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RESUM 
 
Els reflexos primitius són aquells moviments que realitzen els nounats de forma involuntària durant els 
primers mesos de vida, mitjançant els quals es produeix la connexió entre els dos hemisferis cerebrals. 
L’aparició d’aquests reflexos tenen un temps limitat ja que la seva inhibició implica la maduració 
neuronal, què és necessària per donar pas al control del moviments. La persistència de reflexes en 
edats posteriors a les que es consideren normals, poden conduir a l’aparició de posteriors dificultats 
psicomotrius i acadèmiques en els infants, com les dificultats de lectura. Un dels reflexes primitius més 
relacionat amb les dificultats lectores dels infants és el reflex tònic asimètric del coll (RTAC), relació que 
s’ha volgut provar en el present treball. Per això, a una petita mostra d’alumnes de primària se’ls va 
realitzar una prova de lectura (PROLEC, Cuetos, Rodríguez i Ruano, (1998)) i el test de Shilder 
(Goddard, 2005) per avaluar la presència del RTAC, els resultats dels quals van determinar que tots 
els alumnes que presentaren dificultats de lectura tenien el RTAC encara present. Així doncs, existeix 
una forta relació entre ambdós aspectes. 
 
Paraules clau: reflexes primitius, dificultats lectores, RTAC, aprenentatge, integració 
 
ABSTRACT 
 
The primitive reflexes are those movements that the newborns make involuntarily during the first months 
of life, which allows the connection between the two cerebral hemispheres. Primitive reflexes play a 
developmental role, preparing the neonate gradually leading to voluntary movement through the process 
of integration during the first months of life. The persistence of reflexes beyond their normal timespan 
could involve the appearance of subsequent psychomotor and academic difficulties in children, such as 
reading difficulties. The primitive reflex which are most related to the reading difficulties in children is 
the asymmetric tonic neck reflex (ATNR), whose list has been sought in this coursework. Therefore, 
was selected a small group of primary school students who did a reading test (PROLEC (Cuetos, 
Rodríguez and Ruano, (1998)) and the Schilder test (Goddard, 2005) for the ATNR. The results 
determined that all students who had reading difficulties also still had the RTAC present. Hence, both 
things are related. 
 
Key words: primitive reflexes, reading difficulties, ATNR, learning, integration.
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Introducció 
 

El tema en que es basarà aquest treball és la relació entre la presència del reflex primitiu tònic asimètric 

del coll (RTAC) i les dificultats lectores que poden presentar els alumnes dins l’àmbit educatiu. 

 

Resulta interessant com la persistència d’algun o alguns reflexes primitius poden afectar a 

l’aprenentatge de l’escriptura i/o la lectura dels infants tal com Blomberg (2012), Goddard (2002) i De 

Jager (2016) defensen, ja que normalment és un aspecte que no sol tenir-se en compte a l’hora de 

realitzar l’avaluació i/o la intervenció d’alumnes que presenten aquestes dificultats perquè solen estar 

més presents en persones que presenten algun problema cerebral (McPhillip i Jordan- Black, 2006; 

Gieysztor, Choińska i Paprocka-Borowicz, 2015). Per tant, és interessant conèixer i entendre la relació 

que pot existir entre ambdós conceptes així com provar, a través de casos reals de dificultat de lectura 

o escriptura, si hi ha persistència del reflex primitiu i, per tant, si la introducció d’exercicis psicomotrius 

senzills per inhibir aquests reflexes persistents ajudarien a la millora de les capacitats lectores i/o 

d’escriptura dels alumnes. 

 

La majoria de treballs sobre la persistència de reflexes primitius es centren en l’edat preescolar o l’últim 

curs d’infantil com a màxim, com podem trobar en els articles o les investigacions de Bates (2016), Dos 

Santos (2017); Gieysztor, Choińska i Paprocka-Borowicz (2015) i McPhillips, Hepper i Mulhern (2000). 

Ara bé, encara que sigui en menor mesura, també cal mencionar els estudis trobats que treballen amb 

nins de primària com McPhillips i Jordan-Black (2006). Per tant, el següent treball posa el focus en 

alumnes de primària, comparant si existeix una relació entre la presència RTAC i el nivell en lectura 

que presenten els alumnes col·laboradors. 

