CENTRO ATENCIÓN INFANTIL DE APAMP
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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 accións 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-

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 neuromotoras 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 ou da
familia, que solicita a intervención, e esta é autorizada pola familia.
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A NOSA VISIÓN
Acompañamos e empoderamos ás familias para dar resposta ás súas necesidades e as do neno/nena,
a través da cooperación entre todos, de forma que poidan desenvolver os seus intereses e participar
da sociedade en convivencia, facendo visibles as súas capacidades
OBXECTIVOS
Adaptarse ás necesidades do neno/a no aula,
Coordinación con outros axentes comuniconseguindo aprendizaxes funcionais que
cándonos e compartindo información con oumelloren non só a calidade de vida do neno/a,
tros recursos ós que acoden os nenos/as tanto
senón que transcendan a toda a comunidade
do ámbito público (equipos de atención temeducativa: os seus propios compañeiros de
perá, sanitarios) como privado (gabinetes, clíaula, profesionais do centro educativo (docennicas…).
tes, coidadores…).
Mellorar, estimular e fomentar as súas capaEstablecer un traballo colaborativo de incidades motoras, comunicativas, de degluformación, asesoramento e formación ós
ción e a súa autonomía nas actividades da
profesionais, para favorecer unha resposta
vida cotiá, en sesións de terapia na súa contoreducativa de calidade, en áreas como a motona familiar ou no Centro de Atención Infantil.
ra, a autonomía persoal, a comunicación e deDotar de apoios e recursos materiais específiglución, o ámbito socio-afectivo, accesibilidacos necesarios aos equipos das escolas para
de…
acadar un maior grado de autonomía.
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.
Detectar e previr en idades temperás (0-3
anos) trastornos neuromotores ou dificultades derivadas destas.
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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.

En relación á linguaxe: valoración de posibles
dislalias, disartrias, omisións... e reeducación
do mesmo.

As funcións de cada profesional dentro da
contorna escolar, en función das necesidades
detectadas, son:
LOGOPEDIA:
Valoración dos distintos aspectos vinculados á comunicación. Valoración do acceso e
dos sistemas de comunicación.
Adestramento no sistema de comunicación e xeneralización do mesmo nas distintas
contornas escolares.
Valoración da capacidade oromotora e do
proceso deglutorio.
Asesoramento e intervención nas dificultades de deglución.
Adaptación do alimento á textura adecuada para cada neno/a.

FISIOTERAPIA
Acompañamento nas clases de educación
física e psicomotricidade aportando: ideas no
deseño das clases, establecemento de obxectivos específicos dos nenos con alteración motora, facilitación dos movementos e estimulación
física dentro das propias actividades.
Asesoramento en produtos de apoio que
poidan favorecer a autonomía dentro da aula.
Asesoramento nas aulas sobre o posicionamento axeitando do neno/a e mobilizacións e
cambios de postura. Buscando sempre una correcta alineación dos segmentos corporais e a
máxima autonomía e participación do neno/a.
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Realización de actividades de psicomotricidade en pequeno grupo, favorecendo o posicionamento en diversas posturas, o movemento voluntario, experiencias sensoriais e o
contacto físico entre os nenos/as.

PSICOLOXÍA

TERAPIA OCUPACIONAL

TRABALLO SOCIAL

Valoración e adestramento no acceso á comunicación a través das novas tecnoloxías.

Información, asesoramento e promoción a
familias e centros educativos sobre recursos, convocatorias e axudas de interés a nivel
local, autonómico e estatal das que se poidan
beneficiar.

