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CENTRO DE DÍA ASPAMITE

CARACTERÍSTICAS XERAIS DO CENTRO E CONTEXTO
O Centro de Día Aspamite créase para dar resposta a persoas con discapacidade e con
necesidades de apoio extenso e xeneralizado, en situación de dependencia.
Este servizo constitúe un recurso social necesario, onde o principal obxectivo que se
persegue é facilitar unha atención habilitadora integral, mediante a posta en práctica de
programas nos ámbitos persoal e social e así desenvolver o máximo posible as
capacidades individuais dos usuarios/as, co fin de conseguir un axuste persoal e social
axeitado que lles leve a unha plena integración e normalización das súas condicións de
vida.
Centro con titularidade concertada. Conta con servizos de transporte e comedor. Está
situado no Concello de Teo, provincia de A Coruña. A maior parte dos usuarios reside
neste municipio. A base económica principal das familias é o sector de servizos e
actividades relacionadas coa agricultura e a gandería. O nivel sociocultural é medio. A
lingua vehicular que predomina nas familias é o galego.

ACTIVIDADES E TALLERES PROGRAMADOS
Cestería
Confección de alfombras
Percepción e orientación Temporal e Espacial
Desenvolvemento das Habilidades Socio- Emocionais
Habilidades Académico – Funcionais
Habilidades Comunicativas e Linguaxe
Adquisición de Habilidades e Destrezas para a Vida Diaria
Programa de modificación de conducta
Educación Física e psicomotricidade
Expresión plástica
Actividades de ocio e tempo libre
Fisioterapia
Habilidades Cognitivas
Estimulación Multisensorial

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Terapia Ocupacional
Programa de logopedia
Ensartado
Xardinería
Educación musical
Cociña
Informática
Iniciación ao teatro
Natación

TALLER DE CESTERÍA
XUSTIFICACIÓN .- Dado que é un taller que se ven realizando con éxito dende anos anteriores,
consideramos importante consolidar estes traballos e que estas actividades de artesanía tradicional
teñan continuidade durante este ano atendendo aos obxectivos pedagóxicos da programación do
grupo asistencial.
DATAS DE REALIZACIÓN.- Durante todo o ano, de luns a venres a razón de 5 horas semanais. Ao
tempo que se imparte este taller traballarase o programa de habilidades cognitivas, rotando aos
usuarios de forma individual ou en grupos reducidos.

TALLER DE CONFECCIÓN DE ALFOMBRAS
XUSTIFICACIÓN .- A través desta actividade os usuarios/as desenvolveron a capacidade de
atención; a coordinación manual (coordinación dos movementos man/ollo), motricidade fina
(mellorar os movementos finos dos dedos e a capacidade de prensión para suxeitar obxectos
con certa precisión, entre outras.); a coordinación visomotora (que reforzamos con actividades
de recortado e rasgado de materiais). Ademais de fomentar a súa creatividade persoal e a
participación en grupo.
DATAS DE REALIZACIÓN.- Dous días á semana en sesións de 1 hora diaria.

Tendo en conta a dificultade da confección de alfombras establecéronse actividades paralelas
nas que se traballaron estas capacidades (ex. ensartado) para aqueles usuarios que dispoñan
dun nivel de execución baixo.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN TEMPORAL E ESPACIAL
XUSTIFICACIÓN .- Tendo en conta a importancia das habilidades cognitivas dentro do
proceso de rehabilitación das persoas con discapacidade intelectual, e como estas inflúen no
desenvolvemento da aprendizaxe, unha habilidade que resulta clave é o exercicio da
orientación temporal, ou capacidade de avaliar con precisión a relación cronolóxica dos
eventos e a súa relación entre eles e situalos no tempo, e a orientación espacial, ou a
capacidade de avaliar con precisión a relación física entre o corpo e o medio ambiente e de
tratar as modificacións desta relación no curso dos desprazamentos.
A orientación no tempo e espazo, xoga un papel moi importante en aspectos tan básicos como
a comprensión, xa sexa oral ou escrita. A través dela comprendemos as secuencias de
acontecementos, encadeando as súas causas e consecuencias temporalmente (ex. antes –
despois, primeiro - segundo), ou espacialmente (ex. Esquerda – dereita).
DATAS DE REALIZACIÓN.Percepción Temporal: Tres días á semana, en sesións de 45 minutos.
Percepción Espacial: Dous días á semana, en sesións de 45 minutos.

PROGRAMA PARA O DESENVOLVEMENTO DAS HABILIDADES
SOCIO-EMOCIONAIS
XUSTIFICACIÓN.- Trátase dun curso encamiñado a favorecer os intercambios sociais entre as
persoas, incluíndo o iniciar, manter e finalizar a interacción con outros; recoñecer sentimentos,
proporcionar feedback positivo e negativo; regular o comportamento dun mesmo; ser
consciente da existencia de iguais e aceptación destes; controlar os impulsos e adecuar a súa
conduta as normas, entre outros.
DATAS DE REALIZACIÓN.- Un día á semana, sesión de 30 minutos.Dada a importancia para
o desenvolvemento persoal da área socio- emocional condutual, en todas as actividades e
talleres programados reforzarase, de forma directa ou indirecta, a adquisición de habilidades
sociais e comunicativas axeitadas .