 

 

La lectoescriptura i les dificultats en l’Educació Primària 
 

El llenguatge és un dels elements més presents i diversificats de l’entorn educatiu que s’utilitza com a 

objecte d’estudi, eina de comunicació i relació i com a vehicle per apropar-nos a la cultura (Sastre, 

2015). En gran part l’aprenentatge de la llengua es dóna per mitjà de la lectoescriptura, resultant així 

una eina fonamental i bàsica dins les aules (Celdrán i Zamorano, 2013). 

 

És a l’etapa d’Educació Primària on molts d’alumnes comencen a presentar dificultats en 

lectoescriptura, cosa que afectarà i dificultarà els seus aprenentatges en qualsevol de les àrees 

educatives (Celdrán i Zamorano, 2013). Aquest fet, suposarà un entrebanc a l’hora de realitzar i 

participar amb èxit en les distintes tasques i activitats que es proposin dins l’aula,. A més, les dificultats 

en lectura i escriptura suposen una manca de comprensió de la informació que es transmet i/o no 

podent expressar correctament allò que es vol comunicar (Sastre, 2015). 

 

Quan llegim es donen un conjunt de processos cognitius com els processos perceptius, d’accés al lèxic, 

sintàctics, semàntics, ortogràfics i de memòria operativa que permeten que la lectura sigui efectiva i 

comprensiva. Per tant, la lectura, com també l’escriptura, són processos complexos que exigeixen la 

integració de funcions visuals, auditives, motrius i cognitives. Ara bé, la lectura i escriptura es poden 

convertir en un gran repte per nins/es que presenten aspectes de desenvolupament normals en totes 

les àrees però mostren problemes específics de lectoescriptura. Això, no sols pot suposar un entrebanc 

en el progrés escolar sinó que també pot portar a un fracàs social, pel que fa a l’autoconcepte i 

autoestima dels infants, les seves relacions socials, presa de decisions, etc. Algunes de les dificultats 

que ens podem trobar són el retràs lector, la dislèxia, la disortografia o la disgrafia, entre altres (Celdrán 

i Zamorano, 2013). 

 

Existeixen dos processos o rutes de lectura: la ruta fonològica, que sol donar-se quan es comença a 

llegir i es llegeixen els sons que conformen una paraula; i després, apareix la ruta lèxica a partir de 
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l’automatització de la lectura, on el reconeixement de la paraules es fa de manera més global (Casas, 

González, López i Martín, 2015). 

 

La lectura implica descodificació, fluïdesa, comprensió, requereix de memòria i atenció sostinguda. La 

descodificació és la base de la lectura i, per tant, si es donen dificultats en aquest aspecte aleshores 

serà difícil aconseguir l’habilitat per llegir un text de forma fluïda, sense necessitat de desxifrar lletra per 

lletra, és a dir, a partir de la lectura per mitjà de la ruta lèxica. Si la lectura és poc fluïda, significa que 

els lectors utilitzen principalment la ruta fonològica, llegint les paraules so per so. Aquest fet, provoca 

que la lectura sigui més lenta i dificulti la memòria i la comprensió del text (Casas, González, López i 

Martín, 2015). 

 

Per altra banda, trobem diverses investigacions que suggereixen que els nens que presenten dificultats 

de lectura o escriptura poden mostrar dèficits en àrees del sistema visual i altres problemes allunyats 

al procés de lectoescriptura, com la dificultat per agafar una pilota o un mal equilibri (dificultats 

psicomotrius) (McPhillips, Hepper & Mulhern, 2000). De fet, les dificultats d’aprenentatge que poden 

presentar els alumnes han estat relacionades per autors com Goddard (2005), Blomberg (2011) o De 

Jager (2016) entre altres, amb la persistència de certs reflexes primitius.  

 

 

Reflexos primitius 
 

Quan un nin neix, passa a un món ple d’estímuls als quals reaccionarà de forma involuntària. Aquestes 

reaccions són el que anomenem reflexes primitius, que, segons Goddard (2005) són moviments 

automàtics, estereotipats, dirigits des del tronc de l’encèfal i executats sense implicació cortical. Aquests 

moviments espontanis es repetiran moltes vegades al llarg del primer any amb la finalitat que es vagin 

desenvolupant i unint les distintes regions del cervell, creant la xarxa neuronal perquè pugui fluir la 

informació així com també donaran lloc a que es desenvolupin els sentits i els músculs i s’interconnectin 

completament (cervell, sentits i músculs), formant el sistema nerviós central (De Jager, 2016; Bates, 

2016). Posteriorment, els moviments espontanis donaran lloc a  moviments voluntaris i controlats que 

serviran de base de moltes de les habilitats posteriors, és a dir, permetran el desenvolupament del 

sistema motor i el control del moviment (Gieysztor, Choińska i Paprocka-Borowicz, 2015; i Goddard, 

2005).  

