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A què són deguts els problemes de visió més habituals? 
 
 
Objectius  
 

• Relacionar els canvis en la longitud antero-posterior de l’ull amb la miopia i la 
hipermetropia 

• Descriure les modificacions en l’enfocament de les imatges que es produeixen en  la 
miopia i  la hipermetropia  

• Decidir quin tipus de lent (convergent o divergent) es necessita per corregir la miopia o 
la hipermetropia 

 
Descripció de la proposta  
 
Es proposa treballar amb una maqueta o model fisiològic d'ull que permet simular la formació 
d'imatges en l'ull humà aconseguint l'enfocament a diferents distàncies gràcies a u cristal·lí de 
focus variable. La maqueta també permet representar dos dels principals problemes de visió: la 
miopia i la hipermetropia. 
L'alumnat explora i descriu les diferències observades respecte a la formació de la imatge en 
funció de la variació del diàmetre antero-posterior del model d'ull. A més, ha de predir primer i 
comprovar després amb quin tipus de lent es pot corregir un o un altres problemes de visió. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Les persones amb miopia tenen una bona visió dels objectes propers, però no dels objectes 
llunyans. Es produeix un enfocament anormal de la llum que entra a l'espai ocular. Això, 
provoca una visió borrosa dels objectes situats a llarga distància. 
L'ull miop enfoca els objectes per davant de la retina, per un augment relatiu de la longitud de 
l'ull (miopia axial), que és la més freqüent, o bé per un augment de la refracció dels seus 
elements interns (miopia refractiva). En el model que manipulen els alumnes només se simula 
la miopia axial. 
La miopia axial és la més nombrosa, comença generalment a la infantesa o la pubertat i 
acostuma a augmentar fins als 20-24 anys. 
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Les persones amb hipermetropia tenen una bona visió de lluny, però no de prop. 
L'ull hipermetrop és relativament més curt (en el seu eix antero-posterior) i enfoca els objectes 
darrere la retina, la qual cosa dificulta la visió de prop però aconsegueix una excel·lent visió de 
lluny. Gràcies a l'acomodació del cristal·lí els infants i els joves poden llegir, però amb esforç. 
Aquest cansament visual produeix un rebuig inconscient de la lectura i fracàs escolar. 

 
Recursos emprats  
 
Model fisiològic d’ull. Es pot demanar en préstec al CESIRE. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 

Ull miop (dalt) i correcció de la miopia 
amb lents divergents (a baix) 
Font: 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Miopia#/me
dia/File:Myopia.svg 
 

Ull hipermetrop (dalt) i correcció de la 
hipermetropia amb una lent convergent 
(a baix). Font: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c
ommons/thumb/f/f3/Hypermetropia.svg/
500px-Hypermetropia.svg.png 
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Es tracta d’una activitat que pot realitzar tot l’alumnat. 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball 
Material pel professorat: Descripció, muntatge i manteniment de la maqueta. 
 
Autoria 
 
Adaptat del protocol del CDEC “Model fisiològic d’ull” d’Àngels Ferrer 
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