PROGRAMA DE HABILIDADES ACADEMICO – FUNCIONAIS
XUSTIFICACIÓN.- A área académica funcional comprende todas aquelas habilidades
cognitivas e aquelas que están relacionadas con aprendizaxes escolares, que teñen ademais
unha aplicación directa na vida diaria ( ex: comunicarse, comprender e transmitir información a
través da escritura e lectura; utilizar dun modo práctico os conceptos matemáticos básicos,
conceptos elementais de ciencias, e todo o relacionado co entorno físico).
É importante destacar que esta área non se centra nos logros académicos correspondentes
dos usuarios, senón, máis ben, na adquisición de habilidades académicas funcionais en termos
de vida independente.
1.- CURSO DE PRE-LECTURA E LECTURA
A Pre-lectura impartiuse a todos os usuarios que non aprenderon a ler, ben porque a súa
discapacidade llo impediu ou ben por non ter recursos adaptados para conseguilo, mentres que
na lectura traballouse con usuarios que aprenderon a ler no período escolar, tendo como
obxectivo non esquecer o aprendido.
DATAS DE REALIZACIÓN .- Tres días á semana, en sesións de 45 minutos.
2.- CURSO DE PRE-ESCRITURA E ESCRITURA
A Pre-escritura dirixiuse a todos os usuarios que non aprenderon a escribir, ben porque a súa
discapacidade llo impediu ou ben por non ter recursos adaptados a súa discapacidade para
conseguilo, mentres que na escritura trallouse con usuarios que aprenderon a escribir no
período escolar, tendo como obxectivo non esquecer o aprendido.
DATAS DE REALIZACIÓN .- Tres días á semana, en sesións de 45 minutos.

3.- CURSO DE PRE-CÁLCULO E CÁLCULO
A través das actividades de pre-cálculo os usuarios familiarizáronse cos números aprendendo
a calcular e a realizar operacións matemáticas sinxelas, ademais de traballar aspectos tan
importantes como a atención, memoria e razoamento lóxico, mentres que os exercicios de
cálculo como tal estarán dirixidos ás persoas con coñecementos avanzados.
Ao longo de todo o ano, realízanse prácticas de manexo do euro e saídas ao supermercado
para reforzar as aprendizaxes adquiridas.
DATAS DE REALIZACIÓN .- Dous días á semana, en sesións de 45 minutos.

PROGRAMA DE HABILIDADES COMUNICATIVAS E LINGUAXE
XUSTIFICACIÓN.- Inclúe todas as habilidades relacionadas coa capacidade de expresar e
comprender a información, mediante a palabra falada; a palabra escrita; o uso de símbolos
gráficos, pictogramas; paneis visuais; mediante condutas non verbais como as expresións
faciais; os movementos do corpo, os xestos.
Cada usuario utiliza o recurso comunicativo máis axeitado segundo as súas características
persoais e, en calquera caso, trátase de manter, potenciar e desenvolver ao máximo o bagaxe
comunicativo individual, e o linguaxe, co fin de garantir a comprensión, o control e o intercambio
co seu entorno.
DATAS DE REALIZACIÓN.- Traballarase durante todo o ano de maneira globalizada en todas
as áreas.

PROGRAMA DE HABILIDADES E DESTREZAS
PARA A VIDA DIARIA

XUSTIFICACIÓN.- Un dos obxectivos principais de todas as actividades que se realizaron no
Centro é mellorar o nivel de autonomía persoal e calidade de vida de todos os seus usuarios, a
través dun proceso de formación e capacitación de hábitos que lles proporcionen unha vida
máis independente en distintas áreas.
Este ano centrámonos na adquisición de competencias en dúas áreas: mellora do autocoidado
persoal e adquisición de hábitos domésticos axeitados.
DATAS DE REALIZACIÓN.- Cinco días a semana repartidos en sesións dunha hora diaria.

PROGRAMA DE MODIFICACION DE CONDUTA
XUSTIFICACIÓN.- Trátase dun curso encamiñado a favorecer os intercambios sociais entre as
persoas, incluíndo o iniciar, manter e finalizar a interacción con outros; recoñecer sentimentos,
proporcionar feedback positivo e negativo; regular o comportamento dun mesmo; ser
consciente da existencia de iguais e aceptación destes; controlar os impulsos e adecuar a súa
conduta as normas, entre outros.
DATAS DE REALIZACIÓN.- Dada a importancia para o desenvolvemento persoal da área
emocional – condutual, posto que comprende tanto a área emocional - afectiva como a área
social, en todas as actividades e talleres programados reforzouse, de forma directa ou
indirecta, a adquisición de habilidades sociais e comunicativas axeitadas .

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA E PSICOMOTRICIDADE
XUSTIFICACIÓN.- Para que se produza un desenvolvemento harmónico das persoas con
discapacidade é imprescindible traballar áreas tan importantes como a educación psicomotriz e
a práctica continuada de exercicio físico, posto que é recoñecida a grande interdependencia
existente entre os desenvolvementos motores, afectivos e intelectuais.
Estas actividades proporcionan a todos os usuarios beneficios tan importantes como: a mellora
do equilibrio, do ritmo e a coordinación. O control da respiración; aprender a relaxarse;
adaptación ao mundo exterior; orientación e mobilidade; adquisición do esquema corporal;
estimulación da creatividade; mellora da expresividade; mellora da motricidade fina e grosa;
maduración da conduta e control da impulsividade, entre outros, evitando así o deterioro
psicomotor.

DATAS DE REALIZACIÓN.Educación Física: 1 día á semana, nunha sesión de unha hora.
Psicomotricidade: 1 día á semana, nunha sesión de 30 minutos

TALLER DE EXPRESIÓN PLÁSTICA
XUSTIFICACIÓN.- A plástica é unha actividade que ten moita utilidade na ensinanza de
persoas con dificultades motrices como medio de expresión e comunicación das súas
vivencias, chegando a ser unha linguaxe do pensamento.
O manexo do barro, a plastilina, a pintura, etc, fan que se desenrole a mobilidade dos dedos e
a coordinación do ollo e da man, ademais de estimular o sentido da estética e a creatividade.
DATAS DE REALIZACIÓN.- Un día á semana, sesión de 30 minutos.

