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Resum
En els di fe rents es tu dis que s’han rea lit -

zat so bre la la te ra li tat, po dem cons ta tar

les di ferè ncies exis tents pel que fa al

con cep te, per què no tots els au tors que

l’han es tu dia da li han do nat un ma teix

en fo ca ment: s’ha de fi nit des d’un punt

de vis ta quan ti ta tiu (Pie ron), però tam bé 

des d’un punt de vis ta més qua li ta tiu

(Ha rris, Hil dreth). Alguns cen tren el seu

tre ball en el mem bre su pe rior (Au zias,

Pe ters, Mes bah i d’al tres, Oldham i

Armstrong.), d’al tres in clouen el mem -

bre in fe rior i/o l’ull (Zaz zo, Ga li fret-Gran -

jon, Ler bert, Ha rris, Lee i d’al tres) i uns

pocs l’o re lla o la llen gua (Mo rais i Ber tel -

son, Khal fa, Ric ketts i d’al tres, To ma tis i 

Su bi ra na). Per tot ple gat, la for ma de va -

lo ra ció de la la te ra li tat di fe reix (qües tio -

na ris, amb una res pos ta oral o es cri ta;

tests, on hi ha una ma ni pu la ció) igual

com les for mes uti lit za des per tro bar els

coe fi cients de la te ra li tat.

Ha vent apro fun dit en el tema, pro po sem

un test nou i in te res sant, com post de

12 pro ves de l’àmbit de l’Educació Fí si ca i 

amb ma te rial de fàcil ad qui si ció, amb les

quals tro ba rem cinc coe fi cients de la te ra -

li tat (mem bre su pe rior, mem bre in fe rior,

ocu lar, sen tit de gir i cor po ral) i da des so -

bre l’esquema cor po ral, l’equilibri i la

coor di na ció del sub jec te.

Introducció

No tots els au tors que han rea lit zat es tu -

dis de la te ra li tat han do nat un ma teix en -

fo ca ment al con cep te. Uns l’han de fi ni da

des d’un punt de vis ta quan ti ta tiu, com

Pie ron (1968), en can vi d’altres des d’un

punt de vis ta més qua li ta tiu, com Hil dreth 

(1949) i Ha rris (1961).

Alguns se cen tren en el mem bre su pe rior

(Au zias, 1977; Pe ters, 1998; Mes bah i

d’altres, 1997; Oldham i Armstrong,

1999) o in fe rior (Gab bard i Ite ya,

1996). Uns al tres, tan ma teix, in clouen el

mem bre in fe rior i l’ull (Zaz zo, 1984; Ga li -

fret-Granjon, 1984; Ler bert, 1977; Ha -

rris, 1961; Lee i d’altres, 1979). I al guns, 

l’orella (Arnold, 1970; Mo rais i Ber tel son, 

1975; Khal fa, 1998; Ric ketts i d’altres,

2000) i tam bé la llen gua (Su bi ra na 1952; 

To ma tis, 1963).

Con cep tes de la te ra li tat

Als di fe rents es tu dis que s’han rea lit zat

so bre aquest tema, po dem cons ta tar les

di ferè ncies exis tents pel que fa al con cep -

te. Uns te nen un con cep te bàsi ca ment

quan ti ta tiu i ba sen els seus es tu dis en el

nom bre de ve ga des que una per so na usa

un cos tat en front de l’altre, tant a ni vell

d’extremitat su pe rior, (és el cas de la ma -

jo ria d’estudis) com a ni vell d’extremitat

in fe rior i ull (cal in di car que hi ha es tu dis,

en ca ra que pocs, so bre el pre do mi ni la te -

ral en al tres parts cor po rals, com ara

l’orella o la llen gua). Altres es tu dis es ba -

sen en as pec tes més qua li ta tius, i ob ser -

ven la ma jor ha bi li tat o ap ti tud d’un cos tat 

en front de l’altre.

Una de fi ni ció amb pre do mi ni quan ti ta tiu, 

que in clou el mem bre su pe rior, l’ull i el

mem bre in fe rior, és la de Pie ron (1968)

que la de fi neix com: pre do mi ni d’u na mà

so bre l’al tra, d’un ull so bre l’al tre, cosa

que de ter mi na des tres/es que rrans i ma -

nuals/ocu lars; con clou que aques ta do -
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Abstract

In the various studies carried out on

laterality we can point out the existing

differences in respect to its concept, given

the same focus. it has been defined from a 

quantitative point of view (Pieron), but also 

from a more qualitative point of view

(Harris, Hildreth). Some base their work on 

the upper limb (Auzias, Peters, Mesbah

and others, Oldham and Armstrong),

others include the lower limb and/or the

eye (Zazzo, Galifret-Granjon, Lerbert,

Harris, Lee and others) and the least in

hearing or speaking (Morais and Bertelson, 

Khalfa, Ricketts and others, Tomatis and

Subirana). For all that the manner of

evaluation of laterality differs

(questionnaires, with an oral reply or

written; tests, where exists a

manipulation) as well as the forms used to 

define the coefficients of laterality.

In an in-depth study we propose an

interesting and new test made up of

12 tests in the ambit of physical education 

and with easily acquired material, with

which we define the 5 coefficients of

laterality (upper limb, lower limb, eyesight, 

body and spinning sense, and facts about

body make-up, balance and the subject’s

coordination.

Key words
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minà ncia tam bé es tro ba als mem bres in -

fe riors. Una al tra de fi ni ció, que en pre do -

mi ni és quan ti ta ti va però en ca pa ci tat és

qua li ta ti va, és la que va fer A.J. Ha rris

(1961), que afir ma que pre do mi ni la te -

ral, o la te ra li tat, sig ni fi ca la uti lit za ció

pre fe rent i la su pe rior ap ti tud d’un cos tat

del cos da vant de l’al tre. Per a ell, tot in -

di vi du ten deix a ser des tre o es querrà, a

ser vir-se per pre di lec ció per so nal de l’ull

dret o de l’es que rre. Una de fi ni ció cla ra -

ment qua li ta ti va és la d’Hil dreth (1949),

que con cre ta que la la te ra li tat va d’a cord

amb el grau de di ferè ncia que exis teix en

l’ha bi li tat amb què uti lit zem un cos tat so -

bre l’al tre.

Au tors com Su bi ra na (1952), To ma tis

(1963) i Só vac (1968) am plien la la te ra li -

tat a al tres zo nes cor po rals, com ara

l’orella i/o la llen gua. Zuc krigl, el 1983,

cita un es tu di rea lit zat a Nova York, per

Emil Fröschels, on com pro va que el 70%

de 400 sub jec tes fan es pe te gar la llen gua

del ma teix cos tat que do mi na la seva la te -

ra li tat ma nual. En un es tu di re cent de

Khal fa, 1998, s’afirma que les anà li sis

neu ro fi siolò gi ques han de mos trat la la te -

ra lit za ció de l’aparell au di tiu pe rifè ric i

que se gons el ni vell de l’hemisferi ce re -

bral que pre do mi na hi ha una per cep ció

del llen guat ge o una al tra.

Altres con cep tes relacio nats amb la la te -

ra li tat i que te nen mol ta im portància en

els es tu dis són els de “des tre” (o dretà) i

“es querrà”. Hil dreth (1949) de fi neix

com a “dretà” un in di vi du que se ser veix

de la mà dre ta en la ma jo ria de les

 circumstàncies, i “es querrà” l’in vers.

