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1. RESUM EXECUTIU DEL PROJECTE 
 
1.1. INTRODUCCIÓ 
 
La Salut Visual és una eina indispensable pel desenvolupament individual i 
col�lectiu d’una societat. Sense una correcta salut visual no podem aprendre 
a llegir ni escriure, utilitzar les noves tecnologies ni treballar en molts 
àmbits. Això fa que, les persones amb discapacitat visual tinguin un alt risc 
de sofrir pobresa.  
 
Segons la OMS en l’actualitat existeixen en el món 161 milions de cecs o 
discapacitats visuals, un 75 per cent d’aquest casos serien prevenibles o 
curables i un 90 per cent viuen en països en vies de desenvolupament. 
 
No obstant, el fet de que la manca de salut visual no causi la mort fa que 
sigui considerat una necessitat amb prioritat secundària. I aquesta 
percepció té conseqüències clares en el desconeixement per part de la 
població de les principals causes i efectes de la cegueses o baixa visió. 
 
 
1.2. DADES BÀSIQUES  
 
 
OBJECTIU L’Observatori de la Salut Visual té com a objectiu acostar a la 
societat civil les seves accions a través de projectes de sensibilització i 
educació per al desenvolupament.  
 
L’Escola Universitària d’Òptica i Optometria de Terrassa (EUOOT) té com a 
objectiu facilitat la formació del professorat d’educació infantil i primària en 
el camp de la visió i col�laborar en la sensibilització de les famílies dels 
escolars sobre la importància de la visió. 
 
ACTIVITATS PRESENTADES  

• Exposició Itinerant “Una il�lusió òptica és una veritat 
òptica” 

• Tallers de jocs infantils en Salut Visual i 
Desenvolupament 

• Seminari sobre visió i entorn escolar (per professors 
de la EUOOT) 

DIRIGIT A    Escoles i Centres Cívics 
BENEFICIARIS Escolars de primària i els primers cursos d’ESO 

Professors, família i tutors d’escolars 
i ciutadans en general 

PERÍODE  Curs escolar 2008-2009 
 
ÀMBIT  Barcelona, Cerdanyola, Terrassa. 
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1.3. BREU DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
 
Les activitats presentades són complementàries. Per tant, s’ofereixen totes 
o individualment. 
 

• Exposició “Una il�lusió òptica és una veritat òptica” 
• Tallers de jocs infantils en Salut Visual i Desenvolupament 
• Seminari sobre visió i entorn escolar 

 
1.3.1. Exposició “Una il�lusió òptica és una veritat òptica” 
 
Objectiu: es planteja la importància de la salut visual en relació amb el 
desenvolupament individual i col�lectiu. 
 
Beneficiaris: escolars, pares i mares, docents i en general, tots els ciutadans 
de la ciutat de Cerdanyola. 
 
L’exposició consta de tres mòduls amb el material i equipament  educatiu 
específic per a cada mòdul i són adaptables a l’espai on s’exposi:  
 

Mòdul � VISIÓ I CONEIXEMENT 
Introducció en el fet visual i en la importància de la visió com a font 
de coneixement. 
 
Mòdul � VISIÓ I DESENVOLUPAMENT 
Sensibilització al voltant de la relació directa entre visió i 
desenvolupament.  
 
Mòdul � LA SALUT VISUAL EN EL MÓN 
Anàlisi de la problemàtica de la salut visual a escala global i de  
possibles solucions per a la millora de l’accessibilitat de la població als 
serveis d’atenció visual. 

 
 
1.3.2. Tallers de jocs infantils en Salut Visual i Desenvolupament 
 
Objectiu: sensibilització i educació al desenvolupament respecte a les 
afectacions visuals existents, a la conscienciació dels hàbits de salut visual i 
a la reflexió sobre la situació mundial d’aquest camp. 
 
Beneficiaris: Escolars de primària (els jocs s’adapten a l’edat dels nens 
augmentant la dificultat d’aquests) 
 
Duració i núm. escolars: 1,5 hores per taller, per 1 classe de 25 alumnes 
 
Metodologia 
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La metodologia del taller és sobretot dinàmica i participativa. Els continguts 
“ són dits” pels assistents, de manera que el paper del monitor que porta la 
sessió sigui, bàsicament, el de provocar que els continguts apareguin; i un 
cop descoberts reforçar-los per tal  que s’aprenguin. 
 
Material jocs 
 

• Genèric: Antifaços amb diverses afectacions visuals 
• Jo t’explico i tu què entens?  10 Fotografies o il•lustracions Din-A4 

plastificades amb paraules clau impreses 
• La vida quotidiana.  Objectes varis. 
• El joc de les parelles . 1 joc de cartes ( amb hàbits i ulleres 

trencades) 
• Endevina que em passa!  40 targetes de colors diferents ( nombre de 

colors igual al nombre de causes), targetons amb les diverses causes 
de “mala visió”. 

  
Continguts del taller 
 
1a Part: Què passa quan no hi veig? 
Continguts: 

• Sensibilització amb els problemes visuals. 
• Estratègies davant la manca de visió. 

 
2a Part: Què haig de  fer per veure-hi bé? 
Continguts: 

• El taller no és només un joc.  
• Hi ha hàbits que ens ajuden a mantenir la salut visual. 
• Si no hi veig bé haig de dir-ho als pares o als mestres. Si crec que 

algú no hi veu bé, haig de dir-ho als pares o als mestres. 
 