ROGRAMA DE OCIO E TEMPO LIBRE
XUSTIFICACIÓN.- Neste apartado facemos referencia ao desenvolvemento de intereses
variados de tempo libre e ocio (ex. entretemento individual e con outros) que reflicten as
preferencias e eleccións persoais e, se a actividade puidera realizarse en público, as normas
asociadas a un comportamento social axustado.
As actividades lúdicas son moi importantes para o desenvolvemento motor, cognitivo,
motivacional, emocional e social. A través do xogo e das actividades de ocio e tempo libre as
persoas con discapacidade poden ser estimuladas, evitando así situacións de apatía e de
inhibición na iniciativa.
DATAS DE REALIZACIÓN.- Durante todo o ano, de luns a venres
semanais,en sesións de 30 minutos.

a razón de 5 días

Tamén se levarán a cabo outro tipo de actividades co gallo de festividades sinaladas (ex. O
Nadal, o Entroido, fin de curso, etc.), e sempre que se estime oportuno, repartidas ao longo de
todo o ano.

PROGRAMA DE FISIOTERAPIA
XUSTIFICACIÓN.- Tendo en conta que todos os usuarios do Centro de Día e a maioría dos
usuarios do Centro Ocupacional teñen grandes problemas de mobilidade, xorde a necesidade
de poñer en funcionamento un servizo de fisioterapia que nos permita ofrecer unha atención
especializada que aborde os seus problemas de movemento e dependencia, dende o punto de
vista da rehabilitación física, proporcionándolles unha maior capacitación física para o
desenvolvemento das actividades funcionais na vida diaria.
DATAS DE REALIZACIÓN.- Un día á semana durante 1 hora.

PROGRAMA DE HABILIDADES COGNITIVAS
XUSTIFICACIÓN.- A partir da nosa intervención tratamos de potenciar, reforzar, consolidar os
precursores das capacidades mentais que permitan aprender, pensar, razoar, recordar, falar,
resolver problemas.. e así ir acadando progresivamente, dadas as dificultades e necesidades
dos usuarios, a consecución das técnicas instrumentais básicas Traballaremos os seguintes
bloques de contido a atención; memoria (verbal e numérica); razoamento (lóxico e abstracto);
áreas perceptivas ( reforzando e dando prioridade á area espacial, temporal, visual..); xogo
simbólico e funcional, etc.
DATAS DE REALIZACIÓN.- Catro días á semana en sesións de 30 minutos.

PROGRAMA DE ESTIMULACION MULTISENSORIAL
XUSTIFICACIÓN.- A estimulación multisensorial é un instrumento utilizado co obxectivo de
mellorar as condicións de vida das persoas con discapacidade. Para elo recurrimos a medios e
estratexias que traballan as capacidades más básicas do ser humano: as sensacións, a
percepción e a integración sensorial.
Búscase reforzar o seu desenvolvemento favorecendo a integración da información sensorial que
reciben, axudándoos nos súas aprendizaxes e relación co entorno.
DATAS DE REALIZACIÓN.- Un día á semana, sesión de 30 minutos, agás períodos de
vacacións.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
TERAPIA OCUPACIONAL
XUSTIFICACIÓN.- O programa ten como obxectivo a consecución do máximo nivel de
autonomía e independencia persoal dos usuarios, dando apoio específico as persoas que máis
o necesitan (ex. mellora das condicións físicas, cognitivas, sensoriais e psicosociais, entre
outras).

PROGRAMA DE LOGOPEDIA
XUSTIFICACIÓN.- O servizo de logopedia actúa na prevención, avaliación, diagnóstico e
tratamiento das patoloxías da linguaxe (oral, escrita e xestual), manifestados a través dos
trastornos da voz, da fala, e da comunicación e as funcións orofaciales.
Este programa pretende desenvolver ao máximo as capacidades dos usuarios e usuarias que,
pola súa discapacidade intelectual e as dificultades de linguaxe asociadas á mesma, non
poden respostar adecuadamente ás exigencias do entorno.

TALLER DE ENSARTADO
XUSTIFICACIÓN.- Mediante o ensartado de abalorios, illadores e outros obxectos
conseguimos mellorar a precisión psicomotriz, traballando a coordinación man - ollo e
desenvolvendo as habilidades motoras finas e a capacidade de concentración.

TALLER DE XARDINERIA
XUSTIFICACIÓN - A xardinería é unha boa terapia por ser un traballo que se realiza ao aire
libre e no que se obteñen uns resultados a curto prazo que se poden observar e que son moi
apreciados por todos os que nos visitan.
Entre outras actividades, realizouse a limpeza, o abonado e sementa do céspede e das
plantas, e o seu mantemento.

TALLER DE EDUCACIÓN MUSICAL
XUSTIFICACIÓN – É unha actividade moi motivadora para todo o grupo asistencial. Os
rapaces traballan o recoñecemento e clasificación de distintos tipos de instrumentos,
explorando as súas posibilidades sonoras e expresivas coa interpretación de pezas vocais e
instrumentais.

TALLER DE COCIÑA

XUSTIFICACIÓN - Cociñamos unha vez ao mes. A receita a suxiren os rapaces, ou as persoas
que convidamos para que veñan a cociñar ao centro (familiares, amigos, profesionais da
cociña, etc. Divertímonos moito preparando e degustando os distintos pratos. Ademais é unha
actividade que nos permite aplicar coñecementos sobre nutrición, saúde e alimentación.

TALLER DE INFORMÁTICA
XUSTIFICACIÓN.- Os ordenadores forman parte do campo educativo. Esta é unha actividade
que se imparte no Centro dende hai anos. Consideramos que é imprescindible continuar coa
aprendizaxe realizando mais cursos de iniciación e perfeccionamento do uso do ordenador,
para achegar a todos os usuarios ao coñecemento das novas tecnoloxías, apoiándonos nelas
para potenciar ao máximo as súas capacidades.
O manexo do ordenador axuda a afianzar coñecementos adquiridos noutras áreas ademais de
organizar o seu tempo de ocio dun xeito didáctico a través da conexión a internet e programas
específicos.

