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Benvida
Queremos que as escolas infantís 0-3 anos sexan un espazo para medrar en
igualdade, para compartir, para educar os galegos e as galegas do futuro. Que sexan
escolas abertas ás novas tecnoloxías, á novación pedagóxica, orgullosas da súa
identidade e integradoras das diferenzas.
Grazas á colaboración entre a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e a
Asociación Galega de Atención Temperá, e á disposición e vontade de todo o persoal
educativo das 25 escolas infantís que compoñen a rede de centros propios da
Vicepresidencia foi posible articular o Programa a_tempo.
Entendemos o Programa a_tempo de detección precoz nas escolas infantís como
unha ferramenta para detectar a tempo a presenza de calquera dificultade no
desenvolvemento, como unha porta que nos permitirá achegarnos ás necesidades dos
nenos e das nenas das nosas escolas, como un proceso necesario para valorar dun xeito
axustado cales deben ser os servizos de apoio que nos permitirán trazar o camiño e a
construción do modelo de escola aberta e integradora que queremos para o noso país.
A Conferencia Internacional que celebraremos en Santiago os vindeiros días 12 e 13
de Decembro será unha oportunidade única para coñecer e compartir experiencias
de a_tempo e doutros programas punteiros na procura das estratexias e prácticas que
permitirán mellorar a calidade da educación infantil e dos apoios ás crianzas con
necesidades específicas.
Carme Adán, Secretaria xeral da Igualdade
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Escolas Infantís 0-3.
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

Presentación

A CORUÑA
“As Mariñas” A Coruña
“Elviña” A Coruña
“O Ventorrillo” A Coruña
“Santa María De Oza” A Coruña
“Catabois” Ferrol
“Virxe Do Chamorro” Ferrol
“Santa Susana” Santiago
“Vite” Santiago

A Conferencia Internacional “A detección precoz nas escolas infantís” inscríbese na
procura dunha nova metodoloxía, eficaz e práctica, de colaboración entre as familias,
as escolas infantís e os servizos da comunidade co obxectivo de darlle a tódalas
crianzas os apoios que precisan para desenvolver o seu tencial.
Grazas a participación das familias, dos directores/as, educadores/as e titoras das
escolas infantís da rede de centros propios da Vicepresidencia está sendo posible
dende hai dous anos, levar adiante unha proposta, o programa a_tempo, orientada a
facer posible esa cooperación.

Lugo
“Nosa Sra Da Purificación” Foz
“Nosa Sra Sagrado Corazón” (Milagrosa) Lugo
“Paradai” Lugo
“Nosa Sra Do Campo” Ribadeo
“De Celeiro” Lugo

Agora, no marco desta Conferencia Internacional teremos a oportunidade de coñecer
estas e outras experiencias, novos modelos de educar e atender á infancia, novas
formas de crear protección onde haxa risco, de achegar solucións prácticas onde haxa
problemas ou necesidades especificas

Ourense
“A Farixa” Ourense
“Antela” Ourense
“Virxe De Covadonga” Ourense

Convidámosche a vir a Santiago. Esperamos a túa participación, as túas opinións e as
túas achegas para mellorar a práctica educativa de todas e todos.

Pontevedra
“Bouzas” Vigo
“Campolongo” Pontevedra
“O Toxo” Pontevedra
“Marisma De Santa Mariña” Redondela
“Relfas” Vigo
“Rosalía De Castro” Vigo
“De Cabral” Vigo
“De Marin” Vigo

Xaime Ponte, Presidente da AGAT
Coordinador do programa a_tempo

Asociación Galega de
Atención Temperá

Programa de detección precoz nas escolas infantís
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Programa
Temas principais

•
•
•
•
•

A detección precoz no marco da educación infantil 0-3
As escolas infantís e a relación coas novas familias.
Instrumentos de detección na escola na etapa 0-3
Experiencias co ASQ e PEDS
Escolas infantís e necesidades específicas de apoio

Relatores
Desenvolvemento


Carme Adán. Secretaria xeral da Igualdade.
Xunta de Galicia

•

A Conferencia ten un enfoque eminentemente práctico con presentacións,
mesas de discusión e simposios entre directores/as, educadores/as, titores/as
e especialistas nas que se abordará a realidade cotián da comunicación coas
novas familias, os problemas de adaptación e integración das crianzas nas aulas, a
detección e apoio precoz,...