 

La naturalesa utilitza la necessitat de moure’s per ajudar als nens a desenvolupar-se i 

un cop s’han desenvolupat, els nens poden controlar la necessitat de moure’s (De Jager, 

2016). 

 

Els reflexes primitius són fonamentals per a la supervivència del nadó però la seva aparició ha de ser 

limitada, ja que si romanen actius passats els 6-12 mesos aleshores obstaculitzen l’aparició d’habilitats 

posteriors i més complexes, produint alteracions en el procés de maduració i disminuint la capacitat del 

cervell per processar la informació sensorial (Taylor, Houghton i Chapman, 2004). Això pot portar a 

problemes en el desenvolupament de l’infant, afectant a la psicomotricitat fina i gruixuda, la percepció 

sensorial, la cognició i les vies d’expressió (Goddard, 2005). 

 

Llavors, en un desenvolupament considerat com a normal, els reflexes primitius desapareixeran, 

permetent que el nen vagi guanyant control sobre els seus moviments i destreses, com per exemple 

mantenir l’equilibri, seure’s dret, manipular objectes, etc. (De Jager, 2016; Goddard, 2002) de forma 

que aniran adquirint equilibri, posicions i moviments més adultes i complexes. Així mateix, s’aniran 

desenvolupant moviments motors i destreses com creuar la línia del mig (De Jager, 2016), permetent 

l’adquisició de la consciència espacial, el control postural i la coordinació oculomanual, importants en 

el desenvolupament de l’escriptura i la lectura en etapes posteriors (Goodard, 2005). 
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Cal recalcar que els reflexes primitius es troben presents de forma més evident i en gran percentatge 

en aquelles persones que presenten alguna discapacitat intel·lectual o en els nounats (McPhillip i 

Jordan- Black, 2007; Gieysztor, Choińska i Paprocka-Borowicz, 2015). Tot i així, hi ha infants amb un 

desenvolupament normal que presenten de forma lleu algun o alguns reflexes primitius que encara no 

s’han inhibit, cosa que pot afectar el procés de lectoescriptura (McPhillips, Hepper i Mulhern, 2000). 

 

 

Desenvolupament cerebral, funció dels hemisferis i lateralitat 
 

Per entendre com afecta la persistència de reflexes primitius en el desenvolupament de la lectura i 

l’escriptura, cal comprendre la importància del desenvolupament cerebral, ja que, encara que el cos és 

el receptor de tota la informació que ens arriba, és en el cervell on es produeix tot l’aprenentatge i el 

que dóna les ordres al cos de com expressar el coneixement. Tot això es produeix per mitjà dels 

moviments, de forma que l’aprenentatge, el llenguatge i el comportament depenen del sistema motor i 

el control dels moviments. Així doncs, ens trobem que la parla depèn del sistema motor perquè s’han 

de coordinar moviments de la laringe, la faringe, la boca i la llengua; llegir depèn de l’habilitat 

oculomotora (enfocar, seguir amb la vista,…) i escriure depèn de la postura i la coordinació ull-mà. Ara 

bé, és necessari que aquests moviments s’automatitzin, ja que en cas contrari es podran veure afectats 

altres aprenentatges, encara que el nen presenti un nivell d’intel·ligència mitjà o alt (Goddard, 2005). 

 

Aleshores, passem a centrar-nos en el treball del còrtex cerebral, que està format per dos hemisferis 

units entre ells pel cos callós. Encara que algunes activitats són compartides entre ambdós hemisferis, 

cada un d’ells té funcions específiques i, per tant, la informació que reben de l’entorn la capten per 

mètodes diferents (Goddard, 2005). A més, cada un està especialitzat en diferents tasques (Blomberg, 

2011).  

