Presentem en imatges els signes i símptomes que ens
indiquen que un nen/a pot tenir un problema visual
que dificulta el seu aprenentatge actual i futur.
Si s’advertís algun dels signes i/o símptomes
il·lustrats en aquestes imatges, la millor prevenció és
actuar amb rapidesa i sotmetre l'alumne a un
examen visual complet.
Veure per aprendre és una iniciativa de l'associació
Visión y Vida en la seva campanya de lluita contra el
fracàs escolar degut a la manca d'una visió correcta.
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Escriu amb lletra irregular, torçant-se i
sense deixar el mateix espai entre les
paraules.

Quan veu la televisió o quan estudia,
inclina el cap cap a un costat.

Llegeix massa a poc a poc per la seva edat
.

Agafa malament el llapis

Quan llegeix, repeteix frases
paraules, o se salta frases o paraoules
Si li demanem que llegeixi un text, en.
silenci, necessita anar vocalitzant les
síl·labes.

A classe distreu als altres ja que
perd fàcilment l'atenció en la
realització de les seves tasques.

Canvia de lloc síl·labes

Mostra problemes d'equilibri, de
coordinació a l'anar amb bicicleta,
pujar a gronxadors o realitzar esport.

i confon paraules semb
lants.

Després de llegir un text, li res
difícil explicar el que ha lleg ulta
it.

Té dificultats en recollir o rebre la pilota. En els jocs amb
raqueta, li costa tornar-la.

Quan llegeix, segueix la línia
amb el dit.

Sovint li molesta la llum.

