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0.PRESENTACIÓN MEMORIA – SITUACIÓN EXTRAORDINARIA COVID_19
O C.O. Pascual Veiga veu alterada a súa actividade por mor da situación
de emerxencia sanitaria xerada pola crise da Covid_19 (SARS-CoV-2) que
alterou tamén o devir mundial.
O formato desta memoria ven condicionado polo confinamento, xa que
dende o día 16 de marzo o Centro pechou a súa sede física para dar atención
directa aos usuarios e usuarias, parando así os programas formativos até que
a Administración nos autorizou retomar a atención directa,o 1 de outubro.
Todas a saídas culturais e formativas, as actividades deportivas, de ocio
e tempo libre, as viaxes e convivencias previstas para o curso, quedaron
canceladas.
Impacto na vida das persoas usuarias e as súas familias
A COVID-19 e o período de confinamento impactaron na vida das persoas
con DI, as súas familias, e as organizacións e profesionais que lles prestaban
apoio.
As persoas usuarias que experimentaron cambios nos seus apoios
habituais manifestaron, segundo o seu familiares, un retroceso en
habilidades previamente adquiridas.
*Observouse un retroceso en habilidades que previamente adquiriran.
*Maior deterioro físico.
*Tendencias ao illamento, rexeitamento a interactuar ou socializar.
Os familiares que pasaron o confinamento coa persoa con DI
experimentaron máis tensión ou ansiedade debido á sobrecarga de coidados
e ás dificultades para conciliar vida familiar e laboral.
O cese da atención directa presencial supuxo un impacto negativo (medo
ao contaxio, incertidume, ansiedade e estrés) tanto para as persoas usuarias
como para os profesionais do Centro, provocando una situación na que o
equipo técnico esforzouse para adaptar a atención directa e solventar as
carencias que supuxo o cese da actividade.
Os traballadores prestaron servizo aos usuarios de maneira telemática
adaptándose á súa autonomía, dispoñibilidade ou dificultade de acceso ás
novas tecnoloxías.
Así mesmo, o comportamiento dos usuarios e usuarias sorprendeunos pola
gran capacidade de adaptación.
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Xestión realizada polo Centro
En termos de protección e seguridade fonte a Covid-19 o Centro fixo un
esforzo organizativo e económico importante para garantir a saúde das
persoas usuarias e dos traballadores/as.
Opción de facer teletraballo durante o estado de alarma e de non
atención directa coas persoas usuarias.
Reforzo do persoal técnico. Contratación de dúas persoas traballadoras
para facilitar a adaptación dos postos de traballo, xa que se reorganizaron
as funcións e formas de actuar dos traballadores de acordo ao Protocolo
Sanitario do Centro.
Apoios materiais: Adquisición de dispendadores de
xel, xel hidroalcólico, dispendadores de papel, papeleiras,
productos de limpeza, luvas, pediluvio...
Instalación de taquillas individuais para
persoas usuarias e traballadoras.

todas as

Novos uniformes de traballo para o equipo técnico.
Acondicionamento dos espazos.
Reubicación dos talleres e reorganización dos grupos das
persoas usuarias.
Elaboración de cartaces e colocación da sinalización polas
instalacións.
Participación do equipo técnico en actividades formativas e seminarios
de Fademga -Plena Inclusión Galicia e formación sobre medidas preventivas
á exposición do coronavirus por parte da Xunta de Galicia e Antea Prevención.
Acondicionamento dun almacén para a instalación dunha lavadora e
unha secadora para poder realizar as tarefas de desinfección diarias dos
uniformes e batas de traballo, seguindo as instruccións do protocolo sanitario
do Centro.
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Aportacións do equipo técnico
O equipo técnico elaborou un completo Protocolo de Reactivación
seguindo as directrices das autoridades sanitarias.
Durante o periodo de conﬁnamento e posteriormente, até que se
permitiu a reapertura do Centro realizaronse as seguintes intervención coas
persoas usuarias e a súas familias:
-Seguimento das familias, mediante chamadas telefónicas para manter o
contacto e atender necesidades relacionadas cos usuarios e usuarias, apoio
psicolóxico e resolución de dúbidas.
-Seguimento individualizado da persoas usuarias, mediante chamadas,
WhatsApp, audios e videochamadas.
-Planiﬁcación e elaboración de actividades: realizaronse vídeos con actividad
física diaria, actividades de estimulación cognitiva, actividades para fortalecer
as destrezas na realización de AVD. (Anexo II)
-Creación de vídeos didácticos e explicativos das novas medidas de
seguridade.
-Recepción de vídeos, imáxes e audios das persoas usuarias facendo as
actividades propostas polo quipo técnico.
Valoramos positivamente a capacidade da
entidade para estar á altura das circunstancias
sobrevidas pola crise da Covid_19 e a súa
capacidade de adecuación do Centro á nova
realidade. Por suposto, valoramos e
agradecemos a todos os usuarios e familias a
flexibilidade de adaptación a esta realidade tan
complexa.
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1.ANTECEDENTES
Asociación de Pais e Nais Pascual Veiga é unha entidade sen ánimo de
lucro que se constitúe no ano 1991 e decide crear o servizo de Centro
Ocupacional, un espazo que atende a persoas adultas con discapacidade
intelectual con necesidades de apoio límite e intermitente.
Estes homes e mulleres necesitan de forma temporal ou permanente
recursos humanos e materiais máis específicos para conseguir o seu
desenvolvemento persoal, laboral e social.
Polo tanto, unha vez que se definíu esta necesidade, desenvolveuse unha
actitude de compromiso, entendéndoo como o punto de partida do
compromiso coa calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual.
A asociación comezou no ano 1991 con dez socios e até o ano 2000 o
número de socios oscilou entre dez e catorce socios. A partir do ano 2001
aumentouse o número de socios a vinte e na actualidade son vinte e cinco.
Dende o ano 1991 ata o ano 1998 desenvolvéronse talleres pre-laborais
de imprenta, cestería e encadernación, actividades formativas de habilidades
da vida diaria, actividades deportivas de natación i educación física e
actividades de lecer e tempo libre como pintura, manualidades, viaxes e
saídas culturais.
A partires do ano 1999 ata a actualidade desenvolvéronse talleres prelaborais de encadernación, papelería, flor seca e estarcido, actividades
formativas de habilidades da vida diaria e actualización de coñecementos,
terapia ocupacional, actividades deportivas, de natación e educación física e
actividades de lecer e tempo libre.
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Os beneficiarios son 25 homes e mulleres adultos, maiores de 18 anos e
que necesitan de forma temporal ou permanente recursos humanos e
materiais máis específicos para conseguir o seu desenvolvemento persoal,
social e laboral.
Trátase dun grupo heteroxéneo de persoas con discapacidade
intelectual, con diferentes niveis de discapacidade e, nalgúns casos, con
discapacidades físicas asociadas. Proceden de familias dun nivel socioeconómico medio da área da Coruña e arredores.
Os criterios de admisión do Centro realízanse pola Asemblea de Pais,
previo informe do Persoal Técnico e a Xunta Directiva.
Os requisitos de acceso ó Centro son:
-Ter entre 18 e 59 anos.
-Ter feita a Valoración de Dependencia e asignado o Grao e P.I.A.
-Estar en posesión do Certificado de Minusvalía.
-Non padecer Trastornos Conductuais asociados que excedan os
recursos humanos dos que dispón o Centro.
-Ter esgotadas toda-las posibilidades de integración en centros de
formación ordinarios.
2.MEDIOS PERSOAIS DOS QUE DISPUXO O CENTRO

