Descobreix amb “Pinturilla y la Pandilla Vainilla” els signes o símptomes que ens indiquen
que un/a nen/a pot tenir un problema visual que li dificulta l’aprenentatge actual i futur. Si
detectes alguna d’aquestes situacions, recomanem sotmetre l’alumne/a a un examen visual
complet com més aviat millor. Més informació a www.verparaaprender.es

Lectura

Quan llegeix, mou el cap
en comptes de moure els ulls
per seguir les línies de text.
Pot ser un problema de
motilitat ocular!
Si no pot llegir en silenci i
necessita vocalitzar o bé
llegeix amb dificultat en veu
alta per a la seva edat,
podem pensar en un
problema visual.

La distància de lectura
ha de ser l’equivalent entre
el dit doblat i el colze.
Una distància més curta pot
indicar un problema
visual.

Escriptura
Si a certa edat, l’escriptura
és irregular o es torça en
excés, hauríem de sospitar
un problema de visió
binocular, de dificultat
en el treball coordinat
dels dos ulls.

La posició de lectura és
asimètrica. Gira el cos o el
paper per llegir.
És possible que la visió dels
dos ulls no sigui igual de
bona.

Molts nens agafen malament
el llapis i la posició
resultant de la mà interferirà
amb la visió del que escriu.
És imprescindible corregir aquest
hàbit a l’edat adequada.

Si necessita fixar-se
en un text o en una imatge,
o bé acostuma a aclucar un ull
o a tapar-se’l, potser no hi
veu bé d’aquest ull!

Els ulls han d’estar
alineats quan es mira de
lluny i simètrics cap endins
quan es mira de prop.
Si el nen mira guerxo, cal
tractar-lo com més aviat
millor.

Una lectura lenta
per a la seva edat
pot voler dir
un problema de visió.
Per llegir necessita anar
resseguint les frases
amb el dit.
Mig aclucar els ulls
per veure-hi de lluny
pot significar
l’existència d’un problema
visual com la miopia.

Si després de llegir un text
li costa explicar el que ha
llegit, sospitem que pot ser
per un problema de visió.

Visió
binocular

Comprensió
lectora

Signes com canviar síl·labes
de lloc o confondre paraules
semblants també poden
derivar-se d’un problema visual.

Malaptesa en activitats
de coordinació com anar amb
bicicleta, por de pujar als
gronxadors o poca traça en
l’esport poden derivar-se d’un
problema de visió
binocular.

Nens hiperactius, que distreuen
la classe i que poden
ser diagnosticats de TDAH.
Molts tenen un problema visual
que no els permet
fixar la vista en les tasques
que duren més de 10min.

Falta de traça en recollir
o tornar la pilota també
s’associa a problemes de
coordinació dels dos ulls.

Veure-hi doble o veure-hi
borrós durant la lectura
és un signe indicatiu d’un
problema de visió.
No passis més d’una hora
i mitja al dia davant de les
pantalles.
Surt a jugar a l’aire lliure!

La pantalla de l’ordinador
ha d’estar a 60 centímetres
i el mòbil a 50 centímetres.
Allunya’t de la pantalla!

Si llegeixes, fes-ho amb
bona llum ambiental o amb
llum natural; si mires una
pantalla, mai a les fosques,
i sense reflexos.
La llum és visió!

60cm

Es frega els ulls perquè
li couen quan és davant
del llibre o de l’ordinador.
Aquest cansament és excessiu!
Quan fa una estona
que estudia té mal de cap.
Si és un dia per setmana
o més, fes-li
una revisió visual.

Molèsties
visuals

Si té grans molèsties
amb llum solar intensa
(encara que vagi protegit
amb ulleres de sol), revisa la
seva visió!

Consells
per a l’ús de pantalles:
L’augment de la miopia entre els joves es
relaciona amb l’ús intensiu de pantalles, la
vida sedentària i el poc temps que s’estan a
l’aire lliure.
Per cuidar la seva salut visual,
segueix aquests consells!

No facis anar mai pantalles
al llit! I menys amb la llum
apagada. No descansaràs bé.
El llit és per dormir!

Quan estiguis davant d’una
pantalla, has de descansar
cada 20 minuts, durant 20
segons i mirant lluny
(20 peus = 5 metres).
Recorda-ho, 20-20-20!

És im po rta nt es r-s
e
mé s d’u na ho ra ca ta
da dia a
l’ai re lliu re.
Tot ho m a jug ar al car
rer !

