
 
 

Á atención da ANPA, 

 

O CEE Nosa Señora do Rosario está a iniciar a súa Escola de Nais e Pais. Esta escola xorde coa 

intención de fomentar a participación das familias no proceso educativo e mellorar a convivencia, en 

especial no relacionado co alumnado con necesidade específica de apoio educativo (n.e.a.e). 

As escolas de nais e pais ao abeiro da Lei 4/2011 e reguladas na resolución do 3 de xullo de 2018 

concíbense como un espazo de diálogo, formación e información, tanto por parte de persoal experto 

como de formación entre iguais, e mais como un espazo de reflexión da comunidade educativa en 

xeral e, nomeadamente, das nais, dos pais e dos/as titores/as legais do alumnado do centro. O seu fin 

prioritario será propor iniciativas tendentes a previr e resolver conflitos de convivencia, mellorar a 

convivencia e fomentar o respecto mutuo e a tolerancia no centro educativo. 

Na busca desta mellora de convivencia, e entendendo o tempo de lecer como unha contorna de 

aprendizaxe mais, o profesorado deste centro estamos participando nunha liña de formación baseada 

no Programa  patios e parques dinámicos. Coa axuda do CFR da Coruña queremos ampliar este espazo 

de diálogo e información ás familias, abrindo a posibilidade de que asistades a charla impartida por 

Gey Lagar, autora desde programa de inclusión social, o venres 23 de novembro de 2018. 

A relatora, Gey Lagar, convive familiar e profesionalmente con alumnado con n.e.a.e. de 

diferentes idades. O programa do que é autora recolle a súa experiencia no campo de xogos de grupo 

como elementos de intervención inclusiva en dous contextos sociais e naturais: os Patios Dinámicos, 

no tempo de lecer dos centros educativos e que pode extrapolarse a outras contornas de intervención 

terapéutica, e por outro lado os Parques Dinámicos, para as familias. Trátase dun programa inclusivo 

mediante o cal os nenos e nenas en xeral, sendo cal sexa a súa condición persoal, aprenden a xogar 

xuntos, a respectar a diversidade e a desfrutar do xogo compartido. 

 

O CEE Nosa Señora do Rosario, como Centro de Recursos de Educación Especial da zona, abre 

a participación na súa Escola de Nais e Pais a aquelas familias de alumnado con n.e.a.e. doutros centros 

educativos que poidan estar interesadas. A formación será o venres 23 de novembro,  de 16:00 

a 18:00 horas no CEE Nosa Señora do Rosario. A inscrición é gratuíta ata completar aforo e 

pode realizarse chamando ao colexio (881961070) ou enviando un correo electrónico 

(sordos-co@edu.xunta.es).  

 

Por todo o anterior solicitamos a vosa colaboración para trasladar esta información a aquelas 

familias ás que lle poida resultar de interese esta charla. 

 

Agradecendo a vosa colaboración, 

CEE Nosa Señora do Rosario 

 

mailto:sordos-co@edu.xunta.es