ANTES DA PANDEMIA

INICIO ATENCIÓN PRESENCIAL

3 Tituladas de Nivel 2
1 Técnico Educativo
2 Terapeutas Ocupacionais

+1 Logopeda
+1 Preparador Físico
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3.ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DOS SERVIZOS DO CENTR0
3.1.ORGANIZACIÓN
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Este Centro estructúrase do seguinte xeito:
▪Asociación de Pais: (25 socios), é o máximo órgano de decisión.
Reúnense en asembleas como mínimo unha vez ao ano.
▪Equipo Directivo: Presidenta, vicepresidenta, secretario, tesoureiro e
vocais. Este equipo encárgase de resolver, debater, analizar, estudar os
problemas, iniciativas que xurden no transcurso da actividade diaria.
▪Equipo Técnico: As súas funcións baséanse na elaboración e execución
do programa do curso.
▪Persoal Voluntario: Apoio ao persoal docente.
3.2.FUNCIONAMENTO
Para rendibilizar con eficacia todos os recursos humanos e facilitar as
canles de comunicación dispuxéronse unha serie de reunións oficiais:
•Nas Asembleas Xerais participan todos os pais,
votanse aquelas
decisións importantes e aplícanse sempre que fosen aprobadas pola
maioría.
•Reunións da directiva.
•Reunións do persoal técnico.
Con relación ao tempo e a súa organización, o horario xeral do Centro
antes da pandemia:
▪Do 17 de setembro até o 15 de xuño.
Xornada partida: Mañá: 9,00-13,30 h., Mediodía: 13:30-16:00h.,
▪Tarde: 16:00-18:30h
▪Do 1 de xullo ata o 15 de setembro.
Xornada continuada: 8,30-13,30 h.
▪Período vacacional: mes de agosto.
▪Descanso en Nadal do 23 de decembro até o 6 de xaneiro.
O horario xeral do Centro tralo inicio da atención directa:
▪Xornada continuada, de luns a venres de 9,00 a 17,00h.
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4.MEDIOS FINANCIEIROS
• Contrato para a Reserva e Ocupación de Prazas en Centro Ocupacional
para Persoas con Discapacidade na área Urbana da Coruña do Mapa
Galego de Servizos Sociais na Modalidade de Concerto, Consellería de
Política Social, Xunta de Galicia.
• Convenio de Colaboración entre o Concello da Coruña e o Centro
Ocupacional Pascual Veiga para a Contratación dunha persoa con
Diversidade Funcional/Sensorial.
•

Convenio de Colaboración entre o Concello da Coruña e o Centro
Ocupacional Pascual Veiga para o Programa Móvete Pascual.

