CENTRO ATENCIÓN INFANTIL DE APAMP.
CURSO 2016/2017
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40 Anos
Cheos de vida!!
Entidade non lucrativa constituída no ano 1977,
por familiares de persoas con parálise cerebral ou
discapacidades semellantes que contribúe ao desenvolvemento do proxecto de vida de cada persoa con parálise cerebral propiciándolle as oportunidades e recursos necesarios para conseguilo.

OS NOSOS VALORES
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Afecto

Os profesionais e as familias traballamos creando
redes de apoios e recursos que faciliten e tezan
a estrutura necesaria para o desenvolvemento en
igualdade de oportunidades das persoas con parálise cerebral e as súas familias.

Creatividade

Gustaríanos ser unha entidade recoñecida e valorada socialmente por:

Conexión

A defensa dos dereitos das persoas con parálise cerebral e afíns, e os das súas familias.

Libertade

Por unha participación activa de todos os axentes
da organización (persoas con parálise cerebral, familias, profesionais e voluntarios) na entidade.

Superación

Por ter unha actitude proactiva na detección das
súas necesidades, e unha xestión eficiente dos recursos.

Dignidade

Traballamos duro con moita ilusión a diario para
conseguilo.

...e un futuro cheo de ilusión!
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MOMENTOS PARA A LEMBRANZA
1977 FUNDACIÓN

Asínase o convenio con Auxilia-Vigo e créase a entidade, co obxectivo
de conseguir a integración educativa nas escolas ordinarias.

1989 CESIÓN TERRENO

O Concello de Vigo cédenos un
terreo de 847 m2 na rúa Miguel
Hernández para a construción do
centro de día.
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1982 AULAS INTEGRACIÓN

1987 TAMIAR

O colexio Seis do Nadal integra a
nenos en aulas ordinarias e habilítanse 4 aulas específicas. Primeiro
centro en Galicia de integración.

Constitúese o Club Deportivo TAMIAR APAMP. Comeza a práctica
de deportes como a Boccia, ciclismo e atletismo.

1994 CONSTRUCCIÓN MH

1995 CONVENIO C. OCUPACIONAL

Co financiamento da Xunta e a Fundación ONCE ábrese o centro de día
Miguel Hernandez con 60 prazas autorizadas.

Firma do Convenio de mantemento do Centro ocupacional que nos
permite dar estabilidade ao seu funcionamento.

MOMENTOS PARA A LEMBRANZA
1996 TRANSPORTE ADAPTADO

2004 VIVIENDA CAMELIAS

2009 RESPIRO FAMILIAR

Conseguimos transporte adaptado
propio e ponse en marcha o servizo
de Comedor.

Adquírense dous inmobles e realízanse as obras de acondicionamento para
facelos accesibles e ofrecer un servizo
residencial.

Posta en marcha de 7 prazas de respiro familiar na vivenda de Camelias.
Un ano despois ofértanse 7 prazas de
servizo residencial.

2012 RESIDENCIA NAVIA

Apertura do centro residencial Navia con 32 prazas de atención os 365
días do ano.

2015 C.ATENCIÓN INFANTIL

Intervención nas contornas naturais
do neno (centros educativos e no fogar) para favorecer o seu desenvolvemento persoal e inclusión social.

2016 CENTRO DE DÍA NAVIA

Finalización das obras e equipamento
do centro de día e de tratamentos
de Navia.
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DIMENSIÓN DA ENTIDADE
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DIMENSIÓN DA ENTIDADE
Nº SOCIOS DA ENTIDADE
Total: 285

Nº PROFESIONAIS
Centro de Día Miguel Hernández:

24 Profesionais

Centro Residencial de Navia:
Centro de Atención Infantil CAI:
Nº Total de Profesionais:

45 Profesionais
6 Profesionais
75 Profesionais

Nº PERSOAS ATENDIDAS
Centro de Día Miguel Hernández:
Centro Ocupacional Miguel Hernández:
Centro Residencial:
Centro Atención Infantil:
Ludoteca Inclusiva:
Nº Total Usuarios:

41 usuarios
9 usuarios
32 usuarios
30 usuarios
24 usuarios
136 usuarios

Nº VOLUNTARIOS DA ENTIDADE
Nº Total do último año:

19 voluntarios

RECOÑECEMENTOS
-Declarada de utilidade pública en 1987
-2009. Certificación de Calidade nos servicios de
centro de día e ocupacional, na norma 9001:2008.
-2014. Certificación de Calidade nos servicios de
residencia na norma 9001:2008.
-Entidade condecorada coa medalla de Vigués
distinguido no ano 2016.
- 2017 Premio a igualdade “Dolores Martínez
Corderó”.
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CARTEIRA DE SERVIZOS
10

CARTEIRA DE SERVICIOS

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL
Nen@s atendid@s en entornos educativos:

23

Nen@s atendidos en entornos familiares:

6

Nen@s atendidos en sesións individuais e piscina

6

Intervencións en escolas Infantís (0-6):

5

Intervencións en centros educativos (6-16 ):
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Nº Total escolas nos que se interviú:

13
5

Nº Profesionais do centro:
Perfil dos profesionais:
			
			
			

2 Fisioterapeutas
1 Traballadora Social
1 Terapeuta Ocupacional
1 Psicóloga

CENTRO DE DÍA E OCUPACIONAL
MIGUEL HERNÁNDEZ
Nº prazas:

50

Nº Profesionais do Centro:

21

Perfil dos Profesionais:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

6 Monitores de taller
4 Coidadores
1 Terapeuta ocupacional
2 Persoal administración
2 Fisioterapeutas
2 Psicólogos
1Prof. Educación Especial
1 Traballadora Social
1 Mantemento
1 Limpeza
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CARTEIRA DE SERVIZOS
CENTRO RESIDENCIAL NAVIA
Nº prazas residenciais:

30

Nº Profesionais

44
2

Nº Prazas Respiro Familiar
Perfil dos Profesionais:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

3 Monitores de taller
28 Coidadores
1 Terapeuta ocupacional
1 Persoal Administración
1 Fisioterapeutas
1 Psicólogos
1Logopeda
1 Responsable de Ocio
1 Traballadora Social
2 Lavandería
2 Limpieza
1 Resp. mantemento

VIVENDA CAMELIAS
7

Nº de prazas:
Servizo de respiro e ocio:

10 plazas

LUDOTECA INCLUSIVA
24

Nº de prazas:

4 a 11 años

Idade de atención:
Nº familias atendidas:

120 al año
2

Nº Profesionais
Perfil Profesionais

1 Mestra Educación Infantil
1 Mestra Educación Especial

CLUB DEPORTIVO TAMIAR APAMP
Modalidades Deportivas practicadas: Boccia y Slalom
Nº de deportistas:
9
Nº de técnicos e auxiliares:
6

CENTRO DE DÍA E TRATAMIENTOS
Nº de prazas:
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Próxima apertura

70

MEMORIA ACTIVIDADES CENTRO DE ATENCIÓN
INFANTIL
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CENTRO ATENCIÓN INFANTIL
O Centro de Atención Infantil (CAI) nace
co obxectivo de prestar unha atención global a nenos e adolescente entre os 0 e os 16
anos con parálise cerebral e afíns. A visión
do proxecto persegue un modelo integral de
atención intervindo nas diferentes áreas de
desenvolvemento do neno/a, considerando
a sua globalidade e a necesidade de que as accióna de apoio se desenvolvan nas contornas
naturais: o centro educativo, a casa e a comunidade; intervindo en colaboración co persoal
educativo, e involucrando á familia en todo o
proceso.
O 19 de novembro de 2015 asínase o Convenio de colaboración entre a Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Asociación de Familias de Persoas
con Parálise Cerebral (APAMP) que estable-
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ce as condicións da colaboración e as accións
e actividades dirixidas a mellora da atención
educativa ó alumnado con parálise cerebral e
afíns de Vigo.
En maio de 2016 asínase o Convenio de Colaboración coa Consellería de Política Social
para intervir na Rede Galega de Escolas Infantís “ Galiña Azul”.
Isto permite ó equipo interdisciplinar do CAI
intervir directamente cos alumnos con alteracións motoras dentro das aulas, das escolas infantís e dos centros educativos onde acoden,
colaborando directamente co persoal dos centros e as súas familias. A colaboración iniciase
a petición do centro educativo, que solicita a
intervención, e esta é autorizada pola familia.

