèl·lula postsinàptica, que transmeteix la informació 

dels dos ulls en un sol impuls elèctric. Per diverses raons, la informació que arriba d’un 

ull pot ser insuficient, és a dir no estimula el suficient. En aquest moment, la cèl·lula 

postsinàptica només notaria l’entrada de l’ull que l’estimula correctament i es 

classificaria com a monocular. Mitjançant el reforçament de la connexió de l’ull dèbil, 

                                                           
10

 Entrecreuament de dues estructures anatòmiques, en forma de X. 

Figura 6.1  
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es pot canviar el comportament de la cèl·lula postsinàptica per a que enviï impulsos de 

les dos neurones, convertint-se així en binocular. 

La via geniculoestriada condueix la imatge en forma d’impuls nerviós fins a la zona 

occipital del cervell. Allà es divideix 

en dues branques: la ventral i la dorsal. 

La via ventral es dirigeix al lòbul 

temporal a través de neurones del 

sistema parvocel·lular, (també 

anomenat sistema analític o sistema 

objecte), i s’encarrega de la visió 

central i del processament dels detalls 

de l’objecte. La via dorsal es dirigeix 

al lòbul parietal mitjançant neurones 

del sistema magnocel·lular, enviant informació de la visió perifèrica, és a dir, la 

localització de l’objecte. 

De les fibres que surten des de la retina, el 80% correspon al sistema parvocel·lular, i la 

resta al magnocel·lular. El sistema parvo està localitzat a la zona de la fòvea i la màcula 

lútia i ens serveix per discriminar el detall. En canvi, el sistema magno surt des de la 

zona perifèrica de la retina i compleix diverses funcions visuals tals com: orientació en 

l’espai, ubicació i desplaçaments. Els sistemes magno i parvocel·lular funcionen de 

forma combinada entre ells i amb la resta del cos, amb suport dels sistemes auditiu i 

cinestèsic11.  

Tot i això, la via geniculoestriada no es l’única que porta informació visual al cervell. 

Del nervi òptic parteixen onze branques que arriben a diferents àrees cerebrals. Una 

d’aquestes branques és la tectopulvinar, que fa sinapsi als col·lículs superiors, una 

estructura on també arriben aferències del sistema auditiu. La funció principal dels 

col·lículs superiors és la coherència sensorial, és a dir, el funcionament sincrònic i 

sinèrgic de les dues modalitats sensorials. Per gaudir d’una bona integració viso-

auditiva és necessari que aquestes estructures cerebrals funcionin correctament. 

                                                           
11

 Sistema capaç de percebre el to muscular, el moviment del cos, el pes i la relació entre les diferents 

parts del cos i la seva posició en l’espai. 

Figura 6.2 
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7.- HABILITATS VISUALS 

Contràriament al que es creu comunament, la vista no és el mateix que la visió. Mentre 

que el primer concepte s’utilitza per a designar l’agudesa visual de lluny, la visió és un 

conjunt d’habilitats interrelcaionades que ens permeten extreure significat a l’entorn que 

ens envolta i en successió, interactuar-hi de manera adaptada segons la situació. Així 

doncs, es defineix la visió com un procés neurològic complex que integra totes aquelles 

habilitats visuals que ens permeten identificar, interpretar i comprendre tot el conjunt 

d’estímuls que arriben a la retina. El sistema visual ha de tenir diferents habilitats 

correctament desenvolupades per tal de ser eficaç. Aquestes, es desenvolupen des del 

naixement, podent-les classificar en quatre grups: 

• Relacionades amb la funció visual: 

o Agudesa Visual: és la capacitat de discernir els 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 seu 

valor en notació decimal. Quan l’agudesa visual no arriba al 20/20 es 

poden detectar patologies oculars o defectes refractius. Existeixen 

diferents tests per mesurar-la. 

o Refracció ocular: la condició refractiva és la capacitat de l’ull d’enfocar 

la imatge a la retina. L’emmetrop és aquella persona que enfoca 

correctament a la seva retina, de forma nítida i sense esforç, les imatges 

llunyanes; mentre que l’ametropia és la condició en que no existeix la 

proporció correcta entre la longitud de l’ull i la seva potència diòptrica i 

en conseqüència, la imatge a la retina és borrosa. 

o Visió del color: capacitat dels cons d’apreciar les diferents composicions 

de les longituds d’ona de la llum. 

 

• Relacionades amb l’eficàcia visual: 

o Motilitat ocular: és l’habilitat per a seguir un objecte en moviment dins 

del nostra camp visual i la capacitat per saber dirigir els ulls de forma 

ràpida i eficaç d’un estímul a un altre (moviments sacàdics). Són 

imprescindibles en la lectura, l’escriptura i en l’activitat esportiva. 
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També inclou la capacitat de mantenir amb precisió l’estabilitat de la 

fixació sobre un punt al qual es mira. Estan íntimament lligats a altres 

funcions del nostre organisme com el llenguatge, l’audició, la 

coordinació motora i l’equilibri. 

o Acomodació: és l’habilitat que ens permet mantenir l’enfocament en 

diferents activitats en visió propera. La flexibilitat acomodativa és la que 

ens permet enfocar ràpidament al canviar la mirada d’un estímul a un 

altre situats a diferents distàncies. 

o Binocularitat: és l’habilitat que permet utilitzar els dos ulls de manera 

coordinada i simultània i que, en perfectes condicions, dóna pas a 

l’estereòpsia o visió en 3D. 

 

• Relacionades amb la percepció visual:  

o Atenció visual: és la capacitat de realitzar una activitat de forma 

continuada sense interferències externes. 

o Processament de la informació visual: és el conjunt d’habilitats que 

permeten discriminar, visualitzar i arxivar en la memòria les imatges que 

percep el nostre sistema visual. En la seva absència, es poden confondre 

lletres o paraules similars i aparèixer una dificultat en la comprensió 

lectora. 

o Visió perifèrica: és la capacitat que ens permet ser conscients del que 

passa al nostre voltant mentre es realitza una activitat específica. 

 

• Habilitats d’integració sensorial: 

o Integració viso-espacial: permet entendre l’espai, situar-se en ell i així 

localitzar objectes i calcular distàncies. Existeixen tres habilitats 

relacionades: 

� Lateralitat: permet tenir consciència interna dels dos costats del 

nostre cos i saber diferenciar-los gràcies al sistema vestibular, 

propioceptiu i visual. 

� Direccionalitat: tenir consciència i diferenciar dreta i esquerra en 

l’espai exterior tridimensional. 
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� Integració bilateral: és l’habilitat que ens permet ser conscients de 

les dues parts que el nostre cos separada i simultàniament. 

Aquesta habilitat presenta una gran rellevància amb el cos callós. 

o Integració viso-motora: permet integrar les habilitats visuals i 

perceptives amb el control postural i aconseguir ple control del 

moviment motor, servint de base pel control manual fi. 

o Integració viso-auditiva: permet relacionar el que escoltem amb el que 

veiem. És la capacitat per igualar la distribució temporal d’un estímul 

auditiu a la distribució espaial d’un estímul visual. És també la capacitat 

d’integrar la informació captada, visual i auditiva, i la corresponent 

resposta oral o escrita.  
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8.- LA VISIÓ EN L’APRENENTATGE 

Es defineix l’aprenentatge com un canvi relativament permanent en les conductes a raó 

de l’experiència i que no s’atribueixen a un canvi maduratiu, induït per factors genètics. 

L’aprenentatge és possible gràcies a l’intercanvi d’informació de l’individu amb el seu 

entorn. Perquè això sigui possible, cal tenir unes vies d’entrada de la informació fins al 

sistema nerviós central, i unes vies de sortida en forma motora. El procés d’aprenentatge 

es centra en la interacció i integració de la informació que mitjançant els sentits arriba al 

cervell en forma d’impuls elèctric, on es processa per tal de sortir de l’individu en forma 

d’acció. 

 

Per exemple, en el cas de la lectoescriptura, l’entrada de la informació es produeix a 

través de la via visual, la via de l’escolta, la via de l’equilibri (on participa activament el 

sistema vestibular) i la via de la propiocepció;  mentre que la sortida de la informació es 

produeix a través del llenguatge i de la funció manual en forma d’expressió escrita. 

 

Les habilitats visuals també es poden classificar segons si faciliten informació d’entrada 

o aferent, o si el processament i la informació de sortida o eferent. En la informació 

d’entrada trobem la motilitat ocular, la binocularitat i l’acomodació, en el processament 

participa la discriminació visual, les relacions espacials, la constància de la forma, la llei 

figura-fons (capacitat de distingir una figura amb relleu del conjunt total conegut com 

fons), el tancament visual (assoliment del límit de la superfície), la memòria visual i la 

memòria visual seqüencial. En la informació de sortida trobem les diferents 

coordinacions motores-visuals i la coordinació visió-llenguatge. La visió és un procés 

tant d’entrada com de sortida i necessita dos mecanismes de control que van en les dues 

direccions: top-down (del còrtex a l’ull) i bottom-up (de l’ull al còrtex).  
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9.- EL MODEL DE VISIÓ 
COMPORTAMENTAL 

Segons l’optometria comportamental-neurocognitiva, de la qual parlarem més endavant, 

la visió és la que dóna significat i direcció a l’acció. És una funció complexa que no té 

una localització específica en el cos, sinó que està integrada en el funcionament de tot 

ésser humà. El 80% de les fibres nervioses que arriben al cervell estan relacionades amb 

la visió. La visió sorgeix de la perfecta relació i equilibri entre totes les habilitats visuals 

i l’organisme entès com un tot. El professor i pare de la teràpia visual Arthur M. 

Skeffington proposa el model holístic de la visió, en el qual es classifiquen les habilitats 

visuals en quatre àrees o subfuncions que es representes mitjançant quatre cercles 

entrellaçats. Aquets són: antigravetat, centrament, identificació i parla-audició. La 

intersecció dels quatre cercles és la visió (figura 9.1). 

        Figura 9.1 

 

• El cercle antigravetat representa tots els processos que ajuden a entendre l’espai 

i la nostra ubicació en ell, gràcies a les dades vestibulars, posturals i 

propioceptives per a l’estructuració de la percepció visual. Són els processos que 

aporten la informació necessària per respondre la pregunta: On sóc jo? 

 

• El cercle centrament representa tots els processos que ens permeten respondre la 

pregunta: On és l’objecte? Aquest procés de percepció té per base la motilitat 

ocular i la coordinació dels ulls per a dirigir-los a un mateix punt en l’espai per 
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estimular les dues fòvees que projecten la imatge a les zones corresponents del 

cervell. 

 

• El cercle identificació: quan hem localitzat i destriat en l’espai l’objecte de la 

nostra atenció, es tracta de veure’l nítid per poder identificar-lo. El procés 

pertanyent a aquesta funció s’anomena acomodació. Dóna resposta a la 

pregunta: Què és? 

 

• El cercle parla-audició: es va incorporar al model quan es va demostrar que el 

llenguatge juga un paper important en el desenvolupament visual. Resumeix 

experiències prèvies de la visió, permetent respondre a la pregunta: Què puc dir 

de l’objecte? 
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10.- EL DESENVOLUPAMENT DE LES 
HABILITATS VISUALS 

La visió com a procés total, és influenciada per la maduració del sistema nerviós, el 

desenvolupament, creixement i experiències viscudes i apreses. És a dir, no podem 

considerar el desenvolupament de les habilitats visuals sense considerar al mateix temps 

altres habilitats implicades: les d’escolta i les motrius. El desenvolupament és un 

conjunt de canvis que s’experimenten en totes les àrees tant en l’estructura com en la 

funció biològica, emocional i intel·lectual. 

10.1.- El nen com un tot 

L’ésser humà com a organisme és un sistema obert en continu intercanvi de matèria i 

energia amb un sistema més gran que és l’entorn. Qualsevol nen es troba en continu 

desenvolupament cos-ment en el qual la seva conducta sorgirà de la interacció amb 

l’entorn i els processos psiconeuroinmunoendocrinològics, que agrupen totes les 

funcions dels diferents òrgans i el sistema somàtic, que capta contínuament els estímuls 

de relacionats amb el sistema muscular i l’equilibri i informen al sistema nerviós central 

sobre la posició de la musculatura, el seu grau de tensió i estirament.  

Existeix una gran importància en l’estructuració de l’entorn d’un nen, pertanyent a la 

seva ubicació en l’espai i en el temps.  

10.1.1.- Ubicació en l’espai 

El processament espaial és el mecanisme que permet extreure informació rellevant de 

l’entorn. En aquest actuen tres subprocessos diferents que interactuen entre si donant 

sensació i percepció de desplaçament en l’espai de manera global, que ens permet fer 

accions coordinades amb els membres del cos, realitzar moviments en l’espai i 

desplaçar-nos cap a un altre lloc, sumant la informació egocèntrica12 i al·locèntrica13. 

Tal com es demostra a continuació, la visió és un sistema sensorial que treballa tant en 

la visió d’aprop com en la visió de lluny. Les àrees cerebrals que intervenen en 

                                                           
12

 Fet de sentir-se a si mateix com el centre en què convergeix l’actuació pròpia o la dels altres. 
13

 Actitud inconscient en què l’interès de l’individu recau principalment sobre els altres més que sobre si 

mateix. 
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cadascuna són diferents. Això explica el fet que un elevat nombre de nens amb 

dificultats d’aprenentatge puguin tenir una agudesa visual excel·lent.  

10.1.1.1- L’espai corporal 

També anomenat espai personal, fa referència a les percepcions i execucions 

relacionades amb l’estructura corporal i la disposició dels seus elements en el propi 

organisme. Es dóna a terme mitjançant el sistema nerviós, que es retroalimenta dels 

missatges que li envia el cos a través de les vies tàctils, propioceptives i cinestèsiques. 

Hi ha dues maneres de processar l’organització espacial del cos, la percepció tàctil o 

passiva i la tactual o activa. Sovint parlem de percepció hàptica per fer referència al 

conjunt dels dos. 

• Percepció tàctil: és la ubicació d’un estímul que actua sobre una superfície 

corporal. L’activació d’una zona somatosensorial revela la posició de l’òrgan en 

referència a la totalitat del cos. 

• Percepció tactual: inclou sensacions que són el resultat de l’entrada combinada 

des de les articulacions i els músculs que produeixen una sensació de la posició 

sensorial (propiocepció) i el moviment corporal (cinestèsia). Fan possible el 

reconeixement dels objectes i la disposició espacial.  

10.1.1.2.- L’espai egocèntric o d’aprehensió 

També conegut com espai peripersonal, és una esfera imaginària que comprèn tot 

l’espai que es pot arribar a tocar amb els braços oberts. Representa la ubicació dels 

estímuls perifèrics en referència al cos de l’observador. Per a aquesta funció és 

necessària la integració de la informació sobre on es localitza l’estímul sobre la retina, 

la posició de l’ull en relació el cap i la posició del cap en relació amb la resta del cos. A 

partir d’aquestes referències espacials es generen una sèrie de reflexos posturals i de 

manteniment. El sistema magnocel·lular del cervell és responsable de la participació de 

la visió en les habilitats de manteniment de l’equilibri postural, vinculades amb les 

tasques viso-espacials. 
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10.1.1.3.- L’espai al·locèntric o distal: 

En aquest espai també anomenat extrapersonal, l’ambient és la referència. Serveix per 

determinar la posició dels cossos en l’espai i per això fa ús de sistemes de coordenades 

com esquerra-dreta, nord-sud, independents de l’observador. Adquirir aquests conceptes 

és fonamental per al correcte desenvolupament de la lateralitat, direccionalitat i 

integració bilateral. 

10.1.2.- Ubicació en el temps 

L’ontogènesi és l’origen d’un individu, el seu desenvolupament embrionari, mentre que 

la filogènesi és el desenvolupament d’una espècie des dels seus orígens fins al moment 

actual. Això significa que si observem el desenvolupament d’un embrió, veiem que 

reuneix cada una de les fases per les quals ha passat l’espècie. La filogènesi condueix al 

genotip14 comú de l’espècie mentre que l’ontogènesi, juntament amb les particularitats 

de desenvolupament de l’individu causades per l’entorn, fan que es manifesti un fenotip 

físic individual. Per aquest motiu, August Haeckel15 va afirmar que l’ontogènesi 

recapitulava la filogènesi. A 

diferència de la resta 

d’animals, els éssers humans 

tenim també un fenotip 

cultural del qual se’ns exigeix 

uns coneixements culturals 

que augmenten a mesura que 

ens fem grans. S’elabora així 

una anamnesi16 en forma de 

línia de vida per tal d’anotar 

els esdeveniments més 

determinants que han succeït 

en cada etapa. Per il· lustrar aquesta idea, Lázaro y Berruezo van elaborar una piràmide 

de desenvolupament humà (Figura 10.1).  

                                                           
14

 Constitució genètica d’un organisme. 
15

 Fou un biòleg naturalista, físic, filòsof i artista alemany (1834-1919). 
16

 Part de la història clínica d’un individu que recull, d’ell mateix o d’altres persones, els antecedents 

familiars, fisiològics, patològics, etc. amb vista a la diagnosi. 

Figura 10.1
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10.2.- De la concepció al naixement 

El nostre llegat genètic i els factors que exerceixen un efecte permanent en el 

desenvolupament del cervell a l’úter matern ens condicionen de tal manera que en el 

fetus ja està definit el 40% del que serem. 

Existeix una memòria fetal per les vibracions, els olors, els sons i els gustos. Alfred A. 

Tomatis, otorinolaringòleg francès (1920-2001), va ser el pioner en l’estudi de la 

influència de l’escolta en la vida intrauterina i la posterior connexió directa entre el 

patró de l’escolta del nen i la seva conducta. Va enunciar tres lleis que són la base 

teòrica de l’efecte audiopsicofonològic que proporciona l’estimulació neurofuncional 

auditiva. Aquest efecte Tomatis està sent utilitzat actualment en el camp de la 

neurofisiologia amb tècniques de neuroimatge, que ens serveixen per observar imatges 

en viu del sistema nerviós central especialment del cervell, tals com la Tomografia 

Axial Computada (TAC) i la Ressonància Magnètica Nuclear (RMN). 

Segons Dick Swaab, neurobiòleg holandès, els estímuls presents a l’úter generen fins i 

tot reaccions metabòliques en l’organisme que s’està formant. Si la mare està estressada 

pot desencadenar un efecte desorganitzador en l’ordre necessari pel desenvolupament 

correcte del sistema nerviós, així com determinar l’estructura morfològica del nen que 

naixerà. 

10.2.1.- El sistema vestibular-auditiu 

Com hem vist anteriorment, el sistema vestibular-auditiu juga un paper fonamental a 

l’hora d’entendre l’individu com un tot que guarda relació ínfima entre els les diferents 

parts i funcions del cos. 