Aques ta és una de fi ni ció quan ti ta ti va i

no més in clou el mem bre su pe rior, però

aquest au tor opi na que, a més a més de

l’e lec ció, l’ha bi li tat cons ti tueix un cri te ri 

que no ha d’o bli dar-se, i que aquest cri -

te ri ha d’a pre ciar-se més que el de la for -

ça. D’al tra ban da, Rou di nes co i Thys

(1948), de fi nint-la des d’un punt de vis -

ta qua li ta tiu i pre nent com a re ferè ncia

so la ment el mem bre su pe rior, diuen que 

s’a no me na “es querrà” l’in di vi du la mà

es que rra del qual és més hàbil, o si més

no, ho se ria, si no hi ha gués cap in fluèn -

cia ex ter na que con tra res tés aques ta

tendència na tu ral. Hal ver son (1931),

creu, res pec te de la mà, que han de te -

nir-se en comp te més la pre ci sió i la des -

tre sa que no pas la fre qüèn cia. Blöe de

(1946) diu que és es querrà qui se ser -

veix pre fe rent ment de la mà es que rra

per rea lit zar un tre ball que re que reix vi -

gor i co rrec ció i per a qual se vol gest de

l’ex pres si vi tat. Com veiem, tots aquests

con cep tes es tro ben li mi tats a l’àmbit de 

l’as pec te ma nual.

La te ra li tat

i he mis fe ris ce re brals

Des de Bro ca (1965) s’ad met que, en

l’ho me nor mal, l’he mis fe ri es que rre (HE)

pre do mi na, cosa que, te nint en comp te

l’en tre creua ment dels dos fei xos pi ra mi -

dals, ex pli ca la pre do mi nan ça ge ne ral del 

cos tat dret i, en par ti cu lar, de la mà dre -

ta. Des d’a les ho res es va con si de rar l’he -

misferi dret (HD) com l’he mis fe ri ce re -

bral més pe tit o no do mi nant. Se gons la

seva tesi, el pre do mi ni fun cio nal d’un

cos tat del cos es de ter mi na, no per l’e du -

ca ció, sinó per la su pre ma cia d’un he -

mis fe ri ce re bral so bre l’al tre. Po dríem dir

que a ho res d’a ra ja no es par la d’he mis -

fe ri do mi nant, sinó d’es pe cia lit za ció he -

misf èri ca, com l’a no me nen au tors com

Ostros ki-So lis (1986) i Gar cía i Gar cía

(1995), atès que se sap que to tes les

parts del cer vell in te rac tuen, i cada he -

mis fe ri apor ta a les fun cions els seus pro -

pis ta lents.

Alguns es tu dis han des co bert que la ma jo -

ria de les le sions d’HD (fora de les molt se -

ve res) sem blen cau sar can vis emo cio nals

i in tel·lec tuals sub tils, la in ter pre ta ció i

me su ra ment dels quals so vint és di fí cil.

Les di ferè ncies que exis tei xen en tre les

fun cions de tots dos he mis fe ris in di quen

que s’esdevé un pro ces sa ment més de ta -

llat a l’HE que no pas a l’HD; així, l’HE

sem bla que pro ces sa es tí muls re la ti va -

ment tènues i en ràpid mo vi ment, i que

l’HD els pro ces sa més in ten sos i es sen -

cial ment imm òbils.

Com afir ma Bol tans ki, el pre do mi ni la te -

ral pot ser di fe rent en un ma teix in di vi du,

pel que fa als di fe rents mem bres i òrgans

sen so rials. A més a més, aquest pre do mi -

ni pot ser més o menys in tens, és a dir,

que po dem es ta blir en tre l’individu com -

ple ta ment es querrà i el com ple ta ment

des tre to tes les tran si cions, pas sant per

una si tua ció d’igualtat la qual s’anomena

“am bi dex tre”.

Ti pus de la te ra li tat

Així com els au tors que han es tu diat la la -

te ra li tat te nen di fe rents punts de vis ta so -

bre el con cep te, tam bé pro po sen, en els

seus es tu dis, di fe rents clas si fi ca cions, la

més ac cep ta da ac tual ment, però, és la se -

güent: di rem que un nen té la la te ra li tat

in te gral si un cos tat del seu cos do mi na

com ple ta ment l’altre, no so la ment a la

mà, sinó tam bé en al tres zo nes cor po rals

com, per exem ple, el peu i l’ull; si això no

és així, el nen té una la te ra li tat no in te -

gral, i ales ho res es po den do nar els ca sos

se güents: pot ser que el nen tin gui una

pre do mi nan ça neu rolò gi ca di fe rent en els

seus seg ments, prin ci pal ment mà-ull o

peu, i di rem que el nen té la la te ra li tat en -

creua da (per exem ple des tre de mà i es -

querrà ocu lar); si un nen té un do mi ni

neu rolò gic di fe rent a la seva pra xi (les se -

ves ac cions) di rem que el nen té una la te -

ra li tat con tra ria da (per exem ple, es sent el 

seu do mi ni ce re bral el dret, cosa que el fa -

ria ser es querrà, usa ha bi tual ment el seu

cos tat dret per rea lit zar ac cions); di rem

que un nen és am bi dex tre si no té una

pre do mi nan ça cla ra en ca pa ci tats en el

seu sis te ma ner viós, i usa al ter na ti va ment 

el cos tat dret i l’esquerre.

Au zias (1977) di ferè ncia, res pec te del

mem bre su pe rior, la la te ra li tat gràfi ca,

do minà ncia ma nual en ac ti vi tats d’escrip -

tura i di buix, i la la te ra li tat ma ni pu la ti va o 

usual, la qual és la do minà ncia ma nual

que s’expressa en ac ti vi tats dis tin tes a les

gràfi ques. Aques ta au to ra va tro bar una

co rre la ció alta en tre la la te ra li tat gràfi ca i

la usual, però en un 16% dels ca sos

aques ta re la ció no exis tia.

El seg ment do mi nant té: més pre ci sió,

més for ça, més coor di na ció, més equi li -

bri (en els seg ments que el de sen vo lu -

pen) i més ri que sa pro pio cep ti va. Se gons 

molts au tors, és im por tant que el nen/a

tin gui ben de fi ni da la seva la te ra li tat i, en 

con se qüèn cia, es tre ba lla ran en tre els sis 

i els vuit anys els seg ments do mi nants.

Molts afir men que a ni vell es por tiu ser

am bi dex tre és la mi llor op ció, en ca ra que 
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Tsor bat zou dis i d’al tres (2000) es pre -

gun ten si ac tual ment la mi llor op ció és la

de ser es querrà. A ni vell cog ni tiu ser am -

bi dex tre pot su po sar un re tard a ni vell in -

tel·lec tual, com co men ten au tors com

To ma tis (1979) i Vallès (1996), prin ci -

pal ment en la pri me ra eta pa d’a pre nen -

tat ge de la lec tu ra i es crip tu ra, igual com

te nir una la te ra li tat en creua da i, so bre -

tot, con tra ria da.

