
9. Intervenció educativa en les deficiències 
visuals: ceguesa i ambliopia 

 
9.1 Bases Pedagógiques de la intervenció educativa en la 

ceguesa 
 

El dèficit visual que pateix l’alumnat amb ceguesa es tradueix en una discapacitat 
visual que redueix la quantitat d’informació que normalment rep de l’exterior i de les 
experiències sensorials que li ofereix l’entorn, fonamentalment mitjançant experiències 
visuals. A causa d’aquesta discapacitat visual el xiquet/a amb ceguesa és privat d’una font 
d’estímuls visuals, cosa que podria alterar el seu procés de maduració, si no es duu a terme un 
seguiment des del naixement i de forma sistematitzada. 

 
Objectius. Una intervenció inicial que oferesca canals d’informació substitutius i que 

permeta als xiquets/es desenvolupar adequadament tots els processos mentals. Tot programa 
d’intervenció en la ceguesa es basa en el fet de desenvolupar la capacitat d’interpretar tota la 
informació que el xiquet/a rep mitjançant el tacte. 
 
9.1.1 Àrees d’intervenció en la ceguesa 
 
Aquestes són les àrres que s'han d'ntervenir en la ceguesa: 
 
• Estimulació multisensorial. 
• Mobilitat i orientació. 
• Habilitats de la vida diària i hàbits d’autonomia. 
• Lectura i escriptura. 
 
9.1.1.1 Estimulació multisensorial 
 

Els objectius que han de centrar la intervenció educativa durant l’etapa infantil del 
xiquet/a amb ceguesa són aquests: 

 
• Estimular i desenvolupar el tacte en totes les seues experiències sensorials i en el contacte 

amb els objectes i les experiències que envolten el xiquet/a. 
• Conèixer els objectes i les persones mitjançant el tacte. 
• Adquirir una correcta coordinació manual en totes les seues experiències sensorials. 
• Desenvolupar un vocabulari basat en les experiències sensorials que el xiquet/a, 

desenvolupa mitjançant el tacte. 
 
 
9.1.1.1.1 Activitats generals que podrien orientar la intervenció educativa 
en la ceguesa 
 
• Explorar objectes, tocar-los, jugar-hi, utilitzant sempre materials reals, en tot el seu volum, 

en relleu i, posteriorment, dividits en parts o seccions. 
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• Endevinar objectes, descriure’ls, classificar-los i ordenar-los segons criteris de grandària, 
pes, textura, famílies o altres propietats. 

• Activitats d’ensenyament-aprenentatge del moviment dels ulls. 
 
• Activitats de coordinació visomotora: 
 

• Fer parelles de botons o d’altres objectes. 
• Retallar, inserir peces de fusta, anelles, botons, boletes de colors, etc. 
• Fer encaixables de peces geomètriques, animals, objectes, fruites o altres objectes. 
• Pegar sobre paper, abotonar, lligar, deslligar, collar, descollar, motlear, amassar. 
• Activitats de constància perceptual: manipulació d’objectes i jocs de construccions. 

 
• En totes les activitats generals que hem esmentat hem de tenir present l’adquisició i el 

desenvolupament del llenguatge per via de l’experiència tàctil i auditiva, per això farem 
activitats d’estimulació audiolingüística: 

 
• Reconèixer sons i identificar-ne la localització. 
• Reproduir sons. 
• Discriminar sons entre altres. 
• Utilitzar el so per a orientar-se. 
• Desplaçarse en relació a sons. 
• Descriure i explicar tot tipus d’activitats sensorials tàctils i auditives. 
• Activitats musicals i de seriacions rítmiques. 

 
9.1.1.2 Mobilitat i orientació 
 

Una intervenció d’hora en l’alumne/a cec facilita una sèrie d’activitats generals 
bàsiques que estan íntimament relacionades amb aquestes àrees i que són prioritàries en l’edat 
infantil del xiquet/a invident: ens referim a les activitats de reconeixement i interiorització del 
cos: 
 
• Tocar i identificar les parts del cos. 
• Localitzar les parts del cos sobre un mateix i sobre altres. 
• Conèixer les funcions de les diferenets parts del cos i els seus moviments. 
• Fer els diferents moviments del cos i i les posicions: postures, marxa, girs, ritme, equilibri, 

etc. 
 