10.2.1.1.- Filogènesi del sistema nerviós en paral·lel a l’auditiu 

Les percepcions d’escolta que viu el fetus marcaran el desenvolupament d’un patró 

d’escolta individual i característic. El nadó només podrà desenvolupar el desig d’escolta 

i comunicació si l’experiència sonora i emocional dintre de l’úter li és agradable i 

favorable pel creixement. Durant la gestació passem de ser un organisme unicel·lular a 

un organisme de sistemes complexos coordinats.  
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El sistema nerviós és l’encarregat de dirigir el mecanisme que transporta la informació a 

totes les parts de l’individu. Per això, la complexitat en l’arquitectura del SN és 

directament proporcional al nivell evolutiu de l’espècie. Per tal d’establir una funció i 

garantir una funció de nivell superior cal que es mantingui la informació del nivell 

inferior subjacent. El SN central s’encarrega de guardar aquesta informació per passar-

la al superior. Així és com en un l’ésser humà la construcció del SN és paral·lel al 

desenvolupament de les estructures i funcions del sistema vestibular-auditiu. 

En l’evolució filogenètica, el peix només té l’utrícul, una part del vestíbul que detecta 

les acceleracions lineals verticals. Els amfibis van ser els primers en adaptar l’audició 

òssia a l’aèria, a l’oïda mitjana es va formar l’ossicle per poder discriminar un major 

registre de freqüències auditives. Un recent nascut passa per un procés semblant 

d’acomodació durant els primers dotze dies degut al canvi de medi. A l’oïda interna 

s’anirà buidant el líquid amniòtic per donar pas a la mobilitat del martell, enclusa i 

estrep, responsables de la discriminació de més de 30.000 sons diferents. Els rèptils 

tenen utrícul i sàcul, tenint capacitat de detectar acceleracions horitzontals, fet que els 

permet aixecar el cap. Els ocells tenen lagaena, un apèndix al final del sàcul, precursor 

de la còclea, que els permet realitzar el moviment retràctil del coll. La cadena ossicular i 

la còclea no apareixen en l’escala evolutiva fins a l’ésser humà, coincidint amb 

l’adquisició de postura erecta i el llenguatge.  

Les estructures anatòmiques i neurològiques i els processos neurofisiològics que 

integren les informacions de la còclea amb altres sistemes per assolir la verticalitat, el 

llenguatge i la cognició associades, constitueixen el que Tomatis va anomenar el 

sistema integrador coclear. Mitjançant aquest integrador, el cos es verticalitza per 

augmentar la superfície de recepció de les vibracions. La comunicació assoleix en 

aquell moment un rol prioritari en la supervivència del grup humà. El perfeccionament 

de la cadena ossicular ajuda a desenvolupar la discriminació auditiva, fonamental per 

l’aparició de tota la varietat lingüística del món. L’audició és doncs, el sistema major de 

discriminació entre tots els sistemes sensorials. 

10.2.1.2.- Ontogènesi de l’escolta 

Perquè es produeixi la funció d’integració coclear és necessari que existeixi el desig 

d’escolta que es va adquirint o no des del moment de la concepció. Qualsevol situació 



Veure en estèreo 

 

 

46 

 

no favorable de la mare es transforma en una sèrie de informacions que arriben a la vida 

en formació a través de la bioquímica del líquid amniòtic o la veu de la mare, que viatja 

per conducció òssia a través de la columna vertebral fins que la vibració arribar a l’úter i 

es transmet pel medi aquós. En l’úter el nen flota i està envoltat de sons. Aquests 

organitzen la matèria.  

10.2.1.3.- L’escolta uterina i el moment del part 

L’escolta del fetus és molt característica. Només pot escoltar la veu de la mare ja que les 

freqüències greus queden filtrades. Aquest és un fenomen adaptatiu ja que l’escolta es 

tanca a sons greus evitant sentir contínuament el soroll de la vida de la mare, tals com el 

batec del cor, els budells, la respiració... 

El moment del part és clau. Les estructures òssies són tan fràgils que qualsevol pressió o 

trauma durant el part pot deteriorar les estructures auditives. El treball del part fa que les 

estructures òssies del crani hagin d’adaptar-se al canal del part i això proporciona una 

informació propioceptiva molt important que, en cas de néixer per cesària, el nen no 

haurà integrat.  

10.2.1.4.- El bloqueig de l’escolta 

L’escolta és l’únic sentit que s’inhibeix sense la intervenció de la voluntat. Si no volem 

no podem escoltar, hi ha un mecanisme inconscient, el bloqueig de l’escolta, que fa 

aturar el moviment de la cadena ossicular, i per tant es deixa de rebre el missatge sonor 

amb claredat i el sistema nerviós central desestima la informació per manca de 

discriminació. 

Una causa majoritària és el sentiment d’un entorn hostil. Si el fetus percep hormones de 

l’estrès com una amenaça, desconnecta de l’entorn. Si existeix un bloqueig d’escolta en 

aquesta etapa, les conseqüències estan relacionades amb un dèficit de vincle mare-fill i 

una gran dificultat d’adaptació del nen a l’entorn. 

El tancament de l’escolta pot succeir en qualsevol etapa vital, per un trauma, un canvi 

brusc en la qualitat de vida, un daltabaix emocional, un dol, entre d’altres.  
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10.2.2.- Ontogènesi de la visió 

Instantàniament desprès del part, el primer que comença a actuar és la gravetat. El nadó, 

a més a més d’acomodar l’escolta del medi aquàtic al medi aeri, ha de començar a 

adaptar-se a la gravetat, trobar el vector gravitacional invariant a partir del qual establir 

les seves coordenades. Això anirà esdevenint poc a poc gràcies a les informacions 

vestibulars, visuals i el sistema motor. La visió ocuparà el lloc prioritari un cop 

desenvolupada, degut a les característiques de l’entorn i les exigències culturals de la 

nostra societat.  

Tomatis es va referir a l’integrador visual com el procés neurofisiològic a través del 

qual s’integra la informació que prové dels ulls i de l’oïda, i que dóna lloc a la percepció 

visual i espacial. Els moviments oculars com les fixacions, els seguiments oculars 

mantenint el cos immòbil o els seguiments oculars mentre es mou el cos al mateix 

temps no es podrien realitzar sense la intervenció provinent de l’oïda interna.  

10.3.- El primer any de vida: integració dels reflexos primaris 

En els primers mesos de vida el nadó haurà d’evolucionar i substituir els reflexos 

uterins pels reflexos primaris que, al seu moment, hauran de ser integrats per convertir-

se en posturals. 

Paul D. McLean, metge i neurocientífic nordamericà (1913-2007) va proposar la teoria 

del cervell triple segons la qual, el cervell humà és la síntesi de l’evolució dels cervells 

de les espècies filogenèticament anteriors: el cervell rèptil (tronc de l’encèfal) i el 

mamífer (sistema límbic) 

La maduració del cervell té lloc de dalt a baix, de dins a fora i de darrera cap a davant, 

de manera que l’escorça prefrontal és l’última estructura en mielinitzar-se17, coincidint 

cronològicament amb el final de l’adolescència. 

Existeixen tres tipus de reflexos que experimenta un nen en el seu desenvolupament. 

Ens centrarem en els primaris. 

                                                           
17

 Procès en el qual les neurones es recobreixen de mielina, substància que afavoreix la rapidesa de la 

sinapsi.  
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• Intrauterins: Controlats per la medul·la espinal, determinen la supervivència del 

fetus i ajuden al nadó, que viu en un principi dins l’úter matern on es 

desenvolupa, a sortir per el canal del part i començar a succionar per alimentar-

se de llet materna. 

• Primaris: són controlats pel tronc de l’encèfal i es desenvolupen a partir dels 

uterins. Es manifesten fins als 6-12 mesos de vida, ajudant al desenvolupament 

de la mobilitat i a la supervivència del nadó. 

• Posturals: controlats pels ganglis basals, es desenvolupen a partir dels reflexos 

primaris i són importants pel control postural. 

Els reflexos primaris són moviments automàtics i estereotipats d’una o vàries parts del 

cos, sense processament cortical ni control voluntari, dirigits des del troncs encefàlic. 

Per l’adequat desenvolupament neurològic del nadó, és necessari que aquests reflexos 

madurin i siguin integrats per centres més sofisticats del cervell per donar pas a reflexos 

posturals controlats des de les parts superiors del cervell. La integració dels reflexos 

primaris suposa l’adquisició d’una nova habilitat i el desenvolupament d’un nivell de 

maduració neurològica superior.  

És important que el nadó passi per totes les fases del desenvolupament, en cas contrari, 

es produirà una immaduresa neurològica. Els reflexos primaris presents després dels 6 o 

12 mesos de vida poden impedir la maduració de patrons de comportament, fent-se 

evident una desorganització estructural del sistema nerviós central. 

Més del 90% de problemes d’aprenentatge i d’atenció es deuen a que algun dels 

reflexos primaris pot no haver madurat en el seu període de desenvolupament, i 

mantenir-se actiu més enllà dels 6 mesos. La conseqüència, és una reacció en cadena 

que acostuma a ser la causa de problemes d’atenció i hiperactivitat, que si no es detecten 

i tracten a temps poden concloure en fracàs escolar.  

Cada minut en la vida d’un nadó es generen 4.7 milions de noves connexions 

neurològiques. Aquest procés es dóna gràcies a l’estimulació que el cervell del nadó rep 

a través dels diferents sentits auditiu, visual, tàctic, cinestèsic, quan se’l gronxa, 

acaricia,... amb moviments rítmics i també a través dels moviments que fa de forma 

espontània, seguint l’ordre de desenvolupament. Aquesta estimulació que el cervell del 
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nen aconsegueix amb aquests moviments rítmics en el primer any de vida, són 

fonamentals pel futur desenvolupament i maduració del cervell. 

La detecció de reflexes primaris no integrats ens indica que el nen presenta un retard en 

el seu desenvolupament neurològic. Quan el nadó és incapaç de moure’s lliurement, hi 

ha molts pocs estímuls que es transmetin al neocòrtex per via del Sistema d’Activació 

Reticular (SAR) del tronc encefàlic. La tasca del SAR és activar el neocòrtex. Si hi ha 

una excitació insuficient del neocòrtex el nen continuarà inactiu i no estarà atent a les 

senyals sensorials i per tant, no es desenvoluparà a temps correctament. 

El cerebel és important per connectar el cervell i mantenir l’atenció. La funció del 

cerebel és modular els nostres moviments per tal que siguin rítmics, coordinats i suaus. 

Els moviments rítmics induïts externament al nadó són molt importants pel creixement 

de les connexions neuronals cap al còrtex prefrontal i el desenvolupament de la 

capacitat de concentració i parla.  

Si aquets moviments no s’han fet o no s’han mantingut el temps suficient, els reflexos 

continuaran actius. Podem ajudar a integrar-los mitjançant un programa d’exercicis 

personalitzat: la Teràpia de Moviments Rítmics (TMR). Un cop integrats els reflexos, 

s’acostuma a observar òptims resultats a nivell motor, en la coordinació ull-mà, en el 

rendiment acadèmic i en l’esfera emocional.  

Kerstin Linde, fotògrafa i terapeuta corporal, va crear la TMR a partir de l’observació 

dels moviments que les nens fan espontàniament des de que neixen i els seus efectes a 

nivell neurològic. En aplicar-la, va obtenir resultats espectaculars en casos de paràlisi 

cerebral i en problemes de desenvolupament motor. La TMR doncs, és un programa 

d’exercicis basats en aquests moviments espontanis del nadó i dissenyat especialment 

per afavorir les connexions neuronals i la seva mielinització. La TMR serà descrita més 

endavant quan parlem de la teràpia comportamental.  

Alguns dels reflexos primaris que sovint es retenen són: 

• Reflex del moro: és el primer en aparèixer. En el naixement està present i ha de 

desaparèixer als 3 mesos de vida. Pot ser vestibular, tàctil, visual o auditiu. Si 

aquets reflex queda retingut provocarà hipersensibilitat en la visió, audició i/o 

tàctil, problemes vestibulars o problemes immunològics. 
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• Reflex tònic laberíntic: es desenvolupa a les 20 setmanes de gestació i ha de 

desaparèixer entre els 3 i 4 mesos després del naixement. Quan el cap s’inclina 

cap endavant del tronc, els braços i les cames es dobleguen (reflex tònic 

laberíntic anterior) i, pel contrari, quan el cap s’inclina cap a darrera, el to dels 

músculs extensos del coll, l’espatlla i les cames augmenta i el cos s’estira (reflex 

tònic laberíntic posterior). Si aquest reflex no s’integra provoca dificultats en 

l’orientació espacial, el càlcul de distàncies i problemes de coordinació corporal 

i d’equilibri. 

• Reflex tònic asimètric del coll: apareix a les 18 setmanes de gestació. Ajuda a 

baixar  per el canal del part i ha de desaparèixer entre els 3 i els 9 mesos de visa. 

El moviment del cap del nadó cap a un costat provocarà l’extensió del braç i la 

cama cap al cantó on ha girat el cap, així com la flexió dels membres de la part 

contrària al cos. És la primera coordinació ull-mà. Si aquest reflex queda 

retingut provocarà problemes de lateralitat, d’equilibri i en els seguiments 

oculars. 

• Reflex tònic simètric del coll: apareix sobre els 6 mesos de vida i es relaciona 

amb el gateig. Quan el nen està en posició quadrúpeda, l’extensió del cap cap 

amunt provoca l’extensió dels braços i la flexió de les cames i a l’inrevés. Si 

aquest reflex queda retingut està relacionat amb problemes acomodatius i 

problemes de coordinació ull-mà. 

• Reflex espino-galant: apareix a les 20 setmanes de gestació i desapareix entre 

els 3 i 9 mesos de vida. Si s’estimula l’espatlla en un costat de la columna 

vertebral, es provoca que el maluc roti 45º cap al costat de l’estímul. Si aquest 

reflex queda retingut provoca problemes de concentració i problemes de 

memòria. 

10.3.1.- Adquisicions motrius fins als 18 mesos 

Durant el primer any i mig, el nen passa d’estar estirat a caminar i pujar i baixar escales. 

Resumint, un nen passa fins als 18 mesos per les següents etapes: 

• 2 mesos: eleva el tòrax. 

• 3 mesos: intents d’arribar als objectes, generalment no s’aconsegueix. 

• 4 mesos: pot seure sense recolzament. 

• 5 mesos: agafa objectes amb les mans. 
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• 6 mesos: s’asseu amb facilitat a la trona i pot agafar objectes que pengen. 

• 7 mesos: si algú l’asseu, pot mantenir-se assegut. 

• 8 mesos: s’asseu per si mateix. 

• 9 mesos: s’aixeca si pot recolzar-se amb un moble. Pot reptar sobre l’abdomen. 

• 10 mesos: camina si se’l sosté amb dues mans. 

• 11 mesos: es manté de peu ell sol. 

• 12 mesos: camina si se’l agafa de la mà. 

• 13 mesos: camina per si sol. 

• 18 mesos: puja i baixa escales. 

10.3.2.- Verticalitat i sistema vestibular 

Als 11 mesos aproximadament, el nen es manté de peu sol. Representa la conquesta de 

l’espai, des de les informacions egocèntriques a les al·locèntriques, on el sistema 

vestibular juga un paper fonamental. La interacció vestibular-visual és el fonament de 

molts procediments de teràpia visual neurocognitiva. En la construcció de l’espai hi ha 

una correlació molt estreta entre el rol de les vies vestibulars i les vies de percepció 

visual i somatosensorial. Els tres sistemes proporcionen informacions redundants pel 

coneixement de la posició i moviment del cos relatiu a l’espai exterior. El coneixement 

complet de la orientació del cos a l’espai, degut a un sistema coherent de coordinació 

egocèntrica i al·locèntrica no es desenvolupa completament fins als 7-8 anys. 

10.3.3.- Caminar és un procés fonamental 

Als 13 mesos la majoria de nens caminen per si sols. Aquest simple fet marca un abans i 

un després en el desenvolupament humà. Aquesta nova activitat permet que se’n derivin 

d’altres de complexitat superior. Cap als dos anys el nen comença a parlar i cap als tres 

a pensar. El procés evolutiu caminar-parlar-pensar és primordial per dissenyar 

programes d’entrenament viso-motor, viso-perceptiu o viso-cognitiu. 

• Caminar implica vèncer la gravetat, passar de la posició horitzontal a la vertical, 

per situar el cos a l’espai amb equilibri i dominar totes les direccions. Per arribar 

a aquest punt, un cop integrats els reflexos primaris, s’ha hagut de passar per les 

fases de volteig, reptació i gateig abans de poder avançar en posició vertical. És 

fonamental per la maduració adient del nen passar per totes les etapes. 
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• Parlar no es tracta només d’utilitzar el llenguatge oral, sinó dels diferents tipus 

de llenguatge: escrit, musical, gestual, etc. com a canals d’expressió. Els nadons 

comencen comunicant-se amb el seu cos. 

• Pensar en aquestes edats fa referència a la capacitat de crear idees així com la 

capacitat d’aprendre i adaptar-se al medi. Quan es tracta d’activitats 

intel·lectuals, la paraula i el pensament van estretament lligats. El nen comença a 

pensar quan se n’adona que té capacitat de crear idees i incorporar el concepte 

“jo”, és a dir, la identitat individual. 

El psicòleg experimental austríac Jean W. F. Piaget (1896-1980), reconegut per la seva 

teoria del desenvolupament cognitiu, va reconèixer com crucial aquest procés de 

caminar-parlar-pensar, referint-se a ell com la intel·ligència sensoriomotriu-llenguatge-

pensament reflexionat. 

10.4.- Fins als cinc anys: el desenvolupament de la lateralitat 

El desenvolupament de la lateralitat infantil és primordial, tant en l’aprenentatge escolar 

com en la pràctica esportiva. El nen ha d’organitzar una bona simetria funcional, 

corporal i neuronal de les dues parts del seu cos per arribar a una bona integració 

bilateral. La coordinació corporal, l’equilibri i el sentit direccional són habilitats que 

s’adquireixen amb una bona integració bilateral, que és l’habilitat que ens permet ser 

conscients de les dues parts del nostre cos separada i simultàniament. El nen arriba a 

aquest estadi cap als 4-5 anys sempre que hagi desenvolupat correctament les etapes 

prelaterals. L’especialització lateral d’un costat del cos a partir dels 5 anys s’anomena 

dominància lateral. 

Els dos hemisferis cerebrals han d’actuar de forma integrada a través del cos callós, que 

obre les vies de connexió interhemisfèriques. Les funcions específiques de cada 

hemisferi es mantenen diferenciades i és aquest cos callós el que comunica i compara 

les informacions que rep dels dos. Cada hemisferi té funcions visuals diferenciades: 

• L’esquerre o simbòlic, és el controlador dels processos relacionats amb el 

llenguatge i és el que percep els detalls de les imatges visuals. Cercles de 

Skeffington d’identificació i audició-llengutatge. 
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• El dret o visual, és l’encarregat de processar la informació viso-espaial no verbal 

i la relaciona amb la percepció global de les imatges visuals. Cercles de 

Skeffington d’antigravetat i centrat. 

La dominància lateral és un punt de referència en l’activitat interhemisfèrica del cos 

callós, ja que a partir dels 3 anys d’edat, el nen ha de gaudir d’una bona connexió 

interhemisfèrica per tal de distribuir les funcions entre els dos hemisferis cerebrals 

perquè puguin actuar complementàriament entre ells. Només l’activitat integrada dels 

dos hemisferis permet un bon aprenentatge. 

Abans dels 5 anys, el nen comença a construir la seva lateralitat des del naixement, 

abans de poder establir completament la lateralitat. Si no organitza bé la seva lateralitat, 

el nen manifestarà problemes d’aprenentatge a l’etapa escolar. Entre un 20 i un 30% 

dels nens arriben a l’edat adult amb problemes de lateralitat.  