• Subvencións a Entidades Sen Fins de Lucro para a Realización de
Actividades Culturais (FO203) da Deputación da Coruña.
• Subvencións para a Contratación de Traballadores Desempregados polas
Entidades Sen Ánimo de Lucro da Xunta de Galicia.
• Convenio de Colaboración Asinado pola Consellería de Política Social da
Xunta de Galicia e Fademga Plena Inclusión Galicia para o Financiamento
das Actividades, Programas e Sevizos de Promoción da Autonomía
Persoal e Inclusión de Galicia no Ano 2020 e para os Gastos de Persoal na
Execución de Programas das Entidades Asociadas a Fademga.
• Axudas para Reforzo de Persoal pola Covid-19, ó Abeiro do Convenio de
Colaboración Asinado pola Consellería de Política Social da Xunta de
Galicia e Fademga Plena Inclusión Galicia para o Financiamento das
Actividades Programadas e Servizos de Promoción e Prevención e
Atención á Dependencia da Federación Fademga Plena Inclusión Galicia
no Ano 2020 e para os Gastos de Persoal na Execución de Programas nas
Entidades Asociadas a Fademga.
• Cuotas Mensuais do Centro Ocupacional.
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5.REXISTROS OFICIAIS
*Entidade de Iniciativa Social. Xunta de Galicia, Consellería de Traballo e
Benestar: Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais
(RUEPSS), Nº E-218; Centro Ocupacional Nº: E-218-C-2.
*Rexistro Provincial de Asociacións. Xunta de Galicia, Xefatura Territorial de
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza. Inscrita na Sección 1ª co Nº: 1991/002620-1.
*Rexistro Sanitario. Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade, Dirección
Xeral de Innovación e Xestión de Saúde Pública. Nº REGASA:
983.0391/C.
*Asociación declarada de Utilidade Pública na orde do 7 de novembro de
2016, e publicada no DOG nº220, do 17 de Novembro de 2016.
*A A.P.A. Centro Ocupacional Pertence á Federación de Asociacións de
Persoas con Discapacidade Intelectual de Galicia, FADEMGA PLENA INCLUSIÓN
GALICIA, integrada en FEAPS (Confederación Española de Organizacións
en favor das Persoas con Discapacidade Intelectual) e tamén forma parte do
CERMI (Comité Galego de Representantes de Persoas con Discapacidade).
*O Centro Ocupacional Pascual Veiga está adecuada a o disposto na Lei de
Protección de Datos, en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999,
de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
O C.O. Pascual Veiga tamén é socio da Asociación de Veciños e
Comerciantes da Falperra, barrio da Coruña no que está situado.
6.METODOLOXÍA
A filosofía do Centro Ocupacional Pascual Veiga orienta o traballo tendo
como finalidade facer protagonista das súas propias accións e vivir as
consecuencias destas á persoa con discapacidade.
Cando falamos de metodoloxía, referímonos ao conxunto de
procedementos e actuacións que seguimos coa finalidade de conseguir uns
obxectivos propostos polos usuarios e nós. Respetamos o tratamento
educativo das diferenzas individuais. A individualización permite axustar o tipo
de axuda pedagóxica ás características individuais dos usuarios.
Memoria 2020
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Desde o Centro queremos, mediante plans personalizados de apoio,
fomentar a autodeterminación e ensinar a que o usuario decida sobre aspectos
particulares da súa vida.
A consecución desta metodoloxía está baseada en traballar os
seguintes principios:
▪Normalización
Conseguir unha armonización integral da vida da persoa con
discapacidade en consonancia cos usos e valores da sociedade
do momento.
▪Autonomía
Conseguir unha independencia persoal en todas asfacetas da
súa vida.
▪Individualización
Dar apoio axustado de forma persoal a cada un dos/as
usuarios/as nas necesidades que presentan.
6.1.TRABALLO INTERDISCIPLINAR
A atención ás persoas require unha base interdisciplinar onde o
conxunto de profesionais teñan obxectivos claros e comúns, ademais que as
tarefas estean programadas e coordinadas desde o marco dun proceso de
planificación e unha avaliación continúa sobre a consecución de devanditos
obxectivos.
Coordinación:
•Asemblea de pais.
•Reunións do Equipo Técnico (xoves 17:0018:30h)
•Reunións do Equipo Técnico coa Xunta Directiva
(martes 17:00-18:30h.)
•Reunións do Equipo Técnico coas familias
(previa cita)
•Reunións do Equipo Técnico cos/as usuarios/as.
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A forma de reunirse e planificar todo o referente ao funcionamento do
C.O. Pascual Veiga dende marzo até setembro de 2020 veuse afectada polo
confinamento e as restriccións debidas á Covid-19. A coordinación fíxose
deste modo:
•Asemblea de pais :
-Unha Ordinaria presencial o 27de xullo.
-Unha Extraordinaria presencial o 17 de decembro.
•Reunións da xunta directiva co equipo técnico: realizáronse varias
mediante video-chamadas empregando a plataforma Zoom, chamadas
telefónicas e mensaxes directos usando Whatsapp.
•Reunións do equipo técnico: múltiples de maneira presencial a partir de
xullo e mediante Whatsapp.
•Reunións do equipo técnico coas familias (titorías): de maneira telefónica
mediante Whatsapp
•Reunións do equipo técnico cos/as usuarios/as: de maneira telefónica e
por Whatsapp.
6.2.OBXECTIVOS
Dende o Centro Ocupacional Pascual Veiga temos claros os obxectivos
tanto a nivel grupal como a nivel individual dos usuarios e a metodoloxía a
utilizar está orientada á consecución dos devanditos obxectivos.
Obxectivos Xerais
1º) Ofrecer os/as usuarios/as e as súas familias un proxecto formativo que
contribúa ao desenvolvemento das áreas social, persoal e laboral.
2º) Mellorar o funcionamento operativo e organizativo do centro co fin de
ofertar un servizo de maior calidade.
Obxectivos Específicos
1-Desenvolver e potenciar a autonomía persoal.
2-Integración social e coñecemento do contorno próximo.
3-Informar e previr de riscos laborais.
4-Reforzar e consolidar as aprendizaxes adquiridas con anterioridade.
5-Fomentar os comportamentos e aptitudes pre-laborais.
6-Valorar e facer un seguimento permanente, dos usuarios/as e das
súas familias adaptando a dinámica de traballo, coa intención de
achegarnos aos obxectivos propostos.
7-Comunicación fluida entre o centro e a familia.
Memoria 2020
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6.3.ÁMBITO DE APLICACIÓN
O equipo multidisciplinar traballa de xeito coordinado a consecución dos
obxectivos propostos dun xeito global abarcando tanto aos usuarios como as
súas familias e estimulando a súa participación.
Os talleres ocupacionais son o espazo onde se superan algúns
obxectivos marcados polo programa de atención individualizada.
O noso traballo educativo baséase na motivación e a superación
dos diferentes obstáculos e sempre nos mostramos optimistas ante os retos.
Formación de usuarios/as:
Localización de cada usuario/a nun programa particular con obxectivos
específicos levando un plan personalizado de apoio para cada un deles.
Formación e Atención ás familias:
Prestase especial atención ás demandas de información e intervención
por parte das familias.
6.4.PLANS PERSONALIZADOS
Tanto para os usuarios/as como para as súas familias elaboráronse uns
plans personalizados de apoio que teñen as seguintes fases:
▪Valoración inicial
Para detectar as necesidades prioritarias e propor liñas de intervención a
seguir para fomentar a súa integración desenvolveremos unha valoración
inicial.
Esta valoración está recollida nun rexistro individual que contén:
•As características persoais.
•Principais áreas obxecto de intervención.
•Programas para traballar esa intervención.
•Pautas e apoios necesarios para favorecer a integración.
▪Deseño dun plan de apoio personalizado.
Partindo dos obxectivos propostos cremos na necesidade de traballar de