TALLER DE INICIACIÓN AO TEATRO
XUSTIFICACIÓN.- O teatro permite simular situacións ficticias, é unha fonte amplísima de
experiencias, permite vencer a timidez e expresar sentimentos que doutra forma non se
atreverían. Ademais, serve para mellorar a súa capacidade de expresión oral e estimular a
memoria.
Este ano programamos distintas actividades para que os usuarios do centro asistencial se
familiarizasen co conto de ‘Caperuciña vermella’.

TALLER DE NATACIÓN
XUSTIFICACIÓN.- Durante un cuadrimestre a maioría dos rapaces acudiron á piscina
universitaria de Santiago para asistir aos cursos de iniciación e perfecionamento que imparten
os monitores especializados da Fundación USC Deportiva .

D. ÁREA DE MEDIACIÓN FAMILIAR E COMUNITARIA
Intervención familiar:
Ámbito de mediación familiar:
Os problemas de conducta adaptativa dificultan a integración das persoas con discapacidade
no ámbito familiar, polo que se utilizaron distintos métodos de recollida de información (ex.
observación directa, os resultados obtidos no ‘Inventario para a planificación de servizos e
programación individual’-ICAP, entrevistas aos familiares, seguimento das incidencias, etc.),
para dictaminar cales son aqueles comportamentos problemáticos que se dan dentro do
núcleo familiar.
A intervención para modificar ditos comportamentos levouse a cabo, en colaboración coas
persoas responsables dos usuarios, mediante distintas técnicas de modificación de conducta
que favorezan unha conducta axustada (ex. mellora da autonomía persoal e habilidades sociais
e comunicativas, resolución de conflictos, etc.).
Os apoios que se realizaron tiveron como finalidade dar resposta as necesidades da persoa ou
do grupo, polo que se realizaron entrevistas individualizadas cos familiares do usuario e
reunións divulgativas con varios titores ao mesmo tempo .
Servizos a Comunidade:
Ámbito comunitario:
A intervención neste ámbito consistiu principalmente en:
Proporcionar ás familias información sobre os recursos sociais (axudas, pensións, etc) e
axudalas na súa tramitación.
Realizar programa de intervención social e comunitaria: apoio social, integración e
participación social, organización do voluntariado, e actividades de convivencia e de animación
socio-cultural.

CENTRO OCUPACIONAL ASPAMITE

CARACTERÍSTICAS XERAIS DO CENTRO E CONTEXTO
O Centro Ocupacional Aspamite créase para dar resposta a persoas con necesidades de apoio
límite e intermitente e constitúe un recurso social fundamental para a atención de todas
aquelas persoas con posibilidades de desenvolver as súas capacidades en áreas formativo laborais e/ou ocupacionais, favorecendo así a calidade de vida dos seus usuarios e a súa
inclusión social.
Centro con titularidade concertada. Conta con servizos de transporte e comedor. Está situado
no Concello de Teo, provincia de A Coruña. A maior parte dos usuarios reside neste municipio.
A base económica principal das familias é o sector de servizos e actividades relacionadas coa
agricultura e a gandería. O nivel sociocultural é medio. A lingua que predomina nas familias é o
galego

ACTIVIDADES E TALLERES PROGRAMADOS
Taller de cestería
Taller de confección de Alfombras
Taller de encadernación
Programa de habilidades socio-emocionais e comunicativas
Programa de habilidades académico – funcionais
Programa de administración e manexo do euro
Adquisición de destrezas para a vida diaria
Programa de habilidades cognitivas
Programa de educación laboral
Programa de educación física
Actividades de ocio e tempo libre
Taller de fisioterapia
Taller de iniciación ao teatro

ACTIVIDADES E TALLERES COMPLEMENTARIOS
Informática
Programa de logopedia
Terapia Ocupacional
Taller de xardinería
Taller de ensartado
Taller de cociña
Taller de natación
Entrenamento de fútbol

TALLER DE CESTERÍA
XUSTIFICACIÓN.- Dado que é un taller que se ven realizando con éxito dende anos
anteriores, consideramos importante consolidar estes traballos e que estas actividades de
artesanía tradicional teñan continuidade durante este ano. Atendendo non so a obxectivos
pedagóxicos e terapéuticos, senón tamén laborais e culturais.
DATAS DE REALIZACIÓN.- De luns a venres a razón de 5 horas semanais .

TALLER DE CONFECCIÓN DE ALFOMBRAS
XUSTIFICACIÓN.- A confección de alfombras é unha das actividades programadas que mellor
acollida ten entre os usuarios do Centro.
As persoas que traballan a confección de alfombras están desenrolando a súa capacidade de
atención, a coordinación dos movementos da man co ollo, a habilidade para mellorar os
movementos finos dos dedos e a capacidade de prensión para suxeitar obxectos con certa
precisión, entre outras.
É tamén unha actividade moi gratificante porque lle permite ver o traballo realizado nun curto
espazo de tempo, ademais de ser unha labor valorada por realizar obxectos de utilidade.
DATAS DE REALIZACIÓN.-Dous días á semana en sesións de 1 hora diaria.

TALLER DE ENCADERNACIÓN
XUSTIFICACIÓN- A través da recuperación desta actividade artesanal os usuarios do Centro
Ocupacional realizan unha serie de actividades de tipo manipulativo que lle serven de
preparación para una futura integración no mundo laboral.
DATAS DE REALIZACIÓN.- De luns a venres a razón de 5 horas semanais.

HABILIDADES SOCIO-EMOCIONAIS E COMUNICATIVAS
XUSTIFICACIÓN .-Trátase dun curso encamiñado a favorecer os intercambios sociais entre as
persoas, incluíndo o iniciar, manter e finalizar a interacción con outros; recoñecer sentimentos,
proporcionar feedback positivo e negativo; regular o comportamento dun mesmo; ser
consciente da existencia de iguais e aceptación destes; considerar o significado de conceptos
como honestidade; controlar os impulsos e adecuar a súa conducta as normas ou mostrar un
comportamento sociosexual axustado, entre outros.
DATAS DE REALIZACIÓN.- un día á semana, nunha sesión dunha hora.

