
*Recordem que l’associació Visión y Vida és una entitat d’utilitat pública fundada el 
1955, la presidència d’honor de la qual l’ocupa S.M. la Reina Sofia. Entre els nostres 
objectius destaquen assolir un 100% de bona salut visual en totes les etapes de la 
vida. Aquesta campanya es fa gràcies a la feina d’òptics-optometristes voluntaris 
que posen a disposició dels menors els seus gabinets professionals, sense cap 
obligació comercial amb centres educatius o famílies.

Benvolgut/uda director/a:

Ens adrecem a la vostra escola per informar-vos que el 10 d’octubre vinent –Dia Mundial de la Visió– comença la quarta 
edició de la campanya de conscienciació i revisió de l’estat de la salut visual dels nens i les nenes de primària, Veure per 
Aprendre. Podeu trobar-ne tots els detalls a www.verparaaprender.es i descarregar-ne tots els materials que us hem 
preparat. 

Com deveu recordar, aquesta activitat es fa gràcies a la coŀlaboració de més de 1.500 òptics-optometristes voluntaris que 
posen el seu gabinet i els seus coneixements a disposició de centres educatius com el vostre fins al dia 10 de gener, perquè 
puguem assegurar que la visió dels vostres alumnes està preparada per superar amb èxit aquest nou any que encetem.

La realitat ens mostra que un de cada tres casos de fracàs escolar pot estar relacionat amb un problema de visió; 
tanmateix, només tres de cada deu nens menors de set anys s’han revisat alguna vegada la visió per part d’un 
professional sanitari com és l’òptic-optometrista. Aquesta és la realitat actual a Espanya i contra ella treballen la nostra 
associació i els seus socis voluntaris: impedir que cap menor tingui llastat el futur per un problema visual.

Tant és així que sabem que els menors amb més mala visió obtenen pitjors resultats acadèmics. D’acord amb els 
nostres estudis, el 31% dels nens amb bons resultats acadèmics i el 48% dels que tenen més males notes podrien 
tenir un problema visual no resolt. Creiem que és tasca de tothom, de les famílies fins als professors i professionals, 
posicionar la visió al lloc que li correspon i treballar per impedir que fets com aquest continuïn passant.

Per això, hem fet arribar a la vostra escola uns pòsters per a les aules, i també uns díptics informatius que agrairíem que 
féssiu arribar a les famílies dels nens de primària perquè coneguin aquesta iniciativa completament de franc per a la vostra 
escola i per a ells, i revisin l’estat de la visió dels seus fills/filles. És imprescindible fer arribar aquest missatge a les 
famílies perquè entenguin que una bona visió és fonamental en el desenvolupament educatiu dels menors. Tant 
és així que aquest any, CEAPA –la Confederació Espanyola de Pares i Mares d’Alumnes– ha donat suport a la campanya 
per ajudar-nos a fer que el missatge arribi al nombre més gran possible d’escoles i famílies d’Espanya. 

A més, posem al vostre servei tot el nostre equip humà per si us cal qualsevol activitat addicional, com ara una xerrada 
informativa a les AMPA, uns tallers per a nens o bé fer les revisions a la mateixa escola, si hi hagués disponibilitat. Per a tot 
això, no dubteu a contactar amb verparaaprender@visionyvida.org o als 910 228 176 / 656 232 592.

Un any més, junts, treballant perquè no hi hagi ni un sol cas més de fracàs escolar derivat d’una mala visió. De nou, gràcies!

Salvador Alsina Dalmau   
President de Visión y Vida