La mobilitat i l’orientació són considerades en tot programa d’intervenció educativa de 
les discapacitats visuals com àrees fonamentals perquè l’alumne/a, des d’edats molt 
primerenques, puga conèixer el seu entorn i el seu mitjà personal i, d’aquesta manera, puga 
integrar-se en tots els àmbits de la societat amb la major autonomia possible. 
 
9.1.1.2.1 Mobilitat 
 

Mitjançant una sèrie d’activitats de mobilitat, el xiquet/a invident pot desenvolupar la 
capacitat de desplaçar-se d’un lloc a un altre. 
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9.1.1.2.1.1 Técniques específiques de mobilitat 
 

Es tracta d’utilitzar mitjans que permeten als xiquets/es invidents desplaçar-se de 
forma independent o amb l’ajuda d’una altra persona. 
 
• Tècnica del guia vident. Amb l’ajuda, el coneixement i l’explicació de la persona vident, 

cal fer activitats de marxa, pujar i baixar, seure, fer girs i canvis de velocitat i ritme. 
• Tècniques de protecció personal. L’alumne/a aprén a desplaçar-se utilitzant els braços i les 

mans amb tècniques de protecció alta i baixa per a evitar obstacles en els desplaçaments. 
• Tècniques amb auxiliars de mobilitat independent, aprenent a fer servir el bastó. Toc, 

lliscament, rastrig i tres punts, i aprendre a identificar terrenys amb el bastó per a tenir 
punts de referència. 

 
9.1.1.2.2 Orientació 
 

Activitats que faciliten el procés cognitiu per a conèixer el lloc que s’ocupa en l’espai 
mitjançant la informació sensorial i les relacions amb els objectes.  
 
 
9.1.1.2.2.1 Activitats específiques d’orientació 
 
• Activitats de rastreig i exploració que permeten reconèixer espais, descriure’ls i fer servir 

punts de referència, objectes i elements, tipologia de l’espai i informació auditiva i tàctil 
que se’ns ofereix per a poder conèixer millor l’espai i adquirir una adequada orientació. 

 
 
9.1.1.3 Habilitats de la vida diària i hàbits d'autonomia 
 

Són les activitats que permeten al xiquet/a invident aconseguir, des d’edats molt 
inicials, una major autonomia que possibilite una completa integració escolar. 
 
• Activitats d’higiene i cura personal. 
• Vestit i endreçament personal. 
• Aprenentatge de tasques i comportament a taula. 
• Aprenentatge i desenvolupament en les tasques domèstiques i de la llar. 
• Adquisició i desenvolupament d’habilitats instrumentals en materials d’ús comú i en 

activitats de relació i comunicació. 
 

Totes aquestes activitats generals s’han de fer mitjançant estratègies instruccionals 
d’anàlisi de tasques, amb la descripció i l’explicació, la pràctica i el reforçament constant en 
la seua realització. 
 
9.1.1.4 Lectura i escriptura 
 

El sistema Braille és la metodologia utilitzada per les persones cegues per a llegir i 
escriure i el mitjà d’accedir al món cultural i social. El creador del sistema Braille, Louis 
Braille, va crear el 1825 una cel·la o caixa Braille amb 6 punts en relleu, que es convertiria en 
el signe generador universal Braille. Mitjançant una percepció hàptica, les personas cegues hi 
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aprenen a llegir i escriure. Amb aquest signe generador universal Braille va fer 63 
combinacions que componen l’alfabet Braille. 
 

El sistema Braille és un mètode tàctil i sintètic basat en la combinació de 6 punts en 
relleu, disposats en dues columnes verticals i paral·leles, de 6 puntes en relleue cadascuna 
d’elles. 

 

1 .      . 4  
2 .       . 5 
3 .       . 6 

 
Com podem observar, cada punt en relleu de la cel·la Braille representa un número que 

es llegeix de dalt a baix: 1, 2, 3, - 4,5,6. 
 