OBXECTIVOS
Adaptarse ás necesidades do neno/a no aula,
conseguindo aprendizaxes funcionais que
melloren non só a calidade de vida do neno/a,
senón que transcendan a toda a comunidade
educativa: os seus propios compañeiros de
aula, profesionais do centro educativo (docentes, coidadores…).
Establecer un traballo colaborativo de información, asesoramento e formación ós
profesionais, para favorecer unha resposta
educativa de calidade, en áreas como a motora, a autonomía persoal, a comunicación e deglución, o ámbito socio-afectivo, a accesibilidade…
Incentivar a participación dos nenos/as
con diversidade funcional nos xogos e actividades dentro da aula e no recreo, fomentando os apoios naturais doutros compañeiros.

Sensibilizar ó ámbito educativo e o grupo
de iguais no obxectivo da inclusión e a convivencia, con valores como a solidaridade, o respeto á diferencia e a cooperación.
Coordinación con outros axentes comunicándonos e compartindo información con outros recursos ós que acoden os nenos/as tanto
do ámbito público (equipos de atención temperá, sanitarios) como privado (gabinetes, clínicas…).
Mellorar, estimular e fomentar as súas capacidades motoras, comunicativas, de deglución e a súa autonomía nas actividades da
vida cotiá, en sesións de terapia na súa contorna familiar ou no Centro de Atención Infantil.

O equipo do CAI que interviu nos centros está
formado polas seguintes profesionais: Logopeda, fisioterapeuta, psicóloga e terapeuta ocupacional, que interveñen en función
das demandas do centro e das necesidades
detectadas polo equipo. Ademais, contouse co
asesoramento e orientación dirixido ás familias
dos alumnos e alumnas da traballadora social
do CAI.
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OBXECTIVOS
Os Centros educativos de Vigo que continuaron colaborando co CAI no periodo de setembro de 2016 a xuño de 2017son:
EDUCACIÓN INFANTIL
E.E.I Monte da Guía
E.E.I Cristo da Victoria
EEI Monte Alba
EDUCACIÓN PRIMARIA
C.E.I.P Seis do Nadal
C.E.I.P Fonte Escura
C.E.I.P Alfonso D. Rodriguez Castelao
C.E.I.P O Sello
CPR Alborada
INSTITUTOS
I.E.S Alexandre Bóveda
I.E.S Ricardo Mella
ESCOLAS INFANTÍS
E.I Galiña Azul Porriño-Doantes
Solicitaron a colaboración do equipo CAI os
seguintes centros para o curso 2017-2018:
C.E.I.P Xosé Fernández López
C.E.I.P Santa Mariña Cabral
C.E.I.P Carballal
E.I Rosalía de Castro
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RESULTADOS CENTRO ATENCIÓN INFANTIL EN 2017
REUNIÓNS TRIMESTRAIS MANTIDAS
Co persoal educativo
Coas familias
Con outros axentes

CENTROS EDUCATIVOS
66
45
14

PROXECTOS IMPLEMENTADOS
Comunico, aprendo y te lo cuento 259 nenos
Nº Beneficiarios directos
7
Nº Beneficiarios indirectos 252
Nº Axentes externos
30
Convivindo
Curso 2015-2016
5 Aulas educación infantil
5 Centros educativos
Nº Beneficiarios
125
Curso 2017-2018
4 Aulas educación infantil
4 Centros educativos
Nº Beneficiarios
90
CREE
Préstamos realizados

Centros nos que se colabora
Escola Infantil
1
Infantil
4
Primaria
8
Secuandaria
1
Nº nenos atendidos
Nº nenos atendidos en domicilio

14

24
12

215 nenos

8

ÑampaZampa
Nº Centros
6
Nº Beneficiarios directos 10

10 nenos

Ocio Inclusivo
Campamentos verán 34 nenos
Campamento inverno 8 nenos
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ANÁLISE E AVALIACION DO PROCESO DE COLABORACION
PROPOSTAS DE MELLORA LEVADAS A CABO ESTE ANO:
A partir do análise das necesidades detectadas
o curso anterior polos centros educativos, no
curso escolar 2016-2017 implementáronse os
seguintes cambios e propostas de mellora:
Establecer un profesional de referencia por
colexio ou por neno/a: asignouse unha persoa
de referencia tanto por parte do equipo CAI
como por parte do colexio como vía de comunicación entre ambos.
Reunións trimestrais coas familias, co
obxectivo de mellorar a comunicación e establecer unha relación de colaboración e confianza: transmitir o traballo realizado co neno, e
recoller necesidades das familias para poder
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orientar en pautas co neno/a no ámbito familiar, e informar sobre recursos ós que poidan
acceder.
Ofrecer actividades e proxectos de intervención máis específicos que dean resposta a
determinados aspectos e necesidades detectadas no día a día, como é o da comunicación.
Para isto, este ano iniciouse o proxecto COMUNICO, APRENDO Y TE LO CUENTO, grazas á financiación de Fundación Vodafone e Federación Aspace, en 3 centros onde intervén o
equipo do CAI, e o proxecto ÑAMPAZAMPA,
manténdose un ano máis o proxecto Convivindo.