10.4.1.- Les etapes prelaterals 

Durant aquestes etapes, el desenvolupament recau en aconseguir: 

• Que el domini del cos i els principals òrgans sensorials sigui completament 

simètric. 

• Una bona coordinació automàtica contralateral i una funció tridimensional 

visual, auditiva i tàctil. 

• El màxim grau d’activació del cos callós com a via de connexió entre els dos 

hemisferis cerebrals.  

Les adquisicions més característiques de cada etapa prelateral es poden dividir segons el 

període de desenvolupament. 

10.4.1.1.- Etapa monolateral alternant: de 0 a 8 mesos 

De 0 a 3 mesos: 

• Es comença a controlar el cap i mantenir la línia mitja del cos. 

• Es té cert control de les extremitats. 

• Es comencen a elaborar respostes de fixació i seguiment. 

De 3 a 6 mesos: el nadó és capaç de fer el volteig. 

• Es presenta un control total del cap i es comencen a coordinar les extremitats. 
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• Activació progressiva dels òrgans sensorials. 

• Les mans es converteixen en un instrument per agafar objectes. 

De 6 a 8 mesos: el nen aprèn a desplaçar-se amb el reptat circular. 

• Es domina els dos costats del cos boca avall. 

• Es pot mantenir assegut amb un bon domini del cap. 

• Obté una representació espacial bidimensional més amplia dintre del seu camp 

visual. 

10.4.1.2.- Etapa bilateral: de 8 a 12 mesos 

El nen comença a preparar-se pels moviments de desplaçament cap endavant. 

• Es domina el moviment cap avall que permet ampliar el camp perceptiu. 

• Dirigeix els ulls de forma simètrica i pot efectuar moviments de convergència 

• De vegades encara es tendeix a suprimir un ull alternativament. 

• Es comença a desenvolupar la percepció tridimensional de l’espai i els objectes. 

• Desenvolupa el reptat lineal homolateral. 

• Domina l’acció dels braços sobre les cames. 

10.4.1.3.- Etapa contralateral: d’1 a 5 anys 

De 12 a 18 mesos: el nen aprèn a desplaçar-se amb un patró contralateral de 

coordinació. 

• Domina el reptat contralateral lineal i aprèn a gatejar. 

• S’activa la via creuada del moviment. 

• S’activa de forma important la percepció tridimensional. 

• El gateig afavoreix la visió binocular, la motilitat ocular i el reflex postural. 

• S’amplia el camp de visió. 

• Es comencen a dir les primeres paraules. 

Dels 18 mesos als 3 anys: el nen consolida la deambulació i la identificació d’objectes. 

• Maduració definitiva de les extremitats inferiors i la manipulació bimanual 

hàbil. 

• Es consolida la binocularitat i la visió tridimensional. 

• Es desenvolupa el sistema acomodatiu. 
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• Comença la identificació d’objectes i símbols. 

• S’aprèn a conèixer el concepte a dalt- a baix. 

• Es comencen a dir les primeres frases completes. 

Dels 3 als 5 anys: el nen consolida la coordinació contralateral i el treball 

sensoriomotriu interhemisfèric. 

• Control total de la bipedestació. 

• Millora de la carrera i el salt. 

• Desenvolupament del coneixement i el pensament. 

• Reconeixement del concepte davant-darrera. 

• Integració de l’abans i desprès com a temps immediat. 

• Es comencen a identificar codis alfanumèrics. 

• Alternança de les mans a l’hora de menjar, dibuixar o manipular. 

10.4.1.4.- Etapa unilateral  

A partir dels 5 anys es consolida la dominància lateral i les habilitats viso-espacials. 

• La dominància lateral d’un costat del cos va progressant des dels 3 anys i ha 

d’estar ben desenvolupada al voltant dels 7 anys d’edat. 

• S’adquireix una dominància visual auditiva i manual. 

• S’aprèn i es consolida la lecto-escriptura. 

• Control de la manipulació especialitzada. 

• S’adquireixen unes referències d’orientació en l’espai el temps molt més 

amplies. 

10.4.2.- Problemes de lateralització 

Un nen presenta risc lateral quan en la seva vida coexisteixen vàries de les causes que 

poden interferir en el correcte desenvolupament de la lateralitat. Les situacions més 

significatives que poden alterar el correcte desenvolupament són les següents: 

• A l’etapa bilateral: 

o El nen que als 9 mesos encara no és capaç de reptar. 

o El nen que repta sense utilitzar les cames o amb una sola cama. 

o El nen que repta amb les mans flexionades o bloquejades. 
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o Els estrabismes que es mantenen. 

• A l’etapa contralateral: 

o Acceptar com a bon gateig qualsevol desplaçament. 

o Escurçar l’etapa de gateig. 

o Afavorir l’utilització d’una mà, sense permetre que sigui el nen qui 

determini la mà preferent. 

• Als 4 o 5 anys, quan se suposa que s’han assolit les habilitats contralaterals: 

o Nens que no acaben de definir una mà preferent. 

o Nens amb problemes d’atenció i amb conductes hiperactives. 

o Nens amb una grafia immadura. 

o Els que ordenen les coses al revés. 

o Els que tenen dominàncies oculars alternants. 

o Nens amb dominàncies creuades. 

10.5.- Dels sis als set anys: aprendre a llegir  

En un primer moment s’aprèn a llegir i quan la lectura ja està automatitzada es comença 

la fase en la qual llegir serveix per continuar aprenent. Les habilitats visuals que entren 

en joc en una i altra etapa són ben diferents i es resumeixen en la taula següent:  

 APRENDRE A LLEGIR LLEGIR PER APRENDRE 

Quan? Fins als 7 anys A partir dels 7 anys 

Com? Lletra per lletra 
Reconeixement de paraules senceres. 

Memòria visual 

Objectiu Reconeixement de la paraula Extracció de significat 

Habilitats 

Necessàries 

De tipus perceptiu, com la orientació 

viso-espacial, la discriminació i la 

memòria visual, motilitat ocular 

Acomodatives i de vergències. 

Augment de els exigències lectores 

tant en velocitat com en comprensió 

Integració  

Viso-Auditiva 

Discriminació i reforç auditiu. Primer 

lectura en veu alta, després només 

movent els llavis i després només 

mentalment. 

Els lectors més eficaços són els que no 

s’escolten mentre llegeixen 

Via Neurològica Via fonològica (Hemisferi esquerre) Via lèxica (Hemisferi Dret) 
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La integració viso-auditiva és fonamental per poder associar els grafemes escrits amb el 

so dels fonemes. En l’etapa que aprenem a llegir, l’hemisferi esquerre del cervell és el 

protagonista ja que per discriminar lletres cal fer un anàlisis seqüencial de 

descodificació. En canvi, a l’etapa de llegir per aprendre, l’hemisferi dret té un paper 

vital.  

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

implicats en l’acte de llegir. Les dues vies, lèxica i fonològica no competeixen sinó que 

són complementàries. La utilització d’una o l’altra és un procés automàtic en les 

situacions de la vida quotidiana i depèn del grau de coneixement de les paraules que 

apareixen en l’escrit. És probable que els dos camins s’exerceixin simultàniament, 

primer la identificació directa de paraules i després la verificació per mediació 

fonològica. En la taula següent es mosta la integració dels dos hemisferis per tal 

d’entendre millor la funció que realitzen en la lectura. 

HEMISFERI ESQUERRE HEMISFERI DRET 

Lineal  Deductiu 

Racional  Emocional 

Memòria immediata  Memòria a llarg termini 

Controlador temporal  Controlador espacial 

Seqüencial  Perceptual 

Verbal  Musical 

Integració del detall  Integració del context 

Descodificació (lletres i números  Interpretació del context 

Activitat de vigília  Activitat del son 

 

10.5.1.- Interacció entre les habilitats d’escolta i visuals  

Així com la visió és el conjunt d’habilitats que ens permeten extreure el significat de 

l’escena que contemplem, escoltar és el conjunt d’habilitats que ens permeten detectar, 

analitzar, classificar, seleccionar, interpretar i entendre els senyals sonors que arriben a 
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les nostres oïdes, i el processament auditiu central és la seqüència de fenòmens que ens 

proporciona la resposta a la pregunta: què fem amb el que sentim? 

Existeix una gran relació funcional entre els processos visuals mirar-veure i els auditius 

sentir-escoltar. Mentre que mirar i sentir són sensacions, veure i escoltar són 

percepcions en les que l’atenció, la intenció, la concentració i la memòria juguen un 

paper imprescindible. Mentre que mirar és solament formar imatges a la retina, de 

forma passiva i involuntària; veure és extreure informació del que mirem, que requereix 

un procés actiu guiat per un mecanisme voluntari i un procés selectiu. 

Existeixen una sèrie d’habilitats d’escolta que tenen un paper important en l’optometria. 

Les més característiques són aquestes: 

• Discriminació auditiva: és la capacitat de detectar diferències en paraules que 

sonen gairebé igual. 

• Memòria auditiva: és la capacitat de retenir seqüències de caràcter alfanumèric. 

• Figura-fons auditiva: és la capacitat de seleccionar un estímul auditiu concret, de 

concentrar l’atenció en un so en condicions de soroll o estímuls múltiples. 

• Seqüència auditiva: és la capacitat de posar els sons de les paraules en ordre. 

• Síntesi fonèmica: unir sons individuals per formar paraules. 

• Tancament auditiu: escolta global, la capacitat d’anticipar el final d’una paraula 

o oració. 

• Integració viso-auditiva: és la capacitat d’establir la correspondència entre una 

imatge i un so, essencial per la lectoescriptura i el càlcul. 

10.5.2.- La importància de la integració viso-auditiva  

En la tasca d’aprendre a llegir, si relacionem les habilitats de visió i escolta segons el 

model de Skeffington, ens adonem que les funcions dels cercles antigravetat i 

centrament, que es serveixen de la via magnocel·lular, integren amb la informació 

vestibular i estan relacionades amb la funció d’atenció i l’acció. Les funcions pròpies 

dels cercles d’identificació i audició-llenguatge, corresponents a la via parvocel·lular, 

integren amb la informació auditiva, que prové de l’anàlisi de freqüències de la còclea i 

aporten la cognició. 
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10.6.- Dels vuit als dotze anys: llegir per aprendre 

En el trànsit d’etapa entre aprendre a llegir i llegir per aprendre, el cos callós, que 

permet la transferència d’informació entre els dos hemisferis, és fonamental. Per això, 

és tan important haver completat el procés de lateralització de manera total, doncs és la 

garantia que el  cos callós és plenament funcional. Si no és així, el canvi d’etapa serà 

difícil ja que per més que el nen reconegui les lletres i les articuli juntes, potser no 

aconsegueix entendre el significat d’una frase o paràgraf. 

Amb el pas dels cursos escolars, augmenta el temps de dedicació a les activitats 

acadèmiques i la complexitat del contingut de textos i de les operacions matemàtiques, 

es fa petita la mida de la lletra, augmenta en nombre de paraules o operacions per full. 

L’exigència de la velocitat i comprensió lectora també incrementa. És per això que les 

habilitats visuals fonamentals en l’etapa de llegir per aprendre són:  

• Una motilitat fina. 

• Un bon funcionament del sistema binocular i acomodatiu. 

• Una bona percepció i processament de la informació visual. 

Aquestes habilitats permeten al nen reconèixer paraules senceres, fent la imatge mental 

gràcies a la contribució de la memòria visual, i extreure el significat del que llegeix. La 

integració viso-auditiva ja ha d’estar automatitzada. Si tots aquests processos estan a 

punt, el nen serà capaç de dedicar llargues estones a la lectoescriptura sense disminuir 

rendiment ni eficàcia degut al cansament o deteriorament de la funció i per tant, l’estudi 

serà productiu. 
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11.- LA OPTOMETRIA 

La optometria és la branca de l’estudi de la visió que es basa en la valoració, el 

tractament i el seguiment de les alteracions del sistema visual des de les perspectives 

òptica, funcional i ergonòmica. És doncs la resposta a les dificultats visuals que afecten 

l’eficàcia visual, el rendiment i l’aprenentatge de persones de qualsevol edat. 

11.1.- Els models d’optometria 

L’evolució dels diferents models d’optometria ha seguit una línia de corrent 

psicològica, començant per l’estructuralisme i seu el plantejament sobre què és la ment; 

passant pel funcionalisme: per a què és la ment, seguint amb la psicologia conductista  

que estudia la relació entre l’estímul com a esdeveniment en l’entorn i la resposta com a 

comportament de l’individu; i acabant amb la psicologia de la Gestalt18, que sorgeix 

com a reacció dels anteriors corrents, negant la relació mecànica estímul-resposta i 

afirmant que s’ha de donar gran importància als processos interns de percepció 

individual. Per tant, podem dir que la optometria en el seu anàlisi de les habilitats 

visuals de percepció es basa en el corrent psicològic de la Gestalt, sent sinònim de 

forma, patró, estructura i configuració. 

11.1.1.- L’optometria estructural 

Vetlla per la integritat física del sistema visual: els ulls i les vies oculars. Parla de la 

vista, no de la visió, de manera que tenir bona vista és sinònim de tenir una agudesa 

visual unitària i els òrgans visuals en perfectes condicions de salut. 

11.1.2.- L’optometria funcional 

Té en compte que els dos ulls han de funcionar de manera coordinar per tal d’obtenir 

una imatge única i nítida del món exterior. Vetlla per la qualitat funcional del sistema 

binocular. Es té en consideració que el sistema nerviós és l’integrador de les dues 

imatges monoculars per obtenir una zona de visió binocular nítida, simple i còmoda. 

 

                                                           
18

 La psicologia de la Gestalt és un corrent de la psicologia moderna sorgit a principis del s. XX a 

Alemanya. El seu principi central és que la ment forma un tot global amb tendències d’autoorganització.   
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11.1.3.- L’optometria comportamental 

Estudia el sistema visual a partir del principi que la visió és una funció que sorgeix de la 

interrelació entre la persona i el medi ambient. Vetlla pel rendiment del sistema visual, 

tenint en compte que per exigències culturals de la societat, cada cop és més important 

tenir un bon nivell de funcionament a distàncies curtes. Té molt present la influència de 

l’estrès en el rendiment de l’individu. Situem l’origen en els conceptes de la psicologia 

cognitiva-conductual de principis del segle XX. El model d’optometria comportamental 

va més enllà de l’optometria funcional. És una especialitat dins l’optometria que 

s’ocupa d’estudiar la funció del sistema visual des d’un punt de vista holístic, és a dir, 

considerant el sistema visual com a part integrant de l’organisme, que es veu afectat en 

gran part pel seu desenvolupament neurològic, sensorial, motor i cognoscitiu. Per tant, 

també de l’anàlisi de la percepció i l’aprenentatge amb l’objectiu d’adquirir unes 

habilitats visuals adequades perquè el sistema visual treballi de forma eficaç. 

Va ser desenvolupada per Arthur M. Skeffington (1890-1976) a principis del segle XX, 

amb la fundació de la organització Optometric Extension Program, el 1927. És 

considerat el pare de l’optometria comportamental per la seva formulació de l’anàlisi 

visual psicomètric, amb la qual s’avalua l’estat de deteriorament del sistema visual en el 

moment present, detecta els signes d’aquest i evita que es desenvolupin els canvis 

negatius pel sistema. 

Segons l’optometria comportamental les disfuncions visuals poden ser provocades, en la 

seva majoria, per dues causes: l’adaptació del sistema visual a factors estressants o 

l’exposició a factors de risc. Els principals factors de risc són: una nutrició inadequada, 

activitats visuals massa llargues en visió propera, nivells d’il· luminació insuficients, 

postures inadequades, distància de lectura reduïda, tapar un ull durant activats de visió 

propera, número excessiu d’hores davant una pantalla, permanència exagerada en espais 

tancats i la utilització de compensació òptica de lluny per activitats visuals de prop en el 

cas de miops. 

L’optometrista comportamental tracta de desenvolupar en el pacient habilitats i 

capacitats visuals amb l’ús de tècniques de teràpia visual relacionades amb la funció 

sensorial i motora especialment en visió propera. Sobretot treballa el desenvolupament 
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de la capacitat acomodativa, binocular i oculomotora del sistema visual. Es fonamenta 

per quatre postulats o principis bàsics: 

• La visió és un sistema integrador que no té una localització específica en el cos, 

sinó que està interrelacionada en tot el funcionament de l’organisme. 

• La visió és un procés que s’aprèn i, per tant, és pot entrenar. 

• L’optometrista comportamental realitza avaluacions i tractaments específics 

especialitzats en el desenvolupament de la funció visual amb lents de visió 

propera, prismes, filtres, teràpia visual i ergonomia amb tècniques de 

modificació de la conducta i el medi ambient en el qual es desenvolupa la 

persona. 

• Els optometristes comportamentals es dediquen a la prevenció de problemes 

visuals així com a la millora del funcionament del sistema visual, quan aquest 

actua a un nivell inferior a l’esperat. 

11.1.4.- L’optometria neurocognitiva 

Sorgeix al segle XXI anant un pas més enllà ja que relaciona el procés visual amb els 

processos neurobiològics i neurofisiològics subjacents, ajudant-se de sistemes de 

diagnòstic per la imatge com els Potencials Evocats Visuals (PEV), els TAC i les RMC 

per ajudar a entendre les sinèrgies entre el sistema visual i els altres sistemes sensorials. 

Estudia les interaccions entre visió-escolta-psicomotricitat en el procés de la 

lectoescriptura. 

Per tant, entén l’individu com un tot integrat en un entorn amb el qual interacciona, que 

ha d’integrar-se en la societat amb un bon nivell de competències tan culturals com 

professionals. Els seus processos estan enfocats a la restauració òptima potencial de la 

persona que, per causa de la visió, es troba en dificultats d’aprenentatge. De vegades el 

terme optometria comportamental s’utilitza com a terme ampli per designar també els 

interessos de l’optometria neurocognitiva. 

11.2.- Avaluació de les habilitats visuals 

El paper de l’optometrista és realitzar una avaluació completa de totes les habilitats 

visuals i la seva vinculació amb altres àrees relacionades, especialment amb els 

problemes d’aprenentatge. Per tant, l’optometrista treballa en la prevenció, diagnòstic i 
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tractament de les disfuncions visuals amb l’aplicació de sistemes òptics (lents, primes, 

ajudes visuals,...) i també amb mètodes de reeducació amb teràpia visual per potenciar 

el rendiment del sistema visual. L’exploració optomètrica comportamental i 

neurocognitiva és la que convé fer a tots els estudiants que presenten problemes 

d’aprenentatge. Per assegurar un diagnòstic diferencial cal contrastar la major quantitat 

possible de resultats, emprant diferents proves capaces d’assegurar aquest contrast 

(posturologia, escolta, psicomotricitat) i la complementarietat d’aquests mateixos 

resultats. Els cinc àmbits d’exploració visual propis de l’optometria neurocognitiva, 

coincidint amb les diferents categories d’habilitats visuals, són els següents: 

• Anamnesi. 

• Funció visual. 

• Eficàcia visual. 

• Processament de la informació visual. 

• Integració sensorial i motora. 

