
CIF:G15458060. Declarada de Utilidade Pública pola Orde INT/2958/2006, BOE nº 232 de 12 de setembro de 2006 1

Título: INCLÚEME: ÚN MÁIS NA VIDA ESCOLAR

Descrición breve/Fundamentación
A intervención nos contextos ou contornas máis próximas ás persoas coa síndrome de
Down ou discapacidade intelectual é de vital importancia para afondar nos cambios
sociais e lexislativos necesarios para a súa inclusión real e efectiva, sendo dita
intervención  nas contornas, o verdadeiro instrumento para acadar a consolidación das
súas potencialidades de autonomía e participación comunitaria
A necesidade dun traballo de intervención contextual, neste caso nos centros educativos,
complementario ó traballo coas persoas coa sD(síndrome de Down ) e discapacidade
intelectual(DI) e coas súas familias, xustifica a elaboración e posta en marcha deste
proxecto, posto que o que nos atopamos en innumerables ocasións nestes contextos  son
prexuicios, ideas preconcebidas ou tópicos que impiden que a verdadeira inclusión das
persoas.
Se falamos do dereito de todas as persoas a unha educación inclusiva e de calidade, nós
vemos desde a nosa entidade, case dun xeito cotiá, como éstes se vulneran en cantidade
e calidade nos nenos e nenas con discapacidade intelectual, quedando excluídos e
excluídas en moitas ocasións por motivos que fan referencia a súa discapacidade;
impedindo a escolarización nos seus centros de referencia, proporcionándolles materiais
de aprendizaxe pouco ou nada accesibles,  dificultando a súa participación nas
actividades do centro escolar ou extraescolares, apartándoos das dinámicas de aula y/o
establecendo medidas de apoio paralelas e específicas e creando entornos segregados
dentro dos propios centros educativos ordinarios. En definitiva, é o contexto escolar o
que limita e impide o desenvolvemento académico e social destes nenos e nenas.
Así pois, o conxunto de intervencións deste proxecto van dirixidas ós alumnos e
alumnas e equipos docentes, ademáis das asociacións de nais e pais dos centros
educativos, para proporcionar as estratexias e ferramentas máis axeitadas que conduzan
a unha participación activa de todos e todas na vida do centro e da aula, creando
dinámicas máis inclusivas e experiencias conxuntas e reais de interacción social,
baseadas na cooperación,tolerancia, respeto á diversidade, igualdade de oportunidades e
a participación.

Localización xeográfica/contextualización
O proxecto “Inclúeme” desenvólvese nos centros educativos de primaria e secundaria
da comarca de Ferrol, Eume e Ortegal. Dun xeito puntual tamén na sé da entidade.

A quen vai destinado/beneficiarios
O noso beneficiario directo é a comunidade escolar, é dicir ó alumnado, profesorado e

familias das asociacións escolares dun total de 15 centros educativos nos que están

escolarizados 31 nenos e nenas, mozos e mozas coa sD ou DI de Teima, que son,

neste caso, os nosos beneficiarios indirectos.

Alumnado beneficiario. 3.000 nenos e nenas e mozos e mozas

Profesorado beneficiario: 750 mestres/as e profesores/as
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Nais e pais das asociacións escolares: 6.000

Obxectivos xerais e específicos

O Obxectivo xeral de “Inclúeme” é o de promover e fomentar actitudes que favorezan

a atención á diversidade e a inclusión educativa das personas con sD e DI tanto dentro

da aula coma do centro, facilitando, deste xeito, o mellor aproveitamento posible da

súa etapa escolar

Para acadar dito obxectivo xeral, contemplamos unha serie de obxectivos máis

específicos e medibles, como son:

 Coñecer a realidade escolar dos nosos usuarios e usuarias para poder mellorala

 Atender ás demandas que xurdan desde os centros educativos en relación coa

escolarización do alumnado coa SD e DI.

 Crear vínculos de cooperación máis intensos cós equipos educativos e as

AMPAS dos centros escolares.

 Favorecer a utilización de metodoloxías e dinámicas máis inclusivas.

 Asesorar e colaborar cós equipos docentes na elaboración de materiais

accesibles.

 Fomentar actitudes de respeto e tolerancia á diversidade dentro do ámbito

escolar.

Actividades planificadas con indicación da temporalización, recursos* e
metodoloxía

Actividade/metodoloxía RECURSOS
(perfil e funcións)*

CONTENIDOS TRABALLADOS CRONOGRAMA
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1.SENSIBILIZACIÓN Ó
ALUMNADO.

