
 

V XORNADAS DE FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

CEIP Francisco Vales Villamarín – IES As Mariñas – IES Francisco Aguiar 
CFR A CORUÑA 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 
ANPA Brigantium – ANPA As Mariñas – ANPA O Carregal 

Excmo. Concello de Betanzos 

6 e 7 de maio de 2016 – Aula de Cultura Xulio Cuns (edificio Liceo) BETANZOS 

ACTIVIDADE RECOÑECIDA OFICIALMENTE POLA CONSELLERÍA DE CULTURA EDUCACIÓN E O. U. 

(12 h na modalidade xornadas) – Certificación do CFR de A Coruña para docentes en activo 

- ENTREGARASE CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA AO RESTO DOS PARTICIPANTES - 

DE CARÁCTER GRATUÍTO 

Patrocinadas polo Excmo. Concello de Betanzos 
 

 
 CUMPRIMOS UN LUSTRO! Cando no curso 2011-12 iniciamos esta andadura  coas 
primeiras xornadas, non eramos conscientes do interese e acollida que, ano tras ano, ían 
suscitar, nin os pulos de cambio e transformación que significarían cara á consecución 
desa escola verdadeiramente inclusiva e de calidade. Van xa cinco anos e seguimos a 
apostar por esta iniciativa de cooperación, de traballo en equipo e coa participación e 
implicación, como ata agora, de todos os axentes da comunidade escolar.  
  

 O VENRES 6 e o SÁBADO 7 de maio, continuando con esta andadura, celebramos as 
V Xornadas de Formación e Sensibilización sobre a Atención á  Diversidade. Este ano, a 
convivencia escolar, a xestión das emocións  e as iniciativas motivadoras serán os eixos 
deste novo punto de encontro e colaboración entre docentes das diversas etapas 
educativas, as familias e as institucións. 

 

 Contaremos, unha vez máis, con profesionais de recoñecido prestixio e 
seguiremos dando voz e presenza a asociacións e entidades que traballan a prol da 
DIVERSIDADE e,  ao igual que en anteriores edicións, desenvolveranse actividades 
paralelas de carácter lúdico-cultural. 
 

 

DIRIXIDO A:   
 

Docentes, pais e nais e persoas interesadas, en xeral. 
 

 

COMO INSCRIBIRSE:  
 

                   Docentes: https://www.edu.xunta.es/fprofe/ 
            

                   Non docentes: 
 

http://anpabrigantium.blogaliza.org/ 
 

 

DATA LÍMITE INSCRICIÓN: 
 

20 de abril de 2016. 
 

 

PRAZAS LIMITADAS 
 

Segundo criterios xerais do Plan Anual de Formación do 
Profesorado e os específicos da actividade. 
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 

Dispoñible a partir do 15 de abril, sobre documentación, 
actividades paralelas, onde comer, durmir, que visitar... 
 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalesvillamarin/ 
 

http://anpabrigantium.blogaliza.org/ 
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Programación 
 

VENRES, 6 DE MAIO 
 
RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓN E SINATURAS (16:15 – 16:45) 
 
 
APERTURA (16:45 - 17:00)  

  Representante da organización das Xornadas 
Director do CFR de A Coruña 
Alcalde do Excmo. Concello de Betanzos 

1. PRESENTACIÓN: PARA QUE AS COUSAS SUCEDAN PRIMEIRO HAI QUE SOÑALAS 
(17:00 - 17:15) 
- Hai xa cinco anos que andamos á procura dunha escola verdadeiramente 

inclusiva, dunha escola  á que o noso alumnado queira ir porque nela é feliz e 
goza aprendendo; onde TOD@S se sintan  escoitados e valorados e partícipes 
dunha educación de cores. Martin Luther King anelaba un mundo onde a xente 
branca e negra puidese coexistir harmoniosamente e como iguais; soñouno e 
cumpriuse... Para que as cousas sucedan primeiro hai que soñalas! 

 
LUCÍA RUIZ CASAL (Licenciada en Psicopedagoxía e orientadora do CEIP Francisco 
Vales Villamarín – Betanzos). 
 