Asesoramento en produtos de apoio e
adaptacións que melloran a autonomía do
neno/a durante a súa xornada escolar.
Valoración e posta en marcha de estratexias
de autorregulación que favorecen a participación do neno/a en tarefas da aula e outras
como a alimentación no momento do comedor.
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Sensibilización de valores como a inclusión,
a convivencia, a solidariedade e a cooperación
dende as idades máis temperás e co grupo de
iguais e compañeiros de aula. O proxecto levado a cabo consiste nunha serie de dinámicas
de sensibilización nas aulas de infantil e de
primeiro ciclo de primaria dos centros educativos nos que están escolarizados algún neno/a
con PC ou discapacidade afín. O obxectivo xeral é fortalecer a convivencia escolar e social, e
para iso búscase facer prácticas cos alumnos/ a
través de experiencias sobre temas como a diversidade ou a riqueza da diferenza.

Atención á demanda, acollida e acompañamento a familias. Asesoramento en trámites
relativos á discapacidade dentro da rede de recursos de atención temperá.

COMO TRABALLAMOS
Ademais, tendo en conta o modelo de atención
integral do Centro de Atención Infantil, o equipo COORDÍNASE CON OUTROS AXENTES e
profesionais, tanto do ámbito público (equipos
de atención temperá sanitarios, servizos sociais…) como privado (gabinetes, outras entidades…) vinculados ao desenvolvemento do
neno.

O proxecto aposta pola plena inclusión e facilita recursos materiais innovadores e humanos formados e con experiencia na atención
a nenos/as con alteracións neuromotoras.
Ao traballar na contorna natural do neno/a
os obxectivos son transversais en calquera
contexto, considerando claves o ámbito educativo, a familia e experiencias de lecer inclusivo. As intervencións realízanse na contorna
do neno/a para que este teña un desenvolvemento armónico, dándolle un rol protagonista nas intervencións que se pautan.
Poñemos especial atención a TRABALLAR
CONXUNTAMENTE COAS FAMILIAS nun clima de cooperación e de confianza mutua, co
obxectivo de acompañalas e apoialas no que
precisen en cuestións relativas á educación e a
calidade de vida do seu fillo/a.

O punto de partida é o coñecemento do neno/a
desde a súa globalidade, poñendo énfase nas
capacidades, fortalezas e as necesidades de
cada un deles e realizando a intervención máis
adecuada en cada momento. O CAI defende
que os nenos/as, no posible, sexan axentes
activos nos seus procesos de crecemento e
aprendizaxe.
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ÍNTERVENCIÓN NOS CENTROS EDUCATIVOS
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INTERVENCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2018/2019
Os Centros educativos de Vigo nos que se interviú no curso escolar 2018/2019 son:
EDUCACIÓN INFANTIL
C.P.L. Don Bosco
EDUCACIÓN PRIMARIA
C.E.I.P Fonte Escura
C.E.I.P O Sello
CPR Alborada
C.E.I.P Igrexa Chapela
EDUCACIÓN SECUNDARIA
I.E.S Ricardo Mella
Os centros nos que se fixo seguimento durante o curso escolar 2018/2019:
E.E.I Monte Alba
C.E.I.P Seis do Nadal
E.E.I Cristo da Victoria
C.E.I.P Carrasqueira
C.E.E Saladino Cortizo
C.E.I.P Xosé Fernández López
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INTERVENCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2015/2019
EDUCACION INFANTIL
E.E.I Cristo da Victoria
E.E.I Monte Alba
E.E.I Monte da Guía
Colegio Mariano
EDUCACION PRIMARIA
C.E.I.P Seis do Nadal
C.E.I.P Fonte Escura
C.E.I.P Santa Mariña Cabral
C.E.I.P O Sello
CPR Alborada
C.E.I.P Xosé Fernández López
C.E.I.P Carrasqueira
C.E.I.P Igrexa Chapela
C.E.I.P Alexandre Bóveda
C.P. R Don Bosco
C.E.I.P Carballal Cabral
C.E.I.P Alfonso R.Castelao
C.E.I.P Coutada Beade
EDUCACIÓN SECUNDARIA
I.E.S Ricardo Mella
I.E.S Beade
I.E.S Alexandre Bóveda
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FORMACIÓN
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As liñas formativas propostas á comunidade
educativa dos centros educativos ordinarios
cos que se intervén, a través dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP)
son as seguintes:
MOVILIZACIÓN E CONTROL POSTURAL DOS NENOS/ AS CON PARÁLISE CEREBRAL