11.2.1.- Anamnesi 

És una part fonamental de l’avaluació. Serveix per establir el primer contacte amb el 

pacient i permet extreure una gran quantitat d’informació valuosa a partir de la qual es 

pot centrar el cas per arribar al diagnòstic. És convenient disposar d’un formulari 

d’anamnesi que reculli tota la informació significativa per cada tipus de pacient. Una 

anamnesi pediàtrica té unes característiques particulars diferents d’una geriàtrica o d’un 

cas de traumatisme cranial, o d’un estrabisme o ambliopia. És molt útil fer arribar als 

pares el formulari d’anamnesi perquè l’omplin amb antelació a la primera visita del nen. 

Una bona anamnesi estàndard per un nen o jove que es troba en fase educativa ha 

d’incloure els següents apartats: 

• Dades personals. 

• Història mèdica: 

o Vacunes. 

o Problemes crònics. 

o Antecedents familiars. 

• Informació nutricional. 

• Historial del desenvolupament: 
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o Embaràs. 

o Part. 

o Desenvolupament psicomotriu. 

• Història visual. 

o Operacions. 

o Lents. 

• Situació present: 

o Motiu de la consulta. 

o Signes i símptomes. 

• Activitats de passatemps. 

• Escola. 

• Comportament general. 

• Situació familiar. 

• Expectatives dels pares sobre el resultat de l’avaluació i possible tractament. 

Després d’un part difícil o en casos de cesària convé fer al nadó una exploració 

osteopàtica per reajustar les articulacions i proporcionar l’estimulació que no ha tingut 

lloc degut al part induït quirúrgicament. Per tant, per a un optometrista és molt 

recomanable que, en assabentar-se d’aquest fet durant l’anamnesi, suggereixi a la 

família la visita a l’osteòpata. 

11.2.2.- Funció visual 

Els símptomes, signes o conductes que un alumne pot manifestar a l’aula quan té 

problemes en la funció visual són, entre d’altres: 

• Fer ganyotes amb els ulls. 

• Parpellejar de forma continuada tot i no estar realitzant tasques en visió propera. 

• Fregar-se els ulls amb freqüència. 

• Veure-hi borrós de lluny i/o de prop. 

• Obrir els ulls de manera excessiva. 

• Presentar problemes d’atenció visual sostinguda o de concentració. 

• Tenir dificultats per distingir els colors. 

• Voler seure sempre a prop de la pissarra. 

• Apropar-se excessivament al text a llegir. 
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L’avaluació de la funció visual consta de quatre proves que valoren el funcionament del 

sistema visual per obtenir una visió òptima de lluny i de prop amb la prescripció òptica 

és adequada.  

11.2.2.1.- Agudesa visual 

Es comença per prendre l’agudesa visual de lluny i de prop, amb i sense correcció, 

monocular i binocularment. És molt important observar els reflexos del pacient. 

Si ens trobem davant d’una disminució d’AV amb la seva correcció, 

utilitzen el forat estenopeic (figura 11.1) per saber si és d’origen refractiu i 

per determinar l’agudesa visual potencial del pacient. En cas que no hi 

hagi alteracions orgàniques a les vies òptiques ni a la retina, si l’agudesa 

visual augmenta al mirar a través de l’estenopeic ens trobem davant una 

ambliopia o un problema patològic.  

11.2.2.2.- Valoració del color 

Si no es sospita de patologia ocular, es realitza binocularment, amb graduació habitual i 

bona il· luminació. Els tests més utilitzats són el d’Ishibara i el Farnsworth Munsell (D-

28 HUE). El test d’Ishibara consta de 28 làmines. Les làmines de la 21 a la 28 serveixen 

per valorar la normalitat o l’anomalia. Quan el pacient respon bé a més de 17 làmines el 

resultat es considera normal. Si en respon a menys de 13, indica deficiència cromàtica. 

11.2.2.3.- Retinoscopia 

És el mètode objectiu per excel·lència a l’hora de mesurar la refracció de l’ull observant 

la llum reflectida per la retina. Avaluant el reflex podem esbrinar si és nítid, si presenta 

moviment en tisora, aberracions de la còrnia, del cristal·lí. Es pot realitzar de diferents 

maneres: 

• Punt de fixació: es realitza amb els dos ulls oberts. L’optotip és una llum 

puntual. Primer es col·loca la lent retinoscòpica al foròpter i es miopitza l’ull 

dret. A través del mirall còncau del retinoscopi s’observen els reflexos: la franja 

més prima és l’eix del cilindre. Neutralitzem l’esfera i després el cilindre. 

Canviem a mirall pla i observem el moviment que té per si s’ha hipercorregit. 

Figura 11.1 
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Finalment, deixant la correcció a l’ull dret, es repeteix el mateix procediment 

amb l’ull esquerre. 

• Miopització: Depenent de la distància a la que s’avalua el resultat varia. 

S’apliquen determinats factors de correcció als resultats obtinguts. És millor 

realitzar aquest procediment amb els dos ulls oberts, miopitzant l’ull que no 

s’està avaluant en principi. L’optotipus és de 0.15 (lletra gran). Utilitzant el 

mirall pla observem moviment directe qual el reflex retinoscòpic es mou en la 

mateixa direcció que el moviment exploratori i afegim lents positives. Si es 

produeix el moviment de reflex en direcció contrària a l’exploratori caldrà afegir 

lents negatives. Un cop neutralitzat el moviment en el meridià explorat, cal 

comprovar si en el perpendicular hi ha astigmatisme i si és així, compensar-lo 

utilitzant lents cilíndriques. Cal observar tres característiques del reflex: 

o La velocitat: per errors refractius grans el moviment és lent. 

o La brillantor: el reflex es fa més brillant com més a prop ens trobem del 

punt neutre. 

o L’amplada: amb el mirall pla, la franja és estreta pel errors refractius 

grans i es fa més ample a mida que ens apropem a la neutralització. En 

potències molt elevades s’observa una banda molt ampla. 

• Retinoscopia Mohindra: Convé fer-la quan el pacient no pot col·laborar. 

L’habitació ha d’estar totalment a les fosques, a distància 50cm, amb els dos ulls 

oberts. Primer es valorarà l’ull dret i després l’esquerre i, un cop obtingut el 

valor brut de la refracció, cal restar-hi 1.25D. 

11.2.2.4.- Subjectiu 

En fer-lo cal tenir present que, després de l’examen monocular, és important realitzar 

les proves d’equilibri binocular mitjançant la miopització, utilitzant el test bicromàtic o 

el test amb filtres polaritzats. 

11.2.3.- Eficàcia visual 

Els símptomes, signes o conductes que l’alumne pot manifestar a classe quan té 

problemes d’eficàcia visual són, entre d’altres: 

• Es nega a llegir, o diu que no li agrada. 

• Quan llegeix es cansa fàcilment. 
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• Ressegueix amb el dit per llegir. 

• Repeteix síl· labes o paraules llegides. 

• Quan llegeix es salta paraules o perd la línia. 

• Per llegir necessita girar el cap. 

• Té problemes de comprensió lectora. 

• Té velocitat lectora per sota dels companys de classe. 

• Confon “el” per “le”. 

• S’acosta excessivament al llegir i escriure o es tapa un ull. 

• Té dificultat per escriure en línia recta i de mantenir l’espai entre lletres i 

paraules. 

• Té poca memòria visual. 

L’avaluació de l’eficàcia visual consisteix en valorar que el sistema visual presenti uns 

moviments oculars adequats i un sistema acomodatiu i binocular eficaç per obtenir una 

visió còmoda i nítida a totes les distàncies, especialment en visió propera. S’avaluen 

diferents habilitats visuals. 

11.2.3.1.- Oculomotricitat 

Si un nen presenta dificultats en la motilitat ocular, sol rellegir paraules, saltar-se línies, 

paraules o lletres, llegir lentament i inclús ressegueix amb el dit per llegir, sovint 

movent el cap. 

Una bona avaluació de la motilitat ocular inclou com a mínim tres proves descrites a 

continuació. 

11.2.3.1.1.- Fixació 

És l’habilitat de mantenir l’atenció en l’objecte. S’avalua demanant al pacient que 

mantingui la mirada en un objecte durant 10 segons. La condició de fixació es pot 

avaluar mentre fem la prova d’oclusió o cover test. 

11.2.3.1.2.- Moviments de seguiment 

És l’habilitat per seguir un objecte en moviment sense moure el cap. Per tal de donar-se 

a terme correctament, hi ha d’haver una bona relació entre els músculs extraoculars. Els 
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moviments han de ser suaus, precisos, extensos i complets 

(SPEC) per totes les posicions de mirada. Es comença en 

posició primària de mirada, i generalment, es fa binocularment. 

Alguns dels tests utilitzats per avaluar els seguiments es 

mostren en la figura 11.2.  

11.2.3.1.2.- Moviments sacàdics 

Els salts que fan els ulls entre fixació i fixació són els 

moviments sacàdics. En la lectoescriptura s’activen els sacàdics de petita amplitud, cosa 

que permet el pas d’una lletra a una altra, d’una síl·laba a una altra, d’una paraula a una 

altra... Per tant, quantes menys fixacions calgui fer millor serà la velocitat lectora. Els 

sacàdics de gran amplitud permeten fer el pas de mirar de lluny a mirar de prop, canvia 

de fixació d’un objecte a l’altre, separats a una certa distància. S’avaluen amb les 

varetes de Wolff, que representen dos punts de fixació separats entre si 

(figura 11.3).  

Els sacàdics de petita amplitud s’avaluen amb el test DEM 

(Developmental Eye Movements) de J.E. Richman. És una prova de 

detecció i no de diagnòstic i serveix per diferenciar entre un problema de 

motilitat i un d’atenció i l’automaticitat durant la lectura. És un test viso-

verbal, dissenyat pet edats compreses entre 6 i 13 anys, que avalua la 

funció oculomotora en funció de la velocitat, verbalització i precisió dels 

moviments. El DEM mesura per una banda l’atenció i automaticitat a l’hora de 

d’anomenar els números, i per altra els moviments sacàdics curts que s’utilitzen durant 

la lectura. Es realitza binocularment, cronometrant el temps que el pacient inverteix en 

llegir tres làmines. Les làmines A i B consten d’una sèrie de números disposats en línies 

horitzontals amb diferents espais entre ells. Per enregistrar els resultats, mentre el 

pacient està llegint, s’han d’apuntar les omissions, repeticions, substitucions i 

translacions de números. El temps obtingut es compara amb els valors normalitzats de 

la següent taula i segons aquest s’estableixen quatre tipologies fonamentades en la causa 

de la dificultat lectora: 

• Tipus I: No hi ha trastorn. 

• Tipus II: Trastorn motor. 

 Figura 11.2

Figura 11.3 
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• Tipus III: Capacitat de verbalització disminuïda. 

• Tipus IV: Trastorn motor i capacitat de verbalització disminuïda. 

 

Amb els resultats obtinguts es determina la ràtio, que és el factor crític per determinar si 

el problema és oculomotor, i que es calcula com el quocient entre el temps horitzontal 

ajustat i el temps vertical. Ajustar el temps horitzontal significat aplica un factor de 

correcció tenint en compte les omissions, substitucions, translacions i addicions de 

número. Cal anotar la ràtio en el full de respostes.  

 

Si la prova vertical dóna un temps molt elevat, es repeteix dues vegades més. Si es 

manté elevat, és que hi ha un problema de falta d’atenció sostinguda o automatisme. I si 

millora el resultat de la puntuació vertical, cal procedir a realitzar la prova horitzontal. 

Si el resultat de la prova horitzontal no és bo, es repeteix dues vegades més. En cas que 

el temps continuï sent elevat, és que hi ha un problema oculomotor i en aquest cas, es 

repeteix el test el test horitzontal permetent que el pacient ressegueixi els números amb 

el dit i es valora si el resultat ha millorat. 

Si la ràtio calculada no correspon a un valor normal per l’edat, cal repetir dues vegades 

les proves horitzontal i vertical. Si el resultat horitzontal no millora, es tracta d’un 

problema oculomotor i, si el resultat vertical tampoc millora, es tracta d’un problema 

d’automatisme o manca d’atenció sostinguda. 

 

Edat Temps Vertical (A+B) Temps Horitzontal (C) Errors permesos Ràtio (A+B/C) 

6 anys 63.11 – 79.70 98.26 – 130.27 15 1.58 – 2.03 

7 anys 54.83 – 64.03 87.94 – 116.12 12 1.60 – 2.01 

8 anys 46 – 53.89 57.73 – 70.05 5 1.24 – 1.42 

9 anys 42.33 – 50.53 51.13 – 64.43 2 1.21 – 1.40 

10 anys 40.28 – 47.71 47.64 – 57.75 2 1.19 – 1.36 

11 anys 37.14 – 42.56 42.62 – 50.23 1 1.15 – 1.28 

12 anys 35.14 – 41.01 39.35 – 47.46 1 1.12 – 1.22 

13 anys 33.35 – 40.28 37.56 – 44.79 1 1.12 – 1.24 
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11.2.3.2.- Acomodació 

Si es presenten dificultats en l’acomodació solen sorgir diferents símptomes i signes, 

tals com: una fatiga general, tensió en el coll, irritabilitat, fotofòbia ocasional, 

llagrimeig, cefalees, visió de prop borrosa, dificultats en prestar atenció i concentrar-se 

a llegir,... 

La seva avaluació té com a finalitat valorar la consistència i dinàmica de la resposta de 

l’acomodació. A l’hora de realitzar les proves és important tenir en compte l’edat del 

pacient, si la prova es realitza monocular o binocularment o si es fa de prop o de lluny. 

Les principals anomalies de l’acomodació són: insuficiència d’acomodació, excés 

d’acomodació, inflexibilitat acomodativa i acomodació mal sostinguda. Un bon examen 

de l’acomodació inclou com a mínim quatre proves: 

• Amplitud acomodativa: es realitza monocular i binocularment, a una distància 

de 40cm, amb bona il· luminació i amb el test d’agudesa visual una línia menys 

respecte a la màxima agudesa visual (AV) de l’ull amb menor AV. Al valor brut 

d’amplitud acomodativa que s’obté, cal afegir -2.50 D, degut a la distància 

d’examen. Els valors normals són: Am mínima = 15 – (0.25 x edat). 

• Acomodació relativa negativa (ARN): es realitza de forma binocular. Es 

comença el test augmentant progressivament la quantitat de lents positives sobre 

la seva graduació habitual fins que el pacient no sigui capaç de llegir la línia 

d’AV, que ha de ser una línia menys que la màxima AV de l’ull amb menor AV. 

La distància de realització del test ha de ser de 40 cm. Valor normal: +2.50 D. 

• Acomodació relativa positiva (ARP): es realitza 

binocularment. Es comença el test augmentant 

progressivament la quantitat de lents negatives sobre la 

seva graduació habitual fins que el pacient no sigui capaç 

de llegir la línia d’AV, que ha de ser una línia menys que 

la màxima AV de l’ull amb menor AV. La distància de 

realització del test ha de ser de 40 cm. Valor normal: -

2.50 D. 

• Flexibilitat acomodativa: serveix per mesurar la velocitat màxima den que es 

poden realitzar canvis acomodatius per l’enfocament. Es realitza monocular i 

                        Figura 11.4 
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binocularment. En l’examen binocular cal controlar la supressió, per això 

s’utilitza el test de barres de lectura vermell-verd (figura 11.4) amb ulleres 

anàglifes19. L’AV del test que es presenta ha de ser una línia menys que la 

màxima AV de l’ull amb menor AV. Es registren els cicles per cada minut i cal 

valorar si es manté el mateix ritme al llarg del minut, si es tenen dificultats en 

aclarir el test amb les lents positives o negatives,... Valors normals en persones 

joves: monocular: 12 cicles per minut (cpm); binocular: 9 cicles per minut 

(cpm). 

11.2.3.3.- Binocularitat 

Dificultats en la binocularitat presenten diferents símptomes, signes i conductes, tals 

com: problemes de rendiment de prop, tancar un ull al llegir, sensació de girar l’ull, 

pèrdua ocasional en la lectura i omissió de paraules, sensació que es mouen les lletres, 

pèrdua de concentració, distància de lectura molt reduïda, treball de prop borrós al cap 

d’una estona i, després d’haver treballar molt de temps en visió propera, també 

apareixen dificultats en veure-hi de lluny; mal de cap després de tasques de prop i fatiga 

visual freqüent cap al final del dia. 

L’avaluació de la binocularitat té com a finalitat la integració neurofisiològica de les 

imatges dels dos ulls gràcies a una adequada coordinació i alineament dels ulls sobre 

l’objecte fixat. Al fer l’avaluació cal realitzar proves tant de l’estat motor com de l’estat 

sensorial de la visió binocular. Les principals anomalies de binocularitat que es poden 

trobar són: 

• Latents:  

o A qualsevol distància: endofòria bàsica, exofòria bàsica i fusió inestable. 

o En visió propera: insuficiència i excés de convergència. 

o En visió llunyana: insuficiència i excés de divergència. 

• Manifestes: 

o Estrabismes.  

Un bon examen de binocularitat inclou coma mínim dos tipus de proves: les de l’estat 

motor i les de l’estat sensorial. 

                                                           
19

 Ulleres formades per dues lents, cadascuna amb un dels dos colors que componen la imatge. 

D'aquesta manera actuen com a filtre i deixen veure a cada ull només la longitud d’ona que li correspon. 
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11.2.3.3.1.- Avaluació de l’estat motor 

Inclou diferents proves: 

• Prova d’oclusió: permet avaluar la presència i magnitud d’una fòria o d’una 

tropia. Es realitza tant amb correcció com sense. També s’anomena cover test. 

S’ha de fer amb un estímul acomodatiu i és molt important utilitzar un oclusor 

translúcid, perquè així es pot veure la trajectòria de l’ull que s’està ocloent. Hi 

ha dos tipus: unilateral i alternant. 

o Prova d’oclusió unilateral: serveix per diferenciar entre fòria i tropia i, 

en el cas que existeixi, dóna informació sobre la naturalesa de la tropia. 

Es comença tapant l’ull dret (UD) i s’observa si hi ha moviment de l’ull 

esquerre (UE). Si l’ull esquerre es mou, indica que hi ha una tropia. Per 

saber si aquesta tropia és unilateral o alternant, es destapa l’ull dret i 

s’observa atentament. Si es mou, l’estrabisme és unilateral de l’UE. Si 

l’UD no es mou, l’estrabisme és alternant. Per assegurar, es repeteix 

l’operació tapant l’UE. 

o Prova d’oclusió alternant: serveix per determinar la magnitud i 

direcció, però no discrimina entre fòria i tropia. L’objectiu de 

l’alternança és trencar la fusió. Sempre s’observa el comportament de 

l’ull que no es tapa. Per conèixer la magnitud de la tropia o la fòria, en 

cas d’endo s’afegeixen prismes de base externa fins que es neutralitza el 

moviment. En cas d’exo, s’afegeixen prismes de base interna fins la 

neutralització del moviment. Depenent de l’edat i del cas d’estravisme és 

important fer-ho no tan sols en posició primària sinó en totes les demés 

posicions de mirada. Totes les situacions que es poden donar al realitzar 

la prova són: 

� Que no hi hagi moviment: orto. 

� Que hi hagi un moviment de fora cap a dins: estat exo. 