 

Seguint el que exposa Blomberg (2011) en el seu llibre Terapia de movimiento rítmico: movimientos 
que curan, l’hemisferi esquerre està especialitzat en les tasques del llenguatge, tals com analitzar els 

sons del llenguatge, parlar i comprendre el llenguatge i utilitzar la gramàtica; mentre que l’hemisferi dret 

està més especialitzat en la comprensió del context, percebre l’entonació i les connotacions 

emocionals. A més, pel que fa a la percepció visual, l’hemisferi esquerre descodifica símbols 

individualment i el dret veu la imatge completa (paraula com un tot) (Goddard, 2005), relacionat amb la 

ruta fonològica i la lèxica, respectivament. 

 

Així mateix, l’especialització hemisfèrica permetrà el desenvolupament de la lateralitat i, posteriorment, 

la consciència interna de la línia del mig. Aquest és un concepte que divideix el cos en dues mitats. 

Quan s’ha definit la lateralitat, és quan els sentits i els membres d’un costat del cos es podran moure a 

l’altre costat creuant aquesta línia, cosa que resultarà una habilitat important per a totes les tasques 

acadèmiques, des del control de la psicomotricitat i les destreses motrius fins a l’escriptura i la lectura. 

A més, tenir l’habilitat de creuar la línia mitja, suposa que el cos i els dos hemisferis treballen junts (De 

Jager, 2010), amb un bon intercanvi d’informació entre els dos (Blomberg, 2011). 

 

Tots els nins amb dificultats en la lectura i escriptura tenen reflexes primitius retinguts 

que poden impedir la bona comunicació entre els dos hemisferis cerebrals així com la 

cooperació entre els dos ulls o la visió binocular (Blomberg, 2011). 

 

 

Per tant, és important estimular el cervell per mitjà de l’activitat motriu, el moviment ocular, l’articulació, 

etc, perquè es vagi desenvolupant el cos callós i es produeixi l’especialització hemisfèrica de les 

distintes tasques. Si els reflexos primitius no es troben integrats, l’intercanvi d’informació entre 

hemisferis serà difícil, el procés neuronal serà més global i amb menys especialització i, per tant, es 

presentaran dificultats en els processos de lectura, i també en l’escriptura (Blomberg, 2011).  
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Reflex tònic asimètric del coll (RTAC) i efectes de no inhibir-se 
  

És necessari conèixer quins reflexes primitius existeixen, quan apareixen i s’activen, la seva funció i els 

efectes que presenten quan no s’han inhibit. Ara bé, es coneixen més de 70 reflexos primaris però sols 

ens centrarem en aquell que es troba més estretament relacionat amb la dislèxia, el reflex tònic 

asimètric del coll (RTAC) com McPhillips, Hepper i Mulhern (2000), McPhillips i Jordan-Black (2007), 

Goddard (2005) o Blomberg (2011) exposen en els seus treballs i experiències. 

 

El RTAC apareix a les 18 setmanes de gestació i la seva inhibició o assimilació ha de donar-se al voltant 

dels 6 mesos de vida. Aquest reflex estimula els mecanismes d’equilibri i augmenta les connexions 

neuronals (Goddard, 2005), així com facilita el moviment i la pràctica del to muscular (Dos Santos, 

2017). El RTAC provoca, quan el nounat es troba en posició decúbit supí, un gir lateral del cap 

provocant que el braç i la cama del costat cap on es troba girat el cap s’estenguin mentre que el braç i 

la cama oposats es flexionaran (Goddar, 2005; McPhillips i Jordan-Black, 2006; McPhillips, Hepper i 

Mulhern, 2000). El reflex del tònic asimètric participa en l’orientació de l’infant, suposa el primer contacte 

ull-mà que es dóna i permet al nen arribar a ser conscient de la lateralitat (De Jager, 2010). A més, com 

exposen Dos Santos (2017) i Goddard (2005), permetrà que es vagin desenvolupant moviments creuat 

a través del gateig, que a la vegada aquest donarà lloc a una major coordinació oculo-manual i al 

desenvolupament del sistema vestibular. 

 

A partir dels 6 mesos el nen comença a adquirir la capacitat per mirar enfora, cosa que es veurà 

afectada si el RTAC continua actiu (Goddard, 2005). A més, es veurà afectada l’habilitat de seguir amb 

els ulls un objecte en moviment (Blomberg, 2011), relacionat amb els processos de lectura i escriptura 

que, per tant, també es veuran afectats (Goddard, 2005). 