forma grupal pero tamén é necesario traballar de forma personalizada xa que
cada usuario ten unhas características especiais distintas aos demáis.
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▪Un consenso co usuario sobre o seu plan personalizado de apoio.
Dentro dos fins dos Centros Ocupacionais contemplamos a participación
do propio usuario/a en a toma de decisións que lle afectan de forma directa
e que contribúe á súa formación.
▪Información e coordinación coa familia do usuario/a.
É moi necesario que as familias estean informadas en todo momento dos
procedementos, tarefas e programacións que leven a cabo co seu familiar
para traballar de xeito conxunto determinados factores que consideramos de
gran relevancia.
▪Desenvolvemento da intervención.
Unha vez establecidos os contactos tanto co propio usuario como coa súa
familia e nos puxemos de acordo o equipo multidisciplinar, desenvolvemos o
plan de intervención.
▪Seguimento e revisión deste plan personalizado de apoio.
Todo plan personalizado require un seguimento e revisión continuada
para modificalo e adaptalo dun xeito máis preciso ao usuario para
achegarnos aos obxectivos propostos.
7.ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO 2020 ATÉ O 15 DE
MARZO
7.1.ACTIVIDADES FORMATIVAS PRINCIPAIS (Anexo I)
*Taller de Encadernación e Papeleiría.
*Taller de Estarcido e Estampación Textil.
*Terapia Ocupacional-Entrena Función.
Os programas dos talleres están deseñados para a consecución de dous
obxectivos: por unha banda pretende elevar a competencia profesional dun
grupo de persoas en risco de exclusión social, e polo outro lado, é o de
inculcar nos usuarios bos hábitos e conductas básicas que se poñen en xogo
no desempeño de calqueira tarefa de maneira que, nunha situación posterior
de emprego, non encontren dificultades á hora de enfrontarse a situacións
sociais nas que se ve envolto un traballador.
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O programa de Terapia Ocupacional ten como principal obxectivo
atender as necesidades específicas de cada usuario, ben sexan
sensoriomotoras, cognitivas, sociais ou de regulación emocional, para
promover o seu desempeño funcional e maximizar a súa participación nas
actividades da vida diaria e a súa calidade de vida.
7.2.ACTIVIDADES DIVULGATIVAS EN MEDIOS FORMAIS
VI Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud.
2 e 3 de abril de 2020. Murcia.
Título do póster: “Promoción del envejecimiento activo en discapacidad
intelectual: relación entre el riesgo de caídas, la destreza manual y la
dependencia”
Ante o envellecemento precoz con afectación físico-funcional que
presentan as personas con discapacidade intelectual, realizouse un estudo
preliminar coa finalidade de determinar a relación entreo risco de caídas, a
destreza manipulativa e o grao de dependencia en adultos con DI. O estudo
puxo de manifesto datos significativos en relación ao alto risco de caídas das
persoas participantes e a súa relación coa destreza manipulativa. Polo que se
concluiu, que a condición física-funcional é un factor que á independencia e
a calidade de vida en persoas adultas con DI no proceso de envellecemento
e é necesario intervir nestes parámetros.
I Congreso Internacional de Terapia Ocupacional.
27-29 de outubro de 2020.
Título da comunicación: „Promoción de la salud participativa y preservando
los hábitos, roles y rutinas en adultos con discapacidad intelectual en
periodos de confinamento“.
Ante o impacto negativo nos hábitos, roles e rutinas das persoas con
discapacidad intelectual que supuxo o peche dos centros de atención diurna
como consencuencia da realidade da pandemia, dende o Centro Ocupacional
Pascual Veiga elaborouse e executuse un plan de intervención co obxcetivo
de promover a saúde participativa e presevar os hábitos, roles e rutinas
previos ao confinamento.
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7.3.EDUCACIÓN EN IGUALDADE
O Centro Ocupacional Pascual
Veiga uníuse á Campaña en EN
NEGRO CONTRA A VIOLENCIA,
actividade contra a violencia
machista promovida polo Concello
de A Coruña e a campaña
#VouTapadaNonCalada, promovida
por Plena Inclusión. Así mesmo, o
Centro participou activamente na
difusión e concienciación do igualdade e feminismo situando cartaces de
sensibilización dentro e fóra do centro, participando en iniciativas como o
Programa de apoio a mulleres con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento (25 de novembro de 2020).
Implementáronse dinámicas de igualdade de xénero, impartidas
periodicamente ao longo do ano, utilizando o material didáctico do “Manual
de Orientación: Promotora de Igualdad entre Hombres y Mujeres con
Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo”. Neste documento están
incluídos os temas e as dinámicas relacionados con igualdade, violencia
de xénero e dereitos de todas as persoas. Tamén se traballa esta temática
mediante o Programa Afectivo-Sexual do Centro.
7.4.COLABORACIÓNS
Centro Colaborador coa Universidade da Coruña
En marzo de 2018 iniciouse un convenio de colaboración entre o C.O.
Pascual Veiga e a Universidade da Coruña, para recibir estudiantes de Grao
en Terapia Ocupacional no programa Entrena Función, tanto nas sesións
grupais como individuais. A experiencia obtivo excelentes resultados, e
durante o 2020 este convenio mantívose.
Esta experiencia proporciona grandes beneficios a ambas partes: por un
lado, os estudiantes teñen a oportunidade de formarse con profesionais
tanto de Terapia Ocupacional como de outras áreas, nun programa que
inclúe sesións individuais e grupais e que se axusta ás necesidades dunha
gran variedade de perfís. Por outro lado, o C.O. Pascual Veiga estase a
consolidar como un centro de referencia para a práctica e intervención en
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persoas con DI dentro da Universidade, e contribúe así á formación de
persoal sanitario que poida intervir en DI de forma rigurosa.
Durante o 2020 estiveron facendo prácticas sete alumnos do Grao de
Terapia Ocupacional, tres semanas cada rotatorio. No último rotatorio, os
alumnos tiveron que ser tutorizados telemáticamente, por coincidir co peche
do Centro por culpa da pandemia.
Colaboracións con outras Entidades
*Colaboración coa entidade Experimenta Danza - Diversos.
V Convocatoria de Ayudas del Programa Cultura Accesible e Inclusiva de la
Fundación EMALCSA pertencente ao Programa de Cultura Accesible e
Inclusiva do Concello de A Coruña .
*Colaboración coa entidade Sen Ánimo de Nome desenvolvendo o Proxecto:
SenteArte Integra.
Este proxecto englóbase na V Convocatoria de Ayudas del Programa Cultura
Accesible e Inclusiva de la Fundación EMALCSA pertencente ao Programa de
Cultura Accesible e Inclusiva do Concello de A Coruña. A actividade estaba
aberta ao público en xeral, polo que a participación de persoas externas ao
Centro e sen discapacidades asociadas supuxo unha aposta pola integración.
Colaboracións Especiais
A o longo do 2020 os talleres de Encadernación-Papeleiría e Estarcido
estiveron realizando traballos específicos para a USC e a Xunta de Galicia.
No caso do taller de Encadernación - Papeleiría, para a Biblioteca
da Univerdidade de Santiago de Compostela reparáronse máis de
cincuenta libros e revistas.
O taller de Estarcido elaborou 3.000 gasas de bebé que se introducirían
nos paquetes de benvida a os recén nados en Galicia, colaborando así co
Plan de Natalidade da Xunta de Galicia.
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7.5.PRESENZA NOS MEDIOS. REDES SOCIAIS.LIGAZÓNS
ENKI 2020
https://youtube.com/playlist?list=PLfC3xwhGqpH7psqSUg6BC596-ZyLHtqps
https://www.facebook.com/291616154380281/posts/1335387033336516/
https://twitter.com/enkifundabrente/status/1304768222273699843?s=19

