
1 de cada 3 casos 
de fracàs escolar està relacionat 

amb un problema visual 
no detectat.

Saps si els 
teus fills hi 
veuen bé?



Fes la revisió visual 
dels teus fills/filles ara!

• Els alumnes amb més mala visió obtenen 
pitjors resultats acadèmics. 

 7 de cada 10 detesten llegir.  

• 1 de cada 3 menors podria tenir un problema 
visual no corregit. 

 Augmenta a 1 de cada 2 en aquells que  
 treuen més males notes!  

• Només una de cada deu famílies sospita 
que els seus fills tenen un problema visual.  

• Només 3 de cada 10 menors de 10 
anys ha anat alguna vegada a una revisió 
completa. I els teus?

Sabies qué…?

1. Creu que el seu fill/filla hi veu bé?
2. Quan mira la tele, s’hi acosta molt o entretanca els ulls?
3. Quan llegeix, s’acosta molt al text?
4. Es queixa de mal de cap?
5. Se li posen vermells els ulls, li piquen, li ploren 
 de tant en tant?
6. S’aixeca sovint quan fa els deures?
7. Després d’un esforç visual prolongat 
 (TV, deures), té els ulls irritats?
8. Li agrada llegir?
9. Té un bon rendiment escolar?

Aquest test de screening visual (cribratge) ajuda a detectar els 
símptomes o signes que ens indiquen que un/a nen/a pot tenir 
un problema visual que dificulta el seu aprenentatge actual i futur. 
Observi els seus fills/filles i, si adverteix algun dels símptomes o 
signes descrits, li recomanem que sotmeti l’estudiant, al més aviat 
possible, a un examen visual complet.

On és el seu professional més proper?  
Trobi’l a www.verparaaprender.es/mapa-opticas

Truqui al 910 228 176 – 656 232 592 (de 9h a 14h i de 16h a 18h)

*Els socis de Visió i Vida es comprometen a fer el test de screening visual de la campanya sense 
cost per a les famílies. Si detecten un problema visual, s’aconsellarà a la família que facin un 
examen visual complet. No hi ha compromís ni obligació comercial després d’aquest test. En 

sotmetre’s a aquest screening s’accepta que els resultats de les proves, recollits anònimament, 
s’utilitzin per fer un estudi.