2. CONSTRUINDO XUNTOS AS CLAVES DA EDUCACIÓN EMOCIONAL E SOCIAL 
(17:15 - 18:45) 

- As familias e a escola teñen unha misión en común: Educar emocional e 
socialmente aos nenos e nenas, para que no futuro sexan persoas felices e 
poidan seguir desenvolvéndose nun mundo máis xusto, inclusivo e sustentable. 
Pero o camiño que nos leva a esa meta debe construírse xuntos, a través dun 
diálogo continuo no que os nenos e nenas son protagonistas e participantes. No 
relatorio explóranse aqueles elementos claves que poden vertebrar ese diálogo. 
Partindo da interdependencia entre a capacidade para empatizar dos educadores 
e a expresión autónoma dos nenos e nenas, analízanse aqueles sentimentos que 
son claves na educación emocional e social, así como algunha das accións que 
familiares e profesores poden levar a cabo en colaboración 

 
CARMEN LOUREIRO REY (Licenciada en Psicoloxía pola UAM en 1987. Máster en 
Psicoloxía Clínica e da Saúde. Máster en Psicoloxía da Educación. Doutora en 
Psicoloxía pola UAM. Psicoterapeuta. Experta en educación emocional e social. 
Codirectora de Verbalia Comunicación) 

 
DESCANSO 18:45 – 19:10 

 
 
 

 
 
 
 
 

1 
V XORNADAS DE FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOBRE A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. TRAS A PEGADA DE DÍAZ CASTRO: UN PROXECTO PARA A CONVIVENCIA ESCOLAR 
(19:15 - 20:45) 
- A posta en práctica duns proxectos didácticos a partir da análise das lagoas de 

convivencias no entorno escolar, que afectan á totalidade da comunidade 
educativa. 

 

ELENA ESPERANZA HAZ GÓMEZ (Licenciada en Hispánicas e Filoloxía Románica. 
Foi Asesora Técnica Docente da embaixada de España en Brasilia. Exerce como 
profesora de L. Española e Literatura no IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz, onde 
ocupa o cargo de vicedirectora). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Diferentes momentos das Xornadas de 
Formación e Sensibilización sobre a 

Atención á Diversidade, celebradas en 
cursos pasados. 
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4. CONCERTO DE BLUES DO PAÍS (20:45 – 21:45)  

- Bieitta James e Pepe King fan blues, si, blues do bo, do da casa, do de toda a 
vida. Blues en galego. Revisitan na nosa lingua e a través da ollada da nosa 
cultura clásicos do blues e do soul e tamén interpretan temas propios, creados 
dende a máis arraigada tradición do Miñossippi. Porque no fondo as xentes da 
nosa terra e as súas cántigas teñen moito en común con aqueles negros e negras 
americanas que cantaban os seus blues para levar da mellor das maneiras as 
duras xornadas de traballo escravo, as condicións de miseria e de abuso nas que 
vivían. Vaia, o mesmiño que aquí! E tamén, claro está, para compartir as ledicias 
e os encontros co mellor do seu humor picante, coma nós que todo o tinximos da 
nosa retranca. Blues e retranca como filosofía de vida! 

 
BIEITTA JAMES e PEPE KING (Bieitta James –Iseo Agilda- é natural de Oza dos Ríos, 
aínda que se considera "ourensá de adopción". Pepe King -Brais das Hortas- vive en 
Santiago e leva tocando, segundo el mesmo afirma, desde que lle saíron os primeiros 

grans no nariz). 
 

 
A reinterpretación que Bieittta James e Pepe King 

fan de clásicos como Sitting on the dock of the 
bay (Sentadiña no pantalán), 

I just want to make love to you (Mirarche o cu), 
Killing me softly (Mátasme amodo) ou Mercedes 
Benz (Chimpín) non deixa a ninguén indiferente. 

 Eles amosan que é posible facer blues no 
idioma do país. Extraer o soul dos cultivos de 

millo, como se fixo en tempos pasados nos campos 
de algodón no outro lado do charco. 

