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Sumari

· Dissabte 24 de març

· Diumenge 25 de març

· Lletra de la cançó 'Salta a la vista'

Jornades organitzades per la delegació a Girona del Col·legi Oficial d'Òptics

Optometristes de Catalunya



24 DE MARÇ 

Presentació de la cançó Salta la Vista.
A càrrec del Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de Catalunya i del cantautor
garrotxí Pep Puigdemont, autor de la cançó.

17:15 a 18:15 hores

Espai Cràter d'Olot 

Públic general (Gratuït)

Per veure-hi clar, cal mirar bé, i els teus ulls t'has de cuidar

Avui sabem que el 80% dels casos que poden acabar en pèrdua visual greu es poden evitar.

El més important és la prevenció. Seguiu  sempre els consells del vostre optometrista i

realitzar-se les revisions recomanades.

Els teus ulls són del teu cos i, del teu cos, són els pilots

Tenim dos ulls que ens guien per poder orientar-nos en l'espai i poder calcular volums i

distàncies. Gràcies a la visió conjunta i coordinada d'ambdós ulls, el que coneixem com a

visió binocular, la nostra relació amb l'entorn és més segura, còmoda, àgil i eficient.

Enfoc de lluny, enfoc de prop fent moviment ràpids i lents. Fes una pausa per reposar, mirar

de prop et pot cansar 

Avui en dia la visió de prop és predominant a tot arreu, passem moltes hores davant les

pantalles i, per tant, el nostre sistema visual s'acaba tensant. Per evitar-ho, posarem

especial atenció davant de les pantalles i evitarem estar molta estona continuada mirant-

les. Us aconsellem seguir la regla del 20/20/20: cada 20 minuts de visió amb pantalles,

mirarem a 20 peus (6 metres) parpellejant 20 vegades.

Per saber-ne més, podeu consultar www.victor3d.cat.

Imprescindible confirmar assistència: https://bit.ly/PresentacioCancoSaltaLaVista

http://www.victor3d.cat/
https://bit.ly/PresentacioCancoSaltaLaVista


OBJECTIU

25 DE MARÇ 

Curs Maneig optomètric dels estrabismes
Impartit pel doctor David Piñero, professor associat de la Universitat d'Alacant.

9:00 a 20:00 hores

Hospital d'Olot i Comarcal de La Garrotxa

Òptics optometristes

Castellà

Nivell intermig

Activitat pendent d’acreditació pel CCFCPS

Conèixer els aspectes crítics a considerar en l'estrabisme per a poder conèixer el
pronòstic i la potencialitat de recuperació del pacient.
Saber realitzar un examen complet a un pacient amb estrabisme, coneixent tots els
aspectes a analitzar i com interpretar-los.
Conèixer les diferents opcions terapèutiques que existeixen en l'àmbit de l'estrabisme i
com es prescriuen i combinen entre elles conforme a l'evidència. 
Conèixer els criteris d'indicació de teràpia visual en l'àmbit de l'estrabisme, tenint en
compte el reportat en l'evidència científica.
Conèixer com planificar i desenvolupar un programa de teràpia visual en un pacient amb
estrabisme.

L’objectiu d’aquest curs és mostrar a l'òptic optometrista la manera de procedir a nivell
clínic amb els pacients d'estrabisme, coneixent l'examen diagnòstic necessari, les opcions
terapèutiques existents i com combinar-les i com interaccionar amb altres professionals en
aquest àmbit, tot això sota el prisma i suport de l'evidència científica.

65 euros

https://bit.ly/IIJornadesVolcaniquesVisio

https://bit.ly/IIJornadesVolcaniquesVisio


METODOLOGIA

Aquest curs de format presencial, té una durada de 8 hores lectives en les quals s’abordaran
els continguts teòrics de la formació mitjançant una classe magistral, amb l’ajuda de
material pràctic i amb la presentació de casos clínics de pacients reals. Seguidament es
realitzarà un examen d’avaluació final dels coneixements adquirits que se superarà amb
l’obtenció d’una nota igual o superior a 7. Per últim, es complimentarà l’enquesta de
satisfacció obligatòria per tal de superar el curs i obtenir el certificat corresponent.

PROGRAMA

*Dinar no inclòs



Per veure-hi clar
cal mirar bé
i els teus ulls

has de cuidar.
 

Un bon consell
et donaré

el moviment
t’anirà bé

Salta a la vista
Salta als ulls

Salta a la vista
és evident!

 
Salta a la vista
Salta als ulls

Per veure-hi bé
cal moviment!

Els teus ulls són,
són del teu cos

i del teu cos
són els pilots.

 
Són ells qui et guien

ai, ai, ai, ai
i et pots moure

ai per l’espai.
Salta a la vista
Salta als ulls

Salta a la vista
és evident!

 
Salta a la vista
Salta als ulls

Per veure-hi bé
cal moviment!

Mira cap amunt,
Mira cap avall,

Esquerra i dreta
i amb detall

 
Terra a la vista
diu el mariner
mirar de lluny

t’anirà bé
 
 
 

Salta a la vista
Salta als ulls

Salta a la vista
és evident!

 
Salta a la vista
Salta als ulls

Per veure-hi bé
cal moviment!
Enfoca lluny,

enfoca a prop
fent moviment

ràpid i lent
 

Fes una pausa
per reposar

mirar d’aprop
et pot cansar

 
Salta a la vista
Salta als ulls

Salta a la vista
és evident!

 
Salta a la vista
Salta als ulls

Per veure-hi bé
cal moviment!

Ara imagina
que ets un ull
tot rodonet

sempre en remull
 

Gira cap aquí,
gira cap allà

salta cap amunt
i ara ves avall
Salta a la vista
Salta als ulls

Salta a la vista
és evident!

 
Salta a la vista
Salta als ulls

Per veure-hi bé
cal moviment!

LLETRA 'SALTA A LA VISTA'
 
 



https://www.youtube.com/watch?v=tmnh5AeZqhA
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