Benvolgut/da Director/a,
Em poso en contacte amb vostè per informar-li que el proper dia 16 d'octubre començarà la segona etapa de la
campanya de conscienciació i revisió en matèria de salut visual infantil “Veure per Aprendre”. Pot conèixer tots els
detalls a la web www.verparaaprender.es
Aquesta campanya –presentada a les principals autoritats espanyoles, tant en el plànol nacional, com regional i local,
es desenvolupa gràcies a la tasca de més de 1.200 òptics-optometristes voluntaris, els quals desitgen realitzar
revisions visuals (screening) als nens d'entre 6 i 12 anys del seu centre, sense cost addicional per a les famílies.
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Visión y Vida, associació d'utilitat pública fundada el 1955, de la que la Presidència d'Honor ostenta S. M. la Reina Sra.
Sofia, duu a terme aquesta activitat per reduir algunes alarmants xifres, com ara que un de cada 3 casos de fracàs
escolar s'associa a una mala visió o que un 30% de les dificultats d'aprenentatge es deriven de problemes d'eficàcia i percepció visual. No obstant això, degut al desconeixement existent entre les famílies, només 3 de cada 10
infants han acudit a les seves revisions pertinents amb el seu professional de la visió, com sí ocorre en el 98% dels
casos amb les seves revisions odontològiques.
És per això que volem comptar amb vostè en aquesta campanya. Li hem fet arribar al seu centre uns pòsters perquè
pugui penjar-los a les seves aules i aprendre –petits i grans- símptomes que poden indicar un problema visual. Així
mateix, li fem arribar una sèrie de díptics informatius que preguem lliuri als infants perquè els seus pares coneguin
la iniciativa i puguin acudir a revisar al menor. És imprescindible fer arribar el missatge a les famílies perquè
entenguin que una bona visió és fonamental en el desenvolupament educatiu dels seus fills.
A més, posem al seu servei a tot el nostre equip humà per si precisés qualsevol activitat addicional, com una xerrada
informativa a les AMPAs, uns tallers per a nens o revisions a la pròpia escola. Per tot això, no dubti contactar amb
jennifer.garcia@visionyvida.org.
Finalment, l’animem a visitar nostra web, en la qual podrà trobar jocs educatius per als seus alumnes, consells sobre
alimentació i visió o tècniques d'estudi. www.verparaaprender.es
És la primera vegada que es realitza una campanya d'aquesta magnitud i creiem que només amb la seva ajuda, la
dels professionals de l'educació, podrem evitar més casos de fracàs escolar per culpa d’un problema de visió.
Comptem amb vostès?

Salvador Alsina
President Associació Visión y Vida
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