 

Goddard (2005) , Bates (2016) i Blomberg (2011) exposen que alguns efectes a llarg termini d’aquest 

reflex són: 

• Dificultat per creuar la línia mitja 

• L’equilibri es veu afectat 

• Moviments oculars pobres 

• Moviments homolaterals 

• Lateralitat creuada (el/la nin/a no sap quina mà, peu o ull utilitzar per fer alguna tasca) 

• Escriptura pobre i mala expressió de les idees sobre el paper 

• Dificultats de percepció visual (sobretot pel que fa a figures geomètriques) 

 
 

La importància del RTAC en les dificultats d’aprenentatge ha estat estudiada per diversos autors. Uns 

d’ells són McPhillips i Jordan-Black (2007), que analitzaren 739 infants d’entre 7 i 9 anys de diferents 

escoles d’Irlanda. Estudiaren el grau d’associació entre la persistència del RTAC i el desenvolupament 

de les habilitats de lectoescriptura, tenint en compte també altres variables com el coeficient intel·lectual 

verbal, el gènere i els avantatges socials dels infants; i trobaren que els/les nins/es que presentaven 

majors dificultats per llegir i en ortografia mostraven un nivell major de persistència dels reflexes que 

aquells alumnes sense dificultats. Així mateix, pel que fa a la resta de variables que també tingueren 

en compte, varen determinar que el sexe masculí presentava major risc de persistència del RTAC que 

les dones i que els infants socialment desafavorits també mostraven una persistència major. 

 

Per altra banda, trobem a Gieysztor, Sadowska, Choińska (2017) que realitzaren un estudi a nins i nines 

de preescolar i primer cicle de primària on relacionaven la maduresa neurològica amb la presència de 

distints reflexos primitius, on determinaren que el RTAC era un dels reflexes menys integrats en ambdós 
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grups, encara que la diferència de persistència entre ambdós grups era significativa perquè es trobava 

més integrat en el grup de primària que el de preescolar. Amb això, varen concloure que l’avaluació de 

diferents reflexes primitius servia com una bona eina per conèixer el nivell de maduresa neurològica 

dels infants i com a indicador dels trastorns del desenvolupament que poden presentar. També trobem 

treballs que relacionen altres reflexes primitius amb la falta d’atenció o el trastorn d’hiperactivitat com 

Taylor, Houghton i Chapman (2004), que ho relacionen amb el RTAC, el reflex de Moro, el tònic simètric 

del coll (RTSC) i el reflex tònic laberíntic (RTL); o Konicarova i Bob (2012), que estudien la presència 

del reflex de Moro i el Galant, de forma que tots dos donen suport a la idea que la persistència de 

reflexes primitius es troba estretament relacionada amb el TDAH. 

 

Així doncs, aquest treball vol relacionar la presència del reflex primitiu del RTAC amb el nivell lector. 

Partim de la hipòtesis que els alumnes amb major dificultats en lectura presentaran major presència del 

RTAC. 

 

  

 

 

Mètode 
 

 

Participants 
 
Varen participar 12 alumnes d’entre 10 i 11 anys que cursaven 5è de primària de diversitat social i 

cultural de l’escola CEIP Ponent. D'aquests, 6 eren nins i 6 nines, als quals se’ls va realitzar les mateixes 

proves i en les mateixes condicions. Abans de tot, es va obtenir el consentiment per escrit per part dels 

pares de tots els infants participants. 

 

 

Instruments 
 

La lectura dels infants es va avaluar a través de la prova estandarditzada PROLEC (Cuetos, Rodríguez 

i Ruano, 1998), que es va passar individualment a cada un dels participants. Aquesta prova consta de 

quatre blocs per avaluar els diferents aspectes de la lectura: 

• Identificació de lletres, on els/les nins/es han d’identificar distintes lletres i identificar paraules i 

pseudoparaules escrites iguals o diferents. 

• Processos lèxics, on es presenten paraules i els infants han de determinar quines són reals i 

quines inventades i la lectura de paraules i pseduoparaules amb distintes estructures 

sil·làbiques. 