PROXECTOS
19

CONVIVINDO
Proposta de intervención educativa para a inclusión de nenos con parálise cerebral e afíns, consistente
en realizar actividades de sensibilización nas aulas dos alumnos de educación infantil, nos que de
forma dinámica e participativa, na liña formativa da educación non formal, se aborden contidos relacionados coa inclusión, a diversidade e a convivencia.
Obxectivos do proxecto
Fomentar actitudes positivas cara ás persoas con discapacidade.
Fomentar a adquisición nos nenos de valores como o respecto a diferenza, o valor da diversidade, a tolerancia e a solidariedade.
Promover entre as nenos relacións de igualdade e actitudes que favorezan as relacións
sociais e a convivencia escolar.
Promover o contacto entre todos os nenos/
as da aula.
Coñecer as barreiras físicas, sociais e de comunicación que deben superar os nenos con
discapacidade e a necesidade de eliminalas.
Experimentar diversas sensacións a través
dos sentidos.
Coñecer outras formas e sistemas de comunicación alternativos e interactuar con eles.
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FESTA FIN DE PROXECTO CONVIVINDO
Participaron un total de 98 nenos de educación infantil de 4 centros educativos de Vigo,
situados en 4 espazos interactivos de cerámica,
pintura e escultura, construción de bonecos de
tea, bicicleta e deporte adaptado.

COMUNICO, APRENDO Y TE LO CUENTO
Este proxecto xorde pola necesidade de facilitar o acceso á comunicación dos nosos usuarios/as, de maneira que se favoreza a súa inclusión educativa.
A falta de materiais adaptados e accesibles nos
centros educativos, así como as dificultades
comunicativas complican a verdadeira inclusión dos nenos/as. Por iso, é necesario dotar
e adaptar de sistemas de apoio aos alumnos,
promovendo a súa autonomía e facilitando a
participación cos seus iguais.
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Objectivos do proxecto
Facilitar o acceso a contidos curriculares
para alumnos con pc ou afíns.
Favorecer os procesos de inclusión educativa co apoio das TACs e soportes informáticos,
atendendo as necesidades individuais dos nenos.

CREE: CENTRO DE RECURSOS ESPECÍFICOS E EXTERNOS
Creación no CAI dun centro de equipamento e Recursos Específicos Externos, para préstamo de
produtos e material específico a centros educativos e familias, para que valoren a sua funcionalidade na contorna.
Exemplos de materiais por áreas:
Área motora e perceptivo sensorial (Randeiras, túneis, materiais de estimulación...)
Área de Posicionamento e control (Bipedestadores, andadores, asentos de xeso...)
Área de Comunicación e Participación (Dispositivos de acceso, tablets, teclados adaptados...)
Área de autonomía persoal (cubertos e outros materiais adaptados...)
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ÑAMPAZAMPA
Proxecto pensado para que o momento da
alimentación dos nenos sexa agradable, divertido e de novas experiencias.
Intervindo en distintas fases: fase previa á alimentación, tanto con estimulación oral e facial
como coa preparación dos alimentos.
Objectivos do proxecto
Asegurar unha alimentación segura e eficaz,
dotando aos nenos de maior autonomía ou
participación dela.
Fomentar a hixiene bucal, para garantir o coidado dos dentes e tamén como parte prevención, evitando así que existan restos de alimento na boca que poidan provocar un posterior
asfixiamento.
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COMO TRABALLAMOS
CENTROS EDUCATIVOS
Adaptándose ás necesidades do neno na
aula, conseguindo aprendizaxes funcionais
que melloren non só a calidade de vida do
neno/a, senón que transcendan a toda a comunidade educativa: os seus propios compañeiros da aula, profesionais do centro educativo…
Establecendo un traballo colaborativo de
información, asesoramento e formación aos
profesionais dos centros educativos aos que
acoden os beneficiarios para promover o
desenvolvemento do neno a nivel relacional,
emocional, psicomotor, de comunicación. Involucrando á familia en todo o proceso.
Incentivando a participación dos nenos con
diversidade funcional nos xogos e actividades dentro da aula e no recreo, fomentando os
apoios naturais doutros compañeiros.