� Que hi hagi un moviment de dins cap a fora: estat endo. 

� Si hi ha un moviment de baix a dalt ens indicarà una fòria vertical 

en el mateix que s’anomena hipo. Si és a l’invers és una híper. 
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• Punt proper de convergència: és l’habilitat de convergir els ulls mentre es 

manté la fusió. Dóna la mesura de 

l’amplitud de triangulació. Cal repetir 

la prova tres vegades per valorar 

l’efecte de la fatiga visual. Valors 

normals: ruptura: 7 cm; recuperació: 

15 cm (figura 11.5).  

 

• Mesura de fòries: avaluant les fòries horitzontals estem mesurant l’habilitat del 

pacient d’utilitzar la vergència horitzontal per mantenir la visió binocular. Es 

realitza tant de lluny (entre 5 i 6 m) com de prop (a 40 cm) amb la seva correcció 

habitual. Valors normals: 

o Fòria horitzontal de lluny: orto o 0.5 d’exo 

o Fòria horitzontal de prop: 4-6 exo. 

o Fòria vertical de lluny i de prop: orto. 

• Mesura de les vergències fusionals: al realitzar el test estem mesurant la 

tonicitat de la convergència. Els valors que es prenen són: 

o Punt de borrositat: representa el punt on el pacient no pot compensar per 

més temps el prisma induït mentre manté l’acomodació estable. 

o Punt de trencament: representa el punt on el pacient no pot mantenir la 

visió simple utilitzant les seves fonts de vergència. 

o Punt de recuperació: el pacient pot accedir al sistema de vergències i 

obtenir una imatge única. 

Es comença projectant un optotipus d’AV 0.4 o 0.5 amb una sola lletra aïllada. 

Se li demana al pacient que miri la lletra i, mentre s’afegeixen prismes de 

manera progressiva, que digui quan la veu borrosa, quan la veu doble i, a partir 

que la imatge es desdobla, es va reduint la quantitat de prisma fins que el pacient 

sol veu una imatge. Primer es comença afegint prismes de base nasal i després 

de base temporal. Si durant aquest procés el pacient veu que la imatge es 

desplaça cap a la dreta o cap a l’esquerra és que està suprimint un ull, i depenent 

de la direcció en què vegi que es desplaça, podrem saber quin ull suprimeix, ja 

que la imatge sempre es desplaçarà en direcció al vèrtex del prisma que s’ha 

introduït. A l’augmentar el prisma base interna d’una manera gradual, es força al 

Figura 11.5 
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pacient a utilitzar el sistema de vergències per compensar la disparitat. És la 

convergència fusional negativa (CFN). Valors normals: 

o Lluny: X/9/5  

o Prop: 15/21/15  

Quan es repeteix el procediment amb prismes de base temporal, es mesura la 

convergència fusional positiva (CFP). Valors normals: 

o Lluny: 7-9/19/10  

o Prop: 14/22/18 

11.2.3.3.2.- Avaluació de l’estat sensorial 

• Vareta de Madoxx: serveix per examinar la percepció simultània. Valora les 

fòries horitzontals i verticals (figura 11.6). Es realitza amb i 

sense correcció, en un entorn poc lluminós, enfocant el 

pacient amb un llum puntual, a distàncies de 5 a 6 m i a 40 

cm. 

o Per mesurar el component horitzontal: el pacient porta 

la correcció habitual i es col·loca la vareta amb les 

ratlles horitzontals davant l’ull director. Suposant que la vareta està en 

l’ull dret podem observar: 

� El punt a l’esquerra i la línia vertical a la dreta: endo. 

� El punt a la dreta i la línia vertical a l’esquerra: exo. 

� El punt i la ratlla se superposen: orto. 

o Per mesurar el component vertical: es realitza el mateix procediment 

però es situa la vareta amb les ratlles verticals. Suposant que la vareta 

està en l’ull dret podem observar: 

� Que la llum i la línia horitzontal se superposin: orto. 

� Que la llum es vegi per damunt la línia horitzontal: híper de l’ull 

dret. 

� Que la llum estigui a sota de la línia horitzontal: híper de l’ull 

esquerre. 

• Carta de Thorington: mesura tan la direcció com el valor de la desviació. 

Consisteix en una creu amb una escala de diòptries prismàtiques a cada braç i un 

Figura 11.6 
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forat central a través del que es projecta un llum puntual. El pacient observa la 

llum a través de la vareta de Maddox i on es forma la línia es pot llegir 

directament el valor de la fòria. 

• Filtre vermell:  s’utilitza per valorar el segon grau de fusió o fusió plana. La 

prova es realitza amb la correcció habitual i sense, amb poca il· luminació. Es 

col·loca alternativament sobre un ull i sobre l’altre amb la llum puntual en visió 

de lluny (de 5 a 6 m) i en visió propera (a 40 cm) i seguidament es pregunta al 

pacient què veu: 

o Si veu una llum: pot ser que la vegi vermella o blanca: 

� Si la veu vermella: es tapa l’ull que no porta filtre i es torna a 

preguntar pel color. Hi ha dos respostes possibles: 

• Més vermella: no hi ha supressió. 

• Igual de vermella: suprimeix l’ull que s’ha tapat. 

� Si la veu blanca: es tapa l’ull que porta el filtre vermell i es torna 

a preguntar pel color. Hi ha dos respostes possibles: 

• Més blanca: no hi ha supressió. 

• Igual de blanca: suprimeix l’ull que s’ha tapat. 

Si es comença col·locant el filtre vermell a l’ull dret i el pacient veu la llum 

vermella a la seva esquerra hi ha diplopia20 heterònima i per tant la condició 

fòrica és exo. Si la diplopia és homònima, la fòria és endo. 

• Llums de Worth:  s’utilitzen per valorar la fusió plana tan de lluny com de prop. 

La prova es realitza amb la correcció habitual i en 

condicions de baixa il· luminació. Per començar, el 

pacient es col·loca les ulleres anàglifes, amb filtre 

vermell a la dreta. L’ull que porta el filtre vermell veu 

les llums de color vermell i cancel·la les de color 

verd. La prova de lluny es realitza amb la imatge del projector d’optotips, 

mentre que per la de prop s’utilitza la llanterna de Worth (figura 11.7). Es 

pregunta al pacient què veu. Les respostes poden ser les següents:  

o Dues llums vermelles: supressió de l’ull esquerre. 

o Tres llums verdes: supressió de l’ull dret. 

o Quatre llums: pot passar que: 
                                                           
20

 Defecte de la vista pel qual un objecte observat és percebut amb una imatge visual doble. 

Figura 11.7 
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� Es vegin dues vermelles i dues verdes: ull sensorial és l’ull que 

porta el filtre vermell. 

� Es vegi una vermella i tres verdes: l’ull sensorial és el que porta 

el filtre verd. 

o Cinc llums: 

� Si veu els verds a la dreta dels vermells és una exo. 

� Si veu els verds a l’esquerra dels vermells és una endo. 

� Si veu els punts verds més amunt que els vermells és una 

hiperfòria UD/UE. 

� Si veu els punts verds sota els vermells és una hipofòria UD/UE 

o, el que és el mateix, una hiperfòria UE/ED. 

11.2.4.- Processament de la informació visual 

Els principals signes, símptomes i conductes que es poden manifestar quan es tenen 

dificultats en el processament de la informació visual són, entre d’altres: 

• Dificultats de memòria visual. 

• Problemes de comprensió lectora. 

• Es confonen paraules que comences o acaben igual. 

• Errors de pronunciació. 

• Necessitat de vocalitzar en la lectura individual. 

• Inversions de grafies. 

• Incapacitat de distingir la idea principal dels detalls en un text. 

• Confusió de lletres de grafia semblant. 

Una disfunció en la percepció i/o l’anàlisi visual implica que el nen no ha desenvolupat 

les habilitats necessàries per discriminar, recordar o interpretar la informació visual. El 

nen és incapaç d’apreciar petites diferències o similituds entre formes, com poden ser 

algunes lletres o paraules. Les proves psicològiques d’avaluació cognitiva o que valoren 

el rendiment intel·lectual poden donar una informació important i permetre fer un 

diagnòstic diferencial en un historial clínic amb problemes d’aprenentatge. 

L’avaluació de les habilitats de processament de la informació visual es realitza 

mitjançant el TVPS (Test of visual-perceptual skills) del Dr. Morrison F. Gardner. El 

TVPS determina les habilitats viso-perceptives no motores més dèbils en nens d’edats 



Veure en estèreo 

 

 

77 

 

compreses entre 4 i 18 anys. És una prova diagnòstica que conté 112 ítems dividits en 7 

subproves diferents. S’ha d’administrar individualment en un lloc tranquil, ben 

il· luminat i ventilar, sense distraccions visuals ni auditives. El pacient ha d’estar assegut 

còmodament en una taula amb els peus ben recolzats a terra, sense creuar-los.  

El temps d’execució de la prova depèn de l’edat. Pels nens de preescolar es pondera la 

seva selecció sense tenir en compte el temps, mentre que els nens en edat escolar han de 

completar ràpidament la prova per avaluar la seva habilitat. El temps total varia entre 7 

minuts a uns 15 minuts. Tot i que no es valora el temps, l’examinador ha d’animar el 

nen a decidir ràpidament la resposta apropiada en cada ítem, fins i tot si aquesta és a 

l’atzar. El temps aproximat per donar una resposta és de 10 segons. 

L’examinador ha d’anotar en la fitxa una descripció detallada de la conducta del nen 

mentre realitza la prova. Aquestes pautes ajuden a determinar la validesa dels resultats. 

Que el nen estigui distret, no es concentri, sigui hiperactiu, impulsiu, o tingui por a 

fallar, entre d’altres, influeixen en els resultats de la prova. 

És imprescindible que el pacient entengui les instruccions abans de començar la prova. 

Cadascuna de les 7 subproves presenta al principi un exemple que no puntua, seguit de 

16 ítems, en ordre de dificultat. Cada ítem conté 4 o 5 respostes possibles i només una 

d’elles és correcta. El nen pot respondre de dues maneres: assenyalant amb el dit o 

indicant el número de la resposta correcta. Les 7 subproves es poden classificar en tres 

categories: 

• Processos bàsics: discriminació, relacions espacials i constància de forma. 

• Processos complexes o d’integració: figura-fons i tancament visual. 

• Processos de memòria: memòria visual i memòria visual seqüencial. 

Les diferents habilitats que s’avaluen en les proves són: 

• Discriminació visual: és l’habilitat per trobar o determinar exactament 

característiques distintives entre figures amb formes similars (1). 

• Relacions espacials: és l’habilitat per determinar, entre cinc figures d’idèntica 

configuració, l’única que es troba en una direcció o orientació diferent (2). 
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• Constància de forma: és l’habilitat de veure i trobar una figura determinada 

encara que aquesta sigui de diferent mida, girada, invertida i/o amagada entre 

altres formes (3). 

• Figura-fons: és l’habilitat per percebre una figura visualment i trobar aquesta 

amagada en un fons determinat (4). 

• Tancament visual o figura incompleta: és l’habilitat per determinar entre quatre 

figures incompletes l’única que és idèntica a la figura completa de l’estímul 

presentat (5). 

• Memòria visual: és la capacitat per recordar de forma immediata després de 4 o 

5 segons, totes les característiques d’una figura amb un format determinat i 

trobar-la entre una sèrie de figures amb formes similars (6). 

• Memòria visual seqüencial: capacitat per recordar de forma immediata després 

de 4 o 5 segons, una sèrie de figures entre 4 sèries de figures separades (7). 

  

 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

 

6 
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11.2.5.- Integració sensorial i motora 

Els principals símptomes, signes i conductes que es poden manifestar i que poden fer 

sospitar de dificultats d’integració sensorial en general són, entre d’altres: 

• Dificultats per diferenciar dreta i esquerra. 

• Tendència a treballar amb un costat del cos mentre que l’altre no participa. 

• Fer inversions al llegir i a l’escriure. 

• Incapacitat per mantenir els espais o la línia la llegir. 

• Problemes d’orientació espacial al paper a l’escriure. 

• Escriure de forma ascendent o descendent. 

• Ratllar o esborrar sovint el text a l’escriure. 

La seva avaluació té com a finalitat descobrir l’origen de la dificultat d’aprenentatge. 

Cal tenir sempre present que en el procés de lecto-escriptura, a més del sistema visual, 

intervenen el sistema auditiu i el sistema motor. 

Amb el Test Illinois d’aptituds psicolingüístiques-ITPA es poden valorar les habilitats 

automàtiques i les representatives que intervenen en la lectoescriptura. Aquestes 

habilitats cognitives són fruit d’una correcta integració del sistema visual amb el motor i 

de l’auditiu amb el motor. En el nivell automàtic es troben les funcions més bàsiques en 

les que no està implicada la cognició, i en el nivell representatiu estan classificades les 

habilitats cognitives superiors en les que participa la consciència.  

 Canal Auditiu-Verbal Canal Viso-Motor 

Nivell Representatiu 

Comprensió auditiva 

Associació auditiva 

Expressió verbal 

Comprensió visual 

Associació visual 

Expressió motora 

Nivell Automàtic 

Integració gramatical 

Integració auditiva 

Memòria auditiva 

Integració visual 

Memòria viso-motora 

 

Un bon examen de la integració sensorial inclou el diagnòstic diferencial de l’origen de 

la dificultat, per poder començar amb el tractament per l’entrada sensorial adequada o 

per iniciar l’entrenament pel sistema motor, quan el problema no és d’entrada sinó de 
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sortida. Cal realitzar tres tipus de proves: d’integració viso-auditiva, d’integració viso-

motora i d’integració viso-espacial, per avaluar el grau dels tres subsistemes. 

11.2.5.1- Integració viso-auditiva 

El VADS (Visual Aural Digit Span Test o Test de Memòria Auditiva i Visual de Dígits) 

consta de quatre parts en les quals s’utilitzen com estímuls seqüències numèriques de 

dígits de l’1 al 9. El nen repeteix oralment o escriu aquestes seqüències de memòria. 

Permet valorar diferents vies d’entrada i de sortida de la informació: visual-oral 

(repetició de dígits presentats visualment), visual-escrita (escriure números que ha vist), 

auditiva-oral (repetició dels dígits presentats oralment), auditiva-escrita (escriure els 

números que ha escoltat), determinant la capacitat d’integrar la informació visual i 

auditiva rebuda i la seva corresponent resposta oral i escrita. 

El test AVIT (Auditive Visual Integration Test) avalua la capacitat del nen per igualar la 

distribució temporal d’un estímul auditiu a la distribució espacial d’un estímul visual. 

S’ha de relacionar un patró de distribució d’estímuls visuals en forma de punts, a una 

distribució d’estímuls auditius que presenta l’examinador. 

11.2.5.2- Integració viso-motora 

El test VMI (Visual-Motor Integration) consta de 24 dibuixos de formes geomètriques 

per orde de complexitat creixent. La tasca del nen és copiar aquestes formes. Valora la 

integració de la capacitat de processament de la informació visual amb moviments 

motors fins. 

11.2.5.3- Integració viso-espacial 

El pacient ha d’organitzar una bona simetria funcional corporal i neuronal de les dues 

parts del seu cos per arribar a una bona integració bilateral. Un correcte 

desenvolupament en les etapes prelaterals facilita que el nen arribi als 4-5 anys d’edat 

amb una bona lateralitat. L’especialització lateral cap a un costat del cos a partir dels 5 

anys s’anomena dominància visual. 

Els factors més habituals que poden contribuir a l’aparició d’una dominància ocular 

creuada són, entre d’altres: 
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• Problema en el desenvolupament, ja sigui per traumatismes, asimetries o 

accidents físics; com per problemes sensorials. 

• Ambliopia. 

• Problema de binocularitat. 

• Problemes orgànics o patològics. 

• Problemes d’estrès. 

Realitzar l’avaluació de les dominàncies permet valorar el desenvolupament de la 

lateralitat i el grau d’integració de les habilitats viso-espacials. Comunament s’utilitzen 

dues proves d’avaluació: 

• Valoració de les dominàncies visuals:  

o Dominància visual motora: se li proposa al nen de mirar a través d’un 

tub, i l’ull amb què espontàniament escull mirar acostuma a ser el 

dominant motor. Es repeteix la prova per si el nen estava distret. Una 

altra manera de descobrir-ho és fent un forat en un full de paper i 

demanar al nen que comenci amb el paper davant de la seva cara a la 

distància màxima que pugui i que, poc a poc, el vagi apropant als ulls. 

En un moment donat veurà que només està veient la imatge a través del 

forat amb un dels dos ulls, que serà el dominant motor. 

o Dominància visual sensorial: s’avalua amb el filtre vermell i els llums 

de Worth. 

• Valoració de la lateralitat: una lateralitat ben definida és el mecanisme que 

permet assentar els bases de l’aprenentatge. La lateralització s’estableix a partir 

dels 5-6 anys, després de passar amb èxit per les etapes prelaterals, i és un 

procés que es fonamenta en l’assimilació de les bases contralaterals, 

directament proporcional al grau de connexió interhemisfèrica a través del cos 

callós. Aquesta connexió interhemisfèrica té com a funció desenvolupar la 

resposta global del sistema nerviós a partir de l’activació dels sistemes motrius 

de resposta (senso-psicomotricitat). En valoració es fan les següents proves: 

o Grau de simetria funcional: domini. Integració i automatització en els 

nivells d’organització lateral: 

� Volteig de peu i tombat en els dos sentits. 

� Arrossegament o reptat circular i lineal. 
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� Gateig endavant i enrere. 

� Saltar amb els peus junts en vertical. 

� Caminar sobre un tauló estret. 

o Automatització: per valorar el grau dels moviments s’introdueix que: 

� El nen realitzi els moviments seguint el ritme. 

� El nen adapti els moviments als canvis de ritme. 

� El nen faci els moviments amb els ulls tancats. 

� El nen expliqui alguna cosa o que contesti preguntes mentre fa 

els moviments. 

o Moviments bilaterals i contralaterals: s’avaluen mitjançant la prova de 

Piaget, dissenyada per edats compreses entre 5 i 10 anys. 

� Secció A: les parts del cos del nen. 

• Ensenya’m la teva mà dreta. 

• Ensenya’m la teva cama esquerra. 

• Toca la teva orella esquerra. 

• Ensenya’m la teva mà esquerra. 

• Ensenya’m la teva cama dreta. 

• Senyala el teu ull dret. 

� Secció B: les parts del cos de l’examinador. 

• Ensenya’m la meva mà esquerra. 

• Senyala la meva orella dreta. 

• Ensenya’m la meva cama esquerra. 

• Ensenya’m la meva mà dreta. 

• Senyala la meva orella esquerra. 

• Ensenya’m la meva cama dreta. 

� Secció C:  

• Posar una moneda sobre la taula a l’esquerra d’un llapis 

en relació amb el nen: 

o Està el llapis a la dreta o a l’esquerra de la 

moneda? 

o Està la moneda a la dreta o a l’esquerra del llapis? 

• A continuació, el nen passa a l’altre costat de la taula: 
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o Està el llapis a la dreta o a l’esquerra de la 

moneda? 

o Està la moneda a la dreta o a l’esquerra del llapis? 

