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DEFINICIÓ DE TERMES
(Traduït dels “Textos Reunidos” de la Dra. Barraga)

Les següents definicions van ser extretes de diverses fonts i s’inclouen per 
assegurar una exacta interpretació i comprensió dels termes que es presenten 
en el programa.

Acomodació: procés d’adaptació de l’ull per canviar de focus per veure amb 
claredat a diferents distàncies.

Associació visual: percebre una relació lògica entre coses concretes similars, 
representades o simbòliques.

Atenció visual: mantenir la mirada en objectes o dibuixos.

Camp visual: àrea d’espai físic visible quan el cos, el cap i els ulls estan fixos.

Consciència visual: coneixement de la presència d’alguna cosa en el camp 
visual.

Contrast: relativa diferència entre foscor i claredat en els objectes observats.

Diferència figura-fons: habilitat per discriminar figures separades del fons.

Discriminació: habilitat per distingir en/o entre objectes vistos.

Enfocament: adaptació de l’ull(s) per fer convergir els raigs de llum i 
aconseguir una imatge més clara.

Esquema: disseny de parts integrades percebudes com un tot.

Exploració visual: acurada inspecció visual de les coses o del medi.
 
Figura: conjunt de línies corbes o rectes unides que representen una cosa 
determinada amb detall interior.

Figura abstracta: esquema o dibuix que no té una representació específica 
d’una cosa coneguda i en la qual els traços es presenten en tal forma que 
poden ser percebuts com a figures completes separades del tot.

Fixació: dirigir l’ull(s) a un punt determinat.

Funció visual: acció fisiològica del sistema visual en resposta a l’objecte 
observat.

Funció òptica: habilitat que es relaciona amb el control i l’ús dels músculs 
interns i externs i les estructures de l’ull.

Identificació: acció de nomenar o de seleccionar una cosa en particular.



Imitar: copiar o mirar accions realitzades per una altra persona o 
representades en dibuixos.

Informació visual: coneixement del medi i de les coses adquirit a través de la 
vista.

Memòria visual: conservació i record d’experiències passades rebudes a 
través de la vista.

Mirar: acte d’usar els ulls per buscar i examinar coses visibles.

Objectes concrets: objectes reals que poden ser tocats o vistos.

Òptic(a): estructures dels ulls que permeten el control dels raigs de llum per 
mirar.

Orientació espacial: percebre la posició relativa de les persones i de les coses 
en l’espai.

Part-tot: veure i percebre les parts individuals combinades en un tot integrat.

Percepció visual: habilitat per comprendre, interpretar i usar la informació 
visual.

Percepció de llum: resposta pupil·lar a la llum que arriba a l’ull o pròxima a 
aquest.

Reconeixement: indicació de què el que es veu ha estat vist anteriorment o és 
conegut.

Reflex de llum: llum que torna una superfície o objecte.

Seguiment: seguir amb els ulls i/o el cap el moviment d’un objecte mantenint el 
cos fix o en moviment.

Símbol: signe convencional o familiar que representa una cosa coneguda.

Sistema visual: components de l’ull, nervi òptic, cervell i vies associades que 
participen del procés de veure i mirar.

Visomotriu: control i manipulació dels moviments del cos en relació amb el 
que s’observa.


