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pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

1as Xornadas cara unha     

A Coruña, 24-25 outubro 2014
Facultade de CC. da Educación da Universidade da Coruña.

Unha escola que responda ás necesidades de TODOS. 



Un dos principais retos que debe afrontar o sistema educativo, 
é o de favorecer a educación inclusiva. Esta, pretende ser unha 
oportunidade para que todo o alumnado poida participar e 
aprender de e cos seus compañeiros e compañeiras dentro da 
aula. Para iso non só é necesario un acceso igualitario e para todos 
á educación, senón tamén a adquisición de competencias básicas. 
Unha escola que responsa ás necesidades de todos.
Todo o profesorado, sexa ou non especialista, precisa dun marco 
no que se posibilite o coñecemento das últimas achegas científicas 
e didácticas, ademais de facilitar información sobre experiencias 
de boas prácticas levada a cabo con éxito. A formación práctica 
en talleres, o intercambio de experiencas innnovadoras, así como 
a aprendizaxe entre iguais, reveláronse como unha fórmula útil e 
efectiva en favor da innovación educativa.

As I xornadas cara unha escola inclusiva, recollen todo o anterior, 
analizando a necesidade de promover ese espazo para a reflexión, 
intercambio de coñecementos e compromiso profesional, dentro 
do marco de competencias do profesorado e demais axentes 
implicados (profesorado de apoio, equipos de orientación, 
inspección educativa...) na posta en práctica de protocolos de 
actuación para nenos e adolescentes que sofren calquera dos 
trastornos enunciados.

A temática insistirá no enfoque dos trastornos, a comprensión 
da complexidade e diversidade do ser humano como parte do 
desenvolvemento social e persoal, así como da busca de espazos 
integradores.
Falarase da diversidade e da non-diversidade, tratando de 
mostrar a realidade que se está a vivir por parte destes colectivos, 
achegándonos a unha valoración real e obxectiva da situación.

Estas xornadas encontran ademais a súa xustificación dende 
distintos planos, todos eles interconectados:

• Pola insatisfacción dos diferentes colectivos que agrupan 
os afectados.

• Pola desorientación do profesorado á hora de abordar os 
problemas destes nenos.

• Pola necesidade de establecer un compromiso unánime 
no ámbito educativo que agrupe ás administracións, 
estamento docente e familias como paso ineludible para 
poder afrontar con realidade obxectiva estes trastornos.

Os obxectivos que se pretenden cumprir son:
• Mostrar os trazos comúns e os específicos dos trastornos: 

diagnóstico, fracaso escolar, habilidades sociais, protocolos 
de actuación, motivación...

• Partindo dun concepto de escola inclusiva, avogar por 
un modelo educativo onde cada alumno é recibido como 
membro valioso desta, sen distinción.

• Romper o illamento no que, en ocasións, se encontra o 
profesorado implicado na atención a alumnos con NEE 
ou NEAE, apoiando cos recursos axeitados, información 
e estratéxicas de actuación, o seu importante papel 
dinamizador ante o resto dos profesionais do seu centro.

• Intensificar a colaboración entre os Centro de Profesorado 
provinciais e os profesionais que conforman os equipos 
de apoio das asociacións de afectados, deseñando liñas 
concretas e dinámicas de formación e participación.

• Compromiso de posta en práctica do Protocolo de 
Actuación (Lomce) en cada centro e seguimento pola 
inspección educativa.

Estas xornadas posúen unha orientación e un enfoque con 
carácter exclusivamente profesional, polo que van dirixidas, 
especialmente, a profesorado de infantil, primaria (PT y AL), ESO, 
bacharelato, ciclos profesionais (medio y superiores) y profesorado 
de universidade. 

Institucionalmente, contamos co respaldo das asociacións de 
nenos con NEE (necesidades educativas especias) y NEAE 
(necesidades específicas de apoio educativo), así como con el 
apoio das administracións locais, provinciais e autonómicas con 
responsabilidade nas áreas educativas, ademáis das Universidades 
de A Coruña e Santiago.

Hora SÁBADO

9:30
  PONENCIA SÍNDROME DE ASPERGER

Dª. Margarita Coto Montero

10:30
PONENCIA TRASTORNO ESPECÍFICO DA 

LINGUAXE.
Dª. Mónica Vilameá Pérez

11:30 PAUSA

12:00
13:00

PONENCIA DISLEXIA
Dª Mónica Villar Guisado

13:00
14:00

PONENCIA ALTAS CAPACIDADES.
Dª Carmen Pomar Tojo

MEDIODIA

16:00
18:00 OBRADOIROS  [2]

18:00 PAUSA

18:30
20:30

[18:30 18:45] Presentación da experiencia
“Formación do profesorado dentro da aula”por 

D. Javier Estévez Rdez.
 MESA COLOQUIO.[3] “FORMACIÓN DE 

FORMADORES”

20:30 CLAUSURA

Hora VENRES

15:00 Entrega da documentación e acreditacións

16:00
CONFERENCIA  INAUGURAL

D. Javier Bahón Gómez

17:30 INAUGURACIÓN OFICIAL

18:00
19:30

PONENCIA TDAH
D. José Ramón Gamo Rodríguez

19:30
21:00 MESA COLOQUIO. [1]

“SITUACIÓN NA AULA”



JAVIER BAHÓN GÓMEZ é Mestre e Pedagogo (UPV/Deusto). 
Máster en Atención Temperá Universidade de Bilbao. Diplomado 
en Institutos para o Desenvolvemento do Potencial Humano de 
Glenn Doman. Profesor, coach e formador do National Center 
for Teaching Thinking en Boston. Auditor interno norma ISO 
para Educación. CEO de TUinnovas. Formador, asesor e coach 
educativo. Divulgador de metodoloxías educativas internacionais. 
Asesor en estudos e investigación aplicada. Asesor pedagóxico 
de NClic. 