� Secció D: L’examinador seu davant del nen amb una moneda a 

la seva mà dreta i un rellotge o braçalet al seu braç esquerre: 

• Veus aquesta moneda. On la tinc, a la meva mà dreta o a 

la meva mà esquerra? 

• On està el rellotge, al meu braç dret o al meu braç 

esquerre? 

PROVA DE PIAGET 

Criteris d’Avaluació Nivell Corresponent a l’Edat 

A 5 anys 

A 6 anys 

AC 7 anys 

ABCD 8-10 anys 

 

• Figura universal: es fa dibuixar al nen la figura universal (figura 11.8). 

Serveix per avaluar el desenvolupament  de les habilitats d’anàlisis de la 

informació visual i valorar com el nen percep les 

parts del dibuix i la capacitat d’integració global.  

 

 

11.3.- La prevenció visual 

Educar per la salut visual implica promoure programes educatius dirigits a la població 

escolar i el seu entorn, per mitjà de campanyes informatives sobre la causa i 

desenvolupament dels trastorns visuals i sobre els tractaments preventius mitjançant 

pràctiques saludables concretes. En el nostre sistema sanitari es consideren tres graus de 

prevenció visual, depenent del moment en que es realitza la intervenció: 

• Prevenció primària: inclou les estratègies comportamentals per enfortir la 

salut i prevenir l’aparició de disfuncions encara no presents. Els 

tractaments es basen en la incorporació a la vida quotidiana de bons hàbits 

Figura 11.8 
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de prevenció visual, potenciar activitats a la natura i realitzar un control 

anual de l’estat de la visió. 

• Prevenció secundària: es tracta de les estratègies que s’adopten per 

eliminar o controlar problemes visuals ja manifestos, encara que lleus, 

abans no s’agreugin. 

• Prevenció terciària: són els procediments necessaris per reduir la 

probabilitat de recaigudes en alteracions ja superades i alleujar els efectes 

perjudicals derivats dels trastorns crònics. 

11.3.1.- Consells de prevenció visual 

Un enfocament preventiu primari es basa en la promoció de consells de prevenció visual 

i postural tant a nivell escolar com familiar. Les recomanacions preventives més 

importants són les següents: 

• Mantenir la distància adequada al realitzar activitats de visió pròxima. Es 

recomana un distància mínima de 35 a 40 cm al llegir o escriure i de 40 a 45 cm 

davant de l’ordinador. La distància de lectura adequada per cada persona ha de 

ser, com a mínim, igual a la longitud de l’avantbraç des del dit índex fins al 

colze (distància de Harmon). 

• Al realitzar un treball continuat i concentrat en visió pròxima, és convenient 

canviar la mirada a un punt llunyà per relaxar el sistema visual durant 5 minuts. 

És aconsellable realitzar aquesta activitat cada 30-40 minuts de treball de prop. 

• Utilitzar nivells d’il· luminació adequats al realitzar treballs en visió pròxima- 

Cal evitar que hi hagi reflexos o ombres al paper o a la pantalla de l’ordinador. 

• Mirar la televisió des d’una distància mínima de 3 metres amb una adequada 

il· luminació ambiental, evitant reflexos a la pantalla. Es recomana no mirar la 

televisió més de dos hores seguides. 

• Evitar les postures inadequades, com ara una inclinació excessiva del cap o del 

tronc al llegir, mirar la televisió o davant de la pantalla de l’ordinador. Es 

recomana asseure’s amb l’esquena recta i no ajeure’s al sofà o al llit. 
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11.4.- La teràpia visual 

Ralph Schrock, optometrista seguidor dels postulats de Skeffington, va promoure el 

concepte d’optometria a partir de la pràctica clínica a la dècada dels 70. Ell definí la 

teràpia visual comportamental és l’art d’aconseguir les condicions necessàries perquè el 

pacient es faci conscient de les noves relacions en el seu món visual i, a través 

d’aquestes noves relacions, pugui aprendre a utilitzar els processos que li permeten 

extreure una gran quantitat de l’entorn de manera més eficient. L’optometrista és, 

doncs, el professional que aconsegueix crear les condicions necessàries perquè el 

pacient pugui arribar a aprendre mitjançant la visió, doncs la recuperació d’una funció 

visual té les mateixes bases neurobiològiques i neuropsicològiques que un procés 

d’aprenentatge. El propòsit és aconseguir certs objectius a partir dels quals, i com un 

efecte induït, les diferents habilitats visuals millorin. 

És molt important que els objectius específics del procediment de teràpia visual quedin 

fixats després d’escoltar activament al pacient durant l’anamnesi, sobretot el motiu de 

consulta i les seves expectatives de millora en la seva vida quotidiana. S’estableix 

aleshores una espècie de contracte entre optometrista i pacient. 

La incorporació de la cognició a la teràpia visual tradicional fa que la millora que 

s’aconsegueix a nivell d’habilitats visuals es transfereixi a les actuacions del pacient en 

la vida quotidiana. Molt sovint el canvi es produeix a tots els nivells, fins i tot en el físic 

i en l’emocional. Per tant, podem arribar a afirmar que la teràpia visual 

neurocognitiva o comportamental pot canviar vides. 

Existeixen tres conceptes bàsics o punts fort de la teràpia visual neurocognitiva com a 

eina fonamental en superar les dificultats d’origen visual. Aquests són: 

• Les qualitats i condicions de contorn que ha de tenir un optometrista per 

desenvolupar la teràpia visual cognitiva amb èxit. 

• Els fonaments teòrics dels procediments de teràpia visual en funció de decàleg 

de bones pràctiques. 

• Un esquema de treball vàlid i aplicable per optimitzar els resultats de teràpia. 
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11.4.1.- Qualitats de l’optometrista 

El fonament de tot optometrista és la competència clínica, la necessitat de compartir una 

mateixa visió, entenent la figura de l’optometrista. La motivació ha d’estar present tant 

en l’optometrista com en el pacient. Si el pacient s’arriba a desmotivar o avorrir és 

responsabilitat de l’optometrista de tornar el pacient a un estat intern d’activitat i 

expectació pel proper procediment. Les habilitats comunicatives són fonamentals per 

mantenir una comunicació fluïda i de confiança. És fonamental tenir present no només 

el que es diu sinó el com es diu. Cal tenir nocions d’intel·ligència emocional per saber 

què convé dir en cada moment, perquè l’acte comunicatiu sigui eficaç constructiu. En 

últim lloc, les habilitats de gestió són indispensables per organitzar i disposar dels espais 

i temps necessaris per fer els avaluacions rigorosament.     

11.4.2.- Fonaments teòrics dels procediments de teràpia visual 

El més important al començar la relació amb el pacient és conèixer bé el motiu principal 

de la seva consulta i les expectatives que diposita en l’optometrista com a professional i 

en el mateix programa de teràpia visual. D’aquesta informació sorgirà l’objectiu 

principal del tractament, que serà pactat entre l’optometrista i el pacient. 

• Cal explicar al pacient quines implicacions i repercussions tindrà en la seva vida 

quotidiana el fet de millorar les seves habilitats visuals, en quines àrees millorarà 

de forma evident. Relacionar el procediment amb l’objectiu i les expectatives 

que es manifesten en l’anamnesi. 

• Perquè el pacient s’adoni que necessita la teràpia visual, és necessari al 

començar, crear situacions que facin evident que, de manera habitual, el pacient 

sol no pot fer front a la tasca. 

• És important conèixer bé el pacient i marcar objectius realistes pel procediment.  

• Garantir que el pacient s’involucra i participa activament. Si el pacient 

s’avorreix i l’optometrista es cansa, és que no s’està fent el procediment adequat 

en el moment adequat. És important prestar més atenció al pacient que al 

procediment en sí. 

• El procediment ha de sostenir l’atenció visual en tot moment. 

• El procediment que s’escolleix ha de ser vàlid per si mateix. Cal poder respondre 

en cada moment què estem fent i per què. 



Veure en estèreo 

 

 

87 

 

• Existeix una seqüència de procediments idònia: és aquella en la qual un 

procediment prepara les habilitats pel següent, de manera que l’ordre de 

dificultat és creixent. 

• És molt bo començar sempre per l’àrea on el pacient demostra tenir més 

habilitat. 

• El procediment ha de proporcionar retroalimentació, ha de tenir sentit tant pel 

pacient com per l’optometrista: cal explicar fins que el pacient arribi a 

comprendre i se n’adoni fàcilment. 

• Cal ajudar al pacient a autoavaluar-se. Preguntar per estimular la resposta. És 

important arribar al nivell de metacognició, és a dir, pensar sobre el que s’està 

pensant. Només si una habilitat arriba a un nivell elevat de consciència pot 

arribar a ser integrada. 

• Cal treballar en condicions d’estrès positiu. El procediment ha de ser un repte 

constant motivador pel pacient. 

• S’ha de reforçar l’èxit sempre, evitant elogiar de manera genèrica. 

• Abans d’acabar el programa de teràpia visual cal garantir que les habilitats 

adquirides han de ser ràpides, sostingudes i en un nivell automàtic, per a que 

s’integrin de manera permanent. 

• Cal estimular el pacient perquè sigui constant i proactiu en els exercicis prescrits 

per fer a casa. 

• No tots els procediments són adequats per tots els pacient i que si un pacient no 

pot realitzar un procediment pot ser degut a que s’ha introduït en el programa de 

teràpia en un moment inoportú. 

En resum: la teràpia visual neurocognitiva és com qualsevol aprenentatge ja que es 

tracta de proporcionar la informació adequada en el moment oportú, de manera que el 

pacient pugui assimilar nous conceptes que, repetits de manera sistemàtica aplicant la 

metacognició i practicant el temps suficient, permeten arribar a la zona de confort de 

realització de la tasca. 

11.4.3.- Esquema de treball de la teràpia visual neurocognitiva 

És molt important escollir bé el nivell de dificultat de la tasca que ja de realitzar el 

pacient, ja que si resulta massa fàcil o massa difícil es pot perdre la motivació. El 
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sistema visual pot millorar el seu rendiment si és sotmès a entrenament. La teràpia 

visual es pot considerar com un conjunt de tècniques actives que tenen com a finalitat 

obtenir una millor qualitat de visió que permeti a l’individu aconseguir realitzar, amb un 

màxim grau de confort i mínim d’esforç, totes aquelles activitats que necessiten la 

contribució del procés visual.  

L’optometrista prepara programes de teràpia individualitzats per a cada pacients d’uns 

50 minuts de durada per sessió. Es lliura material per treballar a casa i se segueix un 

programa de visites setmanals o quinzenals a la consulta en funció de la naturalesa del 

problema. 

11.4.4.- Camps d’aplicació de la teràpia visual 

La teràpia visual pot ser aplicada a totes aquelles persones que desitgin optimitzar el 

funcionament i el rendiment del seu sistema visual per aconseguir una visió més 

eficient, en el seu màxim potencial. Durant la teràpia, els pacient van adquirint un major 

coneixement i control sobre les habilitats visuals que després podran aplicar a les seves 

activitats diàries. 

Quan una persona realitza un programa de teràpia visual, aprèn a controlar les seves 

habilitats visuals amb uns exercicis determinats. Durant l’evolució de la teràpia es varia 

el nivell de dificultat i l’optometrista va afegint diverses demandes segons el problema 

de cada pacient. 

La teràpia visual s’utilitza per ajudar a completar el procés normal de desenvolupament 

del sistema visual, en especial aquelles persones que utilitzen sobretot la visió propera i 

que no ho han aconseguit d’una manera completa o en un temps adequat. En general es 

pretén aconseguir el següent: 

• Conservar el sistema visual en condicions òptimes de funcionament per evitar 

l’aparició de problemes visuals. Frenar l’aparició o evolució de les miopies 

funcionals i/o símptomes de fatiga visual o ocular. 

• Reduir problemes de funcionament visual com: 

o Disfuncions oculomotores. 

o Alteracions acomodatives. 

o Trastorns de coordinació binocular. 
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o Disfuncions visuals dels usuaris de monitors d’ordinador. 

o Alteracions en el processament de la informació visual que indueixen 

problemes d’aprenentatge. 

• Tractaments per rehabilitar: 

o Ambliopies. 

o Estrabismes acomodatius o funcionals. 

• Obtenir els millors nivells d’execució per obtenir millors rendiments en: 

o Activitats amb grans demandes visuals com esportistes d’alta 

competició. 

o Realitza tècniques de lectura ràpida al potenciar la visió perifèrica, les 

habilitats d’atenció visual sostinguda o la visió binocular. 

o La vida quotidiana, pel fet de tenir una millor qualitat de visió. 

Actualment la teràpia neurocognitiva amplia el seu camp d’acció a: 

• Prevenció de trastorns del desenvolupament visual. 

• El desenvolupament de les habilitats visuals. 

• Rehabilitació dels trastorns específics ja diagnosticats. 

• Millora de les capacitats visuals en situacions específiques. 

La teràpia visual compta amb bases científiques sòlides i contrastades i segueix 

evolucionant per adequar-se a les necessitats socials com en el cas de poblacions tan 

diverses com els afectats de Parkinson, traumatismes cranioencefàlics, autisme o millora 

de les habilitats visuals a l’escola. 

11.4.5.- La teràpia de moviments rítmics 

Com vam veure anteriorment, la TMR servia per integrar els reflexos primaris, és a dir, 

el conjunt de moviments automàtic o estereotipats d’una o varies parts del cos, sense 

processament cortical ni control voluntari, dirigits des del tronc encefàlic. Per tal de que 

no es produeixi una immaduresa neurològica és necessari que el nadó passi per totes les 

fases del desenvolupament. El nivell maduratiu motor és essencial per al correcte 

desenvolupament humà ja que aquest es troba en la base de la piràmide de Lázaro i 

Berruezo.  
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La primera fase de la TMR comença amb una sèrie d’exercicis passius, que són induïts 

al nen per part de l’adult i continua amb la fase activa. Aconsegueix millorar el to 

muscular i/o relaxar les tensions i les espasticitats. És interessant poder treballar aquests 

exercicis amb els nadons, com un joc, com a tasca preventiva, per ajudar-lo en el seu 

desenvolupament neurològic i motor. 

Els moviments passius es poden activar empenyent el cos del nen de forma rítmica, des 

dels peus, estant estirar cap per amunt, o també des del maluc en direcció al cap, estant 

el nen en posició fetal. És fàcil comprovar que aquests moviments produeixen molta 

estimulació a diferents modalitats sensorials. 

Els moviments rítmics augmenten el to muscular dels músculs extensors que ajuden a 

mantenir l’espatlla i el cap en posició recta. La postura el cos, la respiració i la 

resistència milloraran i el neocòrtex es desenvoluparà per l’estimulació del tronc 

encefàlic. També milloren l’atenció i concentració i ajuden a estimular els ganglis 

basals que maduren i integren els reflexos primaris, facilitant al nen la seva capacitat per 

regular el seu nivell d’activitat. De vegades hi ha nens diagnosticats de Trastorn de 

Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH), que amb l’aplicació de la TMR 

experimenten una disminució notable dels símptomes. 

El ritme dels moviments provoca una estimulació alterna del cervell a través dels 

senyals nerviosos de les cèl·lules sensorials dels sentits vestibular, tàctil i propioceptiu. 

L’absència de neurotransmissors podria ser la causa de que, fins i tot aplicant la TMR 

de manera exhaustiva, no s’aconseguís integrar els reflexos primaris de manera 

satisfactòria. 

Quan diem que un nen té reflexos primaris presents, no significa que aquet no hagi 

passat per aquest procés maduratiu, sinó que en algun moment del seu desenvolupament 

evolutiu hi ha hagut una aturada o un bloqueig, causant de la desorganització. Els 

reflexos primaris retinguts que poden interferir en un pacient van ser descrits al final del 

punt 10.3. 
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CONCLUSIÓ 

La realització d’aquest treball de recerca m’ha aportat una sèrie de coneixements no 

només en l’àmbit teòric, sinó també en el pràctic. Durant el procés d’escriptura he anat 

aprenent i reflexionant sobre les preguntes formulades a l’inici del treball. 

Es resumeix la visió com un procés fonamental del cos, que depèn íntimament dels 

demés sistemes, tant físics com cognitius. El cervell és qui ordena i estableix un ordre i 

jerarquia entre les diferents parts d’un individu, formant una sola unitat que rep 

estímuls, els raona i provoca una reacció segons la situació. La visió estereoscòpica es 

produeix gràcies a una bona vista i a la correcta interpretació i sinergia per part del 

cervell de les diferents imatges rebudes d’ambdós ulls. Qualsevol alteració en un dels 

dos ulls o de les vies transmissores provocaran que no s’aconsegueixi una visió 3D. És 

fonamental que els dos ulls es moguin coordinadament dirigits pel cervell. Això implica 

que el sistema motor ha d’estar ben integrat, demostrant que un ésser humà és la suma 

de tots els seus sistemes i que cap és prescindible doncs es complementen entre sí. 

Existeixen molts factors que poden causar que una habilitat visual no s’acabi d’integrar 

correctament. En els primers dotze anys de vida, un ésser humà desenvolupa aquest 

conjunt d’habilitats que seran fonamentals per al correcte funcionament de l’organisme 

dia a dia, i la seva correcta adaptació a la societat. Si existeix una mancança en 

qualsevol àmbit, generalment implica que hi hauran problemes d’aprenentatge, doncs el 

80% de la informació que rebem és visual.  

En suport amb les entrevistes a pacients i el meu diari personal, situats en l’annex, 

podem afirmar que cada individu és té particularitats molt diferents d’un altre ja que 

existeixen mil raons i factors per les quals algú no hagi desenvolupat una visió 

adequada. Es demostra també el valor que té l’optometria com a mediador entre els 

diferents sistemes de l’organisme, arribant a afirmar que la teràpia visual impartida per 

aquests professionals arriba a canviar vides d’una forma inimaginable i que només 

mitjançant la pràctica es pot arribar a canviar conductes arrelades en els primers anys de 

vida. En conseqüència, podem afirmar que la teràpia visual és l’eina que educa la visió i 

que ens ensenya a veure.  
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Existeix un gran desconeixement envers els òptics optometristes i la seva funció per part 

de la gent. Tot i que un 2% de la població veu pla, aquests només són els casos 

detectats, augmentant dràsticament el nombre de població que desconeixen totalment 

tenir un problema visual per falta de divulgació. 

Tal com mostren les enquestes a oftalmòlegs, les quals es poden consultar a l’annex, la 

majoria coneix l’optometrista però no confia en que realitzi una tasca tan important i 

alhora no es plantegen altres alternatives a causa del gran benefici que obtenen les grans 

companyies oftalmològiques al no tractar de forma adequada problemes visuals que no 

són solament competència de l’oftalmòleg. 
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ANNEX 

 

DIARI PERSONAL 

L’objectiu d’aquest diari personal és el d’intentar explicar, el més detalladament 

possible, les meves vivències personals relacionades amb la visió, abans de conèixer 

l’optometria. També, plasmaré com la vaig descobrir i què és el que vaig pensar per 

primer cop. Es veurà reflectit el meu procés de teràpia personal, quins canvis m’ha 

provocat, com veia abans i com veig ara i el camí que em queda per recórrer.  

Per començar, vull explicar tot el que recordo que no tenia sentit abans de saber que 

veia pla, tot allò que em preguntava però que no podia donar respostes ni trobava ningú 

que sabés trobar-les. Quan era molt petit, se’m va operar d’estrabisme als dos ulls. 