OCIO
Compartindo experiencias normalizadas de
lecer con outros nenos con e sen discapacidade, xogando como o que son, nenos!!!
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COMO TRABALLAMOS
FAMILIAS
Facendo participar activamente á familia
da intervención, acordando con elas os obxectivos para traballar, facilitando a aprendizaxe
de estratexias para afrontar de maneira positiva as situacións conflitivas que se poidan presentar.
Prestando información, orientación, formación e asesoramento ás familias sobre os
recursos existentes e prestacións ás que poden
acceder.
Ofrecendo actividades grupales e encontros para compartir experiencias, ampliar información... en base ás súas necesidades, expectativas, desexos e inquietudes.
COORDINACIÓN CON OUTROS AXENTES
Comunicándonos e compartindo información con outros recursos aos que acoden os
nenos/ as tanto do ámbito público (equipos de
atención temperá sanitarios) como privado
(gabinetes…).
SESIÓNS INDIVIDUALIZADAS
Fisioterapia, terapia ocuopacional, logopedia, hidroterapia na contorna familiar ou
no centro de atención infantil.
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RESULTADOS DA COLABORACION NOS CENTROS EDUCATIVOS
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VALORACIÓN DA COLABORACIÓN
EEI MONTE DA GUÍA
Moi positiva. Tanto desde o punto de vista de
mestra, debido a que fun asesorada en dúbidas que xurdiron achega da aprendizaxe e necesidades do alumno, como desde o punto de
vista do alumnado. Xa que toda axuda e colaboración é pouca con alumnos con neae.
En xeral valoro a intervención de xeito positivo, xa que se esta en coordinación constantemente.
O máis importante creo que foi o respecto
mutuo, creo que nos adaptamos ao que por
ambas as partes propoñíase.
Positiva respecto ao asesoramento sobre distintas actividades a realizar co alumno, tamén
en canto á súa valoración.

EEI MONTE ALBA
Altamente positiva, toda axuda é ben recibida. Valorar a gran organización e cumprimento
do programa. Teño que agradecer a proximidade e a facilidade de medios usados á hora da
comunicación para valorar unha a unha as sesións.
Excelente, con persoal moi implicado e colaborativo en todo momento buscando adaptarse ás rutinas do centro e co profesorado con
quen traballou. Asociacións como a vosa axuda
a que a sociedade sexa mais empática e implicada coas persoas con necesidades.
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CEIP SEIS DO NADAL
A experiencia foi moi positiva, boa comunicación entre CAI, centro e familias.
C.E.I.P ALFONSO R. CASTELAO
Positiva e enriquecedora
CEIP O SELLO
A colaboración foi boa pola implicación do
persoal de APAMP.
Positivamente, o trato coa profesional foi impecable, tanto co alumno como coa titora. Todos aprendemos moito con ela, unha profesional excepcional.
CER ALBORADA
Moi positiva. Foi constante ao longo de todo
o curso, con continuas recomendacións, consellos e suxestións. Realizando as adaptacións
necesarias tanto no mobiliario escolar como no
patio e aulas utilizadas.
IES RICARDO MELLA
Valoro de forma moi positiva, tanto para ou
alumno como para ou profesorado.
Paréceme moi positivo que alguén veña a colaborar ao centro para apoiar ao alumno.
De forma moi positiva.
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¿QUE LLES APORTÓ?
EEI MONTE DA GUÍA
Sinceramente, tiña pouca experiencia con
alumnado tan afectado, e aínda que procurei
asesorarme, a colaboración de APAMP foi clave
para animarme e sentirme mais segura do que
facía. Son consciente de que no campo de
alumnado con neae, e con nenos moi afectados, teñen moita experiencia e iso é unha achega imprescindible á hora de traballar con eles.
Moitisimas ideas para levar a cabo co alumno, que non so quedan en aspectos teóricos
senón que se levan a práctica durante as sesións.
En liñas xerais foi unha guía para comprender
e enfrontarme mellor ás características do
neno.
Coñecer novas estratexias de actuación respecto a nenos con tanta discapacidade.
EEI MONTE ALBA
Tranquilidade e unha achega de aire fresco,
respiro de ter un adulto cualificado dentro da
aula para afrontar dificultades e buscar posibles solucións.
Orientacións metodolóxicas para traballar a
nivel motriz con alumnado que pola súa necesidade presentaba unha hipertonía.
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CEIP SEIS DO NADAL
Orientación e apoio nas actividades.
Información, formación, intercambio de opinións, outro punto de vista no meu traballo. En
relación á fisioterapeuta nocións sobre algo
que non é a miña especialidade e que necesitamos no centro.
C.E.I.P ALFONSO R. CASTELAO
Crecemento a nivel profesional de todo o
equipo docente da escola e as coidadoras.
Parécenos xusto destacar que desde o centro
tamen fixemos os axustes precisos facilitando
diferentes tipos de agrupamentos axustando
actividades e tendo en conta reunións para reflexionar xuntas.
CEIP O SELLO
Reafirmoume a opinión que tiña sobre o
alumno que máis que apoio motriz, necesita
apoio na súa forma de actuar e relacionarse.
Numerosas propostas para levar a cabo na
aula.
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CER ALBORADA
Tranquilidade e experiencia. Ampliamos coñecementos sobre a devandita discapacidade
e mellores formas de adaptar as actividades,
posturas correctas…
IES RICARDO MELLA
Mellora a miña concienciación sobre a necesidade de aumentar o meu grao de esforzo e implicación para tratar de conseguir unha maior
integración do alumno co seu grupo de referencia.
Coñecer a la asociación APAMP
Maior conocimiento de las características y
posibilidades de los alumnos con parálisis cerebral. Acceso a recursos que favorecen la integración y el aprendizaje del alumno.