PROGRAMA DE HABILIDADES ACADEMICO-FUNCIONAIS
XUSTIFICACIÓN .- A área académica funcional comprende todas aquelas habilidades
cognitivas e aquelas que están relacionadas con aprendizaxes escolares, que teñen ademais
unha aplicación directa na vida diaria ( ex: comunicarse, comprender e transmitir información a
través da escritura el lectura; utilizar de un modo práctico os conceptos matemáticos básicos,
conceptos elementais de ciencias, e todo o relacionado co entorno físico).
É importante destacar que esta área non se centra nos logros académicos correspondentes
dos usuarios, senón, máis ben, na adquisición de habilidades académicas funcionais en termos
de vida independente.
1.- CURSO DE PRE-LECTURA E LECTURA
A Pre-lectura diriciuse a todos os usuarios que non aprenderon a ler, ben porque a súa
discapacidade llo impediu ou ben por non ter recursos adaptados para conseguilo, mentres que
na lectura traballouse con usuarios que aprenderon a ler no período escolar, tendo como
obxectivo non esquecer o aprendido.
DATAS DE REALIZACIÓN.- Desenvolverase durante 2,5 horas á semana, repartidas en
sesións de media hora diaria.

2.- CURSO DE PRE-ESCRITURA E ESCRITURA
A Pre-escritura dirixiuse a todos os usuarios que non aprenderon a escribir, ben porque a súa
discapacidade llo impediu ou ben por non ter recursos adaptados a súa discapacidade para
conseguilo, mentres que na escritura trabállase con usuarios que aprenderon a escribir no
período escolar, tendo como obxectivo non esquecer o aprendido.
DATAS DE REALIZACIÓN .- Desenvolverase durante 2,5 horas á semana, repartidas en
sesións de media hora diaria.

3.- CURSO DE PRE-CÁLCULO E CÁLCULO
A través das actividades de pre-cálculo os usuarios familiarizaranse cos números aprendendo
a calcular e a realizar operacións matemáticas sinxelas, ademais de traballar aspectos tan
importantes como a atención, memoria e razoamento lóxico, mentres que os exercicios de
cálculo como tal estarán dirixidos ás persoas con coñecementos avanzados.
DATAS DE REALIZACIÓN.- Desenvolverase durante 2,5 horas á semana, repartidas en
sesións de media hora diaria,.

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN E MANEXO DO EURO
XUSTIFICACIÓN .- As prácticas educativas deben ensinar habiliades integradas en rutinas
funcionais, como por exemplo facer pequenas compras útiles para a vida diaria e gastar os
cartos de forma responsable.
Coas saídas ao supermercado reforzamos as aprendizaxes adquiridas neste área
(recoñecemento de moedas e billetes, funcións dos cartos, lectura de prezos, supervisión do
cambio, etc.)
DATAS DE REALIZACIÓN .- Esta actividade trabállase en grupos reducidos, de dúas ou tres
persoas, 5 días á semana.

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE DESTREZAS PARA A VIDA DIARIA
XUSTIFICACIÓN.-Un dos obxectivos principais de todas as actividades que se realizan no
Centro é mellorar o nivel de autonomía persoal e calidade de vida de todos os seus usuarios, a
través dun proceso de formación e capacitación de hábitos que lles proporcionen un vida máis
independente en distintas áreas.
Este ano nos centramos na adquisición de competencias en tres áreas: mellora do autocoidado persoal,
adquisición de hábitos domésticos e habilidades relacionadas coa adecuada utilización dos recursos da
comunidade.
DATAS DE REALIZACIÓN.- Cinco días a semana repartidos en sesións dunha hora diaria ,
agás os períodos de vacacións.

PROGRAMA DE HABILIDADES COGNITIVAS
XUSTIFICACIÓN.- A partir da nosa intervención tratamos de potenciar, reforzar, consolidar os
precursores das capacidades mentais que permitan aprender, pensar, razoar, recordar, falar,
resolver problemas.. e así ir acadando progresivamente dadas as dificultades e necesidades
dos usuarios a consecución das técnicas instrumentais básicas Traballaremos os seguintes
bloques de contido a atención; memoria (verbal e numérica); razoamento (lóxico e abstracto);
áreas perceptivas ( reforzando e dando prioridade á area espacial, temporal, visual..); xogo
simbólico e funcional, etc.
DATAS DE REALIZACIÓN.- Catro días á semana en sesións de 30 minutos.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN LABORAL
XUSTIFICACIÓN .- Un dos obxectivos primordiais do Centro Ocupacional é dar resposta as
persoas que, tendo recoñecida unha discapacidade, gozan de certa dunha certa autonomía e
poden realizar tarefas encamiñadas a unha aprendizaxe pre-laboral, favorecendo a adquisición
de hábitos e coñecementos laborais que lles permitan a súa inserción laboral.
Este ano na área de educación laboral prestamos especial atención aos procedementos de
acceso á consecución dun posto de traballo (preselección e selección de candidatos), e
información relativa aos procesos de adaptación e mantemento do emprego.
DATAS DE REALIZACIÓN.- Unha hora á semana.

TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA
XUSTIFICACIÓN.-Para que se produza un desenvolvemento harmónico das persoas con
discapacidade é imprescindible traballar áreas tan importantes como a educación / reeducación
psicomotriz e a práctica continuada de exercicio físico, posto que é recoñecida a grande
interdependencia existente entre os desenvolvementos motores, afectivos e intelectuais.
Estas actividades proporcionan a todos os usuarios beneficios tan importantes como: a mellora
do equilibrio, do ritmo e da coordinación, control da respiración, adaptación ao mundo exterior,
orientación espazo corporal, estimulación da creatividade, mellora da expresividade,
maduración da conduta, control da impulsividade, etc.
DESTINATARIOS.- Usuarios do Centro ocupacional

PROGRAMA DE OCIO E TEMPO DE LECER
XUSTIFICACIÓN.- Neste apartado facemos referencia ao desenvolvemento de intereses
variados de tempo libre e ocio (ex. entretemento individual e con outros) que reflicten as
preferencias e eleccións persoais e, se a actividade puidera realizarse en público, as normas
asociadas a un comportamento social axustado.
DATAS DE REALIZACIÓN.- De luns a venres a razón de 5 horas semanais.
Tamén se levarán a cabo outro tipo de actividades co gallo de festividades sinaladas (ex.
Nadal, o Entroido, fin de curso, etc.), e sempre que se estime oportuno, repartidas ao longo de
todo o ano.

PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

XUSTIFICACIÓN.- Tendo en conta que todos os usuarios do Centro de Día e a maioría dos
usuarios do Centro Ocupacional teñen grandes problemas de mobilidade, xorde a necesidade
de poñer en funcionamento un servizo de fisioterapia que nos permita ofrecer unha atención
especializada que aborde os seus problemas de movemento e dependencia, dende o punto de
vista da rehabilitación física, proporcionándolles unha maior capacitación física para o
desenvolvemento das actividades funcionais na vida diaria.

DATAS DE REALIZACIÓN.- Un día á semana durante 1 hora.

TALLER DE INICIACIÓN AO TEATRO
XUSTIFICACIÓN.-Con este curso pretendemos fomentar a creatividade individual e grupal,
desenrolando un desenvolvemento físico, vocal e afectivo de acordo as posibilidades de cada
participante, a través de montaxes e postas en esceas sinxelas.
O teatro permite simular situacións e personaxes ficticias, é unha fonte de experiencias na que
se pon en práctica tanto a comunicación verbal como xestual, polo que resulta ser un medio de
superación persoal para as persoas con discapacidade, posto que, a través da interpretación,
moitos deles conseguen vencer a timidez e expresar sentimentos. Ademais fai que melloren a
súa capacidade de expresión oral, traballando, entre outros, aspectos tan importantes como a
lectura e a memoria.

DATAS DE REALIZACIÓN.- Dúas horas á semana.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
TALLER DE INFORMÁTICA
XUSTIFICACIÓN.- A utilización das novas tecnoloxías na educación, rehabilitación e
reinserción social de persoas con discapacidade implica unha innegable mellora na súa
calidade de vida.
Os ordenadores forman parte do campo educativo e laboral. No campo educativo abundan
argumentos favorables para a súa utilización e en todas as profesións e actividades vaise
impoñendo o seu uso.
Esta é unha actividade que se imparte no Centro dende hai anos. Consideramos que é
imprescindible continuar coa aprendizaxe realizando mais cursos de iniciación e
perfeccionamento do uso do ordenador, para achegar a todos os usuarios ao coñecemento das
novas tecnoloxías, apoiándonos nelas para potenciar ao máximo as súas capacidades.
Cremos que o manexo do ordenador axudaralles a afianzar coñecementos adquiridos noutras
áreas ademais de organizar o seu tempo de ocio dun xeito didáctico a través da conexión a
internet e programas específicos.

PROGRAMA DE LOGOPEDIA
XUSTIFICACIÓN.- O servizo de logopedia actúa na prevención, avaliación, diagnóstico e
tratamiento das patoloxías da linguaxe (oral, escrita e xestual), manifestados a través dos
trastornos da voz, da fala, e da comunicación e as funcións orofaciales.
Este programa pretende desenvolver ao máximo as capacidades dos usuarios e usuarias que,
pola súa discapacidade intelectual e as dificultades de linguaxe asociadas á mesma, non
poden respostar adecuadamente ás exigencias do entorno.

TERAPIA OCUPACIONAL
XUSTIFICACIÓN.- O programa ten como obxectivo a consecución do máximo nivel de
autonomía e independencia persoal dos usuarios, dando apoio específico as persoas que máis
o necesitan (ex. mellora das condicións físicas, cognitivas, sensoriais e psicosociais, entre
outras).

TALLER DE XARDINERÍA
XUSTIFICACIÓN .- A xardinería é unha boa terapia por ser un traballo que se realiza ao aire
libre e no que se obteñen resultados a curto prazo, que son apreciados polas persoas que
visitan o centro, reforzando así as aprendizajes adquiridas.
A actividade desenvolveuse principalmente no xardín da Asociación , aínda que tamén
realizamos distintas saídas fora do Centro que teña que ver coa xardinería e co coidado do
medio ambiente.
Entre outras actividades, realizouse a limpeza, escarda e poda de ramas das árbores, e tamén
o abonado e sementa do céspede e das plantas, e o seu mantemento.

TALLER DE ENSARTADO
XUSTIFICACIÓN.- Mediante o ensartado de abalorios e illadores conseguimos mellorar a
precisión psicomotriz, traballando a coordinación man-ollo e desenvolvendo as actividades
motoras finas e a capacidade de concentración.
DATAS DE REALIZACIÓN.- É unha actividade complementaria, non ten un horario fixo na
programación diaria, impartirase en función do resto da programación.

TALLER DE COCIÑA
XUSTIFICACIÓN.- Cociñamos unha vez ao mes. A receita a suxiren os rapaces, ou as persoas
que convidamos para que veñan a cociñar ao centro (familiares, amigos, profesionais da
cociña, etc. Divertímonos moito preparando e degustando os distintos pratos. Ademais é unha
actividade que nos permite aplicar coñecementos sobre nutrición, saúde e alimentación.

TALLER DE NATACIÓN
XUSTIFICACIÓN.- Durante un cuadrimestre a maioría dos rapaces acudiron á piscina
universitaria de Santiago para asistir aos cursos de iniciación e perfecionamento que imparten
os monitores especializados da Fundación USC Deportiva .