Per a accedir al món de la lectura en Braille, la persona cega ha d’entendre que els 
punts 1. i .4 són dalt, que els punts 2. i .5 són enmig i que els punts que són baix són el 3. i el 
.6 . 
 

Les 63 combinacions del sistema Braille es componen de les lletres de l’alfabet, els 
signes de puntuació, d’acentuació, les lletres majúscules i la signografia musical, aritmètica i 
lingüística. Els signes matemàtics es formen col·locant davant de cadascuna de les lletres des 
de la A a la J (0 al 9) el prefixe dels punts 1. 

 

  2. 
3. .6 

 

Encara que el sistema Braille pot presentar inconvenients en relació a la lectura en 
tinta (falta de velocitat lectora, subratllat, falta d’associació davant imatges i informació 
visual, falta de motivació.), és el mitjà que tenen les persones cegues per a accedir al món de 
la lectura i de la comunicació. 
 

La primera sèrie de combinacions correspon a les deu primeres lletres de l’alfabet: des 
de la a la j, per a açò s’utilitzen els punts de dalt: 

 
 1.    .4 
 2.    .5  
 

        a              b              c               d               e            f 
     
         1.    .           1.    .         1.    .4         1.    .4           1.    .        1.    4. 
          .     .           2.    .          .     .             .    .5             .    .5      2.     . 
          .     .             .    .          .     .             .     .              .    .          .     . 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         g                h               i               j 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         1.    .4          1.    .              .    .4          .    .4 
         2.    .5          2.    .5          2.    .          2.    .5 
           .    .              .    .              .    .            .    . 
                                        



83 Assumpció Lledó 
 

La segona sèrie de combinacions correspon des de la lletra j fins a la lletra t. S’hi 
utilitzen els punts de dalt: 1, 2, 4, 5, més el punt 3. 

 
    K                    L                 m                   n                   O                    p 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      1.    .             1.    .           1.    .4            1.    .4            1.    .             1.    .4 
        .    .             2.    .             .    .                .    .5              .    .5           2.    . 
      3.    .             3.    .           3.    .              3.    .              3.    .             3.    . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Q                     R                  S                  t                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------      
     1.    .4             1.    .                .    .4            .    .4           
     2.    .5             2.    .5            2.    .            2.    .5 

3.     .               3.    .             3.     .            3.    . 
 

La tercera sèrie de combinacions, amb els punts 1, 2, 4, 5, més el punt 3, i el punt 6, són 
la resta de les lletres de l’alfabet. 
 
    U               V                  X                i               TZ                 ñ             w  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1.    .          1.    .            1.    .4         1.    .4        1.    .         1.    .4         .     .4        
      .    .          2.    .              .    .             .    .5          .    . 5      2.    . 5       2.    . 5   
    3.    .6        3.    .6          3.    .6         3.    .6        3.    .6         .    . 6          .     .6 
 
 
9.2 Activitats d’ensenyament i aprenentatge en el sistema 

Braille 
 

Un objectiu inicial en les activitats d’ensenyament i aprenentatge de la metodologia 
Braille és motivar el xiquet/a que, a causa de la seua discapacitat visual, es troba menys 
informat visualment en edats inicials que les persones vidents per a accedir a la lectura. 
 
9.2.1 Activitats d’iniciació al Braille 
 

Cal que l’alumnat es familiaritze amb els conceptes espacials (dalt, enmig, baix, a la 
dreta, a l’esquerra, davant, darrere), la motricitat fina, els moviments de les mans i la pressió 
dels dits i l’exploració i la manipulació d’objectes, que són els conceptes bàsics i les destreses 
de lectoescriptura per a poder assolir un desenvolupament òptim en la lectura i l’escriptura 
tàctil en el sistema Braille. 
 
• Activitats de presa de contacte, exploració i col·locació d’objectes, peces i materials 

propis, com ara la regleta groga, que consisteix en una peçaa similar a una regla que és 
composta per 10 caixetes o cetles Braille amb els punts en relleu del Braille, perforats 
perquè el xiquet, en aquest moment, puga inserir-hi una mena de clavilles que li permeten, 
més tard, aprendre i interioritzar l’esquema del signe generador Braillle. 