• Processos sintàctics, on es comprova la comprensió d’oracions amb  distintes estructures 

sintàctiques i la realització de pauses i entonacions adequades i necessàries dels distints signes 

de puntuació. 

• Processos semàntics, on es duen a terme activitats de comprensió d’oracions senzilles i la 

comprensió de textos (a partir de preguntes literals i inferencials). 

 

Pel que fa a la presència del reflex tònic asimètric del coll (RTAC) fou avaluada utilitzant el Test de 

Shilder (Goddard, 2005), on el nen es col·loca dret, amb els peus junts, els braços rectes a l’altura de 

les espatlles i les mans relaxades. Aleshores, el provador es situa darrere l’individu i li dona la següent 

pauta: “Ara giraré el teu cap i vull que mantinguis els braços rectes com ara, sols vull que es mogui el 

teu cap”. L’examinador/a girarà el cap lentament cap a un dels costats fins que, més o menys, la barbeta 

estigui paral·lela amb l’espatlla. Es mantindrà aquesta posició entre 5 i 10 segons i després es tornarà 
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el cap a la línia mitja, on es tornarà a fer una pausa d’entre 5 i 10 segons. A continuació, es girarà el 

cap en direcció a l’altre costat i es mantindrà de nou entre 5 i 10 segons. Aquest procés es repetirà fins 

a 4 vegades. 

 

Per determinar els resultats de cada prova s’utilitzaren les instruccions o escales que es presenten en 

cada cas. En el cas del PROLEC es seguiren les normes de puntuació i les regles interpretatives que 

s’estableixen per a cada bloc. Quant al test de Shilder es va seguir l’escala de Goddard (2005) i que 

també utilitzen McPhillips i Jordan-Black (2006) en el seu estudi. Aquesta escala mesura el moviment 

dels braços, el balanceig o la pèrdua de l’equilibri. Així, la puntuació seria 0 quan no hi ha resposta; 1, 

quan es dóna un lleu moviment dels braços cap a la direcció on es gira el cap (uns 20º) o lleu caiguda 

dels braços; 2, moviment dels braços en direcció al cap uns 45º; 3, moviment dels braços d’una 60 º o 

caiguda marcada dels braços; i 4, rotació dels braços fins a 90º, balanceig o pèrdua de l’equilibri. 

 
 
Procediment 
 
Primer de tot es va informar als pares de les proves que es durien a terme amb els seus fills, el 

procediment de cada una d’elles, la seva finalitat i es varen resoldre els dubtes i qüestions que 

tingueren. Posteriorment, se’ls va demanar la seva autorització per mitjà d’un consentiment escrit per 

poder dur a terme les proves d’avaluació amb els seus fills. Una vegada s’obtingué el vist i plau per part 

dels pares, es dugueren a terme les distintes proves especificades amb anterioritat ( PROLEC per a la 

lectura i Test de Shilder per el RTAC) de forma individualitzada amb cada un dels alumnes participants.  

 

Cada prova fou realitzada a una aula a part on sols hi eren presents l’infant i l’examinador/a. Cada una 

de les avaluacions del RTAC fou enregistrada amb vídeo per tal de revisar-les amb detall en posterioritat 

i obtenir el màxim detall. 

 

Una vegada realitzades les proves de lectura i del RTAC als distints alumnes, es començaren a 

relacionar i comparar les dades conformant els resultats que s’exposen en el següent apartat. 

 

 

 

 

Resultats 
 
A partir de les puntuacions totals obtingudes en el PROLEC (Cuetos, Rodríguez i Ruano, 1998), es 

varen comparar amb la presència del RTAC, de forma que l’anàlisi estadístic mostra una correlació 

significativa inversa de r = -,922 i amb un grau de significació p<,000. Així doncs, a major persistència 

del RTAC menor és la puntuació obtinguda en el PROLEC (Cuetos, Rodríguez i Ruano, 1998).  