Redes Sociais
Web: www.centroocupacionalpascualveiga.com
Pinterest
https://plus.google.com/103548161687395278771
Facebook
https://www.facebook.com/Centro-Ocupacional-Pascual-Veiga-2255816461309721/

https://www.facebook.com/pg/naranjaimaginario/about/?ref=page_internal

Instagram
@copascualveiga
Twitter
@COPascualVeiga
@Tallermaginario
Youtube
https://youtube.com/channel/UCXJgbtVYyBGkcZLTNu6lKxg
https://www.youtube.com/watch?v=G9VHj7VrYII&ab_channel=NaranjaImaginario

Blog. Naranja Imaginario
https://naranjaimaginario.wordpress.com/blog/
Vimeo: Naranja Imaginario https://vimeo.com/215103725
8.SERVIZOS COMPLEMENTARIOS
*Programa Afectivo-Sexual. (Anexo II) Os obxectivos da Educación Sexual,
dende o Feito Sexual Humano e dende o dereito á inclusión social e
normalización, que son: coñecerse, aceptarse e expresarse de modo
satisfactorio.
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*Grupo de Música “Naranja Imaginario”. Traballase coa música en dúas
vertentes. Unha cunha finalidade terapéutica e de ocio, que posibilita a
expresión emocional, o contacto, a relación e a comunicación a través da
expresión sonora con todo o grupo, éste está formado por un número
reducido de persoas interesadas na música e que adquiriron a
responsabilidade de ensaiar e traballar a prol do proceso artístico co grupo
musical. Cada certo tempo fanse concertos.
*Novas tecnoloxías. A alfabetización
dixital é importante para calquera
colectivo e no caso dos usuarios e
usuarias do Centro faise fundamental
para poder abrir os talleres ao mundo.
Navegar pola rede é para eles unha
oportunidade para coñecer outras realidades, ou a realidade mesma,
resolvendo dúbidas que lles tocan de preto: qué significa algunha palabra
que descoñecen, ver vídeos en youtube que explican cousas que queren
coñecer, tamén son dispositivos multimedia que lles permiten escoitar aos
grupos que lles gustan.
*Actividades Deportivas:
•“Móvete Pascual”: contamos cos servizos dun técnico especialista en
actividades físicas e deportivas (Difunvi Sport), que acompañará aos nosos
usuarios e usuarias na práctica deportiva. (Anexo II)
•Natación. No Complexo Deportivo da Sardiñeira, clases dirixidas por un
técnico especialista. Dende Outubro ata Xuño.
*Taller de Decoupage e Xabóns: Nas instalacións do C.O. Pascual Veiga.
Dende Setembro ata Xuño.
*Taller de Relaxación: Nas instalacións do C.O. Pascual Veiga. Dende
Setembro ata Xuño.
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*Actividades de Ocio e Tempo Libre—Convenio con AIND:
O Centro Ocupacional Pascual Veiga ten un convenio de colaboración con
AIND (Asociación para a integración e normalización da discapacidade).
Devandita Asociación presta servizos de lecer coa finalidade de facilitar a
integración social das persoas con discapacidade e oferta a todos/as os/as
usuarios/as do Centro Ocupacional Pascual Veiga todas as actividades de
lecer que programa para cada curso. Estas son: Ludoteca, Informática, Taller
de Canto, Costura, Teatro, Ritmo e Expresión Musical, Manualidades e Baile
Moderno. (Anexo II)
O Centro Ocupacional Pascual Veiga asume o custo das actividades
ofertadas en horario de 16 a 18.30 h. O importe das actividades que se
impartan fóra dese horario (é dicir, de 18.30 a 20.00h.) será asumido
directamente polos/as usuarios/as.
Os/as usuarios/as do Centro Ocupacional Pascual Veiga tamén
participarán nas saídas de fin de semana organizadas por AIND.
*Saídas e Visitas Programadas
Desde o Centro Ocupacional Pascual Veiga cremos que as persoas con
discapacidade intelectual deben gozar e participar do lecer e da cultura da
súa cidade.
Para iso os profesionais poñémonos en contacto co Concello e
Deputación ademais de organismos oficiais e privados para a participación
en visitas e itinerarios a espazos públicos como museos, parques, exposicións
e lugares de interese.
Estas saídas supoñen unha movilización de todos os profesionais do
centro para o coidado e supervisión do grupo.
A organización destas saídas están totalmente programadas xa que os
usuarios e as súas familias están informados de data e horas e lugar de visita.
Previamente solicítase unha autorización familiar para que poidan participar.
Tamén se pretende que a sociedade en xeral sexa consciente de que as
persoas con discapacidade intelectual poden e deben acceder á cultura e o
lecer da cidade ademais de facer uso dos recursos comunitarios.
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►Actividades Culturais, Sociais e Didácticas realizadas no ano
2020

*Concerto Didáctico: `La Batalla´. Asistimos a unha `batalla´ entre dous
contrincantes que se batiron nun duelo de poesía falada, coñecida
improvisación ou Freestyle, con estilo libre e con mensaxe social e de vida.
Organizado polo Concello da Coruña dentro dos Programas e Actividades
Educativas de Coruña Educa. Sala de Cámara do Pazo da Ópera. 22 de
xaneiro.
*Visita á Fundación Luis Seoane. Visita guiada e taller. Organizado polo
Concello da Coruña dentro dos Programas e Actividades Educativas de
Coruña Educa. 29 de xaneiro.
*Participación na 3º Edición: Arte e Saúde. Organizado pola Asociación
Participa na Fundación Mª José Jove. Realizouse una dinámica na que se
utilizou a arte como ferramenta para mellorar os niveis de participación,
axuste social e calidade de vida das personas con discapacidade intelectual,
empregando as obras da Colección de Arte da Fundación. 3 de febreiro.
*Visita á OMIC (Oficina Municipal de Información ao Consumidor)
Realizamos o Taller Nutrición e Saúde, sobre a importancia dunha dieta
equilibrada. Organizado polo Concello da Coruña dentro dos Programas e
Actividades Educativas de Coruña Educa. 19 de febreiro.
*Evento do Proxecto Enki: Carreira pola Integración. Usuarios, profesionais
e familiares do C.O. Pascual Veiga participaron nesta carreira de obstáculos,
que nesta ocasión foi en formato virtual, a través das redes sociais. Grabouse
un vídeo de sensibilización do Centro, e tamén se fixo un vídeo con algunhas
das carreiras de obstáculos feitas dende os domicilios. Do 5 ao 10 de outubro.
*Acto “Baixo o Mesmo Paraugas”. O C.O. Pascual Veiga participou neste acto
para conmemorar o Día Internacional da Discapacidade o 3 de decembro.
Este ano fíxose de maneira virtual a través das redes sociais. Do 3 de
novembro ao 3 de decembro.
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9.ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O CONFINAMENTO E
PERIODO SEN ATENCIÓN DIRECTA