• Activitats d’aprenentatge de la postura correcta de seure per a iniciar l’aprenentatge, 
col·locar les mans i els dits correctament i fer lliscar amb suavitat les puntes dels dits, 
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evitant movimients incorrectes de dalt, baix, moviments rotatius constants al voltant dels 
punts en relleu i amb excessiva pressió. Són activitats motrius i tàctils perquè l’alumne 
aprenga i interioritze els esquemes grafomotrius del signe generador Braille. 

• Activitats de reconeixement i diferenciació de grups de punts en Braille, disposats en 
cel·les o utilitzant la pissarra Braille, semblant a la regleta groga, però amb una major 
quantitat de cel·les Braille. A partir d’ara el xiquet/a treballa grups de punts en Braille que, 
més tard, seran les lletres de l’alfabet, de manera que es fa ja una primera aproximació al 
reconeixement i la diferenciació de grups de punts iguals o diferents. 

 
9.2.2 Descripció de la lectura en Braille 
 

La metodologia és tàctil i es fa amb els palpissos dels dits índexs, que han d’explorar 
totes les línees de punts en relleu del text. Com qualsevol mètode de lectura sintètic, l’alumnat 
ha de conèixer i memoritzar les lletres de l’alfabet i, en aquest cas, aprendre els punts en 
relleu que corresponen a cada lletra, seguint l’ordre del Braille i incidint en les lletres en espill 
per a evitar confusions. 

 
Com en qualsevol mètode sintètic, però, i tenint present que estem davant una 

deficiència visual, hem de relacionar l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge amb un 
aprenentatge de lectoescriptura que, encara que parteix d’una metodologia sintètica, afavoreix 
l’adquisició i l’associació d’un llenguatge i un vocabulari lectoescriptor basat en la 
globalització de l’aprenentatge i en el significat del vocabulari. 

 
Podem accedir a la lectura en Braille mitjançant dues tècniques: 
 

• La lectura unimanual. L’exploració tàctil es fa amb una sola mà i sols llegeix el dit índex. 
És una tècnica molt més lenta en velocitat lectora i, en la majoria d’ocasions, comporta 
confusions de localització i d’orientació. 

• La lectura bimanual. L’exploració tàctil es fa amb les dues mans i els dos dits índexs. 
Aquesta tècnica, usada comunament en l’alumnat cec, implica una major velocitat lectora. 
En la lectura bimanual es fan les exploracions tàctils següents.  

 
⇒ Ambdós dits exploren conjuntament i llegeixen la mateixa línia. 
⇒ Cada dit explora individualment una part de la línia del text de la manera següent: 

els dits llegeixen la meitat de la línia; el dit dret continua llegint la línia, i 
l’esquerre retrocedeix per a buscar la línia següent. Quan el dit dret ha acabat de 
llegir la línia, busca el dit esquerre. 

⇒ Els dos dits exploren de manera conjunta: l’esquerre inicia la línia i es junta amb 
el dret per a llegir el centre de la línia. L’esquerre busca la línia següent i espera 
que el dret acabe de llegir la línia. 

 
Completem aquesta explicació amb el text següent: 
 

Activitats per a aprendre la lectura bimanual (Ruiz Ramírez i al., 1989): 
 
En una primera fase els dits índexs actuen com lectors junts. 
 
⇒ Es comença a llegir la primera línia amb els dits índex de cada mà junts. 
⇒ Quan s’arriba cap a la meitat de la línia, la mà esquerra retrocedeix i buscan la línia 

següent. 
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En una segona fase cada mà llegeix aproximadament la meitat de la línia del text 
 
⇒ El dit índex dret continua llegint i, quan acaba la línia, retrocedeix per a buscar la mà 

esquerra, que està llegint la línia següent. 
En aquest procés lector, cal evitar el retrocés, el fregament i l’excessiva pressió dels dits. 
 
 
9.2.3 Activitats de lectura en Braille 
 
• Activitats prèvies: el moviment i la pressió dels dits s’ha de fer amb suavitat, amb la 

posició del cos correcta, cal usar les dues mans i el moviment dels dits ha de ser 
sistemàtic. 