Encara ara me’n ric quan veig fotografies meves de bebè en les quals sempre hi havia 

un ull que en comptes de mirar recte, se n’anava ves a saber on. Ara sé que patia 

d’ambliopia alternant, és a dir, que feia anar un ull o l’altre, el que comunament 

s’anomena ojo vago. En conseqüència, vaig haver de portar el típic parxe marró que 

quasi em tapava mitja cara. Recordo odiar aquell tros de tela, cosa que ara comprenc ja 

que tapar un ull completament i privar-lo de l’estimulació lumínica és el més dolent que 

es pot fer ja que impedeixes al cervell fusionar les dues imatges provinents de les dues 

entrades d’informació visual, amplificant l’ambliopia. Em felicito a mi mateix ja que de 

manera inconscient el meu cervell interpretava que allò era dolent i, finalment, vaig 

aconseguir lliurar-me’n del maleït parxe que tants mals de cap em portava.  

Des de ben petit he sigut un negat amb els esports. I és que si em posaves davant de 

qualsevol exercici físic que requerís de la mínima coordinació motora, era incapaç de 

donar una. Se’m va apuntar a tennis, i com podreu comprendre, la raqueta la tenia per 

poc més que passejar-la. Si venia una bola, era tot un miracle que la tornés. Recordo 

com monitor radere monitor em feia la típica broma de si tenia un forat a la raqueta. No 

és que em molestés però sincerament, si tu t’esforces amb totes les teves ganes i 

segueixes fracassant setmana rere setmana, ho acabes acceptant. Pensava que no se’m 

donava bé i que era un negat. I no anava massa lluny. Ara entenc el perquè. Incapaç de 
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veure en 3D, amb falta de reflexos i amb una baixa resposta motora, ja em podien tirar 

pilotes que jo no en podia tornar ni una.  

L’aparició de les pel·lícules en 3D em va causar molta impressió ja que a mi 

personalment m’agrada molt el cinema i tot el relacionat amb ell. Recordo anar a veure 

qualsevol d’aquestes pel· lícules i sortir sentint-me estafat. Per mi era el mateix que anar 

a veure una pel·lícula normal i corrent. Tothom em deia que casi no hi havia efectes, 

que era una enganyifa. Tot i això, ells no sabien que jo realment no en veia cap ni un. 

Només recordo veure uns dinosaures que ocupaven tota la pantalla sencera i tampoc era 

tan sorprenent. Em consolava pensant que la meva mare tampoc les podia veure i que 

també hi havia gent com jo, a qui les ulleres no els hi feien cap efecte. 

Tota la vida he portat ulleres de forma intermitent ja que tinc hipermetropia i 

astigmatisme. Quan tenia uns 13 anys, vaig deixar de portar-n’hi perquè n’estava cansat 

i, entre d’altres coses, perquè m’era molt incòmode anar traslladant-les d’un cantó a 

l’altre. Al cap de 2 anys, vaig consultar un oftalmòleg. Sorprenentment, la 

hipermetropia de l’ull dret havia desaparegut completament. Ara sé que va ser gràcies al 

treball que realitzava aquest ull en solitari, ja que l’esquerre estava al seu lloc per 

l’operació de quan era petit, però no feia cap funció, simplement estava. Per la gran 

diferència de vista entre els dos ulls, l’oftalmòleg ens va donar l’opció de posar ulleres o 

no. Jo vaig triar que no ja que m’era molt més còmode. No va ser fins cap a meitats  

dels 16 anys que per culpa d’una vista cada cop més cansada, i els permanents ulls 

rojos, vaig haver d’acudir a un altre oftalmòleg per posar-hi remei. Allí em van fer la 

corresponent revisió i em van prescriure unes ulleres.  

Vaig anar a una òptica per tal d’elegir quines portar però un cop allí, em van atendre tan 

malament, que vaig decidir anar-me’n sense comprar-ne ni una. Encara avui en dia 

agraeixo el mal tracte de l’altra òptica ja que si no hagués estat per ells, mai hauria 

conegut la teràpia visual. Vaig anar la botiga del cantó i allí vaig trobar un bon venedor 

disposat a preocupar-se per mi i a prestar-me atenció. Aquell noi va veure de seguida 

que jo no hi veia de manera normal i em va connectar per primer cop amb l’optometria. 

Era sorprenent el que podia arribar a saber de mi només amb la meva postura i manera 

d’actuar. Em va rebel·lar que jo veia pla i que havia de parlar amb l’optometrista que 

treballava allí mateix. Així és com vaig conèixer al Marc. Ell em va fer un petit avenç 

de com jo veia realment i la solució que es podia plantejar. En un primer moment em va 
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semblar tot descabellat. Em quadrava tot de cop. La meva nul·la capacitat física, les 

dificultats de visió, la vista cansada, la desviació dels ulls, la sensació de que molts cops 

al llegir una partitura mentre tocava la viola, els ulls se n’anaven o que el cervell no 

acabava de coordinar tot el cos... El Marc em va donar hora per a una revisió completa 

de la meva visió i així vam quedar. Recordo aquell matí perfectament. Recordo estar en 

una sala plena d’instruments i proves que jo no havia vist mai, i com test rere test, 

m’adonava de que tot el que m’havien explicat tenia sentit. Estava ansiós de solucionar 

el problema del pla.  

La teràpia visual va començar molt forta. Primer de tot, se’m van encarregar unes 

ulleres amb uns prismes especials que activaven l’ull esquerre per tal de que participés. 

Però allò no era suficient. Se’m va col·locar una espècie de parxe translúcid a l’ull dret 

que sí deixava passar una mica de l’ull. Vaig començar amb un filtre que impedia a l’ull 

dret veure el 80% amb claredat, forçant l’ull esquerre a participar i prendre consciència 

de la seva existència, ja que era l’únic que veia nítid. Jo no podia interrompre el meu 

horari normal de classe i aquest exigia hores d’estudi i dedicació. L’adaptació al filtre 

va ser el pitjor de tot el procés, però ha valgut la pena. Havia d’aprendre a llegir 

utilitzant majoritàriament l’ull esquerre, que havia de prendre el poder a l’ull dominant. 

Les primeres setmanes em va ser quasi impossible mantenir les ulleres ficades tot el dia. 

Llegia borrós, s’alternaven constantment lletres i frases i sobretot, la vista se’m cansava 

pel gran esforç d’anar canviant entre ull. Més tard, un cop l’ull esquerra va agafar 

importància i la visió es va estabilitzar, els filtres es van anar reduint d’intensitat. Ara 

mateix, després de l’estiu, època en la qual vaig provar les lents de contacte, he 

començat portant un filtre de només el 40%, que d’aquí dos mesos serà canviant per un 

del 20% d’oclusió.  

El meu problema visual rau en un problema purament físic. De petit no vaig integrar 

tota una sèrie de reflexos primaris així com tampoc vaig establir una base motora clara. 

Tal com n’he parlat anteriorment, el sistema motor és fonamental per al 

desenvolupament de les habilitats visuals així com la coordinació i moviment dels ulls. 

Els primers exercicis visuals em van resultat molt estranys però molt eficaços. Exercicis 

tan simples com seguir el dit monocularment, apropar-se una vareta o imaginar que 

segueixes un llangardaix que repta per la paret, van provocar una forta estimulació en el 

meu cervell i van canviar la manera de com jo hi veia. Un fet que vull remarcar és que 
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se m’ha ampliat moltíssim el camp visual. Abans veia només un espai molt limitat, no 

podia veure el que feien els meus companys de classe si no girava el cap. Ni tan sols 

podia parlar amb algú que no estigués davant meu per falta de camps de visió. Ara puc 

veure quasi 180º, el qual és el valor normal. És un detall molt simple però que 

simplifica un munt els moviments que has de fer i sobretot modifica el teu dia a dia. Per 

exemple, ja no necessito girar el cap per enfocar i després agafar un llapis situat a 

l’esquerra de la taula. Simplement, mentre faig alguna altra cosa, sense que l’objecte es 

converteixi en nítid, ja puc intuir on estar i agafar-lo. 

La base motora és el que estic treballant més avui en dia. He arribat a un punt a nivell de 

visió en el qual, un any més tard, no puc avançar més si no treballo la base motora. Són 

bastants els exercicis que he realitzat i em queden per realitzar. Alguns superats sonaran 

absurds però a mi em provocaven una estimulació brutal. Aquest són entre d’altres: fer 

com àngels en la neu, girar tot el cos sencer estant estirat a terra, en forma de rodillo; 

avançar, també estirat al terra, només amb les mans... Em queden per fer un munt. 

Actualment estic treballant el gateig i el reptar com un llangardaix, així com la 

voltereta. Aquests exercicis tan simples i que poden semblar obvis, són els que més 

estimulació m’han proporcionat, juntament amb els exercicis de teràpia de moviments 

rítmics. La TMR em consisteix en realitzar moviments molt petits i senzills per tal 

d’integrar els reflexos primaris. Aquests exercicis em provoquen una estimulació 

impressionant i també són els que més canvis m’han produït.  

Una altra millora que he notat és que no se’m cansa tan la vista. És un fenomen normal 

ja que abans el llegir una simple pàgina requeria molt esforç pel meu sistema visual. Per 

exemple, una persona normal en una tasca, tant motora com visual, inverteix 

aproximadament el 70% de l’energia en tasques visuals, un 20% en motores i el 10% es 

perd. Jo era, i en part ho continuo sent, un cas apart. D’aquest 90% total que s’utilitza, 

tenia pèrdues molt grans. En realitzar aquestes tasques, potser perdia inconscientment el 

40% en pensar com havia de mirar i moure’m. Teòricament s’hauria d’elevar el temps 

de realització de, per exemple, un exercici de classe. Per sort, en el meu cas s’han 

potenciat altres àrees que supleixen aquesta pèrdua d’energia. Tot i això, ja se’m va dir 

al típic test que es fa cap a finals de la ESO, que apart d’una deficiència en la capacitat 

visual espacial, era lent però efectiu. El que es resumeix en: soluciones bé tots els 

problemes que se’t plantegen i no tens problemes de comprensió ni de pensament però 
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inverteixes massa temps en trobar les respostes. Si bé és una mica exagerat, per aquí van 

els trets. 

Actualment, a l’edat de 17 anys, i després d’haver realitzar un any sencer de teràpia 

visual, puc afirmar que aquesta pot arribar a canviar totalment el teu estil de vida i el 

món tal com el veus. Encara em queda un llarg camí fins a l’estereòpsia, he d’acabar 

d’assentar les bases motores abans de continuar estimulant el visual. Si més no, amb 

tothom amb qui he parlat o sentit que ha començat a veure amb 3D li ha fascinat. Jo 

només he tingut breus moments amb cert percentatge d’aquesta meravellosa manera de 

veure, però em sento molt motivat en continuar amb la teràpia.  
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ENTREVISTA OPTOMETRISTA 1 

Entrevistador:  Quin va ser el teu primer contacte amb la optometria? 

Optometrista: Optometria, optometria des de que vaig començar la carrera. Mon pare 

és oftalmòleg. Sempre ha estat present tot el tema dels ulls a casa però sempre des d’un 

camp oftalmològic i de salut visual, mai des del concepte òptic optometrista. És més, 

quan vaig decidir fer òptica i optometria, ja s’entenia que amb mon pare l’oftalmòleg 

era: mira aquí i haurà guerra. Sempre hi ha hagut aquesta gerra entre oftalmòlegs i 

optometristes. Realment em vaig apuntar a òptica i optometria i desconeixia part de la 

carrera i part de que una de les intencions de lo que era l’optometria era fer ulleres. Com 

a concepte optometria, al dia que jo vaig començar es coneixia ben poc. Era més l’òptic 

que l’optometrista. 

E: Per què vas escollir formar-te com a optometrista? 

O: Sent sincer la única intenció de decidir què estudiava era anar a Barcelona. Llavors a 

partir d’aquí, tenia una companya que m’escoltava bastant i em va dir que si ella no feia 

enginyeria química per la nota, la següent que faria seria òptica i optometria, perquè ho 

trobava un camp interessant, de la part física i de la part medica. I en aquest aspecte casi 

em va assegurar q t’asseguraves feina. Perquè a una òptica normalment dins de lo que és 

el món de la òptica hi ha feina. Llavors això va ser una miqueta la raó de perquè vaig 

decidir fer òptica optometria. L’altra junta és que era una de les úniques branques 

mèdiques que permetia crear el meu negoci sense entrar a estudiar medicina. A mi 

sempre m’ha agradat la medicina. la medicina la tinc a casa, mons pares son metges, i jo 

sempre he viscut en temes mèdics. Relacionar salut i negoci, l’únic que no tingués 

l’obligació d’estudiar 6 anys mes després el MIR més després la especialitat. A més que 

si hagués triat d’estudiar medicina mons pares no m’ho pagaven. Perquè ells no volien 

que fes medicina. Perquè està mal tractat, treballen com un burro. 

E: Creus que hi han eines suficients per a educar nous optometristes o cal una 

remodelació? 

O: Hi ha eines, sobretot estem sortint grups que estem creient molt en aquesta rama de 

l’optometrista i estem treballant de manera totalment independent en aquestes 
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associacions per fer que això tiri endavant. O sigui, per mi la més important ara per ara 

és SIODEC que és la Sociedad Internacional de Optometría del Desarrollo y 

Comportamiento. I n’hi ha una altra secundària que és l’ACOTV, que bàsicaquent és 

que des de Catalunya se potenciï tot aquet tema de la teràpia visual. La diferencia entre 

aquestes dos és que a SIODEC no entres si no ets comportamental. Però a ACOTV sí 

que pots entrar fent teràpia de la sempre. I aquesta gent està conjunta amb la teràpia 

nova. A mi no m’agrada tant perquè trobo que és més interessant unificar-se amb 

SIODEC perquè té una intenció europea, de difusió europea. En canvi ACOTV és: 

nosaltres ens quedem amb Catalunya, ens estimem Catalunya i ens ho muntem bé per 

Catalunya però que a Espanya no. I jo al moment que estem treballant am una cosa q 

som pioners des d’aquí Espanya a tot el món, trobo que les gilipollades Espanyol-

Catalan aquí no entren. Perquè tots els nens que porten parxe dona igual si són xinos, si 

són russos, negres,.. El parxe es fica igual, o sigui el que és la nostra feina, que no estem 

am cultures ni nacions ni països, és una cosa que nomes hem de mirar els nens. I si crec 

en el meu punt de vista, que si s’ha de difondre, es difondrà mes fort des de SIODEC i 

des d’un concepte comportamental, que cada acte i cada acció és 100% amb un perquè i 

un objectiu. El col·legi oficial de Catalunya fa moltíssimes coses, potser te diria que de 

tots els col·legis oficials, els que més treballen i més fan coses és l’òptic i optomètric de 

Catalunya. A part, l’únic que passa és que aquí a Espanya, s’ha tractat com un negoci. 

No és algo q tu estàs oferent un servei de salut visual sinó és un negoci que ven ulleres i 

ademés ofereix salut visual. Contestant a la pregunta: sí que hi ha cursos, i pel nostre 

grup estem molt oberts. Estem treballant sobretot dins de tota Espanya per a que cada 

cop hi hagin més coses. Hi ha maneres, hi ha molt poques formes però la gent no està 

capacitada o no en té ganes d’obrir la ment i de deixar d’entendre lo que ha fet durant 

tota la vida. Ara per ara, a nivell d’universitat, que jo sàpigui, pot començar-se a donar 

petites pistes de tot aquest camp nou que s’està obrint.  

E: Quants anys portes exercint la professió? Hi ha hagut algun canvi des d'aleshores? 

O: Porto d’optometrista des del 2010, no tinc massa experiència jo tampoc. Vaig 

començar el màster i vaig dir: vinc a conèixer el poder de la ment. La primera classe 

vaig estar tot el rato amb pell de gallina. Primera classe i dir: això sí que és cert, això sí 

que m’ho crec, i això és lo q a mi m’interessa. I just des d’aquell moment va ser quan 

realment m’he interessat per aquesta professió. I sé que la gent que per casualitat ha 
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caigut a mi, sé q la seva vida ha fet un canvi, sé que ha fet un punt d’inflexió i fins al dia 

d’avui sé que tothom està ultra content i que realment l’únic que pot dir és: guau! Que 

guay. I això per mi és el millor pago. 

E: Quin reconeixement tenen els òptics optometristes a Espanya? És diferent d'altres 

països? 

O: En general és bastanta basura, i parlo de basura perquè lo que és el públic general 

no saben ni que existeix l’optometrista. Vull dir, tal qual. Jo no sabia que era 

optometrista quan vagi començar la carrera. La gent va a l’òptic. Realment un òptic és 

la persona que entén la física òptica. Òptica és física i optometria es opto ojo i metria 

medir. És un concepte mal entès. Jo entenc com a òptic el de la òptica. Una òptica és 

perquè venen lent òptiques, és un centre d’optometria, on se venen ulleres. Llavors la 

gent entén més l’òptic o diu oculista. L’oculista era quan l’oftalmòleg feia 

d’optometrista. La gent encara creu i confia en la vieja escuela de l’oftalmologia. Fan la 

carrera, acaben medicina i es passen quatre mesos per aprendre el que és hipermetropia, 

miopia, astigmatisme i com graduar. Això am quatre mesos han acabat, ja està tot fet. Jo 

m’he passat 3 anys de carrera i 2 anys de màster, no em vinguis a comparar, porto més 

de 5 anys per decidir quin vidre et fico... no és lo mateix. La gent està molt: l’oftalmòleg 

és el metge, i per tant es l’autoritat. I sobretot a Espanya, com que  les òptiques en 

comptes de fer-se valdre, s’han prostituït baixant preus i sobretot no cobrant les visites. 

Aquí a Espanya, l’optometria se l’ha carregat el mateix òptic optometrista. Llavors 

SIODEC vol col·locar l’optometria a Espanya al lloc que es mereix. Som el lloc 

d’Europa on som més gent d’aquesta branca de l’optometria. Els optometristes a Brasil 

estaven prohibits, i ara estan acceptats fa qüestió de 6 meso o 1 any perquè des d’aquí, 

des de la nostra agrupació, es van buscar firmes tant d’optometristes com d’oftalmòlegs 

per enviar al govern de Brasil perquè decidissin acceptar la feina d’optometrista. 

D’oftalmòlegs nomes vam tenir 3 firmes, de tota Espanya.  

E: Creus que aquest reconeixement és suficient? 

O: Sent sincer i que vols que et digui, crec que moltes vegades el treball del propi 

optometrista, no s’està valorant ni fent de la suficient forma correcta perquè ell mateix 

se pugui fer valorar. I punt. Crec que també des del camp del mateix optometrista no se 

li dona importància. No crec que hi ha un suficient reconeixement cap a lo que és la 
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feina de l’optometria però: 1: el propi optometrista s’ha prostituït perquè la seva 

intenció ha set vendre ulleres i guanyar diners fent la graduació i 2. Qualsevol 

professional que no decideixi continuar estudiant i ampliant els seus estudis, per mi no 

té arguments per fer-se respectar. Perquè si l’únic que es fa es aprendre els nous 

productes que et venen a vendre, apaga y vámonos. Però malauradament és del que més 

hi ha. Per això m’agrada SIODEC, perquè realment la seva intenció és portat 

l’optometria al lloc i fer veure que realment si hi haguessin molts nens que entenguessin 

o pugessin tenir l’oportunitat de passar per les nostres mans, crec que casi al nivell d’un 

50%, que podríem treure un 50% de fracàs escolar, de TDAH, de trastorns, de 

problemes de desenvolupament i aprenentatge. Segur. És que n’estic ultra convençut. 