ADESTRAMENTO DE FÚTBOL SALA
XUSTIFICACIÓN.- A través desta actividade, impartida por monitores da Fundación USC
Deportiva, proporcionamos a todos os usuarios unha opción lúdica e motivadora dun deporte
que queren aprender e que lles gusta practicar. Os adestramentos adáptanse ao nivel e
capacidades dos participantes, e sempre que é posible, ‘ASPAMITE Fútbol-Sala’ compite cos
equipos doutras asociacións.

D. ÁREA DE MEDIACIÓN FAMILIAR E COMUNITARIA

Intervención familiar
Ámbito de mediación familiar:
Os problemas de conducta adaptativa dificultan a integración das persoas con discapacidade
no ámbito familiar, polo que se utilizaron distintos métodos de recollida de información (ex.
observación directa, os resultados obtidos no ‘Inventario para a planificación de servizos e
programación individual’-ICAP, entrevistas aos familiares, seguimento das incidencias, etc.),
para dictaminar cales son aqueles comportamentos problemáticos que se dan dentro do
núcleo familiar.
A intervención para modificar ditos comportamentos levouse a cabo, en colaboración coas
persoas responsables dos usuarios, mediante distintas técnicas de modificación de conducta
que favorezan unha conducta axustada (ex. mellora da autonomía persoal e habilidades sociais
e comunicativas, resolución de conflictos, etc.).
Os apoios que se realizaron tiveron como finalidade dar resposta as necesidades da persoa ou
do grupo, polo que se realizaron entrevistas individualizadas cos familiares do usuario e
reunións divulgativas con varios titores ao mesmo tempo .

Servizos a Comunidade
Ámbito comunitario. A intervención neste ámbito consistiu principalmente en:
Proporcionar ás familias información sobre os recursos sociais (axudas, pensións, etc) e
axudalas na súa tramitación.
Realizar programa de intervención social e comunitaria: apoio social, integración e
participación social, organización do voluntariado, e actividades de convivencia e de
animación socio-cultural.

ANEXOS Á MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012

CENTRO DE DÍA - CENTRO OCUPACIONAL

ANEXO I: OUTROS PROGRAMAS LEVADOS A CABO DURANTE O ANO 2012
•

Recibimos a visita dos Reis Magos do concello de Teo nas instalacións dos Centros. Ao
longo de toda a tarde falamos cos Reis Magos, cantamos, bailamos e degustamos un rico
roscón de reis.

•

Festival benéfico con compoñentes do Grupo Ciclón realizouse no Centro Sociocultural
da Ramallosa e nel contamos coa presenza do Dúo Ciclón (Kiko e Noelia) e de Iván Gámez.
Transcorreu dende as 17:00 horas cando comezaron a tocar a primeira canción e coa que
conseguiron que todos os que estaban sentados se levantaran para bailar e disfrutar desta
tarde.

•

II FESTA DAS MULLERES E DAS ASOCIACIÓNS organizada pola asociación Teenses
pola Igualdade para conmemorar o día da igualdade. Tivo lugar no Centro Sociocultural de
Raris, dende a tarde ata ben entrada a noite, e contou coa participación de Loli (finalista no
programa de televisión “Tu si que vales”)

•

FESTIVAL SOLIDARIO A FAVOR DA NOSA ASOCIACIÓN.- Organizado pola Asociación
cultural A Regionalista para recaudar fondos para a nosa asociación onde participaron
diferentes Asociacións culturais e recreativas do Concello de Teo.

•

CELEBRAMOS O ENTROIDO.- Os membros dos dous centros disfrazáronse e degustaron
os pratos típicos desta festividade.

•

XORNADA ARTÍSTICO-CULTURAL.- Convidados pola Asociación ASPRONAGA e pola
Fundación ADCOR parte dos usuarios de Aspamite asistiron a esta xornada que se
prolongou dende as 10 da mañá ata as 19:00 da tarde, na que participaron en diferentes
talleres (baile, cociña, telares...) e, despois de comer, realizaron un festival coas actividades
que realizaran ao longo da mañá.

•

VI FESTIVAL SOLIDARIO ANPA RIO TELLA.- Onde proxectamos un video coas
actividades que realizamos durante o ano na asociación

•

Convocamos o X Concurso de Contos Aspamite no que, baixo o lema “Que é unha
persoa con discapacidade para ti” se convocou a 500 colexios de toda Galicia.

•

Organizamos o Acto de Entrega de Premios do X Concurso de Contos.- Neste X
aniversario, ademais da entrega de premios aos gañadores do concurso de contos,
estreamos a obra de teatro "Os cravos de prata" e contamos coa presenza de dous
membros do Grupo Alvariza e do grupo Os Esfolladores de Illobre.

•

PECHE DAS ESCOLAS DEPORTIVAS.- Peche do curso de Educación física e
psicomotricidade que o Concello de Teo organizou para as persoas con discapacidade do
Concello e no que participaron todos os usuarios da asociación durante todos os luns dende
outubro ata xuño. Estivo presidido polo Concelleiro Anxo Rey e coa presenza de Cesareo
Villar que foi o noso profesor durante todo o curso. Neste acto fixeron entrega dunha
medalla e un diploma de participación a cada un dos asistentes.

•

EXCURSIÓN A SANTIAGO.- Pola mañá visitamos a praza de abastos onde puidemos
comparar prezos e mercar algunhas cousas a bo prezo. O xantar tivo lugar no Hotel
Tránsito dos Gramáticos na praza de Mazarelos e, xa pola tarde, realizamos un traxecto no
Tren Turístico para ver os principais puntos de interese da cidade e logo realizamos unha
visita ao Hostal dos Reis Católicos onde nos afreceron un trato marabilloso.

•

CONCERTO DE ROBI & RAQUEL.- O pasado mes de xullo puidemos disfrutar dun
concerto protagonizado polo dúo Robi & Raquel no que nos deleitaron con múscia folk
americana na que interpretaron cancións de autores como Sharon Van Etten ou Dusty
Springfield.