• Activitats per a diferenciar grups de punts i grups de lletres. 
• Lectura de grups de lletres i formació de paraules. 
• Completar punts que falten per a formar una lletra. 
• Completar punts que falten per a formar una paraula. 
• Formar frases curtes. 
• Associar a objectes la formació de paraules i completar amb l’explicació i la descripció 

oral qualsevol vocabulari de lectura. 
 

Cal tenir també present en el procés de lectura en les persones cegues els errors de 
lectoescriptura que poden ocasionar dislèxia: omissions de lletres i, fins i tot, de paraules 
curtes, rotacismes (d/j=           ), confusions ( j/g) i substitucions de lletres. 
 
9.2.4 Activitats d’escriptura en Braille 
 

Es pot fer el procés d’escriptura en l’alumnat amb ceguesa de la forma següent: 
 
9.2.4.1 Escriptura manual 
 

S’aprèn la tècnica manual en Braille amb exercicis, utilitzant la pauta que conté una 
reixa amb les cel·les Braille i el punxó per a puntejar les lletres de l’alfabet i escrivint de dreta 
a esquerra, invertint l’ordre del signe generador Braille:                      4.    1. 
                                                                                                        5.    2. 
                                                                                                        6.    3. 
perquè quan invertim el paper per a llegir els punts en relleu presenten l’orientació correcta i 
no en espill. aquesta inversió de les lletres en espill exigeix escriure de dreta a esquerra. 
 

Aquest aprenentatge comporta un ensinistrament en la pressió justa de les lletres amb 
el punxó i es caracteritza per una metodologia molt lenta i que provoca confusions de lletres 
quan llegim. 

 
9.2.4.2 Escriptura amb la màquina d’escriure Perkins 
 

És la tècnica d’escriptura més recomanable per a escriure les persones cegues, 
juntament amb el Braille parlat i que permet el següent: fer simultània l’escriptura i la lectura, 
implica un procés més ràpid i precís en qualitat de punts en relleu, elimina confusions 
espacials i és més útil per a fer operacions aritmètiques. La màquina Perkins consta de: 
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∗ 6 tecles : 1. dit índex esq.              .4 dit índex dret. 
                     2. dit mig esq.               .5 dit mig dret 
                     3. dit anula esq.            .6 dit anular dret 
      
     1 tecla espaiadora per als dits polzes. 
     1 tecla de retrocés. 
     1 tecla d’avançament o canvi de línia. 
 

La màquina d’escriure disposa d’un carro amb un sistema que ens avisa que falta poc 
per a acabar la línia, de manera que premem a continuació un botó per passar a la línia 
següent. Cal aprendre a col·locar correctament els dits sobre les tecles, de manera que premem 
totes les tecles alhora per a escriure la lletra. La màquina ha d’estar situada de forma paral·lela 
al cos per a poder fer el moviments dels dits de forma simultània i rítmica. 
 
 
 

(dibuix p 64 castellà) 
 
 
 
 
9.3 La tiflotecnologia 
 

En la intervenció educativa de les persones cegues i amb escassa visió cal destacar els 
avanços tecnològics que faciliten l’accés a la comunicació i la integració d’aquestes persones 
en tots els àmbits. 

 
La tiflotecnologia, com àrea en la intervenció educativa, aporta els mitjans tecnològics 

necessaris perquè les persones cegues pugen fer les tasques personals i escolars amb una 
major autonomia i amb una major qualitat que en fomente la plena integració social, educativa 
i laboral. 

 
L’ONCE, mitjançant, la seua Unitat de Tiflotecnologia, s’encarrega de l’avaluació, la 

importació i la reparació d’aparells i materials tecnològics i el foment de la investigació en 
aquest camp. 

 
Prenent com a base el projecte de tiflotecnologia del Centre de Recursos educatius 

“Espíritu Santo” d’Alacant, us desriurem un resum de les adaptacions tiflotecnològiques en la 
intervenció educativa en la ceguesa i escassa visió. 
 
◊ Braille parlat. Aparell amb teclat Braille i amb veu sintètica. Aquest processador de textos 

es considera com un ordinador personal que permete emmagatzemar la informació que es 
va escrivint en els fitxers creats. Aquest processador de textos pot ser connectat a una 
impressora que converteix el text escrit en Braille en lletra en tinta. 