¿EN QUE ASPECTOS CREEN QUE REPERCUTIU NO ALUMNO/A?
EEI MONTE DA GUÍA
No meu traballo co alumnado, debido a que
facilitaron pautas, perfeccionando obxectivos,
dando ideas de aprendizaxes…
Canto máis profesionais implíquense, e colaboren na atención do alumno é mellor.
O alumno mellorou moitísimo ao longo de
todo o curso.
Darío mostra unha maior coordinación nos
seus movementos e durante as sesións cada
vez máis compañeiros tentan axudalo a cumprir os seus obxetivos.
Creo que foi unha axuda máis. As súas posibilidades se deben a pequenos progresos no
desenvolvemento do alumno (a nivel psicomotriz e cognitivo) en canto os obxectivos propostos.
EEI MONTE ALBA

A nivel de integración social fostes unha axuda importante para incorporar ao alumno nas
rutinas e tarefas de clase.

Atención mais personalizada, variedade de
experiencias e riqueza de aprendizaxes.

Avances co neno ao longo do curso que aínda
que van moi despacito son positivas na comunicación e na interacción.

A ser cada vez máis autónoma no seu día a día
así como ter máis confianza para moverse sen
axuda favorecendo a súa adaptación e integración na aula e no centro.
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CEIP SEIS DO NADAL

CER ALBORADA

Facilitou o seu participacion nas actividades
e permitiu unha intervención máis específica
nas súas necesidades.

Melloramos na comunicación coa familia permitindo así unha mellor integración da alumna
co resto dos seus compañeiros.

Unha visión máis completa sobre as súas necesidades, posibilidades da intervención. Un
“axente externo” que achega e colabora. Estivo
moi contento coa asistencia da logopeda na
aula, a repercusión foi moi positiva.

IES RICARDO MELLA
Conséguese unha gran complicidade co profesional de APAMP o que fai que este se sinta
mais protexido e integrado.

C.E.I.P ALFONSO R. CASTELAO

Mayor fuerza en las piernas mayor autoestima
y mas integración con sus compañeros.

Convivindo: actividade moi dinámica e motivadora para o resto do alumnado do grupoclase, non temos a certeza do aproveitamento
no caso do alumno da intervención. E unha actividade que tería ainda mellor resultado en
grupo de 12-14 alumnos.
Intervención na aula: Os aspectos en relación
o alumnado non foron os esperados, tendo en
conta a cantidade de profesionais que interveñen, as modificacións constantes. A constancia, as excelentes reflexións da TO e logopeda,
mostra que fan un traballo cheo de ilusión e
dinamismo. Hai melloras na dicción e na masticación pero non en rutinas nin en relacións co
grupo-clase.

