
Estimado/a Director/a:

Póñome en contacto con vostede para informarlle de que o próximo día 16 de outubro dará comezo a segunda etapa 
da campaña de concienciación e revisión en materia de saúde visual infantil “Ver para Aprender”.  Pode coñecer tódo-
los detalles na web www.verparaaprender.es

Esta campaña, presentada ás principais autoridades españolas -tanto no plano nacional, como rexional e local- desen-
vólvese grazas ao labor de máis de 1.200 ópticas-optometristas voluntarios que desexan realizar revisións visuais 
(screening) aos nenos de entre 6 e 12 anos do seu centro, sen custo adicional para as familias.

Visión e Vida, asociación de utilidade pública fundada en 1955, cuxa Presidencia de Honra ostenta S.M. Raíña Dna. 
Sofía, leva a cabo esta actividade para reducir algunhas alarmantes cifras como que un de cada tres casos de fracaso 
escolar asóciase a unha mala visión ou que un 30% das dificultades de aprendizaxe derívanse de problemas de 
eficacia e percepción visual. Con todo, existe tal descoñecemento entre as familias que só 3 de cada 10 nenos acudi-
ron ás súas revisións pertinentes co seu profesional da visión, como si ocorre no 98% dos casos coas súas revisións 
odontolóxicas.

É por iso que queremos contar con vostede nesta campaña. Fixémoslle chegar ao seu centro uns pósters, para que 
poida colgalos nas súas aulas e aprender -nenos e maiores- sinxelos síntomas que poden indicar un problema visual.
Así mesmo, enviamos unha serie de dípticos informativos que rogamos entregue aos nenos para que os seus pais 
coñezan a iniciativa e poidan acudir a revisar ao menor. É imprescindible facer chegar a mensaxe ás familias para 
que entendan que unha boa visión é fundamental no desenvolvemento educativo dos seus fillos.

Ademais, poñemos ao seu servizo a todo o noso equipo humano por se precisase calquera actividade adicional, como 
unha charla informativa ás AMPAs, uns obradoiros para nenos ou revisións na propia escola. Para todo iso, non dubide 
en contactar con jennifer.garcia@visionyvida.org.

Finalmente, animámoslle a visitar a nosa web na que poderá ver xogos educativos para os seus alumnos, consellos 
sobre alimentación e visión ou técnicas de estudo. www.verparaaprender.es

É a primeira vez que se realiza unha campaña desta magnitude e cremos que só coa súa axuda, a dos profesionais 
da educación, poderemos evitar máis casos de fracaso escolar por un problema de visión.

Contamos con vostedes?

ASOCIACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA

Gran Via de Carles III, 58-60, Esc. F, Local 5
08028 Barcelona

933 105 645
info@visionyvida.org

Salvador Alsina
Presidente Asociación Visión y Vida
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