◊ La línia Braille. És un dispositiu que es connecta a l’ordinador i que permet llegir en el 
sistema Braille la informació que apareix en la pantalla de l’ordinador mitjançant una línia 
amb cèl·lules Braille, composta de 80 caixetins Braille més quatre caixetins addicionals. 

◊ Thermoform. Aparell elèctric que reprodueix en relleu, sobre els fulls de plàstic, formes, 
figures i textos escrits en Braille. 
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◊ Optacon. Aparell que permet a les persones cegues accedir a la lletra impresa. Consisteix 
en una lent i cèl·lules fotoelèctriques que transformen cada signe d'un text en vibracions 
tàctils. 

◊ Adaptacions amb eixida de veu. Són dispositius que possibiliten l’accés a la informació 
donada per l’ordinador a través de l’eixida de veu. La persona cega va verbalitzant la 
informació que té en l’ordinador o que en aquell moment està introduint amb el teclat. 

◊ Llibre parlat. Magnetòfon gravador reproductor de tot tipus de textos i que permet 
utilitzar una lectura verbalitzada. 

◊ Calculadora científica parlant. 
◊ Materials de matemàtiques. Caixa aritmètica, l’àbac i el cubaritme. 
◊ Materials de dibuix. Taulers de plastilina (el xiquet/a fa dibuixos amb els seus dits, llapis, 

cera grossa), taulers de feltre (l’alumne hi col·loca un plec de paper Braille o una làmina de 
plàstic i pressiona amb un punxó o un compàs. 

 
 
9.4 Intervenció educativa en l’ambliopia 
 

Tota deficiència visual es caracteritza per una reducció de la informació que el xiquet 
rep de l’ambient. Per això no pot rebre i percebre totes les claus sensorials que la informació 
visual els transmet per a la construcció del coneixement. Tota intervenció educativa s’ha de 
centrar en la finalitat que el xiquet/a ambliope aprofite des d’edats inicials la resta de visió de 
què disposa, ja que la resta visual no sols és útil, sinó que es pot educar i s’ha de fer. 

 
 
 

 

 

“Cuanto más se mira, más mira el niño, especialmente de cerca; tanto 
más se estimula su cerebro, más información posee, más y mejor se ve”. 
(Barraga, 1975). La percepción visual es un proceso decisivo que se 
relaciona más con la capacidad de aprendizaje del niño que con su 
condición visual". (Barraga). 

 
 

9.4.1 Bases pedagògiques de la intervenció educativa en l’ambliopia 
 

Els objectius de la intervenció educativa són aquests: 
 

• Que l’alumnat aprenga a veure a través d’activitats individuals específiques, utilitzant 
materials i programes d’ampliació de la imatge i els objectes. 

• Desenvolupar en els xiquets/es la capacitat visual a través de programes d’entrenament de 
la percepció visual. 
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9.4.2 Estratègies i activitats d’intervenció 
 
9.4.2.1 Activitats d’estimulació visual 
 

Mitjançant estratègies d’estimulació visual dirigides i sistematitzades, es pretén 
ensenyar i aprendre a veure, prenent conciència de l’estímul visual. L’alumnat amb visió 
reduïda necessita aprendre a mirar, a descobrir i investigar amb la vista residual, a discriminar 
formes, contorns, figures, a enfocar la vista sobre els detalls dels objectes, necessita aprendre i 
tenir davant seqüències visuals ordenades i sistematitzades mitjançant técniques i estratègies 
d’estimulació visual. 

 
A continuació esmentem les tècniques més utilitzades en aquesta àrea d’intervenció: 

 
9.4.2.1.1 Programa d’ensinistrament perceptivovisual “Mira y Piensa”  
 
Chapman i Tobin. (Centre de rehabilitació de l’ONCE). 
 

Un ensinistrament en la visió residual baixa de l’alumnat pot millorar-ne la 
discriminació i la percepció de models. Les àrees didàctiques d’aquest programa són aquestes: 

 
--Percepció espacial. 
--Percepció de moviments. 
--Percepció de l’objecte.--Percepció de formes i contorns i percepció del color.. 
 