Molts au tors, com Me so ne ro i To ma tis en -

tre d’altres, con fir men la idea que per al

bon apre nen tat ge de la lec toes crip tu ra i el

càlcul és fo na men tal un bon co nei xe ment

cor po ral i tre ba llar de for ma es pe cial la la -

te ra li tat i la psi co mo tri ci tat. Orton (cit. per 

Bol tans ki) va de duir que en la base de la

disl èxia hi ha via una am bi güi tat en el pre -

do mi ni ce re bral, afir ma ció que ac tual -

ment no s’accepta de for ma tan ra di cal. El 

que sem bla clar és que exis teix una cla ra

re la ció en tre la te ra li tat i llen guat ge: a ni -

vell ce re bral el llen guat ge es tro ba re gu lat

per l’hemisferi do mi nant i, en con se qüèn -

cia, una mala la te ra li tat do mi nant pot

arros se gar al te ra cions en les ac ti vi tats de

ti pus lin güís tic. Tots els es tu dio sos afir -

men que els tras torns de la la te ra li tat in -

fan til po den ser trac tats i han de ser trac -

tats sen se tri gan ça.

Ens po dríem pre gun tar si el pre do mi ni la -

te ral és in nat en l’individu, o bé si l’e -

ducació pot mo di fi car-lo en els ca sos no

pa tolò gics. Alguns, com Bro ca, de fen sen

que l’estructura del sis te ma ner viós té de -

ter mi nat el pre do mi ni abans de néi xer;

d’altres, com Zaz zo i Va yer, afir men que

és l’educació la que de sen vo lu pa la la te ra -

li tat, i que la do minà ncia d’un he mis fe ri

so bre l’altre es tro ba pre sent molt aviat en

el de sen vo lu pa ment humà.

Mèto des de va lo ra ció

de la la te ra li tat

De la ma tei xa ma ne ra que els au tors no

han adop tat el ma teix con cep te de la te ra -

li tat tam poc no te nen la ma tei xa pers pec -

ti va d’anà li si i, en con se qüèn cia, hi ha

mol tes for mes d’es tu diar la pre do mi nan -

ça la te ral d’u na per so na: no hi ha una

me to do lo gia es tan dar dit za da. No cal

sinó veu re la di ver si tat dels re sul tats ob -

tin guts quan s’ha d’in clou re cada in di vi -

du din tre de les di fe rents clas ses de la te -

ra li tat.

Din tre de les tècni ques per in ves ti gar l’a -

simetria fun cio nal, mi rant de tro bar una

quan ti fi ca ció de la la te ra li tat, Ler bert dis -

tin geix en tre els qües tio na ris de la te ra li tat

i els tests de la te ra li tat:

a) Els qües tio na ris: en ge ne ral, el sub -

jec te ha de do nar res pos tes orals o es -

cri tes a la pre gun ta de si uti lit za el

mem bre dret o l’es que rre pel que fa a

la rea lit za ció d’un gran nom bre d’ac ti -

vi tats.

b) Els tests de la te ra li tat: el sub jec te ha

de ma ni pu lar un ma te rial i rea lit zar

les ac ti vi tats que se li de ma nen. Se’n

dis tin gei xen, se gons allò que s’ob ser -

va, dos ti pus: tests de pre ferè ncia i

tests d’e ficà cia com pa ra da.

b.1) Tests de pre ferè ncia: S’e xe cu -

ten di ver ses ac ti vi tats i s’ob ser -

va quin cos tat uti lit za per a la

rea lit za ció de ca das cu na.

b.2) Tests d’e ficà cia com pa ra da: Es 

fa exe cu tar una tas ca amb el

mem bre es pont ània ment triat i

des prés amb l’al tre, se gons la

con sig na que li és in di ca da, i

s’ob ser va amb quin cos tat és

més efi caç.

Revisió dels tests
de lateralitat utilitzats

Els tests que han es tat uti lit zats fins ara es 

ba sen en au tors de pres ti gi. Alguns d’a -

quests són:

Rou di nes co i Thyss (1948)

Es pro po sen pro ves per a la mà, per al peu

i per a l’ull. Les ma nuals es di vi dei xen en:

a) uni ma nuals: 1, pi car a tra vés d’una

plan xe ta o làmi na fo ra da da; 2, mar car

amb ra pi de sa punts so bre un pa per;

3, “tap ping” o fer punts so bre un pa per

qua dri cu lat; 4, ci lin dres i 5, fi car bo le tes

en un flas có; i b) bi ma nuals: 6, re ta llar un

cer cle amb ti so res; 7, en rot llar una bo bi na 

de fil; 8, en fi lar per les; 9, re par tir els

naips. Les del mem bre in fe rior són: 1, sal -

tar; 2, xu tar; 3, ma nio brar el pe dal; 4, po -

sar-se els pan ta lons; 5, pu jar una es ca la

amb els ulls em be nats. Les ocu lars són:

1, mi rar a tra vés d’un car tró per fo rat o

sigh ting; 2, apun tar amb una pis to la

o una es co pe ta.

René Zaz zo (1984)

Va des ti na da a un de ta llat es tu di del mo -

vi ment i de les di fe rents fór mu les de pre -

do mi ni pos si bles en el con junt de la mo tri -

ci tat d’un in di vi du, amb pro ves per al

mem bre su pe rior, l’in fe rior, gir i ull. Hi ha 

15 pro ves: 1, en creuar els bra ços; 2, en -

creuar les mans; 3, aga far una mà amb

l’al tra; 4, gi rar el cap; 5, po sar el col ze a

la mà; 6, dia do co cinè sia (la mà gira so bre

el ca nell amb la ma jor ra pi de sa pos si ble:

mo vi ment al ter nat de pro na ció i su pi na -

ció); 7, es cap çar els naips; 8, re me nar els 

naips; 9, do nar les car tes; 10, sigh ting (o

pro va ocu lar amb una car to li na fo ra da da); 

11, tan car els ulls l’un des prés de l’al tre;

12, pun te ria; 13, con vergència ocu lar;

14, xa rran ca (com el joc de te lla dels

nens); 15, shoo ting (xu tar un ob jec te).

Na di ne Ga li fret-Granjon (1984)

De les 15 pro ves de Zaz zo so la ment se

n’han con ser vat sis, per es tu diar-les genè -

ri ca ment: dos per a la mà: do nar les car -

tes i dia do co cinè sia (la mà gira so bre el

ca nell amb la ma jor ra pi de sa pos si ble:

mo vi ment al ter nat de pro na ció i su pi na -

ció); dos per a l’ull: sigh ting o de la car to -

li na fo ra da da i pun te ria; dos per al peu:

xa rran ca i shoo ting o xut.

Mar ga ri te Au zias (1977)

Aques ta au to ra ha se lec cio nat 20 ítems

que per me ten de cop sar la la te ra li tat ma -

ni pu la ti va en els gests més fins. Ha se -

lec cio nat uns gests que ne ces si ten un

con trol tònic fi i d’al tres que mo bi lit zen

els dos seg ments dis tals. Ha in ten tat d’e -

qui li brar les ac ti vi tats uni ma nuals, i les

bi ma nuals.

Els 20 ítems són: 1, fer com si s’en -

cengués un llu mí; 2, re ta llar; 3, pun xar o

pas sar un cor dó per un fo rat; 4, ras pa llar

una sa ba ta; 5, bo bi nar; 6, re par tir naips;

7, es bo rrar; 8, des car go lar; 9, pun te jar o

fer fo rats amb una agu lla; 10, beu re;
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11, en fi lar una agu lla; 12, raspallar-

 se; 13, aga far una bo le ta amb una cu -

llera; 14, fer drin gar una cam pa ne ta; 15,

trans va sar; 16, agu lla de cap - tap o

 clavar una agu lla de cap en un tap; 17,

tan car una cre ma lle ra; 18, bui dar un

comp ta go tes; 19, car go lar i 20, bo le ta - tub

o fi car una bo le ta en un tub.