32

Mejora la relación del alumno con la materia
(ed.fisica) y el profesor de la misma.
Incrementa la autoestima del alumno, al darse cuenta de que es capaz de hacer cosas que
solo no podía.
Cambia la imagen que las compañeros tienen
del alumno y de su discapacidad
CEIP O SELLO
A nivel sensorial traballamos nese ámbito e
observamos resultados.
Nada que comentar, debido a que polas circunstancias do meu alumno a presenza do persoal de APAMP foi practicamente testemuñal.

¿QUE BOTARON EN FALTA E QUE MELLORARÍAN?
EEI MONTE DA GUÍA
Quizá desde un primeiro momento, en setembro, xa establecer unha relación coas colaboradoras de APAMP debido a que é ao principio cando debemos coñecer e saber máis
achega do alumno. O meu descoñecemento
foi moi grande, tanto nas súas necesidades
aprendizaxes como de que forma traballar co.
Agradecería nese momento maior información, independentemente de que ma facilitasen a titora, e orientadora, posto que APAMP
traballa a outro nivel.
Tamén me enriquece observar como traballan de forma directa co alumno que actividades realizan, materiais que empregan, metodoloxía...
Creo que neste curso tardamos en poñernos
en marcha por falta, quizais de saber que queriamos cada parte. Houbo algún malentendido. Para o curso que vén deberíase empezar
antes, desde o primeiro trimestre a traballar co
alumno.

EEI MONTE ALBA
Grazas a cada unha das persoas que facedes
posible esta colaboración nas aulas. Foi un curso moi produtivo traballando en equipo coas
profesionais.
Dispoñer de más horas á semana da colaboración das profesionais do CAI, pois sodes persoas moi implicadas e traballadoras, e axúdannos na nosa labor docente para presentarlle un
maior apoio e dedicación ao alumno en cuestión.
33

CEIP SEIS DO NADAL

CER ALBORADA

Sería positivo para todo o alumnado propoñer actividades especificas para os alumnos
con necesidades nas que poida participar todo
o grupo-clase..

Ao ter unha comunicación constante calquera dúbida ou consello recibiámolo ao momento.

C.E.I.P ALFONSO R. CASTELAO

Ter apoio noutras clases a maiores da de educación física.

Gustaríanos que mellorase a implicacion da
familia deste alumno. A súa actitude non facilita a labor do profesorado.
Un aspecto que nos preocupa especialmente
é a cantidad de persoas que por mor da escolarización desde alumno pasan cada día pola clase, unido as especialistas do CAI, o que en
conxunto resta intimidade e espontaneidade a
labor da tutora.
Chegadas a este punto, consideramos necesaria a intervencion do EOE de Pontevedra
para facer unha nova avaliacion psicopedagóxica do alumno.
CEIP O SELLO
Penso que deberían traballar máis directamente e non observar tanto.
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IES RICARDO MELLA

Sería estupendo contar convosco durante
mais tempo á semana.

VALORACIÓN DO PROXECTO CONVIVINDO
EEI MONTE DA GUÍA
En primeiro lugar parece que foi moi motivadora, gracias a personaxe de Vivindo. Aos nenos e nenas resultoulle un momento no que
puideron compartir, relacionarse axudarse e
gozar dunha actividade común. Creo que as sesións en xeral lles aportaron valores relacionados coa convivencia, o respeto e a comprensión das diferencias e como solventalas.
Creo que está moi ben diseñado non se me
ocorren propostas de mellora nin en relación
ao tempo nin aos contidos.
EEI CRISTO DA VICTORIA
A proposta tivo gran acollida polo grupo altamente estimulante para cada unha das xoaniñas que cada luns me preguntaban ilusionadas
se tiñan visita de Vivindo Gran aporte de experiencias xogos e variedade de actividades respetuosas co ritmo de cada cativo e cativa.
Desde o meu punto de vista como titora considero que os tempos estan ben establecidos
polo resultado positivo do proxecto e o gran
interese que despertou no grupo - aula.
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Miguel Hernández, 1. 36210
Vigo, Pontevedra
Teléfono 986294422
www.apamp.org
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