 

A la taula 1 observem que la gran majoria de les correlacions entre el RTAC i les puntuacions 

obtingudes de cada una de les activitats del PROLEC (Cuetos, Rodríguez i Ruano, 1998) són 

significatives. La prova de lectura de pseudoparaules i la d’estructures gramaticals són les que 

presenten una correlació més alta, amb r = -,916, p <,000 i r = -.839, p <,001; respectivament. La Figura 

1 mostra les puntuacions mitges en el PROLEC (Cuetos, Rodríguez i Ruano, 1998) per cada nivell de 

reflex tònic asimètric del coll. Com es veu la mitja de puntuacions és més alta quan menor és el valor 

de persistència del RTAC. És a dir, els alumnes que se’ls va assignar valor 0 han obtingut majors 

puntuacions que els de valor 1, aquests major que els de valor 3 i així successivament. En canvi, la 

prova que menys correlació presenta amb la presència del RTAC és la lectura de paraules infreqüents 

(r = -,253 i p < ,427) perquè els alumnes que obtingueren puntuacions altes no són, necessàriament, 

tots els alumnes amb el RTAC inhibit (valor 0) o amb presència mínima (valor 1). A la Figura 1 veiem 



 
 

8 

que la mitja de puntuacions dels alumnes que obtingueren un valor de presència del RTAC de 3 i 4 és 

més alta que els que obtingueren valor 1 i molt semblant als de valor 0 en la puntuació de lectura de 

paraules infreqüents.  

 

 
 

Taula 1: Correlacions entre les activitats del PROLEC i la presència del RTAC 
 

 
 

Figura 1: mitja de les puntuacions de cada activitat del PROLEC per a cada valor del RTAC 
 

A la Figura 2, es mostra a l’eix de les abscisses el valor total de la prova del PROLEC (Cuetos, 

Rodríguez i Ruano, 1998) i a l’eix de les ordenades el valor de la persistència del RTAC per cada 

participant. Com es pot veure hi ha una relació gairebé perfecte entre la presència del RTAC i una major 

dificultat per a la lectura. Ara bé, les puntuacions totals dels alumnes no són molt diferents entre els 
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nivells 0 i 1 del RTAC i el nivell 1 i 3 però, en canvi, entre els nivells 3 i 4 si que es dóna una major 

diferència de les puntuacions. 

 

 
 

Figura 2: Puntuació total de lectura i presència del RTAC per a cada alumne 
 
 
 
 

Discussió i conclusió 
 

Els resultats obtinguts indiquen que una menor puntuació en les proves de lectura implica una major 

persistència del RTAC. A la Figura 2 observem que aquells alumnes amb puntuacions més altes, i 

superiors a la mitja, han presentat una menor presència del reflex mentre que els que han obtingut 

puntuacions per sota de la mitja encara tenen el reflex present. Cal destacar que un dels alumnes té 

una puntuació total de 232 en les proves de lectura i, per tant, es tracta d’una puntuació gairebé igual 

a la mitja però va presentar un valor d’1 en el test de Schilder (Goddard, 2005). Tenint en compte que 

la presència del RTAC no és molt elevada, no suposa un gran entrebanc pel que fa a la lectura però 

podria afectar a altres habilitats com, per exemple, un mal equilibri, dificultats per creuar la línia mitja, 

una escriptura pobre, dificultats per expressar les idees, etc. (Goddard, 2005). Ara bé, s’haurien 

d’examinar aquestes habilitats per poder comprovar si es veuen o no afectades. Per tant, els resultats 

indiquen que hi ha una relació significativa entre la presència del RTAC i les dificultats en lectura, ja 

que els alumnes que han mostrat el reflex persistent, encara que sigui de forma lleu, presenten 

mancances lectores. 
 
Dins la mateixa línia, trobem l’estudi realitzat per McPhillips i Jordan-Black (2006) sobre la relació entre 

la presència del RTAC i les dificultats lectores, ortogràfiques i el coeficient intel·lectual i la lectura no 

verbal d’un gran nombre d’alumnes de distintes escoles. Després de relacionar totes les variables, 

arribaren a la conclusió que la presència del RTAC serveix com a eina predictiva forta de les dificultats 

lectores dels alumnes. Així mateix, Gieysztor, Choińska i Paprocka-Borowicz (2015), demostraren que, 

fins i tot, la lleugera presència de reflexes primitius afecta al desenvolupament psicomotor dels infants, 

cosa que també influeix en els aprenentatges acadèmics (Blomberg, 2012 i Goddard, 2005). 
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Així doncs, els resultats obtinguts, contrastats amb les investigacions anteriors, suggereixen que 

existeix una forta relació entre la persistència del RTAC i les dificultats lectores que presenten els 

alumnes, de forma que a major grau de persistència del RTAC menor és la puntuació en lectura que 

obtenen els infants. 
 