Unha das características que está asociada á
Parálise Cerebral é a alteración motora a cal
da lugar a numerosas dificultades no día a
día na escola, dende aspectos básicos como
transferencias ou desprazamentos coma na
participación social no patio ou das clases de
psicomotricidade, así coma na atención ou na
realización das actividades da aula. Desta maneira, é importante coñecer o desenvolvemento sensoriomotor e, en caso de detectar
un posible trastorno, saber coma facilitar o
mesmo.
Contidos:
Desenvolvemento sensoriomotor normal.
Desenvolvemento sensoriomotor atípico.
Detección de posibles trastornos sensoriomotores.
Facilitación do desenvolvemento sensoriomotor: movilizacions e control postural para
facilitar o xogo e actividades na aula.
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Contidos:
Principais dificultades dos nenos/as con PC
vinculadas á comunicación.
Dispositivos de acceso que facilitan o uso das
novas tecnoloxías.
Sistemas de comunicación alternativos e aumentativos da comunicación (SAAC).
Exemplos prácticos.

DEGLUCIÓN E ALIMENTACIÓN
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E
ACCESO Ó ORDENADOR
A comunicación é un aspecto básico da nosa
vida cotiá a cal permítenos establecer relacións
sociais cós iguais, desenvolver a nosa participación na aula ou tomar as nosas propias
decisións. Moitos dos nenos/as con Parálise
Cerebral presentan alteracións neste ámbito
precisando o uso de sistemas de comunicación alternativos e aumentativos (SAAC). Ditas ferramentas (software específico ou dispositivos de acceso ás novas tecnoloxías) facilitan
que o neno/a poda comunicarse có seus
compañeiros, acceder ós aprendizaxes didácticos ou recursos de ocio.

Unha das dificultades asociadas á Parálise Cerebral son os problemas de deglución os cales
poden ter repercusións de distintas escala de
complexidade dende evitacións a certas texturas ou sabores de alimentos ata atragantamentos ou aspiracións dos mesmos. Por outra
banda, dadas as súas alteracións motoras, presentan limitacións na súa autonomía e participación durante a tarefa da alimentación o cal
deriva na dependencia dunha terceira persoa.
É importante comprender cómo os nenos/as
con Parálise Cerebral xestionan o alimento e
cales son as maneiras ou técnicas que poden
aportar maior seguridade e eficacia durante
a alimentación. Tamén, coñecer os produtos
15

de apoio que podan favorecer a deglución do
alimento así coma a autonomía do neno/a durante a alimentación.

ADAPTACIÓN DE XOGUETES
E OUTROS MATERIAIS

Contidos:
Aspectos a ter en conta durante a alimentación: orofacial, postural e sensorial.
Principais dificultades dos nenos/as con PC
vinculadas á alimentación.
Seguridade e eficacia durante a alimentación.
Produtos de apoio que axuden a tarefa da alimentación.
En xeral, os materias tanto didácticos como de
xogo dos que dispón a escola non se adaptan
ás necesidades dos nenos/as con Parálise Cerebral e outras discapacidades afíns. Ademáis, os
que ofertan o mercado soen ter un coste elevado. Existen formas de adaptar ou deseñar ditos materiais dunha maneira sinxela e de baixo
coste, ofrecendo así oportunidades de estimulación (sexa a nivel educativo, social ou lúdico)
e participación á diversidade do alumnado.
Contidos:
Principais dificultades de acceso dos nenos/
as con PC ó material escolar.
Recollida de coñecementos, experiencias e
necesidades do grupo.
Exemplos de material adaptado.
Práctica.
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INTRODUCCIÓN Ó ENFOQUE DA
INTEGRACIÓN SENSORIAL

postas negativas ante texturas ou sons; dificultades de atención; rabietas; dificultades para
compartir momentos de xogo e facer amigos;
dificultades académicas, etc.
Contidos:
Teoría do enfoque de Integración Sensorial:
os 7 sentidos.
O sistema táctil, vestibular e propioceptivo.
Procesamento sensorial atípico: repercusións
na contorna escolar.
Proposta de prácticas.