Geor ges Ler bert (1977)

Aquest au tor pro po sa tres grups de pro -

ves, unes per a la mà, unes al tres per a

l’ull i d’al tres per al peu.

Les pro ves ma nuals es di vi dei xen en:

a) Pro ves uni ma nuals: 1, el gest d’a tac;

2, l’ha bi li tat com pa ra da: fi car tres ba les

en un tub, pri mer amb una mà i des prés

amb l’al tra; 3, la ra pi de sa com pa ra da:

tra çar 20 punts, com més de pres sa mi -

llor, en un qua dre, amb una mà i des -

prés amb l’al tra; 4, l’es crip tu ra com pa -

ra da: es criu re amb una mà i des prés

amb l’al tra; 5, la ru le ta: fer gi rar la ru le -

ta amb una mà (ob ser va tam bé el sen tit

de gir); i b) pro ves bi ma nuals: 6, co piar

mo dels; 7, els nú me ros: co piar amb dos

lla pis idè ntics els nú me ros de l’1 al 9.

Les pro ves ocu lars es di vi dei xen en

a) mo no cu lars: 1, el mi cros co pi; 2, el

ca li dos co pi i b) bi no cu lars: 3, el con,

s’ha de mi rar un punt amb els dos ulls

oberts; 4, l’a li nea ció: fent ser vir un apa -

rell dis sen yat pels au tors que s’a no me na 

di rect òme tre.

Les pro ves per al mem bre in fe rior són

cinc: 1, la pro va de les lí nies: es col·loca

un ob jec te en uns punts si tuats a di fe rents 

graus de l’eix an te ro pos te rior i el nen se -

lec cio na amb quin peu llan çarà l’objecte;

2, el salt amb gam ba da; 3, el xut a por ta o 

pun te ria, amb un peu i des prés amb

l’altre; 4, la xa rran ca: sal tar a peu coix,

em pen yent un ob jec te per una lí nia, i 5, el 

cop de taló: es diu al nen que pi qui un cop 

fort de taló a una pi lo ta.

Tes niè re (1974)

Aquest au tor pro po sa onze pro ves, de les

quals set són per al mem bre su pe rior, dos 

per a l’in fe rior i dos per a l’ull. Les pro ves

que con cer nei xen el mem bre su pe rior són: 

1, su per po sar taps; 2, fer ser vir un mar -

tell; 3, fer gi rar una bal du fa; 4, co sir;

5, fer gi rar una pe ti ta ma no ve lla; 6, pit jar

un tim bre; 7, fer ser vir unes ti so res. Les

que con cer nei xen el mem bre in fe rior són:

1, xu tar; 2, el salt (sal tar a peu coix). Les

que es re fe rei xen a la la te ra li tat de l’ull:

1, con; 2, car tró fo ra dat o sigh ting.

Stern i Schilf (1932)

El seu propò sit és tro bar la la te ra li tat del

peu. Les pro ves que pro po sen són les se -

güents: 1, sal tar so bre una cama; 2, cla -

var una pun ta da de peu a una pi lo ta (com

més lluny mi llor) i atu rar-se; 3, can tar una 

can çó o ta ral·la re jar-la mar cant el compàs 

amb el peu; 4, mar car el rit me d’u na me -

lo dia amb el peu; 5, arros se gar amb el

peu una cap sa de llu mins cap a una meta, 

a uns qua tre me tres de distància; 6, pa ti -

nar; 7, anar en da vant amb els ulls tan cats 

(la cama més for ta allar ga més el pas, així 

en distàncies d’u na cer ta im portància es

des criu una cor ba); 8, salt de lon gi tud

(sal tar per da munt d’u na rasa); 9, salt

d’al ça da (sal tar per da munt d’u na cor da,

s’ob ser va de quin cos tat aga fa em bran zi -

da); 10, bai xar d’un salt; 11, di bui xar

amb el peu un cer cle o un qua drat;

12, en fi lar-se en una ca di ra.

Kra mer (1961)

Pro po sa una ba te ria de quin ze pro ves per

com pro var la pre dis po si ció al carà cter

d’esquerrà ma nual: 1, dei xem cau re a ter -

ra, ex pres sa ment, al gu na cosa que rodi, i

ob ser vem qui na mà fa ser vir el sub jec te

per ai xe car l’objecte; 2, el sub jec te ha de

por tar un lli bre que es ti gui a la vora;

3, clas si fi car lle tres ba rre ja des (s’observa

si even tual ment es tre ba lla amb to tes

dues mans i amb qui na de les dues es tre -

ba lla més de pres sa o amb més ha bi li tat);

4, treu re la tapa d’una cap sa que va bas -

tant for ta; 5, obrir por tes o fi nes tres i tor -

nar-les a tan car; 6, es bo rrar la pis sa rra o

al gu na al tra cosa; 7, es criu re el pro pi nom 

i sub rat llar-lo; 8, re ta llar un qua drat o un

cer cle di bui xats; 9, en cen dre un llu mí;

10, fer pun ta a un lla pis; 11, aga far ai gua

amb una ge rra i abo car-la en un re ci -

pient o re gar les flors o om plir un ge rro;

12, llan çar un ob jec te (per exem ple, llan -

çar-se una pi lo ta l’un a l’altre); 13, dei xar

uti lit zar als nois una cai xa d’eines, pro cu -

rant que es faci ser vir so vint el mar tell (les

ne nes po den fer-ho amb ni nes: des pu -

llar-les, ves tir-les, pen ti nar-les); 14, de

dos di bui xos, as sen ya lar quin és el més

bo nic; 15, en fi lar per les de co lors, se gons

una mos tra, en fils de plàstic.

Test Su bi ra na i Lei ser-Eggert

(1952)

Les se ves pro ves són per com pro var la la -

te ra li tat ocu lar: 1, mi rar a tra vés d’un ori -

fi ci d’un em but que li tapa tots dos ulls (la

po si ció de l’em but in di ca a l’e xa mi na dor

quin ull és el que de fet s’u ti lit za per a la

vi sió); 2, mi rar pel fo rat es tret de l’em but;

3, mi rar a tra vés d’un fo rat mi nús cul en

un full gran de pa per; 4, mi rar pel fo rat

d’un pany

Test So vák (1968)

El mèto de So vák bus ca l’ore lla do mi nant.

Es col·loca da munt una tau la un re llot ge

en fun cio na ment, jun ta ment amb al tres

ob jec tes, i es tapa tot amb un drap. Fa rem 

que el sub jec te bus qui el re llot ge amb

l’orella. Es re co ma na re pe tir la pro va di -

ver ses ve ga des.

Revisió de les formes
de trobar els coeficients
de lateralitat

El Coe fi cient, o ín dex, de la te ra li tat (en

en da vant CL) per met als au tors les com -

pa ra cions en tre po bla cions o in di vi dus.

Igual com hi ha di fe rents tests, tam bé hi

ha di fe rents for mes de tro bar-lo. Ve gem

aques tes for mes se gons que la va lo ra ció

es rea lit zi amb qües tio na ris de latera -

litat, tests de pre ferè ncia o tests d’efi -

càcia.

