
*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 soci/sòcia:

El 10 d’octubre vinent, Dia Mundial de la Visió, començarà la quarta edició de la campanya “Veure per Aprendre”, 
que té com a objectiu conscienciar en matèria de salut visual i revisar l’estat de la visió dels nens i nenes de 6 a 12 anys 
(primària) de la teva zona. Et recordem que, per primer cop, hem aconseguit el suport públic de CEAPA –la Confeder-
ació Espanyola de Pares i Mares d’Alumnes–, que ens ajudarà a donar visibilitat a la campanya.

En primer lloc, trobem necessari agrair-te de nou la teva participació, perquè aquesta campanya no és res sense profes-
sionals com tu, que la fan possible. Per això, en nom de tot l’equip de Visión y Vida et donem les gràcies per aju-
dar-nos a assolir el nostre objectiu d’un 100% de bona salut visual a Espanya.

En segon lloc, saps que ens cal sumar esforços per mantenir activa la campanya en tants municipis, i per això t’ex-
pliquem com podem treure el major partit possible de l’activitat: 

1. Identifica la teva òptica amb l’identificador que t’hem enviat i situa els pòsters i díptics informatius en un lloc visible. 
La imatge del grup Pinturilla y la Pandilla Vainilla servirà per atraure els més menuts i menudes.

2. Registra les dades de les revisions infantils. Accedeix a la sessió privada a la web www.verparaaprender.es (te n’hem 
enviat l’usuari i la contrasenya) i introdueix directament els resultats de l’screening al formulari. Pots descarregar-lo i 
imprimir-lo, i introduir-hi les dades més tard. 

3. Visita els centres escolars de la teva zona. Tens la llista de centres educatius convidats, truca’ls o visita’ls i presenta-t’hi. 
Ofereix-t’hi voluntari per al que puguin necessitar, com una xerrada als pares, i demana’ns els materials que et calguin 
per poder dur-la a terme. Pots posar-te d’acord amb alguna òptica propera que també hi participi i presentar-vos-hi 
plegats.

4. Si detectes que algun centre no hi mostra interès, escriu-nos a verparaaprender@visionyvida.org o truca al 910 228 176 / 
656 232 592. El nostre equip s’ocuparà de contactar-hi de nou i tornar a explicar-los la iniciativa. 

5. Comunica-ho tu també, perquè junts som més forts. Per les nostres xarxes socials comunicarem la campanya, però 
ajuda’ns-hi. Difon el missatge, utilitza les nostres imatges i vídeos i arriba al teu públic amb aquests materials tan atractius. 

6. Compleix la normativa professional de la teva zona. Sabem que cal avisar el vostre coŀlegi professional de la visita a 
centres educatius. Recorda que només es farà un screening a l’aula en cas que ho demanin, però és important que 
compleixis la normativa vigent. 

Et recordem que aquest any sou més de 1.500 òptics-optometristes voluntaris com tu que treballem en favor de la salut 
visual. No permetis que passi aquesta oportunitat i deixa empremta a la teva zona.

Sabem que l’òptic-optometrista sempre ha tingut un gran esperit solidari, no és la primera vegada que el nostre sector 
s’uneix, però sí que és una de les vegades que ens hem tornat més forts. Fem història! Comptem amb tu. 
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