A integración sensorial é un proceso neurolóxico a través da cal a información sensorial
procedente de diferentes fontes sensoriais
é organizada e interpretada para poder participar así nas distintas ocupacións, entre
elas, a escola.
Cando dito procesamento é atípico e non se
produce unha integración sensorial adecuada podemos observar os seguintes signos no
alumnado: torpeza ou descoordinación; res17

SGPRES

SERVIZO GRATUITO DE PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS
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de Carrefour, para contribuír a mellorar as
contornas do neno no ámbito familiar e educativo, cunha interacción proactiva de nenos/
as .

O SGPRES é un servizo de información,
apoio, asesoramento, demostración e asistencia de produtos de apoio para a autonomía persoal e a comunicación.
Promociónase o intercambio de coñecemento, a formación a profesionais, familias, e
aos usuarios/as, coa cesión temporal do producto de apoio máis adecuado á necesidade
de cada neno/a.

O Servizo Gratuíto de Préstamos de Recursos
conta con material de posicionamento, tecnolóxico e produtos de apoio, co obxectivo de favorecer e estimular as habilidades e destrezas
de cada neno/a segundo as súas necesidades;
nas seguintes áreas: motora, estimulación sensorial, deglución, acceso á comunicación, participación e autonomía persoal.
Estes dispositivos trasládanse aos centros educativos ou domicilios onde intervén o equipo
interdisciplinar do CAI ( TO, fisioterapeutas, psicólogo e logopeda) para valorar a súa funcionalidade na contorna.

A misión do centro de atención infantil, é
acompañar e empoderar ás familias para
dar respostas ás súas necesidades e ás do
neno/a, a través da cooperación entre todos,
de forma que poidan desenvolver os seus intereses e participar da sociedade en convivencia
facendo visibles as súas capacidades.
Tendo en conta a misión do CAI , créase o Servizo Gratuíto de Préstamos de Recursos,
grazas á achega da Fundación Solidarieda19

Deste xeito, os profesionais dos centros educativos (infantil, primaria e secundaria), escolas
infantís (0-3 años) ou as familias, adquiren o
aprendizaxe do seu uso, posibilitando así a xeralización nos entornos.
Ademáis, esto permite coñecer os produtos específicos, probar e acceder a recursos que

adooitan ser de difícil acceso pola parte dos
centros educativos e das familias (debido ao
alto custo, e ao tiempo de espera, elevado polo
sistema de prestación de produtos de apoio do
Sistema Galego de Saúde) e a adquirir o produto coa garantía de que é o máis adecuado á
necesidade do niño/a.

CONTORNAS
CENTROS EDUCATIVOS
Darlle a coñecer os produtos de apoio que
son descoñecidos, ou de difícil acceso para
os profesionais que interveñen co neno/a en
escolas infantís e centros educativos (titor/a
aula, Profesores de pedagogía terapéutica e
audición e linguaxe, coidadores e profesores
de educación física) e ofrecerlles maiores oportunidades no seu ámbito de traballo para a inclusión do neno/a na aula.
O uso destas ferramentas realízase baixo a
supervisión e seguemento do equipo do CAI.
É unha maneira de fomentar que os centros
educativos aposten pola adquisición de recursos específicos que favorezan a participación e
autonomía dos nenos/as con diversidade funcional nos distintos entornos escolares. Esto
obsérvase en centros que adquiriron, durante
este curso, sistemas de apoio á comunicación
como por exemplo conmutadores ou sistemas
de mirada ou acceso a outros materiais e xogos.
20