NO

Propostas do equipo técnico para as familias:
*Para seguir fomentando a súa autonomía
-Incluílos como a un máis na organización das tarefas diarias so fogar e de
autocoidado. Poden encargarse da realización dunha ou varias tarefas, que
sexan capaces de facer, aínda que necesiten algo de supervisión.
-Aprender unha tarefa nova. A familia pode aproveitar este tempo para
aprenderlles algunhas cousas que antes, por falta de tempo, non podían
facer (poñer a mesa, poñer a lavadora, lavalouzas, cociñar etc.…)
-Aprender a resolver situacións do día a día. Incluilos na toma de decisións
ante os problemas que poidan xurdir. Plantexar unha situación problemática
e analizar posibles solucións para ver cal é a máis adecuada.
* Para seguir en contacto cos seus compañeiros, amigos e familiares
-Facer una chamada ao día a algún familiar ou a algún compañeiro para ver
cómo está levando a situación.
-Seguir participando nos retos que se propoñen a través do WhatsApp,
como forma de manterse activos.
-Enviar algún video de qué cousas están facendo para ocupar o seu tempo.
* Para manter as habilidades manipulativas e cognitivas
-Realizar alguna actividade ocupacional na casa: ordenar armarios ou caixóns, clasificar, pelar verduras parao xantar, axudar con algunha tarefa de traballo a outros membros da casa, etc.
-Exercitar a mente: ler, facer sopas de letras, sudokus,
puzles, pintar, coser, manualidades, etc.
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*Videos didácticos
-Enviaronse ás familias os vídeos que se realizaron coa
actividade física diaria, actividades de estimulación cognitiva
e actividades para fortalecer as destrezas na realización de
AVD. vídeos explicativos das novas medidas de seguridade.

Intervención do equipo técnico coas persoas usuarias:
*Promoción da saúde participativa:
Co inicio da alerta sanitaria e o confinamento debido ao coronavirus,
decidiuse crear un grupo de WhatsApp coas persoas usuarias con autonomía
no mañexo do teléfono móvil.
A través desta aplicación móvil enviaronse todo tipo de tarefas e
actividades en distintos formatos.
A dinámica foi a seguinte:
→O tempo de conexión foi dunha hora aproximadamente.
→As sesións desenvolvéronse de luns a venres.
→O profesionais moderaron as sesións, enviaron as tarefas e correxiron
diariamente as mesmas a través das fotos, dos vídeos e audios que remitían
as persoas usuarias.
→Semanalmente fixéronselles chamadas e video-chamadas ás persoas
usuarias.
→Divididos en
pequenos grupos, os profesionais xestionaron
videochamadas entre as persoas usuarias.
Desta forma, as propias persoas foron conscientes do proceso de
participación e evolución do adestramento en AVD e en todalas áreas de
atención a nivel cognitivo, psicomotriz, etc.
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10.ANEXOS

