
Ha realizado el examen visual para conductores profesionales.
Presenta este comprobante en tu delegación y recoge tu regalo 
de “visión revisada”.

Sr./Sra.

www.visionyvida.org/conductores

Veure per aprendre
Veure per llegir

Veure per gaudir
 

Saps si els 
teus fills hi 
veuen bé?

www.verparaaprender.es

Col·labora:

      de cada       casos de 
fracàs escolar es deu a un

 problema visual no detectat.
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<right> Els nens amb pitjor visió tenen resul-
tats acadèmics pitjors. D’aquests, a 7 
de cada 10 no els lú agrada llegir.

<right> Més del 30% de les dificultats de     
comprensió deriven de problemes 
d’eficàcia i percepció visual.

<right> Només 3 de cada 10 nens menors de 
7 anys han acudit algun cop a les seves 
revisions visuals.

Sabies que…? <right> 1 de cada 5 nens pot tenir un problema 
visual no detectat. 3 de cada 4 famílies ni 
tan sols ho sospita.

<right> 6 de cada 10 joves a Espanya són miops.

Amb cada revisió, el nen s’emportarà una sorpresa 
Disney de regal! (Fins que se n’acabin les existències)

Truca al  910 228 176 – 656 232 592  (de 9 a 14h i de 15 a 17h)

*Els socis de Visión y Vida es comprometen a fer el Test Disney de la campanya sense cost per a les famílies. Si detecten un problema visual, 
s’aconsellarà a la família que faci un examen visual complet. No hi ha compromís ni obligació comercial un cop fet el test. Sotmetent-se a aquest 
screening s’accepta que els resultats de les proves, recollits anònimament, s’utilitzin per a la realització d’un estudi.

1. Creus que el teu fill hi veu bé?
0  Sí         0  No        0  No ho sé / No me n’he adonat

2. Quan mira la tele, s’hi acosta molt o entretanca els 
ulls?
0  Sí         0  No        0  No ho sé / No me n’he adonat

3. Quan llegeix, s’acosta molt al text?
0  Sí         0  No        0  No ho sé / No me n’he adonat

4. S’aixeca sovint quan fa els deures?
0  Sí         0  No        0  No ho sé / No me n’he adonat

5. Després d’un esforç visual prolongat (TV, dures), té 
els ulls irritats?
0  Sí         0  No        0  No ho sé / No me n’he adonat

6. Li agrada llegir?
0  Sí         0  No        0  No ho sé / No me n’he adonat

7. Té un bon rendiment escolar?
0  Sí         0  No        0  No ho sé / No me n’he adonat

8. Porta ulleres?
0  Sí         0  No      

9. Porta lents de contacte?
0  Sí         0  No        

10. Són per a miopia?
0  Sí         0  No        0  No ho sé / No me n’he adonat

11. Si porta ulleres, li agrada portar-ne?
0  Sí         0  No        0  No ho sé / No me n’he adonat

12. Si porta ulleres, com us vau adonar que les 
necessitava?

      
    

Aquest Test Disney ajuda a detectar els símptomes o signes que ens indiquen que un nen pot tenir un problema 
visual que li està dificultant l’aprenentatge actual i futur. Fes aquest test i, si detecta algun dels símptomes o signes 
descrits, et recomanem que sotmetis l’estudiant, al més aviat possible, a un examen visual complet.

On és el professional que tens més a prop?          Troba’l a en www.verparaaprender.es

©Disney

Fes ara la revisió dels teus fills! *