DOMICILIO
Da mesma maneira que nos centros educativos, se proba o uso do material coa familia
nas sesións do equipo co neno/a na súa contorna familiar, para valorar a súa funcionalidade e posibilitar a adquisición do mesmo
por parte da familia.
Neste contexto ten relevancia o préstamo de
material, para así poder xeralizar os aprendizaxes de manexira máis fácil en casa, e favorecer
a participación activa da familia.
Os produtos de apoio máis demandados en
esta contorna son os vinculados a área da comunicación e autonomía persoal.

SALA LA JUNGLA

Unha vez probado e tomada a decisión de cal
é o produto de apoio máis adecuado, desde o
servizo de traballo social, se buscan recursos
para a súa adquisición ou compra por parte da
familia.
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CAI
Nas sesións de traballo de fisioterapia, terapia
ocupacional e logopedia levadas a cabo no CAI
contamos con material específico destiñado a
estimular as distintas áreas do desenvolvemento do neno/a, tanto a nivel motor, cognitivoconductual, sensorial, como socioafectivo.
Sala La Jungla: material relacionado principalmente coa integración sensorial e área motora, contando con sistemas de suspensión
(columpios vestibulares, cama elástica…), pelotas bobath, colchonetas…

SALA TIPI

Sala Tipi: nela contamos cunha camilla Bobath para o traballo do control postural e posicionamento, e actividades básicas da vida diaria como vestido e desvestido, tareas de
motricidad final e xogo simbólico.
Sala Comanche: principalmente destiñada
para traballar a área de comunicación e accesos. Conta cun “recuncho de calma e musical”.

SALA COMANCHE

Ludoteca: espazos de encontro con diverso
material lúdico para o fomento da relación cos
seus iguais e estimulación das distintas etapas
do xogo.
Patio e zona exterior: destiñado para o xogo
con iguais e o entrenamento no manexo dos
dispositivos de movilidade como andadores.
22

LUDOTECA

PROXECTOS
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OCIO INCLUSIVO
O xogo é unha ocupación significativa dos nenos/as e un dereito fundamental. É unha actividade natural que esperta a curiosidade, é
pracenteira e, á súa vez, estimula o desenvolvemento global, sobre todo no marco das relacións interpersoais e a riqueza que isto implica
para o crecemento como individuo social. Por
iso, o lecer é outro dos ámbitos que conforman o proxecto do Centro de Atención Infantil e onde tamén se promove a filosofía
da inclusión e garántese a súa práctica.
ao perfil individual de cada niño/a, entendendo que as necesidades de toda persoa
son da mesma importancia. Así, asegúrase o
acceso de todos os nenos/as ao equipamento
e aos programas de lecer propostos e proxéctase a inclusión como un valor inherente a este
proxecto. Unha das actividades máis salientable é o campamento de verán que desenvólvese o longo de todo o mes de xullo.
A Ludoteca Inclusiva do Centro de Atención
Infantil acolle a nenos/as entre os 4 e os 10
anos e está orientada a fomentar a diversidade, a convivencia e a aprendizaxe entre os
grupos de iguais co fin de beneficiar a todos
e cada un dos participantes deste espazo
(nenos/as, familias e comunidade).
Para alcanzar este obxectivo xeral, a ludoteca
do Centro de Atención Infantil adapta o xogo
24