3a Part: I al món, què passa? 
Continguts: 

• Problemes visuals no vol dir només ceguesa 
• Símptomes de manca de salut visual 
• Els símptomes de mala salut visual són els mateixos a tot arreu 

 
 
1.3.3. Seminari sobre visió i entorn escolar 
 
Objectiu: Promoure accions per a la prevenció/detecció de problemes 
visuals als escolars de primària. Aquesta proposta pretén abastar els àmbits 
de:  
 

a. Formació i orientació als educadors sobre aspectes visuals importants 
en l’edat infantil. 

b. Divulgació a pares i mares sobre aspectes visuals importants en 
l’edat infantil. 
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Es proposa crear un seminari presencial que pot oscil�lar entre 1,5 i 3 hores 
de formació (en funció de la profunditat amb que es desenvolupin els 
continguts).  

 
El programa d’aquest seminari consta de 3 unitats: 

• Unitat I:  Descripció dels problemes visuals que més freqüentment 
afecten als escolar de primària. Eines de detecció. 

• Unitat II:  Ergonomia visual. 
• Unitat III: Proposta d’activitats l’aula per a la millora de les 

habilitats visuals necessàries durant el període escolar de primària. 
 
Es reserva una part final pel debat i per respondre les preguntes 
específiques dels assistents. 
 
 
2. BREU HISTÒRIC de les activitats: 
 
A continuació breu històric de les activitats proposades. 
 
2.1. Exposició itinerant “Una il�lusió òptica és una veritat òptica” 
 
Novembre 2006, Fira d’entitats de Cerdanyola “Cerdanyola i els objectius 
del mil�lenni” 
Abril 2007, Centre Cívic (CC) Can Basté, Barcelona 
Abril 2007, CC Drassanes, Barcelona 
Maig 2007, Museu d’Art Contemporani, San Salvador (El Salvador) 
Setembre 2007, Fira d’entitats de Cerdanyola “Cerdanyola i els objectius del 
mil�lenni” 
Febrer 2008, C.E.I.P. Calderón de la Barca, Barcelona 
Març 2008, C.E.I.P. Palma de Mallorca, Barcelona 
Març- Abril 2008, C.E.I.P. El Turó, Barcelona 
Abril 2008, Fira solidària Terrassa 
Abril 2008, CC Trinitat Vella 
Abril-Maig 2008, CC Avel.lí Estranger, Terrassa 
Maig 2008, CC Casa Groga, Barcelona 
 
Concertades però pendents d’exposar: 
Juny 2008, CC La Sedeta, Barcelona 
Setembre 2008, CC San Agustí, Barcelona 
Octubre 2008, Escola D’òptica i optometria de la UPC, Terrassa 
Octubre 2008, Mostra de Coneixement de Terrassa 
 
2.2. Tallers de jocs infantils en Salut Visual i Desenvolupament 
 
Novembre 2006, C.E.I.P. Thomas Moro, Barcelona 
Març 2007, C.E.I.P Andersen, Terrassa 
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Febrer 2008, C.E.I.P. Calderón de la Barca, Barcelona (3er i 4t primària) 
Març 2008, C.E.I.P. Palma de Mallorca, Barcelona (2 cursos, de 3er 
primària) 
Març- Abril 2008, C.E.I.P. El Turó, Barcelona (3er primària) 
 
Pendents de realitzar: 
 
Maig 2008, CC Casa Groga, Barcelona 
Juny 2008, CC La Sedeta, Barcelona 
Juny-juliol 2008, CC Avel�lí Estranger, Terrassa 
Setembre 2008, CC San Agustí, Barcelona 
Octubre 2008, Mostra de Coneixement de Terrassa 
 
2.3. Seminari sobre visió i entorn escolar 
L’experiència del cos de professors de la UPC encarregats de la impartició 
del seminari és de llarga trajectòria especialment en l’àmbit de Terrassa, 
però formant part del projecte educatiu en desenvolupament de 
l’Observatori de la Càtedra UNESCO de Salut des de l’inici de l’any 2008. 
 
2006: 3 seminaris per mestres i 3 seminaris per pares. Tots 6 a 
         Terrassa a les escoles: Tecnos, Airina i La Roda 
2007: 2 seminaris per mestres i 2 per pares. Tots 4 a Terrassa a 
         les escoles: Mare de Deu del Carme i Sta. Teresa de Jesús. 
2008: 1 seminari per a pares a C.E.I.P. Calderón de la Barca, Barcelona  
 
 
5. DADES DE CONTACTE 
 
 

 
 

Responsables del Projecte Sensibilització, 
i Educació per al desenvolupament 

 
 

∗ Coordinació, gestió, i seguiment del projecte 
                   � Arantxa Martínez 

� amartinez@ltcproject.com 
�+34.670.367.804 

Col.laboradores: 
� Mª José Muñoz 

� mary30178@hotmail.com 
�+34.676.822.901 

 
∗ Direcció del projecte 

                  � Laura Guisasola 
                 � +34.93.739.89.13 
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Organitzat per: 
 
Escola d’Òptica i Optometria de la UPC. Unitat d’Òptica i Optometria 
(EUOOT) 
Observatori de Salut Visual 
Càtedra UNESCO Salut Visual i Desenvolupament (UPC) 
C/ Violinista Vellsolà 37. 08222. Terrassa. Barcelona. 
Tlf: + 34 93.739.89.13 / Fax: + 34 93.739.83.01 
http://bibliotecnica.upc.es/bib170/unescovision/www/index.asp 
http://saludvisualydesarrollo.blogspot.com/  
 
Autors disseny dels tallers i formació monitors 

 
 PAITES  
 Rambla del Raval 2, 2n 2a  
 08001 Barcelona    
 Tlf:  651 990 696    

       www.paites.com   
Agraïments a: 
 
Ajuntament de Barcelona 
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Càtedra Unesco 
Departament d’Òptica i Optometria de Terrassa (EUOOT) 
 
 
 
 
 
 
 

 


