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Presentamos en imaxes os signos e síntomas que 
indican que un neno/a pode ter un problema visual 
que dificulta a súa aprendizaxe actual e futura.

De advertir algún dos signos e/ou síntomas ilustrados 
nas imaxes, a prevención é actuar con premura e 
sometelo estudante a un exame visual completo.

Ver para Aprender é una iniciativa da asociación 
Visión y Vida na súa campaña de loita contra o 
fracaso escolar derivado dunha falta de visión 
correcta.

Máis información: www.verpar
aaprender.es

Cambia de lugar as sílabas e confunde palabras semellantes.

A miúdo, árdenlle os ollos, frégaos con 

frecuencia ao realizar tarefas prolongadas de 

preto (deberes, computador).

Cando ve a televisión ou cando estuda, 
inclina a cabeza cara un lado.

Vira o corpo e/ou o papel para ler e 
escribir.

Entrepecha os ollos para ver a televisión e o 

encerado. Ten dificultades para escribir no papel o 

que se ve no encerado.

Manifesta dores de cabeza cando realiza 

tarefas prolongadas de preto (deberes, 

computador). 

Nalgúns momentos, mostra tendencia 

a poñer a vista torta. 

Nalgunhas ocasións manifesta que ve 

borroso ou dobre durante a lectura. 

Escribe con letra irregular, torcéndose e sen deixar o mesmo espazo entre as 
verbas. Le demasiado devagar para a súa 

idade.

A casa é a casa
 é fermosa.

Se lle pedimos que lea un texto, en silencio, necesita vocalizar as sílabas. Ao ler en voz alta, sáltase frases ou 
verbas.

Tras ler un texto, resúltalle difícil explicar o que leu. Cando le, segue a liña co 
dedo. 

Colle mal o lapis.

Na clase, distrae aos demais posto 
que perde con facilidade a atención 

na realización das súas tarefas. 

Mostra problemas de equilibrio e de 
coordinación ao ir na bicicleta, subir a 

randeeiras ou realizar deporte. 
Ten dificultades en recoller ou recibir a pelota. Nos xogos 

con raqueta, cústalle devolvela. Con frecuencia moléstalle a luz.

Ten costume de pechar un 

ollo, ou cubrilo, cando precisa 

fixarse nalgo. 

Move a súa cabeza en vez de 

mover os seus ollos para 

seguir as liñas durante a 

Para ler ou escribir, sitúase moi preto do texto ou do papel. 