OBXECTIVOS
Promover a diversidade entendida como un
concepto amplo, non unicamente vinculada ao
termo de discapacidade.
Fomentar o desenvolvemento global dos
nenos/as a través do xogo e a aprendizaxe, incidindo nos aspectos sociais e emocionais.
Equiparar oportunidades de lecer, apoiando o xogo dos nenos/as con necesidades específicas a través de adaptacións, guías verbais e/
ou físicas.
Ofrecer a apertura e a convivencia con outros recursos sociais e de lecer da comunidade.
Detectar necesidades e/ou casos en risco de
exclusión social.
Asesorar ás familias sobre outros recursos
sociais e/ou de lecer.
Evidenciar as restricións de participación
dos nenos/as con diversidade funcional a outros espazos culturais e/ou de recreación da cidade.
Para o logro destes obxectivos e tendo en conta o modelo integral de atención do CAI, a Ludoteca Inclusiva facilitará e impulsará a súa
coordinación con outros servizos e/ou profesionais vinculados ao desenvolvemento e á
rutina do neno/a (familia, escola, Servizos Sociais, Atención Temperá…, etc.).
25

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.
26

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.

AVALIACIÓN DE RESULTADOS E PROPOSTAS
DE MELLORA DO CURSO 2018/19
27

No mes de xuño 2019 realizouse unha avaliación a todo o persoal dos centros educativos que colaboran no proxecto para coñecer as súas impresións, suxerencias e propostas de mellora co obxectivo
de adaptarnos as súas necesidades e seguir mellorando a colaboración.
De novo, enviáronse os cuestionarios vía online a través da plataforma GoogleForms, facilitando a
confidencialidade e a liberdade de resposta.
RESPOSTA ÁS PROPOSTAS DE MELLORA DO CURSO 2017/2018
No curso 2018/19 leváronse a cabo as propostas de mellora expostas polos equipos educativos na anterior avaliación da intervención do
Centro de Atención Infantil.
O equipo do Centro de Atención Infantil deseñou e levou a cabo formacións específicas as
cales foron integradas nos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFFP) e en
coordinación co Centro de Formación e Recursos (CFR) de Vigo.
Introducíronse ás familias en propostas
formativas da entidade en relación aos Sistemas Alternativos e/ou Aumentativos da Comunicación e a Afectividade e a Sexualidade na infancia e na adolescencia.
Consolidáronse as reunións trimestrais coas
familias e os equipos educativos ao longo do
curso co obxectivo de coordinar e consensuar
o traballo cos nenos/as.
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Xeneralizáronse nas aulas os aprendizaxes
en relación aos Sistemas Alternativos e/ou
Aumentativos da Comunicación desenvoltos
nas sesións de Audición e Linguaxe, facilitando
así o acceso aos contidos curriculares.
Ampliáronse os coñecementos do persoal
educativo en canto ao procesamento sensorial dos nenos/as a través do curso “Introdución ao enfoque da Integración Sensorial” dirixido ás escolas e da participación na avaliación
dos seus perfís sensoriais.
Levouse a cabo a través do SGPRES o asesoramento e o préstamo gratuíto ás escolas de
recursos específicos para o apoio da mobilidade, da comunicación ou da autonomía persoal das tarefas básicas da vida diaria.

CONCLUSIÓNS RECOLLIDAS EN RELACIÓN Á INTERVENCIÓN
Os equipos educativos destacan as seguintes
aportacións do Centro de Atención infantil
sobre o seu desempeño profesional cos nenos/as con dificultades neuromotoras:

Novas formas de interacción e comunicación
que aumentaron a participación do neno/a na
aula e a relación cos seus iguais e co equipo
educativo.

Unha visión global do neno/a que axuda a
unificar criterios de traballo e avaliación co
resto do equipo e a familia.

Oportunidade de gozar de novas experiencias, retos e asunción das dificultades.

Coñecementos e recursos para o desempeño de actividades.

Fomento da súa autodeterminación.
Mellora do seu autoconcepto e a súa autoestima ao amosar maiormente a súas capacidades.

Seguridade, apoio e confianza na súa labor
educativa.
O valor positivo da diferenza e a importancia da diversidade e de dar resposta ás necesidades educativas específicas para achegarse a
unha verdadeira inclusión no ámbito escolar.
Os aspectos mellor valorados en relación ao
alumno/a a nivel educativo, de autonomía
persoal e participación son:

Maior participación, motivación e autonomía
do neno/a na realización das tarefas educativas
e no acceso ao aprendizaxe, o cal facilita o cumprimento dos obxectivos curriculares.

