
 

 
Santiago de Compostela, 25 de marzo de 2021 

 
Estimados/as pais, nais, titores/as: 
 
Dende a Facultade de Óptica e Optometría da Universidade de Santiago (USC), 
poñémonos en contacto con vostede para informarlle das actividades que imos ter no 
colexio dos seus fillos/as, encadradas no Proxecto ApS “A visión na contorna 
educativa”. 
 
Así mesmo, este proxecto realizarase como unha actividade do Servizo de Optometría 
da USC, situado na Facultade de Óptica e Optometría. O Servizo de Optometría é un 
centro sanitario acreditado, con nº de rexistro C-15-002430, e inscrito no Rexistro de 
Centros, Servizos e Establecementos sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia 
(segundo o Decreto 12/2009, de 8 de xaneiro, da Consellería de Sanidade).  
 
A principal actividade que realizaremos vai ser un screening visual para a detección 
rápida de posibles problemas visuais. Consiste nun número reducido de probas de 
gran valor de detección e rápida realización, todas elas non invasivas, e que son:  
 

• Medida da agudeza visual monocular de lonxe.  
• Valoración da visión das cores. 
• Valoración da visión binocular mediante Cover test e test de estereopse 
• Detección de posibles anomalías refractivas mediante retinoscopía.  
• Detección de posibles alteracións orgánicas mediante oftalmoscopía e 

exploración de pupilas. 
 
Trátase pois dun exame tipo screening ou de cribado, é dicir, non ten valor 
diagnóstico. O obxectivo é a DETECCIÓN de posibles anomalías visuais, que puideran 
dificultar o desenvolvemento da aprendizaxe do seus fillos/as. 
Logo de dito screening, entregarase a cada alumno/a un informe cos resultados, no 
que se indicará se precisa ou non unha revisión visual máis completa.  
 
O antedito exame de screening será efectuado por alumnos/as tanto do Grao en 
Óptica e Optometría como do Máster en Optometría; en calquera caso, sempre baixo 
a supervisión dun/dunha profesor/a.  
 



Xunto con esta carta, enviamos tamén un breve cuestionario cunhas preguntas 
referidas á saúde visual e optométrica do/da neno/a, así como o correspondente 
consentimento informado e o formulario de protección de datos de conformidade co  
Regulamento UE 2016/679.    
 
Quedando a súa disposición para calquera dúbida que lles puidera xurdir,  
 
Reciban un cordial saúdo. 
 
 
 
 
María Jesús Giráldez 
Decana  
Facultade Óptica e Optometría 
Universidade de Santiago de Compostela 
881 81 35 16 
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