Als qües tio na ris de la te ra li tat (He caen i

Aju ria gue rra, Blöe de, Oldfield), s’a no ten

les res pos tes en for ma de D (dre ta) i E (es -

que rra). El CL s’ob té en fun ció del nom bre 

de res pos tes dre tes i es que rres (fór mu -

la A). Hump hrey (cit. Au zías) va vo ler tro -

bar l’ín dex de carà cter d’es querrà, uti lit -

zant el nom bre de res pos tes rea lit za des

amb l’es que rra i el nom bre de res pos tes
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no de fi ni des (la fór mu la B). El coe fi cient

serà po si tiu o ne ga tiu se gons el grau de

dex tris me o d’es que rris me. Els va lors in di -

quen: Nú me ro D res pos tes amb dre ta,

Nú me ro E res pos tes amb l’es que rra, N el

nom bre to tal de res pos tes i In el nom bre

de res pos tes in de fi ni des:

 
num D num E

num D num E

. – .

. .+
´100 A

num E In

N

. + 2
B

En els tests de pre ferè ncia l’observador

anota si s’executa l’acció amb la mà dre ta

(D) o amb l’esquerra (E). Els au tors que

han em prat aques ta mena de pro ves han

uti lit zat o la re la ció di rec ta o fór mu les es -

pe cí fi ques per tro bar el coe fi cient de la te -

ra li tat:

A. Re la ció di rec ta es ta bler ta se gons el

nom bre de res pos tes D o E. Tes niè re,

en tre d’al tres, uti lit za aquest mèto de

en el seu test, que con té set pro ves

ma nuals, i dona la re la ció di rec ta se -

güent se gons el nom bre de pro ves rea -

lit za des amb la mà es que rra:

n 0 o 1 pro va de la mà esquer -

ra = des tre.

n 2, 3 o 4 pro ves de la mà esquer -

ra = mal la te ra lit zat.

n 5, 6 o 7 pro ves de la mà esquer -

ra = es querrà.

B. Altres au tors uti lit zen fór mu les, i no

re la cions di rec tes, en les quals s’in se -

reix el nom bre de ve ga des que s’ha

uti lit zat la mà dre ta (D) i el nom bre de

ve ga des que s’ha uti lit zat l’es que rra

(E), i s’ob té ma temà ti ca ment un nú -

me ro: el coe fi cient de la te ra li tat. El CL 

és un va lor en tre –1 i +1; els re sul tats 

ne ga tius co rres po nen als es que rrans,

es sent el va lor –1 el carà cter d’es -

querrà to tal; els va lors po si tius co rres -

po nen als des tres, es sent el va lor +1

el dex tris me to tal. Gar cía i Gar cía va

ob ser var que aques tes fór mu les van

ser uti lit za des en pri mer lloc per R. H.

Oje mann el 1930 (cit. a Ler bert) i re -

pre ses més tard per Rou di nes co i

Thys en 1948, i des prés d’això van

ser uti lit za des per nom bro sos au tors.

Si es trac ta de re sul tats po si tius, és a

dir, si s’han rea lit zat més pro ves amb

la mà dre ta s’u ti lit za la fór mu la A, i si

es trac ta de re sul tats ne ga tius, és a

dir, si s’han rea lit zat més pro ves amb

la mà es que rra s’u ti lit za la fór mu la B.

D E

D E

–

+
A

E D

D E

–

+
B

Au zias (1977) uti lit za la fór mu la A, però

mul ti pli cant el re sul tat per 100 (fór mu la

dels qües tio na ris de la te ra li tat), amb la

qual cosa els re sul tats ob tin guts es dis tri -

buei xen en tre el +100, dex tris me to tal, i

el -100, es que rris me to tal.

 
num D num E

num D num E

. – .

. .+
´100

Ler bert (1977) va uti lit zar una fór mu la per

ob te nir el coe fi cient de dex tris me ins pi rat en 

la de l’ín dex d’es querrà d’Hum phrey, que va 

ser usa da an te rior ment per P. A. Witty i D.

Ka pel (1936), i es trac ta de su mar al nom -

bre d’exe cucions fe tes amb la dre ta la mei -

tat de les fe tes de for ma in de fi ni da i di vi dir

el re sul tat pel nom bre to tal de pro ves. Els

va lors ob tin guts va rien del +1, dex tris me

to tal, al 0, carà cter d’es querrà to tal, co rres -

po nent el 0,5 a l’am bi dex tris me.

num D In

N

. + 2

Als tests d’e ficà cia com pa ra da les fór mu -

les uti lit za des res ten els re sul tats ob tin -

guts en cada pro va (cos tat dret, cos tat es -

que rre) i el re la cio nen amb el mem bre do -

mi nant. Zaz zo i Ga li fret-Gran jon (1984)

pro po sen per a la seva pro va de dis tri bu -

ció de naips un ín dex de di ver si fi ca ció

amb in ter ven ció del temps, res tant al

temps uti lit zat per a l’e xe cu ció de la pro va

amb la mà es que rra, el temps in ver tit per

fer-ho amb la mà dre ta, i di vi dint-ho pel

temps de la mà do mi nant. Els va lors ob -

tin guts s’in clouen en tre el menys un i el

més un, es sent el –1 el carà cter d’esquer -

rà to tal, i el +1 el dex tris me in te gral. El

va lor 0 co rres pon dria a l’am bi dex tris me.

TE TD–

Tmn.dominant

Proposta:
un nou test d’àmbit
esportiu
Un cop es tu diats els tests més uti -

litzats, pro po sem un test nou, amb pro -

ves ex clu si ves de l’àmbit de l’e du ca ció

fí sica.

Pro ves del test

Les pro ves del nos tre test són dot ze i es

di vi dei xen en qua tre grups: a) 5 res pec te 

del mem bre su pe rior, b) 4 res pec te de

l’in fe rior, c) 2 res pec te de l’ull i d) 1 res -

pec te del sen tit de gir. S’han se lec cio nat 

les pro ves amb els cri te ris se güents: que 

si guin iguals o sem blants a les uti lit za -

des per au tors de pres ti gi; que s’u ti lit zin

ma te rials de fàcil ad qui si ció; que si guin

d’àmbit es por tiu; que si guin sen zi lles

per a la com pren sió d’un nen; que si guin 

fàcils d’ob ser var; que no cau sin errors

(el sub jec te no ha de po der uti lit zar els

dos seg ments cor po rals a la ve ga da); i

que no tin guin mo vi ments pre vis que pu -

guin in fluir en l’e lec ció del mem bre a uti -

lit zar.

Mem bre su pe rior

n Emprem tes: S’u ti lit za ran dues fit xes,

una amb les em prem tes de les mans

dre ta i es que rra orien ta des cap al nen i

l’al tra amb un se guit d’em prem tes de

peus orien tats cap a di fe rents llocs. El

nen haurà d’in di car l’em prem ta co rres -

po nent a la mà o el peu que se li de ma -

ni, te nint en comp te que quan se li pre -

gun ti per l’em prem ta del peu es tarà de

bra ços ple gats. S’a no ta si iden ti fi ca bé

o no la dre ta de l’es que rra.

Jus ti fi ca ció de la pro va: En la pri me ra 

pre gun ta del test de Pia get (cit. Ga li -

fret-Gran jon, 1984 b), en què es de -

ter mi na l’o rien ta ció es pa cial del nen,

s’ob ser va si sap iden ti fi car en el seu

cos la mà dre ta i l’es que rra: “Ense -

nya’m la mà dre ta. L’es que rra. En -

senya’m la cama dre ta. L’es que rra”.