JOSÉ RAMÓN GAMO é Profesor Diplomado en Audición 
e Linguaxe, Máster Especialista en Neuropsiquiatría Infantil, 
Director Pedagóxico do CADE (Centro de Atención á Diversidade 
Educativa), Director Técnico da Fundación Educación Activa, 
Director Psicopedagóxico do Proxecto Lumen (centrado 
na atención educativa e psicolóxica dun grupo de nenos e 
adolescentes en centros de acollida), formador de profesionais 
da educación en centros escolares e conferenciante habitual en 
congresos de TDAH a nivel nacional. 

MARGARITA COTO MONTERO  é Psicopedagoga, orientadora 
escolar e especialista en adaptacións curriculares, creación 
de grupos de apoio e dinámicas de integración, así como en 
prevención do acoso dentro do ámbito educativo. Desenvolve 
o seu labor na Asociación Sevillana de Síndrome de Asperger, 
onde aplica o programa cognitivo-conductual de enriquecemento 
cognitivo e mellora de función executiva, despois de desenvolver 
a versión específica para Síndrome de Asperger. É autora da 
Guía práctica de Intervención no ámbito escolar en Síndrome de 
Asperger, publicada en xaneiro de 2014. 

MÓNICA VILAMEÁ PÉREZ é Logopeda e Máster en Atención 
Temperá. Logopeda con experiencia no diagnostico e intervención 
dos trastornos da linguaxe e a comunicación, trastornos da 
lectoescritura. Desenvolvín o seu labor profesional en Aspronaga, 
Unidade de atención Temprana da Universidade de Santiago e en 
clínica de logopedia infantil. Profesora asociada na Facultade de 
Ciencias da Educación da Universidade da Coruña no Grao de 
Logopedia.

MÓNICA VILLAR GUISADO é Licenciada en Psicoloxía pola 
Universidade do Pais Vasco. Doutorado polo Departamento 
de Personalidade, Avaliación e Tratamentos Psicolóxicos da 
Facultade de Psicoloxía UPV. Máster en Neuropsicoloxía Clínica 
Infantil e de Adultos pola Universidade Autónoma de Barcelona. 
Actualmente traballa como neuropsicóloga en Centro Medico de 
Vigo, psicóloga no Seminario Menor San Paio de Tui e profesora 
no Centro Aloya de Vigo. 

CARMEN MARÍA POMAR TOJO é Doutora en Psicoloxía 
pola Universidade de Santiago de Compostela. Profesora no 
Departamento de Psicoloxía Evolutiva e da Educación e Directora 
da Unidade de Atención Educativa en Altas Capacidades da 
USC. É Asesora Técnica da Asociación de Altas Capacidades 
de Galicia (ASAC) e Directora Técnica do Programa de 
Enriquecimento que desenvolve a citada Asociación en convenio 
coa USC. Directora do Proxecto QVO no marco lo Programa 
Coruña Educa do Concello de A Coruña. Membro da Sociedad 
Española para el Estudio de la Superdotación. Autora de traballos 
publicados sobre motivación e alta capacidade, intelixencia, 
desenvolvemento cognitivo e creatividade. Investigadora en 
proxectos internacionais (Méjico e Chile) nacionais e autonómicos 
sobre desenvolvemento cognitivo talento e alta capacidade. É 
directora académica do proxecto Talento 3.0, de formación do 
profesorado galego na identificación e promoción do talento nas 
aulas e directora académica do proxecto QVO 3.0 do Concello da 
Coruña para nenos con Altas Capacidades.

 [1] MESA COLOQUIO: “SITUACIÓN NA AULA”
Moderador: Manolo Armas Castro. EOE (Equipo de Orientación Específico) A Coruña.
Participantes:
Mª Jose Vázquez González. Directora. IES Fraga do Eume.
José Carreiro Fernandez. Maestro E. Primaria. Colegio Alba (Vigo).
Lidia Gomez Boga. PT. CEIP Galán (Arteixo).
Ana Veira García. Profesora IES Breamo (Puentedeume).
Marta Fariña Gato. Orientadora. Colegio Jorge Juan (Fene).

 [2] OBRADOIROS. Equipos Psicopedagóxicos de ANHIDACORUÑA,
ASPERGA, UNIDADE DE ALTAS CAPACIDADES (USC), AGADIX Y ATELGA.

 [3] MESA COLOQUIO: “FORMACIÓN DE FORMADORES”
Moderador: Manolo Rei Frdez. Orientador e Xefe do Servizo de Ordenación, 
Innovación e Orientación Educativa da Consellería de Cultura e Educación.
Participantes:
Mariela Resches Zlotnik, Profesora de Psicoloxía Evolutiva e da Educación da USC.
Montserrat Castro Rodríguez, Profesora do Departamento de Pedagoxía e Didáctica da UDC.
Marta Crespo Romeo, Orientadora e Asesora de Organización Escolar e Diversidade, no CAFI (Centro Autonómico de Formación e Innovación).



Comité de Organización: 
Coordinación

ANHIDACORUÑA
Asociación de Nenos con Déficit de Atención con/sen Hiperactividade

Colaboran:
AGADIX 

Asociación Galega de Dislexia
ALTAS CAPACIDADES.

Unidade de Atención Educativa.USC.
ASPERGA

Asociación galega de familias de persoas afectadas polo Síndrome de Asperger. 
ATELGA

Asociación galega de persoas con trastorno específico da linguaxe a as súas familias.
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FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACION

información:
info@escolainclusiva.es
www.escolainclusiva.es

www.editorialcepe.es


