Descubre con “Pinturilla y la Pandilla Vainilla” os signos ou síntomas que nos indican que
un/ha neno/a pode ter un problema visual que está dificultando a súa aprendizaxe actual e
futura. Se detectas algunha destas situacións, recomendamos someter o alumno a un exame
visual completo o antes posible. Máis información en www.verparaaprender.es

Lectura

Para ler, move a cabeza en
lugar de mover os ollos para
seguir as liñas de texto.
Pode ser un problema de
motilidade ocular!
Se non pode ler en silencio e
necesita vocalizar ou le con
dificultade en voz alta para a
súa idade, podemos pensar
nun problema visual.

A distancia de lectura
debe ser a equivalente entre
o dedo dobrado e o cotobelo.
Unha distancia máis curta
pode indicar un problema
visual.

Escritura
Se, a certa idade, a escritura
é irregular ou se torce en exceso,
deberemos sospeitar dun
problema de visión binocular,
de dificultade no traballo
coordinado de ambos os ollos.

A posición de lectura é
asimétrica. Xira o corpo ou
o papel para ler.
Pode que a visión dos dous
ollos non sexa igual de boa.

Visión
binocular

Moitos nenos collen mal o lapis
e a posición resultante da man
estará interferindo coa visión do
que escribe.
É imprescindible corrixir este
hábito á idade axeitada.

Se precisa fixarse nun
texto ou nunha imaxe,
adoita pechar un ollo ou a
tapalo.
Se cadra non ve ben con ese
ollo!

Os ollos teñen que estar
aliñados ao mirar de lonxe
e simétricos cara adentro
ao mirar de preto.
Se o neno é birollo, hai que
tratalo o antes posible.

Unha lectura lenta para
a idade pode significar
un problema de visión.
Para ler necesita ir
seguindo as frases co dedo.

Entrecerrar os ollos para
ver de lonxe é un claro
síntoma de problema
visual como miopía.

Torpeza en actividades
de coordinación como ir
en bicicleta, medo a subir aos
bambáns, pouca destreza no
deporte poden derivarse dun
problema de visión binocular.

Nenos hiperactivos, que distraen
na clase e que poden ser
diagnosticados de TDAH.
Moitos teñen un problema visual que
non lles permite fixar a vista nas
súas tarefas máis de 10 min.
Falta de destreza en recoller
ou devolver a pelota tamén
se asocian a problemas de
coordinación de ambos os
ollos.

Se tras ler un texto lle custa
explicar o que leu, sospeitemos
que pode deberse a un problema
de visión.

Comprensión
lectora

Signos como cambiar sílabas
de lugar ou confundir palabras
semellantes tamén poden
derivarse dun problema visual.

Ver dobre ou ver borroso
durante a lectura é un
signo indicativo dun
problema de visión.
Non pases máis dunha hora
e media ao día diante das
pantallas.
Sae a xogar ao aire libre!

A pantalla do ordenador ten
que estar a 60 centímetros e
o móbil a 50 centímetros.
Afástate da pantalla, ho!

Se les, faino con boa luz
ambiental ou con luz natural.
Se miras unha pantalla, nunca
ás escuras e sempre sen
reflexos.
A luz é visión!

60cm

Se frota os ollos porque lle
proen cando está diante do
libro ou do ordenador.
Ese cansazo é excesivo!
Cando leva un anaco
estudando, sente dor de
cabeza.
Se é un día á semana ou máis,
faille unha revisión visual.

Molestias
visuais

Se ten grandes molestias con
luz solar intensa (aínda que
leve postas as súas gafas de
sol), ¡revisa a súa visión!

Consellos
para o uso de pantallas:
O aumento da miopía entre a mocidade
relaciónase co uso intensivo de pantallas,
a vida sedentaria e o pouco tempo que pasan
ao aire libre.
Para coidar a súa saúde visual,
sigue estes consellos!

Nunca uses pantallas
na cama! E menos coa
luz apagada.
Non descansarás ben.
A cama é para durmir!

Si! Cando esteas diante
dunha pantalla, debes
descansar cada 20 minutos,
durante 20 segundos e mirando
lonxe (20 pés = 5 m.).
Lembra: 20-20-20!

É im po rta nte pa sa r
má is
du nh a ho ra ao día ao
air e
lib re.
Tod os a xog ar á rúa !

