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RECOMANACIONS EN EL CAS D’OCLUSIONS VISUALS TEMPORALS

1. La família ha de sol·licitar al seu oftalmòleg si hi ha la possibilitat de fer les
oclusions fora de l’horari escolar per tal de poder rebre en les millors
condicions possibles la informació i els continguts que es donen a l’escola.
2. En el cas que no sigui possible, l’oftalmòleg hauria de valorar si es pot fer
durant la franja horària de tarda ja que al matí s’acostuma a treballar
aspectes instrumentals.
Si no fos possible cap de les dues opcions, es recomana:
3. Situar l’alumne/a a prop dels centres d’interès: pissarra, contes, murals, escenaris,
vídeo, TV... Facilitar-li que s’aixequi de la taula, sempre que sigui necessari, per
veure les coses de més a prop.
4. Verbalitzar la informació de la pissarra, suros..., per tal de donar informació per
altres canals a més del visual.
5. Anticipar les activitats abans de presentar-les al grup classe tot donant-li temps per
integrar-les visualment.
6. Facilitar-li que el company/nya s’assegui al costat on té visió i proporcionar-li els
materials per aquesta mateixa banda.
7. Afavorir l’ús de material ben contrastat.
8. Donar-li més temps per poder realitzar les diferents activitats escolars, o bé, reduir
i/o prioritzar tasques.
9. Assegurar que l’alumne fa un bon rastreig (d’esquerra a dreta, de dalt a baix...) en
treballs de curta distància, per tal de localitzar les imatges.

Recomanacions en el cas d’oclusions visuals temporals
EAP per a deficients visuals, amb la col·laboració de l’òptic-optometrista, Sra. Margarita Prunera.

10. Afavorir l’autonomia de l’alumne dintre de l’escola i evitar l’excés de dependència
dels mestres o d’altres companys.
11. Com en qualsevol alumne s’ha de procurar que tingui unes condicions visuals
òptimes: bona il·luminació, pissarra amb bon contrast...
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