•

III TRIANGULAR PRAIÑA, SP.C.- organizada polo equipo de fútbol Praiña Sp. C no que
participaron o Compostela, o Deportivo B e o Pontevedra, proclamándose este último como
gañador da xornada.

•

SAIDA AO KARAOKE MANHATTAN.- para celebrar o comezo das vacacións de verán,
onde usuarios, persoal e familiares de Aspamite pasamos unha tarde entre cantos e bailes.

•

VISITA AO TEATRO PRINCIPAL.- para asistir á representación teatral dunha obra de
teatro interactivo para persoas con discapacidade. A obra titulábase "Silencio... Vivimos" e a
compañía que a representou era a compañía de Blanca Marsillach. Pasamos unha mañá
chea de cultura onde os usuarios foron os actores por uns minutos, Esperamos poder volver
a repetir a experiencia en vindeiros anos.

•

CELEBRACIÓN DO SAMAÍN E DO MAGOSTO.- Este ano decidimos celebrar o Samaín e
o magosto xuntos. Algúns disfrazáronse e, entre todos, comemos unhas ricas castañas
asadas.

•

ASISTIMOS ÁS XORNADAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO que organizou o
concello de Teo.

•

PECHE TALLERES CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.- Ao longo do mes de novembro
realizamos varios talleres de concienciación da igualdade e o rexeitamento da violencia de
xénero. Co remate do mes, realizamos o peche dos mesmos coa asistencia do Concelleiro
de Benestar Don Ignacio Iglesias.

•

XANTAR DE CONFRATERNIDADE DE NADAL.- na que usuarios de Aspamite, familiares,
persoal, socios e colaboradores disfrutaremos todos xuntos dun bo xantar. Este ano foi no
Restaurante-parrillada San Martiño a partir das 14:00 horas. Despois da comida houbo un
gran baile o que propiciou que a comida se prolongara ata ben entrada a tarde.

•

VISITA Á ACADEMIA DE PERRUQUERIA E ESTÉTICA ELSA.- Onde os usuarios do
Centro Ocupacional recibiron unha charla sobre o coidado persoal e na que aproveitaron
para recibir diferentes tratamentos de beleza (peitearse, facer a manicura, pintar as unllas,
etc…).

•

FESTA DE FIN DE ANO.- organizamos unha festa de fin de ano na asociación. Nela
simulamos que estamos no propio día de fin de ano e comemos uvas e facemos unha
merenda con turróns e produtos típicos destas datas.

•

CAMPAMENTOS DE VERÁN.- Como todos os anos os mozos de Aspamite asistiron aos
campamentos de Gandarío para persoas con discapacidade que organiza a Xunta de
Galicia.

ANEXO II: RELACIÓNS CON OUTROS ORGANISMOS
•

Consellería de Traballo e Benestar (financiamento do Centro de Día e do Centro
Ocupacional) .

•

A Deputación de A Coruña

•

Concello de Teo, (financiamento do transporte e outras axudas)

•

Departamento de Servizos Sociais do Concello de Teo

•

La Voz de Galicia para colaborar co programa Voz Natura que nos concedeu materiais
para o arranxo do xardín.

•

Fundación José Otero – Carmela Martínez

•

Televisión de Galicia

•

ANPA Rio Tella

•

COGAMI

•

Con varias empresas e casas comerciais da zona que nos axudaron a patrocinar o
concurso de contos.

Hotel Congreso
Muebles Compostela
Grupo Brea
Construcciones Julio Rey
Inelcea
Aluminios Conpeal
Novagalicia Banco
•

Frutas Barreiro
Martinez Montes e Hijos
Montajes Fivi
Vidrieras Compostela
Maquinarias Otero
Mármoles Alende

Outras Asociacións de persoas con discapacidade: AMIPA, ASPAS, ASPABER,
CHAMORRO, ASPRONAGA, APADER, ASPADEX, ASPROMOR, ASPADISOL .

•

Cos Colexios de Educación Primaria de Teo

•

Asociación Teenses pola Igualdade

•

Asociación A Regionalista

•

Praiña, Sp. C

REUNIÓNS DOS MEMBROS DA ASOCIACIÓN.-

Celebráronse ó longo do ano varias reunións, a saber:
•

16 reunións da xunta directiva

•

1 Asemblea ordinaria

FINANCIACIÓN DA ASOCIACIÓN.A Asociación financiou os gastos da seguinte forma:
Cun contrato, asinado coa Consellería de Traballo e Benestar, de 13 prazas concertadas
para Centro Ocupacional e dez prazas concertadas para o Centro de Día .
Coas subvencións dos organismos públicos que a continuación se detallan:
Deputación de A Coruña.
Concello de Teo
Co recadado a través das seguintes aportacións:
-

Coas achegas dos pais dos mozos de ASPAMITE.

-

Coas achegas dos socios

SOCIOS POR SEXO

Homes
Mulleres

47%

53%

SOCIOS POR CONCELLOS
Teo

120

Santiago de Compostela
Oroso

101

Boqueixón

100

Lugo
Muxia
Brión

80

A Estrada
Ames
Touro

60

Vedra
Padrón
40

Portugal
29

Valencia
Gijón

20

Pontevedra
9
3

2 1

1

1

6
1 1

0

1 1

3

O Grove
1 1

1

2 1

2

Rianxo
Vilagarcía de Arousa

1

Vigo

Cos donativos de persoas particulares e das empresas seguintes:
Televés
Martínez Montes e Hijos, S.L.
Inelcea
Grupo Brea Motor
Muebles Compostela
Construcciones Julio Rey
Frutas Barreiro
Vidrieras Compostela
Maquinarias Otero
Montajes Fivi
Aluminios Conpeal
Mármoles Alende
Novagalicia Banco

ANEXO II: PRENSA
•

Resumo das novas publicadas en prensa sobre a ‘Asociación de pais de
minusválidos de Teo’.

Teo, 31 de decembro de 2012 ,

A directora.- Rosa González Blanco