També trobem autors com McPhillips, Hepper i Mulhern (2000), que exposen els resultats de dur a 

terme programes d’intervenció per inhibir reflexes amb alumnes d’entre 8 i 11 anys. Aquells alumnes 

que presentaren dificultats de lectura i presència del RTAC es van dividir en tres grups, un de control, 

un de placebo i un altre experimental. Aquest darrer va dur a terme un programa de moviments per 

inhibir el reflex primitiu i els resultats obtinguts al final del programa determinaren que els guanys de 

lectura aconseguits foren significatius. Així, arribaren a la conclusió que una intervenció basada en 

moviments inhibitoris dels reflexos poden tenir un paper important en la maduració neurològica dels 

infants, que a la vegada tindrà repercussions en el desenvolupament de la lectura.  
 
Gieysztor, Choińska i Paprocka-Borowicz (2015) i Gieysztor, Sadowska i Choińska (2017), també 

exposen que sense l’entrenament de la integració dels reflexes primitius és impossible millorar les 

funcions psicomotrius dels infants que mostren dificultats en aquest aspecte. Per això, per prevenir 

aquests problemes en els aprenentatges així com retards motors, proposen realitzar proves de reflexes 

primitius a infants preescolars, per tal d’aplicar teràpies per inhibir els reflexos des d’edats 

primerenques, ja que els primer anys d’escolarització proporcionen bases per a l’èxit educatiu a llarg 

termini i els problemes que puguin aparèixer en aquesta etapa tendeixen a mantenir-se o augmentar al 

llarg dels anys escolars (McPhillips i Jordan-Black, 2006). 
 
Algunes de les teràpies que es coneixen són el programa de moviments rítmics que proposa Blomberg 

(2012) o els exercicis que proposen Goddard (2005) i De Jager (2016), permetent que la inhibició dels 

reflexes es produeixi en una etapa molt més avançada del desenvolupament del que generalment 

s’accepta (McPhillips i Jordan-Black, 2006). La inhibició condueix a estimular la connexió entre ambdós 

hemisferis cerebrals, donant lloc a una maduració neurològica (Goddard, 2005), del sistema vestibular 

i el propioceptiu (De Jager, 2016). En el cas del RTAC, la seva desaparició comporta una millora de la 

comunicació entre els hemisferis, fent que el procés de lectura es vagi automatitzant, implica una millora 

de la visió binocular, del seguiment amb els ulls (Blomberg, 2012) així com també millora altres habilitats 

motrius (Goddard, 2005). Per tant, el cervell dels infants podria tenir una segona oportunitat per passar 

per les etapes que falten (Gieysztor, Choińska i Paprocka-Borowicz, 2015).  
  
Grigg, Fox-Turnbull i Culpan (2018) recopilaren informació de pares que havien utilitzat durant un llarg 

període de temps, un programa de moviments rítmics, com el de Blomberg (2012), per inhibir els 

reflexes primitius que presentaven els seus fills. En les entrevistes, els pares asseguraren que els 

infants augmentaren les seves habilitats cognitives, físiques i socials mentre dugueren a terme els 

exercicis que es proposaven en el programa de moviments rítmics. A més, confirmaren que aquesta 

intervenció és fàcil de dur a terme i d’introduir dins la rutina diària. Així doncs, es tracta d’exercicis 

simples que condueixen a inhibir els reflexes i, per tant, produeixen beneficis pels infants. 
 
En conclusió, vist que la presència del RTAC es troba estretament relacionat amb les dificultats de 

lectura dels alumnes, podria ser útil realitzar avaluacions als infants des de petits per determinar si hi 

ha algun reflex primitiu encara present. En cas afirmatiu, aleshores es podria portar a terme una 

intervenció primerenca basada en moviments rítmics, que no suposa un gran esforç o canvi de rutina i 

que s’ha demostrat que les millores que experimenten els infants en les habilitats cognitives i motrius 

són prou significatives. Això, serviria de prevenció per a l’aparició de posteriors dificultats a causa dels 

reflexes. Tot i així, caldria dur a terme futures investigacions per obtenir evidències fiables sobre 

l’eficàcia de les teràpies de moviments rítmics i determinar una major evidència en relació a aquests 

temes. 
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