
(Material adaptat per Marta Codina a partir de la
"Plantilla de Observación de Conductas Visuales", de la Dra. Natalie Barraga).

ADAPTACIÓ DE LA "PLANTILLA DE OBSERVACIÓN DE CONDUCTAS VISUALES", 
DE LA DRA. NATALIE BARRAGA.

NOM: ...........................................................

DATA DE NAIXEMENT: .................... CURS ESCOLAR QUE REALITZA : ...........

DÈFICIT VISUAL: ..................................................

AGUDESA VISUAL: 

ULL DRET: .............................................

ULL ESQUERRE: ...................................

DATA DE L’OBSERVACIÓ (inici i final, si s’escau): ........................................

SIGNES DE NOTACIÓ:     

Sí + Dia D
No - Nit N
Inconsistent ? Dins I
No observat Fora F

I. ACTITUD DAVANT DE LA VISIÓ                 

1. Es percep a si mateix com a cec.............................

2. Es percep a si mateix com amb visió 
normal................................... ..................................        

3. Es conscient de l'habilitat de veure coses................

4. Es resisteix a atendre l'estímul visual.......................

5. Té interès en mirar....................................................

6. Atén i mira sempre.................... ...............................

7. Mostra curiositat per objectes visuals ......................

8. Fa preguntes sobre el que ha observat visualment..            

9.Percep de manera realista les limitacions 
visuals..........................................................................

10. Es percep a si mateix com que utilitza de vegades 
la visió de manera efectiva............................................               
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(Material adaptat per Marta Codina a partir de la
"Plantilla de Observación de Conductas Visuales", de la Dra. Natalie Barraga).

II. UTILITZACIO D’AJUDES VISUALS               

1. Utilitza ulleres (especificar tipus)........................................................              

2. Utilitza ulleres amb filtres de llum......................................................              

3. Utilitza ulleres només de prop..................................              

4. Utilitza ulleres només de lluny...................................              

5. Utilitza lupes per veure objectes petits...................................              

6. Utilitza lupa per llegir la lletra impresa.................................

7. Utilitza telescopi per lluny..........              

8. Utilitza lupa TV......................              

9. Utilitza ajudes òptiques combinades (especificar)............    

III. ÚS DE LA VISIÓ   
                             

A. General                            

1. Tracta d'utilitzar la visió....................              

2. Utilitza la visió selectivament.................

3. Utilitza només la visió central..................

4. Utilitza només la visió perifèrica..............

5. Utilitza la visió central i la perifèrica...............

6. Distingeix colors.....................................

7. Tracta d'utilitzar la visió per gairebé tot......................................                

8. Mostra direccionalitat visual:  

a. d'esquerra a dreta...............              

b. de dalt a baix...................              

c. en direcció agulles rellotge.....              

d. en direcció oposada agulles del rellotge...................              

e. diagonalment.....................              
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(Material adaptat per Marta Codina a partir de la
"Plantilla de Observación de Conductas Visuales", de la Dra. Natalie Barraga).

9. Observa objectes grans (taula, cadira).            

Distància aproximada.....................              

10. Observa objectes petits (de taula).

Distància aproximada.....................              

11. Calcula distàncies properes. Es capaç d'abastar un objecte sense 

temptejar.....         

12.Veu material imprès.

Mida ................. 

Distància aproximada..................................              

13. Aixeca el material de lectura. 

A quin angle....................................              

14. Mou el material per veure'l..........              

15. Observa objectes i materials globalment...............................              

16. Observa objectes i materials per parts....................................              

17. Pot mantenir l'atenció visual.

Temps aproximat................................              

B. Dins                                                        

1. Pot localitzar una font de llum natural (finestra).......................              

2. Pot localitzar una font de llum  artificial...............................              

3. Abasta objectes que estan a distància dels seus braços................              

4. Es mou cap a objectes a 1,50 m de distància...............................              

5. Es mou cap a objectes a més de 1,50 m de distància............................ 

6. Pot evitar un obstacle fix abans de tocar-lo (mobles, barana, banc...)....... 

7. Pot evitar un obstacle en moviment abans de tocar-lo (altres nens).......... 

8. Pot imitar postures i/o gestos:                                                      

a. A distància dels seus braços o menys...............................              

b. A 1,50 m.........................              

c. A 3 m............................              

d. A més de 3 m (indicar distància).................................              
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(Material adaptat per Marta Codina a partir de la
"Plantilla de Observación de Conductas Visuales", de la Dra. Natalie Barraga).

9. Pot identificar una persona coneguda per les faccions: 

a. A distància dels seus braços o menys...........................

b. A 1,50 m.........................              

c. A 3 m............................              

d. A més de 3 m. (indicar distància).....................

10. Pot veure la direcció d’una escala mecànica...................

11. Pot veure per manejar un ascensor........              

12. Pot veure un seient buit:                               

a. A l'autobús....................              

b. En una sala coneguda.............              

c. En una sala desconeguda..........              