9.4.2.1.2 Programa per al desenvolupament de l’eficiència en el 

funcionament visual.  
 
Barraga, Collins i Hollins. 
 

Es basa en el desenvolupament de funcions visuals mitjançant la presentació d’una 
sèrie de tasques visuals i en condicions ambientals diferents. Les funcions visuals són 
aquestes: 

 
--Funcions visuals óptiques. Fixació, seguiment, acomodació, enfocament i moviment dels 
ulls. 
--Funcions opticoperceptives. Distingir, reconèixer i usar objectes mitjançant exploracions. 
--Funcions perceptivovisuals. Distingir, identificar i reproduir figures. Recordar detalls de 
dibuixos. Percebre relacions en dibuixos. 
 
9.4.2.1.3 Programa per al desenvolupament de la percepció visual (PDPV) 

 
Frostig, Horne i Miller. L’ensenyament de la percepció visual es desenvolupa 

simultàniament la percepció de les sensacions, el llenguatge, el record i el pensament. 
Presenta cinc facultats que hem de treballar: 

 
    --La coordinació visomotora. 
    --La percepció figura-fons. 
    --La constància perceptual. 
    --La percepció de la posició de l’espai. 
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    --La percepció de les relacions espacials. 
 
9.4.2.1.4 Programa de reeducació de l’organització perceptivovisual 
(PROPV) 
 
Malesys i Fauquembuergue, prenent com a base el model perceptiu piagetià, plantegen la 
intervenció per a: 
 
     --Permetre que l’alumnat puga construir la seua experiència des del seu nivell 
sensitivomotriu.  
     --Tenir en compte les capacitasts personals de l’alumnat i el de poder retornar a etapes 
anteriors quan escau.  
 
 
9.4.2.2 Activitats de Coordinació visomotriu 
 

Activitats que pretenen desenvolupar i exercitar en l’alumnat ambliop la capacitat de 
coordinació visual amb totes i cadascuna de les parts del cos. 

 
∗ Manipular objectes, classificar-los segons criteris, utilitzar-los i canviar de posició. 
∗ Fer construccions imitant models. 
∗ Tallar, pegar, cosir, enfilar, picar, traçar, acolorir, inserir i enganxar. 
∗ Identificar parts del cos, localitzar-les, imitar postures i descriure la posició en l’espai. 
 
 
9.4.2.3 Lectura i escriptura 
 

Els xiquets/es amb ambliopia no necessiten aprendre a llegir i a escriure amb el 
Braille, però tot depèn del diagnòstic en els camps d’eficiència i potencial residual, del tipus 
de fixació que presente i dels factors de risc. Per això hem de determinar l’opció de lectura i 
d’escriptura en tinta i dur a terme, més que un mètode concret, uns criteris d’actuació i 
condicions metodològiques específiques: 
 
• Claredat en el traçat i en la inclinació de les lletres i les grafies presentades a l’alumnat, 

per a evitar confusions en el reconeixement i evitar adornaments superflus en les lletres. 
• Uniformitat en les lletres, grandària i grossor de la impressió; paper pautat per a centrar la 

lletra i la paraula, traços que no siguen fins ni excessivament grossos. 
• Hem d'utilitzar una correcta unió entre les lletres d’una paraula i posteriorment entre 

frases. Amb això evitarem la tendència a muntar les lletres dins una paraula o, en altres 
casos, a separar-les massa. 

• El paper ha de ser blanc i opac, i mai no ha de ser satinat o brillant, ja que no afavoreix la 
impressió. 

• Que el paper i l’escriptura oferesquen el major contrast possible: paper blanc i lletra en 
tinta negra amb retoladors negres i no de colors. 

• Que la lletra escrita en tinta no passe al revers del full. Per això és tan important un paper 
consistent i opac. 