E: Com veus el futur de la teràpia visual a Espanya? 

O: Realment veig que la teràpia visual tindrà cada cop mes feina. Pel·lícules en 3d, 

imatges en 3d, mòbils... O sigui, estem evolucionant cap a un sistema que generem tan 

estrés visual d’aprop que sí o sí que els problemes de sempre sortiran més a la llum. És 

cap a l’únic camp cap a on evolucionar l’optometria, és un camp supermegahiper ample, 

que no te l’acabes. Ara tractem TDAHs, TOCs, temes posturals, visió esportiva,.. 

També considero que hi ha moltes òptiques que s’equivoquen perquè es gasten 20.000€ 

per un retinògraf que et fa una foto i després això li envien a un oftalmòleg que està 

davall d’un sótano i simplement mira fotos i et fa un diagnòstic només d’una foto i que 

no és 100% fiable. Considero que si els optometristes s’han queixat sempre de que els 

oftalmòlegs graduen i no ho han de fer, trobo que una de les formes per començar la 

teva feina és no ficar-te a la feina dels altres. I si ells diagnostiquen patologies, tu no te 

compris una màquina per a enviar aquesta foto a un oftalmòleg per a que te fagi un 

diagnòstic i desprès te l’enviï. Perquè li estàs prenent la seva feina. Clar, estàs creant un 

conflicte. A part, me sap greu dir-ho així però el maltractament que s’està causant a 

molts nens i  a molts infants des d’un nivell visual fa que s’emplenin moltes butxaques. 

I això ho dic com a tema crític. I a arribat un moment que la medicina són quartos i 

l’òptica ha passat a quartos. I la filosofia q tenim alguns de dir no, no, millor sinó porta 

ulleres, és algo dintre d’un concepte empresarial es tirar-te pedres sobre el teu teulat.  
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ENTREVISTA OPTOMETRISTA 2 

Entrevistador:  Quin va ser el teu primer contacte amb la optometria? 

Optometrista: Llevo gafas desde los 12 años. 

E: Per què vas escollir formar-te com a optometrista? 

O: Siempre he tenido curiosidad por este mundo, suponfo que al llevar gafas te llama la 

atención. 

E: Creus que hi han eines suficients per a educar nous optometristes o cal una 

remodelació? 

O: Yo creo que sí, se van descubriendo nuevas técnicas i métodos. 

E: Quants anys portes exercint la professió? Hi ha hagut algun canvi des d'aleshores? 

O: Unos 7 años, en lo funamental no ha habido cambios pero en lentes de contacto, en 

lentes... si ha habido mucho cambio 

E: Quin reconeixement tenen els òptics optometristes a Espanya? És diferent d'altres 

països? 

O: Ninguna, la gente piensa que solo quieres venderles gafas. En otros países es 

diferente, hay respeto. 

E: Creus que aquest reconeixement és suficient? 

O: Nos merecemos que nos respeten, somos la primera línia en detección de problemas 

en la visión. 

E: Com veus el futur de la teràpia visual a Espanya? 

O: Difícil, pero poco a poco se va haciendo hueco. 
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E: Com creus que es podria estendre el coneixement per part de la gent sobre els 

optometristes? 

O: No sé, concienciar a la gente sobre los problemas visuales, y que en las ópticas hay 

personal cualificado para ayudar a solventar sus problemas de visión. Somos personal 

sanitario. 
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ENTREVISTA PACIENT 1 

Entrevistador: Quina era la teva situació visual abans de començar a fer teràpia? 

Pacient: Bastant malament, veia molt poc i veia doble i veia ratlles amb els cotxes, les 

llums amb reflexes, no hi veia, bastant malament. Portava ulleres amb vint-i-tantes 

diòptries i m’havien hagut d’operar. 

E: Com vas conèixer la optometria? 

P: Quan el meu home es va anar a fer unes ulleres a aquesta òptica que té 

l’optometrista, i deia que li feien una visita més maca..., més que al Barraquer. Dic: “Ja 

vinc”. I sí, sí, vaig anar a casa seva i des d’aleshores molt bé, molt bé.  

E: Quina va ser la teva primera opinió? 

P: Molt bona. A molta gent els hi dic: “El Marc m’ha tornat la vista”. I és que és veritat. 

E: Ha canviat d'alguna forma aquesta opinió? 

P: No, no, no, per mi, a tothom els hi dic: “M’ha anat molt bé”. 

E: Creus que s'hauria de promoure la professió? 

P: Sí, sí. Perquè la vista val molt, sí 

E: Quant temps portes fent teràpia visual? 

P: Potser 1 any, 2... No ho sé, no m’enrecordo. 

E: Què et va impulsar a començar aquesta teràpia? 

P: Perquè em va dir que hi veuria més i al veure la visita que feia i que era molt 

agradable, el veure que podia veure-hi més i vaig pensar: “No, no, tens que fer-ho”. I 

m’informava molt bé, els programes com es tenien que fer, m’ho ensenyava molt bé i sí, 

sí anava molt bé. 
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E: Has notat millores notables en el dia a dia? Quines? 

P: Sí, hi tant. Abans cosia sempre amb ulleres i al final puc cosir sense ulleres. Anar pel 

carrer, tot i veus més. No veus els reflexos de la llum i no veus dues coses, només en 

veig una. Molt bé. Val la pena. 

E: Què esperaves de la teràpia i què n'esperes avui en dia? 

P: Estava molt il· lusionada, m’esperava... Era una cosa nova per mi. Sí, sí, estic 

il· lusionada i m’agrada. Trobo que estudiar-ho tant va molt bé perquè ajuda molt a la 

gent. 
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ENTREVISTA PACIENT 2 

Entrevistador:  Quina era la teva situació visual abans de començar a fer teràpia? 

Pacient: El meu problema no està en un problema físic a nivell que tingui una desviació 

o un problema físic localitzat. El meu problema era a nivell prenatal. Mentre estava ma 

mare embarassada de mi, no es va poder moure. Llavors va haver una privació de 

moviment al fetus. Això fa que no es desenvolupin correctament certes àrees i,  en 

especial, la zona vestibular. Això produeix que tingui tots els reflexes primitius actius, 

si n’hi han catorze o quinze, els tinc tots actius des de que vaig néixer. O sigui, mai els 

he arribat a integrar. L’optometrista ja no em va poder fer les valoracions perquè em va 

dir: “és que ho tens tant, tant, tant, tant; que és que és impossible que tu valora sense 

que ho passis malament”. M’afectava auditivament i visualment sense ser molt 

conscient. Sempre se m’ha dit des de petita que no era una persona molt atenta. I 

després ja de més gran, se’m va dir que si tenia un dèficit d’atenció perquè em costava 

concentrar-me. De petita em van localitzar una mica d’ambliopia, que és que un ull 

funciona una mica menys o ojo vago. Llavors el que em van començar a fer va ser 

teràpia visual, des de molt petita, 6 o 7 anys, de ficar-me parxes, per a que l’altre ull 

funcionés. Clar, evidentment jo no tenia ningun problema. Em ficaves aquest ull i mel 

tapaves i continuava funcionant amb aquell. Em tapaves aquell i seguia funcionant amb 

aquest. Llavors la teràpia no em feia res. El problema era la combinació dels ulls. Com 

que des de l’orella no coordinava bé, tot el tema de moviment, de ritme, que res. Res, és 

a dir, equilibri, tot. Ho tenia tot desgavellat completament. El que provoca és que no 

puguis fer dos coses alhora.. Si faig molt una cosa o estic escrivint o algo, no hi sento, 

deixo de sentir. Llavors clar, això a classe pues el prendre apunts, aprendre en general... 

Tinc un retràs educatiu molt, molt gran. És a dir, quan fan coeficient intel·lectual, te 

miren que estigui tot normal. M’ho van mirar als 14 o 15 anys, que estiguessin les coses 

dintre de la normalitat, i van veure que no. Tenia habilitats molt pel damunt i habilitats 

molt per sota. Tenia 20 anys i migranya crònica. És a dir, anava de nivell 6 a nivell 8, 9. 

Sempre, sempre tenia mal de cap, sempre. Els deures, jo no els feia mai. Jo el fet de 

poder-me estar sentada davant d’un full o davant d’uns deures o llegir-me una lliçó, no 

era capaç. No podia perquè em marejava, m’agafava més mal de cap i atacs de 

fotofòbia. Tot un cacao i no sabíem perquè. Als 15, 16 anys també arriba un punt que 



Veure en estèreo 

 

 

107 

 

estàs una mica fins als collons de tot, perquè dius no, no pot ser. I tenia cada vegada 

més mal de cap i més mal de cap, i més migranyes, i més episodis amb més ansietat, 

més estrés, que clar, no és normal en un crio. Vaig arribar a un punt que era 

insuportable, amb medicacions psiquiàtriques vàries perquè dubtaven: “és bipolar, és 

esquizofrènica, bueno anem a provar-ho”. En comptes de fer-te un diagnòstic bé, el que 

fan els psiquiatres és anar provant coses. I com pots entendre això al cap encara el 

desxurrute més, arribant al punt de que prenent amb 17 anys medicacions sèries, sèries, 

que provoquen fins mono i tot. Si un dia no me les prenia, les passava putes. Primer si 

un dia feia feina, tres dies al llit i després ja va passar a un dia fent coses, set dies al llit. 

Arriba un punt també que hi ha molta incomprensió. El meu nivell de vida era molt, 

molt absurd. I emocionalment et destroça. És que no saps si estàs malament, si és que 

són les medicacions que te donen que et fan estar encara pitjor. Arriba un punt que et 

planteges de tot. I per viure malament, la família no t’entén, des del col·legi no pots 

aprovar res, amb prou feines t’aixeques del llit per anar a classe. I arriba un punt que 

t’arribes a plantejar el suïcidi i jo vaig tindre intents de suïcidi perquè jo no tenia ganes 

de continuar d’aquella manera. Arriba un punt que acabes fent-ho i ja està. Pues un mes 

internada al psiquiatra. I llavors ja va ser un mes per prendre-s’ho amb calma, pensar, 

dic: total, ganes de viure ni una però almenys anava passant, anava passant i pues anava 

fent. Jo vaig arribar un punt que vaig dir prou. No en tinc ganes de prendre’m medicació 

perquè semblo aquí un conejillo de indias. Quan tu vas al psiquiàtric i dius això, encara 

et prenen més per boig. Vaig anar deixant la medicació poc a poc, amb pautes. Tenia 

que adaptar tot el meu horari al problema i això em condicionava. I em canso, me canso 

un munt, però fàcilment. De vegades em venien atacs d’aquests de fotofòbia i de mal de 

cap, sobretot de la part de l’ull esquerre. Arribava a punt inclús, que se m’enrampava tot 

el cos a la part esquerra, tot. Inclús me van dir de mirar que no fos un càncer de cervell, 

se’m va buscar un càncer de cervell amb 14 o 15. Em van fer les proves  i estava bé. 

Llavors un dia vaig em vaig donar compte q ficant-me les gotes de l’ull em marxava el 

mal de cap de cop. Em vaig presentar a la prova d’accés a cicle de grau superior. Vaig 

passar sense gaires problemes i llavors vaig començar ja primer de fotografia. Veure-hi 

pla també m’anava bé perquè no tens tanta distorsió. És mes difícil en el meu cas perquè 

la meva motricitat la tinc afectada, no movia correctament. Però si bloquejava tot el cos 

podia mourem. Em cansava molt, havia de dormir molt, estava sempre rebentada. A 

més, de petita  no em podien tocar ni mons pares. 
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E: Com vas conèixer la optometria?  Quina va ser la teva primera opinió? 

P: Cap al final de curs ja no vaig poder aixecar-me. Estava a final de curs i vaig dir, 

me’n vaig a comprar unes lentilles, vaig dir, almenys aniré a les orles tota guapa. Arriba 

un punt q dius ganes de viure ni una però almenys aniré guapa saps. És una cosa q dius 

és una xorrada. I l’optometrista em va veure caminar i em va dir: “tu passa cap dintre”. I 

vaig dir però si fa res 4 mesos q vaig fer-me les ulleres. I diu: “tu passa cap a dintre”. I 

sí, sí. Em va dir que per la meva manera de mourem, de caminar em va diagnosticar. Va 

començar parlar de tots els símptomes, de que no m’agradava q em toquessin, i de que 

tenia problemes físics. I clar em vaig quedar així una mica com: joder, q fort no? Em va 

ficar unes ulleres vaig començar a veure, enseguida vaig començar a veure q hi havia un 

espai entre les coses. Aquell mateix mes m’havien d’ingressar al psiquiàtric per fer 

l’estudi. I clar, allí no podia fer els exercicis. Li vaig demanar l’informe per a poder 

passar-ho als psiquiatres. I la veritat és que vaig sortir d’allí i em van dir que no, que 

cap problema. Jo com a fotògrafa, mho passo tan bé de vegades mirant les coses, una 

cosa tan absurda i tant senzilla és la felicitat pura i dura. I no pel fet de veure en 3D, 

sinó en estar tranqui-la en aquest sentit.  

E: Creus que s'hauria de promoure la professió? 

P: Sí, realment sí perquè jo de petita ja se’m va veure una mica. Em sembla q fins al 93 

no es va començar a portar més en serio. Una doctora si que ho va dir que hi havia algo, 

però ningú ens va donar cap solució. Realment és una cosa bastant important, s’hauria 

de fer mes, conscienciar més a la gent. Jo també ho pretenc una mica amb el meu futu 

projecte. Perquè és molt important ja que hi ha molta gent que veu pla. Perquè la gent 

no ho sap, que és el mes fort de tot. I jo ara una fotografia, que és lo mes normal del 

món, que és una cosa plana, doncs la veig en 3d perquè té profunditat cap a dintre. I 

veure’t a tu mateix en 3d va ser un ostia. Perquè clar, no em reconeixia. Sabia que era jo 

però no sé, és molt raro, i és molt absurd. La gent no es conscient. Un 2% de la 

població és una burrada de gent q hi veu pla. Hi ha desconeixement i falta de 

consciencia visual. 
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E: Quant temps portes fent teràpia visual? 

P: Ara feia un any al juny. Devia de ser al voltant del 25 de juny, perquè era quan les 

orles. Pues un any i  6 mesos. sí, un any i mig. He fet una avanç molt bestia perquè 

també m’he ficat 4 o 5 hores al dia de vegades. 

E: Has notat millores notables en el dia a dia? Quines? 

P: Ja no tinc mal de cap. He après a caminar, he après a agafar el llapis. Perquè a mi 

m’ha canviat la vida 360º. Vull dir molt brutal. Jo era o ho arreglava això o no feia res. I 

sabent el que hi havia i tot, se m’ha regalat la vida a mi. De no poder fer res a poder fer-

ho tot mitjanament, amb ritme, amb una pausa. Jo el millor regal del món el 3D, t’ho dic 

en serio, treballa fort perquè val la pena. La postura se m’ha corregit tota. Ara amb la 

gent que em coneix  ja em puc donar dos petons. M’he estalviat molt patiment  

E: Què n'esperes avui en dia de la teràpia visual? 

P: Espero poder acabar-ho de fer i acabar de fer les coses q falten per polir. Tinc 

assumit q me’n sortiré, perquè sóc molt tossuda. Espero poder fer una vida més normal. 
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ENQUESTES OFTALMÒLEGS

Les enquestes estaven formades per un total de 7 preguntes de resposta sí o no. 

Aquestes servien per comprovar el coneixement dels professionals envers l’optometria, 

i si creien que aquesta era una alternativa o solució a 

respostes s’ha elaborat un gràfic projectant les respostes obtingudes.

les següents: 

1. Apart de les operacions, coneix alguna alternativa que solucioni l’estrabisme?

2. Aconsellaria la teràpia visual com a s

3. És necessari un entrenament visual?

4. Operaria un nen estràbic de naixement sense plantejar

5. Creu que es pot solucionar l’estrabisme només amb teràpia visual?

6. Creu que oftalmòlegs i optometristes haurien de treballar 

7. És un optometrista competència per a un oftalmòleg?

Tal com ens indica el gràfic, la majoria d’oftalmòlegs coneixen alternatives a 

l’estrabisme més enllà de les operacions

sigui una solució, tal com es plasma també en la pregunta 5. Per contra, manifesten la 

necessitat d’un entrenament visual. 

de treballar junts, l’opinió està dividida en quant a la 

suposen. Es veu reflectit que la majoria creu que existeixen altres vies per solucionar els 

problemes de sempre però que no mostren interès per canviar el que han estat fent 

sempre. 
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ENQUESTES OFTALMÒLEGS

Les enquestes estaven formades per un total de 7 preguntes de resposta sí o no. 

Aquestes servien per comprovar el coneixement dels professionals envers l’optometria, 

i si creien que aquesta era una alternativa o solució a problemes visuals.

respostes s’ha elaborat un gràfic projectant les respostes obtingudes. Les preguntes eren 

Apart de les operacions, coneix alguna alternativa que solucioni l’estrabisme?

Aconsellaria la teràpia visual com a solució a l’estrabisme? 

És necessari un entrenament visual? 

Operaria un nen estràbic de naixement sense plantejar-se alternatives?

Creu que es pot solucionar l’estrabisme només amb teràpia visual?

Creu que oftalmòlegs i optometristes haurien de treballar sempre conjuntament?

És un optometrista competència per a un oftalmòleg? 

Tal com ens indica el gràfic, la majoria d’oftalmòlegs coneixen alternatives a 

l’estrabisme més enllà de les operacions, tot i això, no creuen que la teràpia visual en 

ució, tal com es plasma també en la pregunta 5. Per contra, manifesten la 

necessitat d’un entrenament visual. Tot i creure que oftalmòlegs i optometristes haurien 

de treballar junts, l’opinió està dividida en quant a la competència 

Es veu reflectit que la majoria creu que existeixen altres vies per solucionar els 

problemes de sempre però que no mostren interès per canviar el que han estat fent 
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ENQUESTES OFTALMÒLEGS 

Les enquestes estaven formades per un total de 7 preguntes de resposta sí o no. 

Aquestes servien per comprovar el coneixement dels professionals envers l’optometria, 

problemes visuals. A partir de les 

Les preguntes eren 

Apart de les operacions, coneix alguna alternativa que solucioni l’estrabisme? 

se alternatives? 

Creu que es pot solucionar l’estrabisme només amb teràpia visual? 

sempre conjuntament? 

 

Tal com ens indica el gràfic, la majoria d’oftalmòlegs coneixen alternatives a 

, tot i això, no creuen que la teràpia visual en 

ució, tal com es plasma també en la pregunta 5. Per contra, manifesten la 

Tot i creure que oftalmòlegs i optometristes haurien 

 que els segons 

Es veu reflectit que la majoria creu que existeixen altres vies per solucionar els 

problemes de sempre però que no mostren interès per canviar el que han estat fent 
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