Actividade que consiste en
obradoiros ou unidades

didácticas desenvolvidas nas
proipias aulas dos centros

escolares cós compañeiros e
compañeiras dos rapaces e
rapazas con discapacidade

intelectual.
Constan de duas horas de
duración e consisten nun
conxunto de dinámicas e

contidos formativos, aplicados
dun xeito práctico,

participativo e lúdico. O neno
ou nena con discapacidade

intelectual  intervén la
confección dos obradoiros na
entidade e posteriormente na

sua aula, adquire un
protagonismo nelas que axuda
a que os demáis cambien a súa
manera de velo, de tratalo  e

de convivir

Mestra,
Logopeda

1. Diversidade

2. Empatía

3. Estereotipos e prexuicios

4. Tolerancia e respecto

5. Exclusión

6. Inclusión
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2.SENSIBLIZACIÓN OS
DOCENTES

A través de formacións, cunha
duración de entre duas e catro

horas, organizadas ben
directamente có centro

educativo ou ben a través do
Cefore, establecense una serie
de sesións formativas para os

mestres e mestras nas escolas,
institutos, Cefore ou Teima, nas

que, dun xeito colaborativo e
de axuda mutua, se reflexiona

sobre o funcionamento do
entorno escolar coa

diversidade, propoñendo
modelos de actuación máis

inclusivos.

Mestra, Logopeda
Psicóloga e psicopedagoga

1. Diversidade

2. Importancia da actitude

fronte á diversidad

3. Empatía

4. Estereotipos

5. Prexuicios

6. Exclusión

7. Inclusión

8. Integración

9. Metodoloxías e dinámicas

cooperativas

10. Organización del aula,

estructuras para a

Participación

11. Evaluacións centradas nas

Competencias(non nas

dificultades)

EN
ER

O

FE
BR

ER
O

M
AR

ZO

AB
RI

L

M
AY

O

SE
PT

IE
M

BR
E

O
CT

U
BR

E

N
O

BI
EM

BR
E

3.SENSIBILIZACIÓN ÁS AMPAS
DOS CENTROS EDUCATIVOS

Nas visitas de asesoramento e
coordinación ós centros

educativos se organizan, a
tarvés da AMPA, unha serie de

charlas ou sesións de
sensibilización para as familias,

xa que unha  boa parte dos
comportamentos dos

Psicóloga e psicopedagoga

1. Como constrúen a visión
do mundo os nsos fillos e
fillas

2. Cal é a nosa visión a cerca
dos nenos e nenas con
discapacidad

3. Discapacidade non é
enfermidade

4. Qué podemos facer como
pais para favorecer a
inclusión de todos e todas.
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compañeiros e compañeiras
hacia a persoa con

discapacidade, vanse
construíndo na casa. O que o

pais e nais transmiten no
entorno familiar será tamén de
vital importancia para que os

seus fillos e fillas vexan a
diferenza como algo natural e

saiban respetala.

5. Relacións interpersonais
dentro e fuera del aula

6. Organización: espacios e
tempos: participación nas
actividades extraescolares

7. Empatía: e se fose o meu
fillo ou filla?

8. Estereotipos
9. Prexuicios
10. Análise de situacións

prácticas: entrada e saída do
colexio, actividades
extraescolares, comedor,
excursións, etc.

4.ELABORACIÓN DE
MATERIAIS ACCESIBLES
Empregando criterios de

Lectura Fácil, ferramenta cada
vez máis extendida para facer a

información accesible para
todas as persoas, xunto có

emprego da tecnoloxía(power
point, pizarra dixital,) fanse,

desde a entidade, adaptacións
de materiais didácticos máis

tradicionais e complexos para
as persoas con dificulatdes

para a aprendizaxe. Igualmente
organízanse seminarios

formativos, de entre 3 e 4
horas de duración, para os

mestres e mestras, coa
finalidade de que sexan eles e
elas os que podan elaborar os

materiais á medida do seu
alumnado

Mestra, Logopeda
Psicóloga e psicopedagoga

Contidos accesibles
Tipos de actividades apropiadas
Uso das TIC
Organización da información
Tamaño dos estímulos (letras,
signos, imaxes…).
Utilización de apoios visuais
(fotos, imáxes, debuxos, xestos,
modelos, obxectos reais,…)
Estímulos distractores.nos
materiais didácticos
Emprego do espacio disponible
para a proposta didáctica
Como presentar varias
mensaxes ó tempo
Materiais adaptados ó nivel de
comprensión e non o de
expresión.
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*Anéxanse os perfís profesionais e as funcións realizadas