ANEXO I
PROGRAMAS FORMATIVOS DE ESTARCIDO E
ESTAMPACIÓN TÉXTIL E PAPELEIRÍA E
ENCADERNACIÓN
1.-Denominación
2.-Tipo
3.-Xustificación dos programas
4.-Proceso de encadernación
5.-Procesos xerais de papeleiría
6.-Procesos xerais do taller de estarcido e estampación textil
7.-Coñecementos básicos aplicados á venda de productos
8.-Prevención de riscos laborais.
9.- Educación medioambiental
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1.-DENOMINACIÓN:
•Taller de estarcido e estampación textil.
•Taller papeleiría e encadernación.
2.-TIPO:
De carácter formativo, adaptado a persoas con discapacidade.
3.-XUSTIFICACIÓN DOS PROGRAMAS:
Este programa fundamentase na formación dun grupo de persoas con
discapacidade intelectual que ven limitado ou seu acceso ou ámbito laboral,
en técnicas de estarcido, papeleiría e encadernación.
Os programas están deseñados para a
consecución de dous obxectivos: por unha banda
pretende elevar a competencia profesional dun
grupo de persoas en risco de exclusión social, e polo
outro lado, é o de inculcar nos usuarios bos hábitos
e conductas básicas que se poñen en xogo no
desempeño de calqueira tarefa de maneira que, nunha situación posterior
de emprego, non encontren dificultades á hora de enfrontarse a situacións
sociais nas que se ve envolto un traballador.
Tendo en conta as necesidades especiais deste colectivo é indispensable
a realización dun deseño curricular adaptado ás capacidades dos usuarios.
Estes son algúns exemplos:
-Usaranse expresións sinxelas e comprensibles cun vocabulario axeitado.
-Faranse presentacións visuais ou gráficas cando sexa necesario, para
contrarrestar as dificultades en lectoescritura e matemática.
-Utilizaranse exemplos concretos evitando as abstraccións
-Realizaranse prácticas reais mediante situacións ou role-playing.
-Faranse adaptacións técnicas para facilitar a execución das tarefas
segundo as necesidades de cada usuario.
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3.1.-Obxectivo xeral:
Habilitar integramente ás persoas con discapacidade intelectual, en idade
laboral, para que adquira as destrezas e habilidades que lle posibiliten
superar os obstáculos que a súa discapacidade lle supón para acadar a súa
integración laboral e social.
3.2.-Obxectivos específicos
1º)Adquisición de respostas e patróns comportamentais necesarios para
desenrrolar unha vida o máis normalizada e autónoma posible.
Adquisición e/ou reforzamento de pautas conductuales tales como:
-Puntualidade.
-Acato á autoridade.
-Respeto ás opinións alleas.
-Execución de ordes.
-Ritmo de traballo.
-Atención.
-Traballo en equipo.
-Compañeirismo e solidariedade.
-Avaliación do produto: secuencial e final.
2º)Adquisición e/ou reforzamento das habilidades de secuenciación,
seriación, clasificación e combinación de obxectos.
3º)Identificar e utilizar as ferramentas e materiais propios de cada técnica.
4º)Lograr que realicen con supervisión, un ciclo compreto de traballo,
recoñecendo as distintas etapas que o compón e o significado das mesmas.
Que aqueles alumnos/as que non sexan capaces de executar o
proceso na sua integridade, se especialicen no dominio dunha ou varias fases
do mesmo.
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4.-PROCESO DE ENCADERNACIÓN
A encadernación é unha técnica ou proceso que ten séculos de antigüidade.
Vense poñendo en práctica dende o nacemento dos libros, e aínda perdura.
É un proceso laborioso, as persoas usuarias do C.O. Pascual Veiga adican
tempo en realizar esta tarefa poñendo coidado e mimo en cada artigo elaborado para acadar un resultado óptimo.
Na encadernación artesá empregamos principalmente dúas técnicas.
A Encadernación Copta consiste nun proceso no que as tapas, de cartón
duro, se cosen ás follas mediante o uso dun cordel fino e a realización de
nós.
A Encadernación Xaponesa é o proceso de encadernación artesanal máis
coñecida, antiga e versátil. Emprega, fundamentalmente a técnica de cosido.
Pódense empregar, por exemplo, moitísimas combinacións de enfiados para
suxeitar las tapas, tamén duras, e as follas. O que destaca é precisamente
o coidado que se adoita a poñer tanto no enfiado como en no acabado estético. Tense moi en conta a cor das tapas, das guardas que se lles poñen a
éstas e o material empregado para enfiar.
Realízanse encadernacións de maneira artesá de libros, fascículos e coleccionables, cosidos á man. Tamén se fan encadernacións rápidas en espirais.
Confecciónanse artigos de agasallo personalizados como cadernos, blocs,
carpetas, álbumes de fotos, libros de sinaturas, etc.
4.1.-Preparación dos fascículos para ser cosidos.
•Eliminación de grapas (se procede).
•Quitado de portadas (se procede).
•Encartado dos fascículos un a un.
•Paxinación dos fascículos.
•Colocación na prensa dos fascículos que
compón o libro.
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4.2.-Preparación do tear e dos fascículos.
•Preparación do tear.
*Corte dos cordeis (controlar a lonxitude).
*Anudar os cordeis no tear.
•Medición do lombo dos fascículos.
*Decidir cantos cordeis vanse a usar.
*Facer tantas marcas como número de cordeis
no lombo do fascículo.
*Revisión da paxinación.
•Colocación dos fascículos na prensa de serrar.
•Serrado do lombo dos fascículos.
4.3.-Cosido dos fascículos.
•Enfiar a agulla.
•Cortar un fio de lonxitude adecuada.
•Desenrrolo da técnica de cosido á española, fascículo a fascículo.
4.4.-Pegado do lombo.
•Colocación dos fascículos cosidos na prensa.
•Corte e desfilachado dos cordeis.
•Encolado do lombo.
4.5.- Colocación das gardas.
4.6.- Guillotinado.
4.7.- Colocación das cabezadas e lomerias.
4.8.- Pegado das gardas non lombo do libro.
4.9.- Colocación na prensa (24 horas).
4.10.- Quitado da prensa, revisión da calidade.
5.-PROCESOS XERAIS DE PAPELEIRÍA
5.1-Preparación dos materiais (cortado con tixeira dos materiais a utilizar).
5.2.-Encolado e pegado.
•Colocación de chinchetas.
•Encolado con rodete ou pincel segundo conveña.
•Limpeza de pranchas.
•Pegado do material onde corresponda.
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•Colocación de remaches e oxetes coa máquina correspondente.
5.3.-Colocación de gomas.
5.4.-Colocación de recambios de álbumes.
5.5.-Cuantificación de folios.
5.6.-Encartado de folios.
5.7.-Taladrado de folios.
5.8.-Colocación de espirales.
5.9.-Colocación de adornos.
6.-PROCESOS BÁSICOS NA ESTAMPACIÓN TEXTIL
As plantillas ou modelos de estarcido son uns dos
materiais máis antigos empregados para estampar
superficies, e é unha técnica de estampación manual que nos permite traballar sobre todo o tipo
de materiais téxtiles.
Poñemos en valor a artesanía do estarcido, a partir
da cal ven a técnica de serigrafía, técnica máis industrial e menos artesá.
As persoas usuarias do C.O. Pascual Veiga desatan a súa creatividade no proceso de estarcido e pintado a man, xa que permite transferir deseños personalizados a distintas superficies de tea, facendo calcado, recorte, a man
alzada, deseños propios ou copiados, abstractos ou definidos.
Para o proceso de estampación téxtil empregase unha prancha térmica. Trátase de aplicar a impresión do deseño desexado en papeis que nos serven
para transferir éste ás prendas. Son unhas transferencias que usan que se
imprimen sobre un papel siliconado que se transfire ao tecido con una prancha industrial mediante calor e presión.
Os artigos téxtiles que se empregan son moi variados, domésticos, funcionais, prácticos e decorativos.
6.1.-Coñecementos básicos na estampación textil, estudo dos materiais a
empregar:
*Variedades de pinceis: de cerdas, sintéticos, naturais, planos,
redondos, de cerdas suaves, ríxidas, de diferentes grosores,etc.
*Tipos de pinturas: cores opacos ou transparentes á auga, mezclables
entre sí.
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*Plantillas plásticas de estarcido.
*Tipos de tecidos: algodón, lá, nylon, acrílico.
*Tempos de secado.
*Funcionamento da plancha térmica: temperatura, presión, tempo de
exposición.
*Coñecemento dos distintos tipos de papeis transfer para a estampaxe de
camisetas.
6.2.-Mantenimento dos materiais:
•Limpeza dos pinceis e plantillas, peche correcto dos botes de pintura.
6.3.-Secuenciación:
•Selección da plantilla, colocación e fixación con celo no tecido a
estampar.
•Selección dos pinceis e da pintura a empregar.
•Aplicación da pintura de maneira uniforme.
•Estampaxe manual en toallas, panos de cociña, mantas, albornoces,
zapatillas, etc.
•Fixación da pintura mediante pranchado convencional.
•Colocación correcta do papel transfer na camiseta ou bata de traballo.
•Pranchado térmico de transfers sobre camisetas, etc.
7.-COÑECEMENTOS BÁSICOS APLICADOS Á VENDA DE PRODUCTOS
Tanto para dar saída aos produtos elaborados nos talleres como para sensibilizar e amosar á sociedade xeral as capacidades das persoas con discapacidade intelectual, particípase de maneira regular en feiras e exposicións.
A metodoloxía que se empregará principalmente será o xogo de rol, para
fomentar a participación dos usuarios.
7.1.-Etiquetaxe de productos con adhesivos identificativos de C.O. Pascual
Veiga.
7.2.-Etiquetaxe dos posibles prezos dos productos.
7.3.-Empaquetado dos productos.
7.4.-Inventario dos productos.
7.5.-Rexistro de vendas.
7.6.-Elaboración de facturas.
7.7.-Realización de vendas ficticias e atención ó cliente entre os usuarios.
mediante a técnica de xogo de rol.
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8.-PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
8.1.-Obxectivo
Aprendizase de conductas axeitadas de prevención ante situacións de perigo
no posto de traballo.
8.2.-Contido
- Adopción de posturas de traballo
correctas.
- Orde e limpeza dos materiais.
- Correcto almacenamento dos
materiais.
- Extremalas
precaucións
nas
subidas e baixadas polas escaleiras
de acceso ó traballo.
- Coñecemento dos elementos indispensables nun botiquín e primeiros
auxilios.
- Identificación dos anagramas de advertencia de perigo.
- Localización e manexo de extintores.
- Sinalización das vías de evacuación.
- Vixianza periódica do estado de saúde para evitar contaxios.
- Manexo correcto da prancha térmica e prancha convencional para
evitar queimaduras.
9.- EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL
9.1.-Obxectivo
Introducir ó alumno no coñecemento dos principais problemas ambientais,
tanto a nivel xeral como no ámbito laboral, e a súa aplicación á especialidade
profesional a través do desenvolvemento de boas prácticas ambientais co fin
de conseguir ou desenvolver unha conciencia ambiental e bos hábitos de
comportamento e consumo.
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9.2.-Contidos
- Reciclaxe do cartón, papel e vidrio introducíndoos nos seus
contentores correspondentes.
- Separar os residuos orgánicos dos inorgánicos despois de comer e nas
clases de cociña.
- Facer fincapé no aproveitamento energético.
- Recoñecer e valorar a importancia da auga como recurso
imprescindible fomentando o aforro, o seu uso racional e ecolóxico
- Tomar conciencia de que o ruído tamen é un axente contaminante.
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SERVIZO DE TERAPIA OCUPACIONAL
E
PROGRAMA ENTRENA FUNCIÓN
1.-INTRODUCCIÓN
Entrena Función é un programa
específico de Terapia Ocupacional para
o Centro Ocupacional Pascual Veiga
(C.O. Pascual Veiga), distribuido en dúas
seccións
transversais:
sesións
individuais e grupais. O programa ten
como principal obxectivo atender as
necesidades específicas de cada persoa,
ben sexan sensoriomotoras, cognitivas,
sociais ou de regulación emocional,
para promover o seu desempeño
funcional e maximizar a súa
participación nas actividades da vida diaria e a súa calidade de vida, a través
da utilización de metodoloxía específica e técnicas de Terapia Ocupacional.
O C.O. Pascual Veiga actualmente da servizo a 25 usuarios e usuarias con
DI e idades comprendidas entre os 22 e os 66 anos, con grao de dependencia
entre I e II, e con moi diversos perfis funcionais que ocasionan diferentes
limitacións nas súas actividades da vida diaria.
Para iso, os principais obxectivos do programa Entrena Función son:
2.-OBXECTIVO XERAL
-Promover a autonomía funcional dos adultos con discapacidade
intelectual.
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-Maximizar a participación dos adultos con discapacidade intelectual
nas súas actividades da vida diaria.
-Previr o desenvolvemento de enfermidades relacionadas co
avellentamento prematuro en adultos con discapacidade intelectual.
3.-OBSEXTIVOS ESPECÍFICOS
-Promover as destrezas manipulativas.
-Potenciar a movilidade funcional.
-Reeducar a sensibilidade superficial e profunda.
-Mellorar a secuenciación motora.
-Potenciar as destrezas executivas e a atención, concentración e
memoria.
-Previr o deterioro das destrezas cognitivas.
-Mellorar a planificación e secuenciación.
-Potenciar a autoxestión e autodeterminación.
-Promover as destrezas comunicativas
adaptativas.
-Potenciar a capacidade de regulación emocional, especialmente a
tolerancia ao estrés e a frustración, e a aceptación de límites.
-Diminuir nas conductas socias desadaptativas.
En relación a os obxectivos, as principais áreas de actuación de Entrena
Función son:
•Área sensoriomotora e cognitiva, dirixida á estimulación das destrezas
sensoriomotoras e cognitivas e a prevención do deterioro como resultado do
avellentamento prematuro.
•Área de actividades da vida diaria, dirixida ao entrenamento na autonomía
e independencia nas actividades de autocoidado e participación no fogar.
•Área de habilidades sociais e participación na comunidade, dirixida ao
entrenamento e desenvolvemento de destrezas sociais e emocionais
adaptativas.
Memoria 2020
36