 "A idea xurdiu polo paralelismo que atopamos 
entre Galicia e a súa idiosincrasia, a súa morriña e 

retranqueo, co feelin' blue de Mississippi e 
Lousiana", explica Iseo Agilda, que se embarcou co 
seu compañeiro de Sacha na Horta na aventura de 

"darlle un golpe de retranca a eses acordes 
bluseiros". 

 Algunhas versións respectan o espírito do 
tema orixinal. Se Janis Joplin pedía a Deus un 

Mercedes Benz, Bieitta James reza por un 
chimpín. "Unha Janis Joplin que nacera na Terra 
Chá pois que ía a pedir, un chimpín, que é o que 

máis farda!", bromea. 
 Outros clásicos do blues sufriron unha 

transformación radical. É que Bietta James e Pepe 
King non dubidaron en darlle a volta a pezas 

como I just want to make love to you, de Etta James. "O tema xa empezaba cunhas frases que me 
horrorizaban, en plan, quero ser a túa escrava, por ti vou facer de todo, cun rol de muller 

submisa... E a nosa letra ven a dicir todo o contrario, que non vou a ser a túa escrava pero que a 
mandanga si a quero, que presta un montón", manifestou, con humor,nunha entrevista Iseo. 
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Programación 
 

SÁBADO, 7 DE MAIO (mañá) 
 
SINATURAS (09:45 - 10:00) 
 
 
5. INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA A PREVENCIÓN DO ACOSO E A VIOLENCIA ESCOLAR 

(10:00 – 12:00)  
- O que non se mide non se pode xestionar. A institución escolar ten o dereito e o 

deber de ser un lugar seguro para poder maximizar nos seus alumnos e alumnas a 
oportunidade de aprender, reducir o alto risco psicosocial do profesorado e 
conseguir que o dereito fundamental á educación sexa unha plataforma que 
facilite a igualdade de oportunidades, o progreso e a mobilidade social. 

 
Mª ARACELI OÑATE CANTERO (Directora Xeral do Instituto de Innovación 
Educativa e Desenvolvemento Educativo. Consultora de Información 
especializada en Sociodinámica e Estratexia de Aliados). 

 
DESCANSO 12:00 – 12:25 

 
 

6. EXPERIENCIAS SIMULTÁNEAS (12:30 – 13:30)*  
 

6.1. ESTRATEXIA DE ALIADOS E XESTIÓN DAS ACTITUDES NA AULA 
- A sociodinámica, ferramenta de Avaliación e Diagnóstico. 
- O efectivo e o afectivo na relación docente-discente. 
- O diagrama sociodinámico. 
- As leis da sociodinámica e o poder do mimetismo. 
- A estratexia de aliados. 
- A xestión das actitudes na aula dende a estratexia de aliados. 

 
Mª ARACELI OÑATE CANTERO 
 

6.2. EDUCA BONITO CON DISCIPLINA POSITIVA 
- A Disciplina Positiva é unha metodoloxía educativa que busca o 

establecemento de relacións respectuosas entre os membros dunha 
comunidade. Esta visión da educación explica os "malos comportamentos" 
desde unha perspectiva conciliadora e centrada en entender os "para que" 
das condutas infantís, e achega ferramentas realistas e responsables para o 
establecemento de límites necesarios para a convivencia desde a conexión e 
a comunicación efectiva, aportando aos nenos e nenas infinidade de 
habilidades para a vida. Unha alternativa educativa que vai moito máis alá 
da "modificación de conduta" e axúdanos a conectarnos cos nosos fillos e 
fillas e alumnos e alumnas para guiar o seu crecemento cara ao 
desenvolvemento de todas as súas capacidades. 

 
MARÍA SOTO ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR (Adestradora de pais e mestres 
certificada pola Positive Discipline Association. Fundadora de EDUCA 
BONITO. Máster en Psicopedagoxía. Logopeda. Nai de dous nenos). 
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Programación 
 

SÁBADO, 7 DE MAIO (tarde) 
 
SINATURAS (15:45 - 16:00) 

 
 
7. EXPERIENCIAS SIMULTÁNEAS (16:00 – 17:00)*  

 
7.1. MINDFULNESS PARA A ESCOLA TRANSFORMADORA 

- Prácticas de atención plena e desenvolvemento da conciencia. 
 

