
*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 socio/a:

O próximo 10 de outubro, Día Mundial da Visión, comezará a cuarta edición da campaña “Ver para aprender”, que 
ten como obxectivo concienciar en materia de saúde visual e revisar o estado da visión dos/as neno/as dos 6 aos 12 anos 
(Primaria) da túa zona. Lembrámosche que, por primeira vez, logramos o apoio público da CEAPA, Confederación 
Española de Pais e Nais de Alumnado, quen nos axudará a darlle visibilidade á campaña.

En primeiro lugar, cremos necesario agradecerche de novo a túa participación, dado que esta campaña non é nada sen 
profesionais coma ti, que a fagan posible. Por iso, en nome de todo o equipo de Visión y Vida dámosche as grazas 
por axudáresnos a lograr o noso obxectivo dun 100 % de boa saúde visual en España.

En segundo lugar, sabes que precisamos sumar esforzos para manter activa a campaña en tantos municipios, polo 
que che explicamos como podemos sacar o maior partido da actividade: 

1. Identifica a túa óptica co identificador que che enviamos e coloca os carteis e dípticos informativos nun lugar visible. 
A imaxe do grupo Pinturilla y la Pandilla Vainilla servirá para atraer os máis pequeno/as.

2. Rexistra os datos das revisións infantís. Accede á túa sesión privada na web www.verparaaprender.es (enviámosche 
o teu usuario e contrasinal) e introduce directamente os resultados do screening no formulario. Podes descargalo e 
imprimilo, para introducires os datos máis tarde. 

3. Visita os centros escolares da túa zona. Tes a lista de centros educativos invitados; chámaos ou visítaos e preséntate. 
Ofrécete voluntario para o que poidan precisar, como unha charla aos pais, e pídenos aqueles materiais que precises 
para levala a cabo. Podes pórte de acordo con algunha óptica próxima que tamén participe e presentárdesvos xuntos.

4. Se detectas que algún centro non mostra interese, escríbenos a verparaaprender@visionyvida.org ou chama ao 
910 228 176 / 656 232 592. O noso equipo ocuparase de contactar con el de novo e de volver explicarlle a iniciativa. 

5. Comunica ti tamén, porque xuntos somos máis fortes. Desde as nosas redes sociais comunicaremos a campaña, 
pero axúdanos. Difunde a mensaxe, utiliza as nosas imaxes e vídeos, e chega ao teu público con estes materiais tan 
atractivos. 

6. Cumpre coa normativa profesional da túa zona. Sabemos que cómpre que avisedes o voso colexio profesional da 
vosa visita a centros educativos. Lembra que só se realizará un screening na aula, en caso de solicitalo, pero é importante 
que cumpras coa normativa vixente. 

Lembrámosche que este ano sodes máis de 1500 ópticos-optometristas voluntarios coma ti en favor da saúde visual. Non 
deixes pasar esta oportunidade e deixa pegada na túa zona.

Sabemos que o óptico-optometrista sempre gozou dun grande espírito solidario, non é a primeira vez que o noso sector 
se une, pero si é unha das veces que nos volvemos tan fortes. Fagamos historia! Contamos contigo. 
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