Com que aques ta pro va no és uti lit za -

da per al coe fi cient de la te ra li tat ens

és molt útil per al pos te rior tre ball

amb el sub jec te, tant du rant la res ta

del test com en pos si bles ses sions de

su port.
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n Iden ti fi ca ció cor po ral: El nen ha d’as -

sen ya lar amb una sola mà les cinc parts 

sen zi lles del cos que li si guin in di ca des,

se gons la seva edat, per exem ple:

cama, es que na, cap, braç, mà. A ulls

clucs ha d’as sen ya lar no va ment unes

al tres cinc parts cor po rals, una mica

més com ple xes, per exem ple: ge noll,

tur mell, col ze, taló, par pe lles. S’a no tarà 

sota la ca se lla co rres po nent D o E, se -

gons que as sen ya li ca das cu na de les

deu zo nes amb la mà dre ta o amb l’es -

que rra res pec ti va ment.

Jus ti fi ca ció de la pro va: És uti lit za da a

la ba te ria de Vallès (1996). L’a no ta ció

de la mà que as sen ya la, com a iden ti fi -

ca ció de la la te ra li tat, la tro bem a Kra -

mer (1961): “De dos di bui xos, as sen ya -

lar quin és el més bo nic”. Amb aques ta

pro va al ho ra que se n’ob ser va la la te ra -

li tat es de tec ten pos si bles pro ble mes a

l’es que ma cor po ral.

n Pun te ria: S’u ti lit zarà un cèrcol de psi -

co mo tri ci tat de 50 cm de dià me tre i

una pi lo ta (de plàstic, de la mida de

les d’hand bol o si mi lar). El cèrcol es -

tarà re col zat en una pa ret i la pi lo ta

so bre la lí nia de llan ça ment, a qua tre

me tres del cèrcol. Col·lo ca rem el nen

da rre ra la lí nia de llan ça ment, dret i

amb la pi lo ta a te rra al seu da vant, li

di rem que aga fi la pi lo ta i que la llan ci

amb una mà cap al cèrcol. Un cop rea -

lit zats cinc tirs, li de ma na rem que ho

re pe tei xi amb l’al tra mà. S’a no tarà, a

la ca se lla co rres po nent, la mà que uti -

lit za per al llan ça ment, que pot ser D o 

E. S’a no ta ran tam bé els en certs i els

errors.

Jus ti fi ca ció de la pro va: Es basa en les

pro ves de pun te ria usa des per molts au -

tors per es tu diar la la te ra li tat del peu

(Rou di nes co i Thyss, 1948; Ha rris,

1961; Su bi ra na, 1952; Clau de, 1978;

Zaz zo, 1984). Se gons Oze rets ki (cit. a

De fon tai ne, 1980), el nen de 6 anys és

ca paç de llan çar una pi lo ta a un blanc

si tuat a 1’5 m amb to tes dues mans,

per això hem col·lo cat el blanc més

lluny, per ob ser var el nom bre d’en certs

en cinc llan ça ments, i així com pa rar to -

tes dues mans.

n Llan ça ment de for ça: Uti lit za rem una

pi lo ta (com les d’hand bol o si mi lar) i li

de ma na rem al nen que l’a ga fi de te rra i

que la llan ci amb una mà, tan lluny com 

pu gui. S’a no tarà la mà uti lit za da.

Jus ti fi ca ció: Ler bert (1977) pro po sa

una pro va de gest d’a tac: “col·lo ca -

da una pi lo ta da vant del nen, l’ha de co -

pe jar amb un puny”, Tes niè re (1974)

pro po sa una pro va ma nual fent ser vir

un mar tell, amb Kra mer (1961) el sub -

jec te ha de treu re la tapa d’u na cap sa

que està tan ca da bas tant for ta, i

Oldham i Armstrong (1999) rea lit zen

di ver ses pro ves de for ça.

n Pre ci sió: Uti lit za rem un tub de pi lo tes

de tennis amb tres pi lo tes. Col·lo ca rem

les pi lo tes a te rra a cinc me tres del tub,

on es co men ça la pro va. Li di rem al nen

que quan li fem un sen yal ha de sor tir

co rrents, aga far una pi lo ta, tor nar per fi -

car-la dins del tub, i així ho re pe tirà

amb les al tres dues pi lo tes. Pren drem

nota del temps i de la mà que uti lit za

per aga far les pi lo tes a cada ana da i tor -

na da. Un cop aca ba da la ton ga da, i

des prés de des can sar, li de ma na rem

que ho re pe tei xi amb l’al tra mà.

Jus ti fi ca ció de la pro va: Es basa en la

pro va de “bo le ta tub” d’Au zias (1977), 

en la qual el nen, as se gut en una tau la, 

col·lo ca va una bo le ta pe ti ta en un tub i

s’ob ser va va la mà que uti lit za va. D’al -

tra ban da, Ler bert (1977) té una pro va 

d’ha bi li tat com pa ra da que con sis teix a

fi car tres ba les en un tub, pri mer amb

una mà i des prés amb l’al tra, per ob -

ser var amb qui na mà és més efi caç.

Les co rre gu des cur tes de 5 m d’a na da i 

tor na da, com a mèto de per ava luar la

ve lo ci tat (com a qua li tat fí si ca), la pro -

po sen, en tre d’al tres, Bláz quez (1990) 

i Ge ne re lo i d’al tres (1993). En aques -

ta pro va de pre ci sió s’es tu dia l’e ficà cia

de cada mà, i la ma tei xa pro va es rea -

lit za dues ve ga des, te nint en comp te el

temps d’e xe cu ció amb cada mà, com

Ga li fret-Gran jon (1984) en la seva pro -

va núm 1 (el nen ha de re par tir car tes

amb una mà i des prés ha de fer- ho

amb l’al tra, i cal cro no me trar cada

 intent).

Mem bre in fe rior

n Equi li bri so bre un peu a te rra i al banc:

El nen haurà d’a guan tar 10 se gons en

equi li bri so bre un peu es co llit lliu re -

ment, i tindrà cinc in tents per acon se -

guir-ho; des prés ho farà amb l’al tre. Un

cop aca bat, hom li in di ca que ho re pe -

tei xi, però aques ta ve ga da da munt d’un

banc suec. S’a no ta D o E, se gons el peu

de su port que uti lit zi el nen i s’a no ta el

nom bre d’in tents i la seva for ma d’e qui -

li brar-se.

Jus ti fi ca ció de la pro va: Les pro ves d’e -

qui li bri es rea lit zen en molts tests, per -

què do nen una in for ma ció im por tant so -

bre la psi co mo tri ci tat del nen. N’hi ha

d’e qui li bri est àtic i de dinà mic, com

ara: la xa rran ca (joc tí pic de nens sal -

tant so bre un peu) de Zaz zo i Ga li -

fret-Gran jon (1984); el tres en rat lla de

Ler bert (1977); el “ranc” (sal tar a peu

coix) de Tes niè re (1974) i de Stern i

Schilf (1983). Se gons l’es ca la exe cu ti -

va d’Oze rets ki (cit. a De fon tai ne, 1980) 

un nen de sis anys ha de po der man te -

nir-se so bre una cama amb els ulls

oberts du rant 10 se gons i és la pro va

que uti lit zem no sal tres. Es pro po sa des -

prés una ac ti vi tat més com ple xa per

veu re quin peu uti lit zen amb una tas ca

de més di fi cul tat.

n Graó: De ma na rem al nen que pugi i

bai xi un graó d’uns 20 cm d’al ça da

ràpi da ment i de for ma al ter na ti va.

Des prés de di ver sos in tents s’a no tarà

el peu que uti lit za pri mer per pu jar:

dre ta D, es que rra E o am bi dex tris me

= (si uti lit za tots dos peus in dis tin ta -

ment). En l’e xe cu ció ano ta rem tam bé

de talls des ta ca bles de la coor di na ció

del nen.