JOSÉ A. VALVERDE MORÁN (Profesor de E. Física no IES Francisco Aguiar de 
Betanzos. Profesor de Mindfulness -Practicum en Massachusetts-. Guía de 
Natureza). 
 

7.2. AS EMOCIÓNS NA AULA 
- Reflexións sobre a importancia das emocións na aula e da creación de 

ambientes de convivencia positivos, para facilitar a aprendizaxe e o 
desenvolvemento dos alumnos e alumnas. 

 
Mª TERESA MOLEZÚN MOSQUERA (Licenciada en Psicoloxía Social e do 
Traballo pola USC. Máster en Recursos Humanos polo ICADE. Coach sénior 
acreditada por AECOP e Coach de equipas acreditada por Lider-Haz-Go). 

 
8. INCLUÍDOS PARA INCLUÍR – INGADA (17:00 - 17:30) 

- O Instituto Galego do TDAH e Trastornos Asociados (INGADA) é unha 
organización, constituída en xaneiro de 2014, na que converxen diferentes 
profesionais galegos da saúde, educación, xudicatura, economía, comunicación, 
consultaría, etc... que se uniron nun equipo, que pretende axudar ás persoas 
afectadas por TDAH, ou calquera outro trastorno relacionado e ás súas familias. 
INGADA é unha organización sen ánimo de lucro e cun campo de acción que 
comprende as catro provincias galegas. 

- Coñeceremos aquelas adaptacións que, dentro da aula, axudan ao alumnado con 
TDAH a desenvolverse con sentido de pertenza a un grupo e, a un tempo, 
estimulan e potencian todo aquilo que eles mesmos van a aportar aos seus 
compañeiros e compañeiras e docentes. 

 
OCTAVIO SUSACASA NOVAL (Mestre e Educador Social. Psicopedagogo. En INGADA 
é colaborador no Dpto. de Docencia. Traballa con nenos, adolescentes e adultos, 
no campo da saúde). 

 
DESCANSO 17:30 – 17:55 

 
 

 
 Por tratarse de actividades simultáneas, no seu momento notificarase a 

todas as persoas inscritas, como e onde decidirse por unha delas, así como 
a sala de celebración das mesmas. 
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9. SÍSIFO XOGA AO BALONCESTO (18:00 – 19:30) 
- Farto do seu pesado destino, un día Sísifo decide buscar axuda para intentar que 

a súa pedra deixe de ser un problema e se converta nunha oportunidade. 
 
MARCELO CASTELO RIVAS (Artesán de palabras. O seu alumnado di que ten o don 
de facerlles sentir ben e conectarlles coa mellor versión de si mesmos. A súa 
área de investigación vira en torno ao amplo mundo do liderado con especial 
dedicación á comunicación persuasiva e o fortalecemento emocional, tomando 
como alicerces as súas experiencias de vida, a Intelixencia Emocional e algúns 
aspectos non dogmáticos da Programación Neurolingüística). 
 

 
CLAUSURA (19:30 - 19:45)  
 Representante da organización das Xornadas 
 Alcalde do Excmo. Concello de Betanzos 
 
 

10. SE TEÑO UN SOÑO  MO COMO ENTEIRO (19:45 – 20:15) 
- Se teño un soño  mo como enteiro. IMOS POLO BO CAMIÑO e sabemos que non 

hai soños grandes nin soños pequenos, pero temos que empregar as ferramentas 
axeitadas para atrapar os nosos. 

 

ALUMNADO DE E. INFANTIL DO CEIP FCO. VALES VILLAMARÍN E DAS EEI ADSCRITAS 
DE OIS E FONTELO DO CONCELLO DE COIRÓS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paralelamente ao desenvolvemento das Xornadas, 
na sala de exposicións do propio edificio Liceo, 

proxectaranse vídeos 
elaborados polo alumnado 

dos centros organizadores e adscritos, 
relacionados coa temática 

das mesmas. 
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https://www.edu.xunta.es/centros/cfrcoruna/aulavirtual2/course/view.php?id=372
https://www.edu.xunta.es/centros/cfrcoruna/aulavirtual2/course/view.php?id=372

