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Introducció  

Si donem una mateixa imatge a diferents subjectes i els hi preguntem què és el que veuen, 

observarem que hi ha diferents respostes. I això per què és? En aquest treball es dóna 

resposta a aquesta pregunta, així doncs, explica com nosaltres analitzem la realitat amb la 

visió i tots els factors que intervenen, un d’ells molt important és l’edat.  

Hipòtesi  

El neurodesenvolupament modula la percepció visual dels humans afavorint el  

reconeixement de diferents maneres en nens i adults en funció del tipus d’estímul. 

Objectius  

Descobrir la relació entre el sistema nerviós i la visió i entendre el funcionament del sistema 

nerviós en la percepció visual.  

El desenvolupament d’un test psicològic amb llenguatge de programació. Amb aquest 

disseny he estudiat les pareidolies facials, una part important per la part pràctica del 

projecte. 

Metodologia  

Aquest treball es divideix en dues parts: la teòrica i la pràctica.  

La part teòrica s’agrupa en dos blocs. En el primer he explicat la fisiologia de l’ull i la del 

cervell. També, les dues vies del cervell en el còrtex visual primari, fonamentals en el 

procés de percepció, com també l’atenció. El segon bloc se centra en les lleis lògiques de 

visió que segueix el cervell, anomenades les Lleis de Gestalt, a l’hora d’agrupar què veu.   

La part pràctica té com a objectiu demostrar la hipòtesi. Per això, he passat dos tests a 

diferents grups d’edat escolars. Tots dos amb un mateix paradigma experimental per tal 

que les dues úniques variables a estudiar siguin l’edat 

i el temps de reacció dels subjectes. El primer test té 

com a estímul les pareidolies facials i sis subjectes de 

5,10,15 i 18 anys m’havien de dir si veien una cara, 

clicant el botó dret de l’ordinador, o si no veien cap cara, clicant el botó esquerre. Per poder 



fer aquesta prova, he 

creat un test psicològic 

amb llenguatge de 

programació amb el 

software GNU Octave i 

PsychotoolBox.  

El segon, el test VOSP, 

consistia que els 

subjectes m’havien de 

dir si veien una creu; després, a partir d’unes siluetes, què és el que veuen; i finalment, 

d’entre quatre formes només una era un objecte real, i m’havien de dir quin objecte veien. 

Va ser una prova manual i per la captació dels resultats vaig fer una graella.  

Resultats  

A l’hora d’analitzar el test de pareidolies facials, el tipus d’anàlisis fet va ser una anàlisi de 

la Variància (ANOVA). Es va poder observar que clarament hi ha diferències significatives 

entre els grups respecte al temps de reacció per respostes correctes i els de 5 anys són 

significativament més lents que tots els altres grups i tenen més errades.  

En canvi, per poder analitzar el test Vosp es va fer un test de Mann-Whitney. Tot i que no 

demostra que les diferències siguin estadísticament significatives en el percentatge 

d’encerts en el reconeixement, hi ha una tendència del temps de reacció en respostes error 

dels més petits, donat que els nens són 35 més lents amb una mitjana de 2.2 segons per 

imatge, quan els adults tenen 1.5 segons.  

Conclusions  

Amb la realització del treball he pogut comprovar la meva hipòtesi. La part pràctica ha 

ensenyat que els nens d’edat més jove requereixin més temps, això va a favor del fet que 

les estructures cerebrals implicades en el processament dels diferents estímuls no són tan 

madures i necessiten més temps. El volum de subjectes ha estat petita i això no ajuda a 

poder treure grans conclusions, però suficient per extreure les desitjades. 

Gràcies a aquest treball, he pogut assolir tots els meus objectius amb èxit i he après que la 

percepció és un procés complex que depèn del coneixement previ que tenim, l’atenció i la 

maduració de les parts implicades. A més, he après nous coneixements, tant  teòrics com 

pràctics, ja que jo mai havia utilitzat un software de programació i ha sigut un reto que l’he 

sabut afrontar. Ha sigut una experiència molt plena per mi i estic segura que em servirà en 

futurs projectes.  
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