Jus ti fi ca ció de la pro va: Rou di nes co i

Thyss, el 1948, pro po sen la pro va de

pu jar una es ca la amb els ulls tan cats;

més tard, Stern i Schilf pro po sen una

pro va de “bai xar un graó fent un salt” i

una al tra d’“en fi lar-se en una ca di ra”.

n Salt ho rit zon tal: El nen sal tarà amb

una gam ba da una distància de 40 cm,

que s’a nirà am pliant per aug men tar la

di fi cul tat (di ver sos salts). Uti lit za rem

per a la pro va un cèrcol de psi co mo tri -

ci tat, una cor da i un me tre. El nen es -

tarà amb els dos peus al cèrcol, i tindrà 

la cor da al da vant. S’a no tarà la cama

que llan ça pri mer en di ver sos in tents

(D o E). Si usa al ter na ti va ment to tes
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dues ca mes s’a no tarà am bi dex tris me

(=). Ani rem aug men tant la distància

per aug men tar la di fi cul tat i que així el

nen uti lit zi la cama més hàbil, sem pre

fins on el nen arri bi, i com a màxim a

un me tre.

Jus ti fi ca ció de la pro va: Ler bert té una

pro va de salt: “sal tar un es pai ho rit zon -

tal amb gam ba da, pri mer amb un peu i 

des prés amb l’al tre”. Stern i Schilf tam -

bé uti lit zen una pro va si mi lar a la d’ell,

però per da munt d’u na rasa. Ini cia rem

el salt amb 40 cm, atès que se gons

l’es ca la evo lu ti va d’Oze rets ki (cit. a

De fon tai ne, 1980) un nen de nou anys

pot sal tar 40 cm amb dos peus, i en

con se qüèn cia amb un peu, salt més

fàcil, ho po den sal tar nens més pe tits

de 9 anys.

n Pun te ria amb el peu: Es farà ser vir un

cèrcol de psi co mo tri ci tat de 50 cm de

dià me tre i una pi lo ta de plàstic de la

mida de les d’hand bol o si mi lar. Col·lo -

ca rem una lí nia de llan ça ment a te rra, a 

qua tre me tres del cèrcol. De ma na rem

al nen que xuti la pi lo ta per fer pun te ria

en el cèrcol, bé fi cant-la a dins o bé to -

cant el cèrcol. Ano ta rem els en certs de

cinc in tents i la cama es co lli da lliu re -

ment. Des prés li de ma na rem que ho

faci amb l’al tra cama.

Jus ti fi ca ció de la pro va: Rou di nes co i

Thyss, i més tard Ha rris, Zaz zo i Clau -

de, en tre d’al tres, usen la pun te ria

com a mèto de d’ob ser va ció de la la te -

ra li tat del peu. Aquests au tors uti lit -

zen una cap sa de 6,5 x 5 x 3,5 cm

com a ob jec tiu, i rea lit zen la pro va

amb un peu i des prés amb l’al tre. No -

sal tres hem con si de rat que l’ob jec tiu

de la pun te ria si gui un cèrcol de psi co -

mo tri ci tat, per què els pro fes sors d’e -

du ca ció fí si ca els fem ser vir als cen -

tres es co lars i, doncs, en dis po sem

amb fa ci li tat.

Ull

n Tub de car tró: De ma na rem que el nen

ob ser vi un ob jec te que es tro ba a uns

10 m a tra vés d’un tub de car tró de

3 cm de dià me tre i 30 cm de lon gi tud

(el tub de car tró de l’in te rior d’un pa per

d’a lu mi ni o si mi lar). És im por tant que

aga fi el tub amb to tes dues mans i

que tan qui l’al tre ull. Ano ta rem l’ull que

mira a tra vés del tub. Es rea lit za una ve -

ga da.

Jus ti fi ca ció de la pro va: Molts au tors

rea lit zen una pro va mo no cu lar per ob -

ser var la la te ra li tat; fan ser vir ob jec tes

com ara: es co pe tes, flas cons, panys o

ca li dos co pis. Ha rris i Ler bert uti lit zen

aquests úl tims i no sal tres un ma te rial

sem blant, però de més fàcil ad qui si ció

per a un pro fes sor: un tub de car tró (per

exem ple l’in te rior d’un rot lle de pa per

d’a lu mi ni).

n Sigh ting o full de pa per: Uti lit za rem

mig full DIN A4 amb un fo rat al cen tre

d’1cm de dià me tre. El nen haurà d’a ga -

far-lo amb les dues mans i es ten dre els

bra ços cap a l’ob jec te a ob ser var (a uns

10 m). Amb els dos ulls oberts li di rem

que bus qui l’ob jec te din tre del fo rat.

Una ve ga da el tin gui, li de ma na rem que 

ple gui len ta ment els bra ços fins a acos -

tar el pa per a la cara. Ano ta rem l’ull al

qual por ta el fo rat al fi nal de la pro va. Es 

rea lit za dues ve ga des i en les dues pro -

ves les dues mans par ti ci pen en la sub -

jec ció del pa per. Jus ti fi ca ció de la pro -

va: Molts au tors uti lit zen aques ta pro va

i l’a no me nen tam bé sigh ting: des de

Rou di nes co i Thyss el 1948, a Zaz zo,

Ga li fret-Gran jon, Tes niè re, Su bi ra na i

Lei ser-Eggert. Es rea lit zen dos in tents

i no no més un, per què es pre tén d’e vi tar 

la pos si ble in fluèn cia de la in ter ven ció

ma nual en l’e lec ció de l’ull.

Gir

n Sen tit de gir: Col·lo cat el nen d’es que na 

a l’e xa mi na dor, a uns qua tre me tres, li

in di ca rem que quan li fem un sen yal, es

giri tan ràpid com pu gui a mi rar l’e xa mi -

na dor. S’a no tarà el sen tit de gir en cada

un dels tres in tents.

Jus ti fi ca ció de la pro va: Es basa en l’e -

xer ci ci núm. 4 de la ba te ria de Zaz zo,

con sis tent a gi rar el cap.

Coe fi cients de la te ra li tat

Amb aquest test de ter mi nem cinc coe fi -

cients de la te ra li tat: CL mem bre su pe rior,

CL mem bre in fe rior, CL ocu lar, CL sen tit

de gir i CL cor po ral, aquest úl tim pon de -

rant els qua tre an te riors.

Cada CL serà un va lor en tre 0 i 1. Com

més s’a cos ti el va lor ob tin gut a 1, més

gran és el dex tris me del nen, i com

més s’a cos ti al 0, més gran serà el seu

carà cter d’es querrà. Con si de ra rem el

va lor 0’5 com l’am bi dex tris me to tal.