C. A fora                                                     

1. Pot atendre a una sobtada llum brillant (passar d'ombra a sol, focus)...... 

2. Pot atendre a una llum brillant constant...................... 

3. Pot localitzar la font de llum........              

4. Pot detectar objectes grans en moviment (cotxes, bicicleta, persones):  

a. A distància dels seus braços o menys...............................              

b. A 1,50 m.........................              

c. A 3 m............................              

d. A més de 30 m (especificar)...........................              

5. Pot detectar objectes petits (pilota, gos, cotxe de joguina) en moviment:       

a. A distància dels seus braços o menys...............................              

b. A 1,50 m.........................              

c. A 3 m............................              

d. A més de 30 m (especificar)...........................             

6. Pot detectar la presència d'objectes fixos grans (cotxe, bústia, quiosc):   

a. A distància dels seus braços o menys...............................              

b. A 1,50 m.........................              

c. A 3 m............................              

d. A més de 30 m (especificar)...........................              

4



(Material adaptat per Marta Codina a partir de la
"Plantilla de Observación de Conductas Visuales", de la Dra. Natalie Barraga).

7. Pot detectar la presència d'objectes petits fixos (paperera, test, barana): 

a. A distància dels seus braços o menys...............................              

b. A 1,50 m.........................              

c. A 3 m............................              

d. A més de 30 m (especificar)...........................              

8. Pot identificar objectes grans fixos:

a. A distància dels seus braços o menys...............................              

b. A 1,50 m.........................              

c. A 3 m............................              

d. A més de 30 m (especificar)...........................              

9. Pot descriure amb detall objectes grans fixos:                             

a. A distància dels seus braços o menys...............................              

b. A 1,50 m.........................              

c. A 3 m............................              

d. A més de 30 m (especificar)...........................              

10. Pot distingir la gespa de la vorera................................              

11. Pot evitar obstacles fixes abans de tocar-los................................              

12. Pot veure les diferents alçades de les voreres..............................              

13. Pot veure en general una pilota de 10 cm de diàmetre en l'aire.............. 

14. Pot veure en l'aire una pilota de 30 cm de diàmetre........................              

15.  Pot  reconèixer  característiques  de  les  persones  (sexe,  alçada,  cabell, 

faccions)..........................              

16. Generalment pot identificar semàfors de nit...................................              

17. Generalment pot identificar semàfors de dia...................................   

18. Pot utilitzar senyals visuals per seguir una direcció..............

19. Pot veure senyals visuals (creu de farmàcia, telèfon...):  

a. Aturat...........................              

b. Mentre camina....................              

c. Des d'un vehicle en moviment.....              

20. Pot veure si la vora de la vorera:              

a. És recta.........................              

b. És inclinada.....................              

c. És arrodonida....................              
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(Material adaptat per Marta Codina a partir de la
"Plantilla de Observación de Conductas Visuales", de la Dra. Natalie Barraga).

21. Pot veure senyals: 

a. De tràfic........................              

b. Nom de carrers...................              

IV. RECURSOS EN LA TASCA VISUAL        

1. En materials nous depèn del tacte..........................                  

2. Utilitza la visió després d'haver-se orientat tàctilment......................              

3. Utilitza la visió després de l'orientació verbal.............................              

4. Inclina el cap (especificar posició)............................              

5. Acluca els ulls per mirar objectes llunyans.................................              

6. Acluca els ulls per mirar objectes propers..................................              

7. Tira el cap endavant per mirar objectes propers..............................              

8. Tira el cap endavant per mirar objectes llunyans.............................              

9. Manté el cos en rígid en mirar objectes propers..............................              

10. Manté el cos en rígid en mirar objectes llunyans.............................              

V. PREFERÈNCIA D'IL·LUMINACIÓ                                   
                                                                 

A. Llum natural:                                               

1. S'estima més controlar-la: 

a. Utilitzant ulleres...............              

b. Posant cortines a la finestra....              

c. Utilitzant una visera / barret...              

d. Cercant zones d'ombra............              

e. Desplaçant-se cap a la font de llum...............................

f. Creant zones d'ombra.............              

g. Enfrontant la font de llum.......              

h. Allunyant-se de la font de llum..              

i. D'altra manera (especificar).....              
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(Material adaptat per Marta Codina a partir de la
"Plantilla de Observación de Conductas Visuales", de la Dra. Natalie Barraga).

B. Llum artificial:                                            

1. S'estima més la difosa:  

a. A nivell alt d'il·luminació......              

b. A nivell mig d'il·luminació......              

c. A baix nivell d'il·luminació.....              

d. D'altra manera (especificar).....              

2. Direcció preferida:    

a. Esquerra.........................              

b. Dreta...........................              

c. De darrera.......................              

d. De davant.......................              

e. A nivell dels ulls...............              

f. Per sobre del cap................              

g. Per sota del cap.................              

h. Altra (especificar)..............              

3. Grau d'intensitat     

a. Alt..............................              

b. Mig..............................              

c. Baix.............................              

d. Altre (especificar)..............              

3. Prefereix combinació de llum difosa i directa..............................       

Comentaris i observacions:
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