En canto ás familias, os equipos educativos referiron as aportacións descritas a continuación:
Resposta integral e coordinada ás necesidades educativas específicas dos seus nenos/as,
sobre todo a nivel motor e comunicativo.
Maior proximidade ao traballo que fai a escola
co seu fillo/a.
Asesoramento e pautas de actuación para xeneralizar no entorno familiar.
Acompañamento e apoio emocional.
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PROPOSTA DE MELLORAS CARA AO CURSO 2019/2020
Mellorar a coordinación previa ao inicio de
curso para adaptar os obxectivos e as tarefas
educativas incluídas nos currículos.
Valorar a posibilidade de aumentar os tempos
de coordinación cos equipos educativos.
Aumentar o emprego de materiais e outros
recursos adaptados ás necesidades do alumnado con dificultades neuromotoras.
Maior apoio na posta en práctica de certas dinámicas e adaptacións das actividades da contorna escolar.
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DIMENSIÓN DA ENTIDADE
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DIMENSIÓN DA ENTIDADE
Nº SOCIOS DA ENTIDADE
Total: 291

Nº PROFESIONAIS
Centro de Día Miguel Hernández:

26 Profesionais

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

41 Profesionais
7 Profesionais
74 Profesionais

Nº PERSOAS ATENDIDAS
Centro de Día Miguel Hernández:

43 usuarios

Centro Ocupacional Miguel Hernández:
7 usuarios
Centro Residencial:
32 usuarios
Centro Atención Infantil:
43 usuarios
Ludoteca Inclusiva:
24 usuarios
Nº Total Usuarios:
149 usuarios

Nº VOLUNTARIOS DA ENTIDADE
Nº Total do último ano:

29 voluntarios

RECOÑECEMENTOS
· 1987 Declarada de utilidade pública
· 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 á Igualdade “Dolores Martínez
Corderó”.
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CARTEIRA DE SERVIZOS
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CARTEIRA DE SERVIZOS
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL
Nen@s atendid@s en entornos educativos:

24

Nen@s atendidos en entornos familiares:

19

Detección en escuelas Infantiles (0-3)

55
6

Intervencións en escolas Infantís (3-6):
Intervencións en centros educativos (6-16 ):

18

Nº Total escolas nos que se interviú:

16
7

Nº Profesionais do centro:
Perfil dos profesionais:
			
			
			
			

3 Fisioterapeutas
1 Traballadora Social
1 Terapeuta Ocupacional
1 Psicóloga
1 Logopeda

CENTRO DE DÍA E OCUPACIONAL
MIGUEL HERNÁNDEZ
Nº prazas:

50

Nº Profesionais do Centro:

26

Perfil dos Profesionais:
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7 Monitores de taller
5 Coidadores
1 Terapeuta ocupacional
2 Persoal administración
2 Fisioterapeutas
2 Psicólogos
1Prof. Educación Especial
1 Traballadora Social
1 Mantemento
1 Limpeza
2 Aprendices de Taller

CARTEIRA DE SERVIZOS
CENTRO RESIDENCIAL NAVIA
Nº prazas residenciais:

30

Nº Profesionais

41
2

Nº Prazas Respiro Familiar
Perfil dos Profesionais:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

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

VIVENDA CAMELIAS
Nº de prazas:
Servizo de respiro e ocio:

7
10 plazas

LUDOTECA INCLUSIVA
24

Nº de prazas:

4 a 11 años

Idade de atención:
Nº familias atendidas:

104 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:
8
Nº de técnicos e auxiliares:
3

CENTRO DE DÍA E TRATAMIENTOS
Nº de prazas:

67

35

Miguel Hernández, 1. 36210
Vigo, Pontevedra
Teléfono 986294422
www.apamp.org
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