•

Coñeceremos os resultados preliminares do programa a_tempo e do programa
EPPE, a realidade das escolas e os servizos para a infancia en Finlandia, o sistema
de cribado ASQ,...


Xaime Ponte. A_TEMPO. AGAT.

Lois Ferradás. Universidade de Santiago

Liisa Heinämakï. STAKES. Finlandia

Edward Melhuish. EPPE. Birbeck Universidade
de Londres

Sonsoles Perpiñan. EAT. Avila

Fátima Pegenaute. EIPI. Barcelona

Jane Squires. Autora do ASQ. Universidade de
Oregon.

Participantes

•
•
•
•


Directores/as, Educadores/as, Titoras
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Educadores e mestres do primeiro e segundo ciclo de educación infantil
Asociacións de familias e profesionais
Especialistas en desenvolvemento infantil e atención temperá
Profesionais dos centros de saúde e de servizos sociais
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REXISTRO ELECTRÓNICO

Secretaría Técnica

Atlántico Congresos
Senra, 7 - 9, 2º A.
15702 Santiago de Compostela A Coruña - España

Para cumplimentar a inscripción por rexistro electrónico,
debe dirixirse á web de Atlantico Congresos

Tel.: +34 981 56 90 40

www.atlanticocongresos.com

Fax: +34 981 57 28 67
www.atlanticocongresos.com
info@atlanticocongresos.com

Inscrición gratuita
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Viaxar a Compostela

Estación de tren de Santiago de Compostela

Estación de autobuses de Santiago de Compostela

Situación: C/ HÓRREO, S/N
Tel:902 24 02 02 / 981 59 18 59

Situación: San Caetano, s/n
Tel:981 54 24 16

www.renfe.es

www.tussa.org

Aeroporto de Santiago de Compostela

Acceso por estrada

Situación: Lavacolla
Distancia: 10 KM (15 min. en coche)
Tel:(+34) 981 54 75 00 / (+34) 981 54 75 01

Autopista do Atlántico AP-9
Autovía do Noroeste A-6
Autovía das Rías Baixas A-52.
Autoestrada AP-53

www.aena.es
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Viaxar a Compostela

Aloxarse en Compostela
http://www.turgalicia.es/
http://atlanticocongresos.com

Recursos
Auditorio de Galicia
http://www.auditoriodegalicia.
Centro Galego de Arte Contemporáneo
http://www.cgac.org

Camiño de Santiago
http://www.xacobeo.es/index.php

Concello de Santiago
www.santiagodecompostela.org/

Cidade da Cultura de Galicia
http://www.cidadedacultura.es/
Fundación Eugenio Granell
http://www.fundacion-granell.org
Museo de Historia Natural
http://www.usc.es/museohn
Museo do Pobo Galego
http://www.museodopobo.es

B

índice

O Pazo de Congresos

PALACIO DE CONGRESOS E EXPOSICIÓNS DE GALICIA
   Miguel Ferro Caaveiro s/n - San Lázaro
   15707 Santiago de Compostela (ES)
   TEL 981 519 988
   FAX 981 570 020

www.palaciosantiago.com/

   info@palaciosantiago.com
O Pazo de Congresos está situado nun dos lugares máis accesibles de
Santiago e dispón de amplas posibilidades de aparcamento.

A SALA OBRADOIRO

A sala Obradoiro dispón de 5 cabinas de tradución simultánea
A Conferencia contará con traducción simultánea Inglés-Galego e InglésCastelán
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