Sistema de avaliación

Os nosos indicadores obxectivamente verificables son os seguintes:

- Obradoiros realizados có alumnado no curso

- Charlas ou encontros coas AMPAS

- Reunións de asesoramento e coordinación cós mestres e mestras

- Sesións formativas realizadas có profesorado

- Accións de participación do alumnado con discapacidad en el aula



CIF:G15458060. Declarada de Utilidade Pública pola Orde INT/2958/2006, BOE nº 232 de 12 de setembro de 2006 5

- Accións de participación do alumnado con discapacidad no centro

educativo

- Grao de satisfacción dos grupos de interese do proxecto( alumnado,

profesorado, familias)

A análise de resultados recóllese dun xeito anual e en función da mesma se

introducen medidas de mellora para a planificación futura.

ANEXO Perfís profesionais

Perfil mestra logopeda psicopedagoga psicóloga

Funcións

Elaboración da
programación didáctica
Intervención directa ou
apoio personalizado cos
usuarios/as
Seguimento das accións e
avaliación do resultado
das accións
Coordinación co resto dos

compoñentes do equipo

Intervención e
coordinación cos equipos
docentes dos centros
educativos Sensibilización
nos centros educativos
Formación a formadores
na área
Contribuir ó mellor
desenvolvemento do
servizo de Apoio á
Inclusión educativa da
entidade

Elaboración da
programación da área de
comunicación
Intervención directa ou
apoio personalizado cos
usuarios/as
Seguimento das accións
Avaliación do resultado
das accións
Coordinación co resto dos
compoñentes do equipo
Intervención e
coordinación cos
especialistas dos centros
educativos
Contribuir ó mellor
desenvolvemento do
servizo de Apoio á
Inclusión educativa da
entidade

Planificar, deseñar, implantar
e avaliar as necesidades do
proxecto e recursos
(humanos, técnicos...)
Supervisión directa das
tarefas e actividades dos
técnicos que participan
no servizo
Colaborar en estudios,
proxectos e iniciativas que
favorezan a inserción
educativa das persoas con
discapacidade intelectual
Colaboración na elaboración
e xestión de proxectos
educativos
Participar na selección de
personal do proxecto
Información e asesoramento
a usuarios e familias sobre
aspectos
colaterais do apoio educativo
Realizar tarefas do perfil de
logopeda ou técnico de
educación

Planificar, deseñar,
implantar e avaliar as
necesidades do proxecto
e recursos (humanos,
técnicos...)
Intervir nas distintos
encontros familiares
Orientación e
intervención con familias.
Dar resposta as
demandas e as
necesidades das
familias.
Acadar a máxima
colaboración das familias
dentro dos centros
educativos
Orientar e reorientar cara
a construción de
solucións as conversas
coas
familias.
Coordinarse cos demais
profesionais.
Revisar, clasificar e
arquivar documentos.
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Coñecementos
Pedagoxía e didáctica
Organización escolar
Manexo de estratexias
psicoeducativas
Discapacidade

Prevención,
diagnóstico,tratamento e
estudo científicodas
alteracións da
comunicación(fala, voz,
linguaxe,audición e
comunicación) e
asalteracións asociadas á
comprensión eexpresión
da linguaxe oral eescrita,
así como os sistemasde
comunicación non verbal

Lexislación educativa
Pedagoxía e didáctica
Organización escolar
Manexo de estratexias
psicoeducativas
Metodoloxías inclusivas e
accesibles
Discapacidad

Coñecemento dos
diferentes
modelos de Orientación
e
Intervención Sistémica
con
familias, preferentemente
do
Modelo centrado en
Soluciónes

Habilidades
Orientación cara o logro.
Busca de información
Coñecemento
organizacional Traballo en
equipo Pensamento
analítico
Desenvolvemento de
persoas Sensibilidade
interpersoal

Orientación cara o logro
Búsqueda de información
Coñecemento
organizacional
Traballo en equipo
Pensamento analítico
Aplicación das TICs ó
ámbito da comunicación

Orientación ó logro
Resolución de problemas
Toma de decisións
Capacidade de diálogo
Eficacia .Previsión
Visión organizacional
Pensamento analítico
Busca de información
Traballo en equipo
Desenvolvemento de
persoas
Sensibilidade

Capacidade de
observación
Capacidade de empatía
Habilidade para analizar
a
comunicación da familia
Sentido do humor
Creatividade Tolerancia.
Flexibilidade .Traballo en
equipo.Promover clima
de confianza


