Benvolguts/des pares i mares:
És reconegut per tots els professionals de la visió la important tasca de vigilància visual
que es pot fer des de les escoles. Gràcies a aquestes revisions a molts dels nostres fills
se’ls hi ha detectat alguna alteració visual.
La visió és un procés complex i fonamental en l’aprenentatge. Capacitat d’enfocar, fer
seguiments amb precisió, discriminar distàncies, reconeixement dels colors, percepció
de petits detalls en la visió propera, memòria visual, interpretació de la imatge, sentit
d’orientació, habilitat a l’esport, facilitat en la lectura, tots sabem que la visió és això i
molt més, perquè és la nostra font més important d’informació.
S’estima que fins a un 50% dels nens amb dificultats d’aprenentatge presenten un
problema d’eficàcia i/o percepció visual.
Tan la lectoescriptura, com l’ús generalitzat de les noves tecnologies exigeixen al
sistema visual un alt nivell de rendiment. Les activitats escolars impliquen passar molt
temps treballant en visió propera, per tant s’han de tenir unes habilitats visuals i
perceptives que permetin llegir amb eficàcia i comprendre bé el que es llegeix. Tota
interferència en el procés visual és un factor d’alt risc de fracàs escolar.
L’escola té concertat i us ofereix un servei d’optometria per a tots els nens i nenes.
Per facilitar l’organització de les proves, els agraïm que facin entrega el més aviat
possible, d’ aquest imprès amb les dades del vostre del fill/a al tutor/a del seu curs.
Sí, estic interessat/da en que el meu fill/a faci la revisió optomètrica.
No estic interessat/da en aquest servei.

Alumne/a______________________________________________________________
Curs_______

Signat: pare o mare

Preu de la revisió optomètrica _______€
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LA VISIÓ ÉS UN CONJUNT D’HABILITATS
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DESCRIPCIÓ DE LES PROVES
Agudesa visual.- Capacitat de diferenciar petits detalls tant en visió llunyana com propera.
Visió del color.- Distinguir tota la gamma de colors.
Moviments oculars.- Capacitat de seguir objectes en moviment i de moure els ulls de forma
precisa. Moviment fonamental per a la lectura.
Coordinació binocular.- Precisió dels moviments oculars amb els dos ulls alhora.
Enfocament.- Capacitat de mantenir la visió nítida a diferents distàncies de treball. Canvis de
visió pissarra-paper.
Visió espai (3D).- Capacitat de percebre el relleu i la profunditat.
Percepció visual.- Entendre, recordar i interpretar el que es veu.
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