 
A continuació us presentem una sèrie d’exercicis generals ⎯però complets i molt 

enacertats⎯ que podrem utilitzar en la metodologia de lectoescriptura que estem duent a 
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terme amb l’alumnat amb ambliopia. Es tracta d’una traducció feta per l’ONCE el 1988: El 
adiestramiento de la visió subnormal (Backman): 
 
9.4.2.4 Exercicis i activitats d’ensinistrament per a un millor ús de la visió 

residual i el moviment dels ulls 
 
9.4.2.4.1 Exercicis de fixació paracentral 
 

Paraules o línies de text amb línies de fixació (línies paral·leles i horitzontals que van 
per damunt o per davall de la paraula o el text). Comencem amb lletres, paraules i més tard 
amb línies de textos. Són exercicis indicats per a alumnat amb deficiència visual central que 
permeten utilitzar un millor angle de fixació. 

 
9.4.2.4.2 Exercicis de fixació 
 

Paraules que es presenten en columnes separades i que ha de llegir l’alumnat 
controlant al màxim el moviment ocular i el moviment del cap. S’hi ha de presentar també 
paraules separades formant un text. 

 
9.4.2.4.3 Exercicis per a entrenar el camp de fiació. 
 

Paraules i textos de longitud diferent de manera que passen d’un camp de fixació curt 
a un camp de fiació ampli. 
 
9.4.2.4.4 Exercicis de canvi de línia. 
 

Lectura de textos amb pocs punts de fixació que de mica en mica augmentarem en 
longitud de la línia i que, més endavant, anirem intercalant canvis de línies. 

 
9.4.2.4.5 Exercicis d’atenció i concentració. 
 
◊ Davant una sèrie de paraules, buscar unes lletres concretes. 
◊ Identificar errors ortogràfics o omissions en paraules. 
◊ Descobrir i identificar paraules que es repeteixen en un text, o paraules iguals a la donada. 
◊ Descobrir i identificar paraules molt paregudes, però diferents. 
◊ Comptar les vegades que es repeteix una mateixa paraula. 
◊ Separar paraules que estan escrites totes juntes en un text. 
◊ Completar paraules que falten en un text. 
◊ Formar paraules amb lletres que es presenten desordenades. 
◊ Fer sopes de lletres, mots encreuats, activitats molt adequades en tot procés de 

lectoescriptura. 
◊ La resta d’activitats de lectoescriptura que faça l’alumnat en l’aula per a treballar la 

comprensió i l’expressió oral. 
 
9.4.2.5 Estratègies d’il·luminació i ampliació de la imatge 
 

Hem de propiciar que l’ambient d’aprenentatge de l’alumnat ambliop siga adequat 
perquè el seu funcionament visual siga l’òptim: 
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La il·luminació ha de ser l’adequada: 
 
◊ Els canvis bruscos de lluminositat i l’enlluernament pertorba i redueix la visibilitat. 
◊ La llum ha de provenir de dalt i de darrere i ha d’anar dirigida a la tasca que està fent 

l’alumnat. 
◊ El professorat, quan està amb l’alumnat, no s’ha de situar mai entre la llum i l’alumnat. 
 
L’ampliació de la imatge pot ser necessària i es pot obtenir amb aquests mitjans: 
 
◊ Augmentant les dimensions de la imatge amb l’ampliació de l’objecte. 
◊ Apropant l’objecte als ulls. 
◊ Augmentant òpticament la imatge de l’objecte amb auxiliars òptics: 
--Amb lents còncaves i convexes. 
--Amb lupes, que consisteixen en una lent convexa situada entre l’objecte i l’ull, que 
determina una imatge virtual dreta i ampliada. 
 

Els tipus de lupes poden ser: 
 

Lupes manuals: són d’ús més conegut i són indicades en casos d’alumnat que utilitza ulleres 
normals per a tot tipus d’activitats, excepte per a la lectura. 
Lupes fixes i telescopis: per a fer tasques de lluny. Poden ser monoculars o binoculars. 
La telelupa: consisteix en un circuit tancat de televisió amb una càmera de vídeo que transmet 
la imatge a la pantalla de televisió. Poden ampliar la imatge fins a 30 ampliacions. 
Les ampliacions per fotocòpia: amb açò es poden obtenir els llibres en macrotipus. 
 

A continuació us presentem una sèrie d’imatges de materials del Centre de l’ONCE 
d’Alacant. 
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