I XORNADA DE FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN
SOBRE A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
13 e 14 de abril Aula de Cultura (Edificio Liceo) BETANZOS
ACTIVIDADE HOMOLOGADA POLA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
de carácter gratuíto
patrocina Concello de Betanzos e a Fundación Villuendas

Coa mellor das vontades por parte da ANPA
Brigantium e a absoluta involucración dos mestres do
CEIP Fco. Vales Villamarín iniciamos con estas xornadas
unha andadura que pretende resulte de interese tanto
para os/as profesionais da educación, como para as
familias, en xeral.
Nesta xornada, que abrangue tódolos tramos
educativos, ademais da formación e as aplicacións
prácticas, abordaranse aspectos tan importantes como
a sensibilización na aceptación da diferenza non como
un problema, senón como un valor e, en última instancia,
un reto.
O noso agradecemento a todos aqueles que coa súa
implicación demóstrannos que a educación dos
nosos fillos é cousa de todos.
Colaboran e/ou patrocinan:

I XORNADA DE FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN
SOBRE A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
COMO INSCRIBIRSE
NAIS / PAIS e RESTO DE PERSOAS INTERESADAS:

A través do blog da ANPA Brigantium
( http://anpabrigantium.blogaliza.org )
DIRIXIDO A: Docentes e persoas interesadas, en xeral
PRAZAS LIMITADAS: As solicitudes atenderanse por orden de

inscrición
DATA LÍMITE INSCRICIÓN: 11 de abril de 2012
+ INFORMACIÓN; no blog da ANPA Brigantium

VENRES, 13 DE ABRIL
RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓN (15:30-16:00)
APERTURA(16:00-16:30):
1. Fundamentación da atención á diversidade: concepto e
principio educativo (16:30 - 17:00)
- Que é? Por que?
- Resposta e plantexamento dende a normativa educativa
vixente.
2. MESA REDONDA 1 (17:00 – 20:00h)
Problemáticas e Necesidades Educativas Específicas de
atención mais extraordinaria e/ou específica na aula:
Déficits cognitivos, sensoriais, motóricos, trastornos de
comportamento...

DEBATE: 19:45-20:00h.

I XORNADA DE FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN
SOBRE A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

SABADO, 14 DE ABRIL (MAÑA)
3. Interculturalidade (10:00 – 11:00)
4. MESA REDONDA 2 (11:00 – 14:00h):
Problemáticas e Necesidades Educativas Específicas de
atención máis ordinaria na aula:
- Problemas e dificultades de lecto-escritura e linguaxe
(trastorno dislexia)
- Problemas e dificultades de conducta (trastorno déficit de
atención e hiperactividade)
- Outros problemas de comportamento (negativismo, fobia,
disrupción, ...)

DEBATE: 13:45 – 14:00

SABADO, 14 DE ABRIL (TARDE)
5. Altas capacidades intelectuais (16:00 – 18:00)
•
•

As altas capacidades: mitos e realidades
A estimulación da creatividade nun programa de
enriquecemento a pé de aula

DEBATE: 17:40 – 17:55
6. Mesa redonda. Conclusións A atención á diversidade dende
a coordinación e colaboración entre institucións (18:10 –
19:30)
7. CLAUSURA (19:30):

Xornada
Uso
Seguro
de
INTERNET

Aprendemos entre todos a
educar a liberdade

abril 2012

Reprográmase para o:
hora: 18:30

RECOLLIDA DE LIBROS
en colaboración coa
Cruz Vermella
Dende a ANPA comunicámosvos que
este curso continuaremos coa campaña de recollida de
libros de texto (mes de xuño) que serán despois
distribuídos pola Cruz Vermella entre as familias mais
desfavorecidas.
Así que se non sabes que facer cos libros de texto
cando remate o curso e non tes a quen prestarllos,
gárdaos. A finais de xuño abriremos un período de
tempo para que sexan depositados no colexio e así logo
poder entregarllos todos xuntos á Cruz Vermella.

ANPABrigantium

Baseado na idea de que nas nosas vidas (dos nosos
fillos) continuamente están ocorrendo cousas /
situacións, José Luís Glez, estivo dándonos dende o
seu punto de vista algunhas pautas a seguir.

Pasado venres 30 de marzo

Mércores 2 de maio de 2012,

Boletín para os pais/nais

Pasar ........................................sempre ocorre algo
Afectar................................inflúe nos sentimentos
Razoar .......................intento entender / responder
Actuar..................................dar respostas e prever
Deliberar .................. decidimos en común – BEN
Apreciar: .............................. sentimos pracer polo

Aulas barracóns

feito / recoñecemento

Soster ............................. reforzamos o conseguido
afecto / interiorizar

Non perdas as próximas charlas
16 de abril:

Consulta máis información no noso blog
http://anpabrigantium.blogaliza.org/

facebook: anpabrigantium
anpabrigantium@gmail.com

A afectividade, elemento para interiorizar
habilidades(*)
23 de abril.
Como promover a autonomía persoal(*)
CONCELLO DE BETANZOS
(*) Actividade

CONCELLERÍA DE EDUCACIÓN

moi recomendada dende a ANPA

