
*Recordamos que a asociación Visión y Vida é unha entidade de utilidade pública 
fundada en 1955 cuxa presidencia de honor ostenta S. M. a raíña Dna. Sofía. Entre 
os nosos obxectivos destacan o lograr un 100 % de boa saúde visual en todas as 
etapas da vida. Esta campaña realízase grazas ao traballo de ópticos-optometristas 
voluntarios que poñen á disposición dos menores os seus gabinetes profesionais, 
sen ningunha obriga comercial con centros educativos ou familias. 

Estimado/a director/a:

Pómonos en contacto con vostede para informalo de que o próximo 10 de outubro, Día Mundial da Visión, comeza a 
cuarta edición da campaña de concienciación e revisión do estado da saúde visual dos/as nenos/as de Primaria, Ver para 
Aprender. Pode ver todos os detalles en www.verparaaprender.es e descargar todos os materiais que preparamos para 
vostede. 

Como recordará, esta actividade realízase grazas á colaboración de máis de 1500 ópticos-optometristas voluntarios que 
poñen o seu gabinete e os seus coñecementos á disposición de centros educativos como o seu ata o día 10 de xaneiro, 
para que poidamos asegurar que a visión dos/as seus/súas alumnos/as está preparada para superar correctamente este 
novo ano que encaramos.

A realidade móstranos que un de cada tres casos de fracaso escolar pode estar relacionado cun problema de 
visión; no entanto, só tres de cada dez nenos menores de sete anos revisaron algunha vez a súa visión por parte 
dun profesional sanitario como é o óptico-optometrista. Esta é a realidade actual en España e contra a cal a nosa asociación 
e os seus socios voluntarios traballan: impedir que ningún menor vexa prexudicado o seu futuro por un problema visual.

Tanto é así que sabemos que os menores con peor visión obteñen peores resultados académicos. Segundo os 
nosos estudos, o 31 % dos nenos con bos resultados académicos e o 48 % daqueles con peores notas poderían 
ter un problema visual non resolvido. Cremos que é labor de todos, desde as familias ata os profesores e profesionais, 
colocaren a visión no lugar que lle corresponde e traballaren por impedir que feitos así sigan sucedendo.

Para iso, achegámoslle á súa escola uns carteis para as aulas, así como uns dípticos informativos que agradeceriamos 
que lle fixese chegar ás familias dos nenos de Primaria para que coñezan esta iniciativa completamente gratuíta para vost-
edes e para eles, e revisen o estado da visión dos/as seus/súas fillos/as. É imprescindible achegarlles esta mensaxe 
ás familias para que entendan que unha boa visión é fundamental no desenvolvemento educativo dos menores. 
De feito este ano, a CEAPA, Confederación Española de Pais e Nais de Alumnado, deulle o seu apoio á campaña para 
axudarnos a que a mensaxe chegue ao maior número de escolas e familias de España. 

Ademais, pomos ao seu servizo todo o noso equipo humano por se precisase calquera actividade adicional, como unha 
charla informativa ás AMPA, uns obradoiros para nenos ou revisións na propia escola, se houber dispoñibilidade. Para todo 
iso, non dubide en contactar con verparaaprender@visionyvida.org o 910 228 176 / 656 232 592.

Outro ano máis, xuntos, traballando para que non exista nin só caso máis de fracaso escolar derivado dunha mala visión. 
De novo, grazas!

Salvador Alsina Dalmau   
Presidente de Visión y Vida