Ve gem com els ob tin drem:

CL mem bre su pe rior

La fór mu la que ens do narà el coe fi cient

de la te ra li tat del mem bre su pe rior és la

se güent:

A B C D+ + +

4

Cada xi fra A, B, C i D es tarà di rec ta ment

re la cio na da amb una pro va del mem bre

su pe rior i serà un va lor en tre 0 i 1:

n A: Res pec te de la pro va d’i den ti fi ca ció

cor po ral, en la que s’as sen ya len les

parts cor po rals qües tio na des, serà el

nom bre de ve ga des que as sen ya la amb

la mà dre ta di vi dit per 10.

n B: Res pec te al llan ça ment de pun te ria

d’u na pi lo ta cap a un cèrcol, s’ob -

serva, d’u na ban da, el mem bre es co llit

lliu re ment per rea lit zar-lo la pri me ra ve -

ga da, i, d’u na al tra, el mem bre amb

més pun te ria:

o Si uti lit za el dret, i és amb aquest amb 

el que té més pun te ria, 1.

o Si uti lit za l’esquerre, i és amb aquest

amb el que té més pun te ria, 0.

o Si uti lit za pri mer un mem bre, però té

més pun te ria amb l’altre, 0’5.

o En el cas d’haver ob tin gut la ma tei xa

pun te ria amb tots dos mem bres: 0’75

si ha uti lit zat pri mer la mà dre ta o

0’25 si ha uti lit zat pri mer la mà es -

que rra.

n C: Res pec te a la pro va de llan ça ment

de for ça: si ha uti lit zat per rea lit zar-lo

la mà dre ta, 1; si ha uti lit zat l’es -

querra, 0.

n D: Res pec te a la pro va de pre ci sió, on

cal po sar tres pi lo tes de tennis en el seu

tub des prés d’u nes co rre gu des cur tes

de ve lo ci tat, se gons els temps ob tin guts 

amb una mà i amb l’al tra: si el mi llor

temps és amb la dre ta, 1; si el mi -

llor temps és amb l’es que rra, 0; si la di -

ferè ncia en tre els dos temps és in fe rior o 

igual a 0’2, ano ta rem 0’5.
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CL mem bre in fe rior

Igual que amb el mem bre su pe rior, la

fór mu la que ens do narà el coe fi cient de

la te ra li tat del mem bre in fe rior és la se -

güent:

A B C D+ + +

4

Cada xi fra A, B, C i D es tarà di rec ta ment

re la cio na da amb una pro va del mem bre

in fe rior i serà un va lor en tre 0 i 1:

n A: Res pec te de la pro va d’e qui li bri, se -

gons quin peu es cull per equi li brar-se. Si 

es cull el dret, i s’e qui li bra mi llor o igual

que amb l’es que rre, 1; si es cull l’esquer -

re, i s’e qui li bra mi llor o igual que amb el

dret, 0; i en els al tres ca sos: 0’5.

n B: Res pec te a la pro va de pu jar un graó

amb al ter nan ça dels peus, se gons el

peu que puja pri mer a dalt: si és el dret,

1; si és l’es que rre, 0; si en els in tents

veiem que uti lit za in dis tin ta ment el dret 

i l’es que rre, 0’5.

n C: Res pec te a la pro va del salt, en què

un cop col·lo cat dins d’un cèrcol amb

els peus junts, cal sal tar 40 cm o més,

fent una gam ba da, ob ser vem el mem -

bre amb què sal ta: si és el dret, 1; si és

l’es que rre, 0; si uti lit za tots dos mem -

bres in fe riors igual, 0’5.

n D: Res pec te a la pro va de xu tar una pi -

lo ta cap a un cèrcol col·lo cat a qua tre

me tres, s’ob ser va, d’u na ban da, el

mem bre es co llit lliu re ment per rea lit -

zar-lo la pri me ra ve ga da, i d’u na al tra,

el mem bre amb més pun te ria:

o Si uti lit za el dret, i és amb aquest amb 

el que té més pun te ria, 1.

o Si uti lit za l’esquerre, i és amb aquest

amb el que té més pun te ria, 0.

o Si uti lit za pri mer un peu, però té més

pun te ria amb l’altre, 0’5.

o Si ha ob tin gut la ma tei xa pun te ria

amb tots dos mem bres in fe riors: 0’75

si ha uti lit zat pri mer el peu dret o

0’25 si ha uti lit zat pri mer el peu es -

que rre.

CL ocu lar

Hi ha dues pro ves de la te ra li tat per a l’ull,

la pri me ra (el tub) es rea lit za una ve ga da i

la se go na (el sigh ting o full fo ra dat) es

rea lit za dues ve ga des.

El coe fi cient de la te ra li tat ocu lar s’obté de

la ma ne ra se güent:

n DDD: Des tre d’ull. Coe fi cient de la te ra -

li tat ocu lar: 1.

n EEE: es querrà d’ull. Coe fi cient de la te -

ra li tat ocu lar: 0.

n Una pro va rea lit za da amb un ull i l’altra

amb l’altre (EDD o DEE), am bi dex tre

d’ull. Coe fi cient de la te ra li tat ocu lar:

0’5.

n Pri me ra pro va rea lit za da amb el dret i

l’altra de for ma am bi dex tra (DED o

DDE), la te ra lit zat par cial ment a la dre -

ta. Coe fi cient de la te ra li tat ocu lar:

0’75.

n Pri me ra pro va rea lit za da amb l’esquerre 

i l’altra de for ma am bi dex tra (EED o

EDE), la te ra lit zat par cial ment cap a

l’esquerra. Coe fi cient de la te ra li tat de

0’25.

D se ria pro va rea lit za da amb el dret, i E,

pro va rea lit za da amb l’esquerre.

CL sen tit de gir

La pro va de sen tit de gir, d’es que na a l’a -

no ta dor, fer mit ja vol ta en és ser cri dat, es

rea lit za tres ve ga des. El coe fi cient de la -

te ra li tat de gir de pendrà del re sul tat de

tots els in tents rea lit zats: si gira sem pre a

la dre ta, 1; si gira sem pre cap a l’esquer -

ra, 0; en els al tres ca sos, 0’5.

CL cor po ral

Per a ob te nir el coe fi cient de la te ra li tat

cor po ral de cada nen rea lit za rem la pon -

de ra ció se güent:

n Coe fi cient de la te ra li tat del mem bre su -

pe rior x 0,3.

n Coe fi cient de la te ra li tat del mem bre in -

fe rior x 0,3.

n Coe fi cient de la te ra li tat de l’ull x 0,3.

n Coe fi cient de la te ra li tat del gir x 0,1.

Conclusió

Són molts els au tors que han es tu diat la

la te ra li tat uti lit zant di fe rents con cep tes,

tests i fór mu les. No sal tres, pre nent com a

re ferè ncia la de fi ni ció d’Harris, la va lo -

rem: de for ma quan ti ta ti va i qua li ta ti va,

atès que ob ser vem qui na és la pre ferè ncia 

(el mem bre es co llit lliu re ment pel nen)

però tam bé ava luem l’eficàcia; i des d’un

punt de vis ta glo bal, te nint en comp te di -

ver ses zo nes cor po rals (tant el mem bre

su pe rior com l’inferior i l’ull) i el sen tit de

gir. Aquest úl tim hi se ria in cor po rat per la

seva re la ció en la pràcti ca d’habilitats mo -

trius, però com que està poc es tu diat als

tre balls an te riors, li do nem un va lor més

pe tit en ter mes cor po rals.

Si una la te ra li tat con tra ria da o mal de fi ni -

da pot per ju di car un nen en el seu apre -

nen tat ge de la lec tu ra, l’escriptura i el

càlcul, hem d’ajudar a de tec tar-la a temps 

i fer el que es ti gui a les nos tres mans per

afa vo rir un apre nen tat ge in te gral. Aquest

test dota els pro fes sio nals de l’EF d’una

bona eina per des co brir, des de la seva

àrea, pos si bles pro ble mes de la te ra li tat,

es que ma cor po ral, equi li bri i coor di na ció.

Així hi po drem tre ba llar, de ben jove, de

for ma es pe cí fi ca i in di vi dual i sem pre en

coor di na ció amb el tu tor/a i el psicò leg/a

del cen tre.
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