Para iso, empregouse o uso terapéutico de ocupacións e actividades e
métodos preparatorios, deseñando e poñendo en práctica actividades
propositivas e baseadas na ocupación nas que interveñen as destrezas
específicas a entrenar. Os principais enfoques de intervención foron previr,
modificar, compensar e adaptar.
Respecto ao s marcos de referencia clínicos, a práctica guiouse en base
a:
-Marco cognitivo-conductual, deseñando e proporcionando
ambientes facilitadores de comportamentos adaptativos promotores
da xeneralización da aprendizaxe.
-Marco do neurodesenvolvemento, sendo o control motor orientado
a tarefas e a intervención psicomotriz as principais técnicas de
intervención. Facilitouse un reaprendizaxe sensoriomotor orientado a
actividades específicas a través do entrenamento en estratexias para a
realización de movementos funcionalmente útiles, estimulando
constantemente compoñentes psicomotores a través do movemento
e as sensacións.
As principais técnicas empregadas durante o programa son:
-Intervención basada na persoa e graduación da actividade.
-Aprendizaxe sen errores.
-Traballo por obxectivos.
-Simulación ou role-playing.
-Resolución de problemas e toma de decisións.
-Psicoeducación e exposición.
A práctica clínica de Terapia Ocupacional no C.O. Pascual Veiga, ademáis,
baséase na aplicación do razonamento clínico e dos principios de
aprendizaxe psicomotor, utilizando estratexias baseadas na Teoría dos
Sistemas Dinámicos para fomentar a transferencia do aprendizaxe cando
sexa posible, e a retención deste naqueles casos nos que non sexa posible
asegurar a transferencia.
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ANEXO II
TELETRABALLO
RECURSOS Proporcionados polo Equipo Técnico
Actividades de Activación Física-Funcional

+160

Actividades de Estimulación Cognitiva

+100

Actividades de Agudeza Visual

+20

Retos de Actividades da Vida Diaria

+20

Sesións de Participación Social

+100

Chamadas e Video-Chamadas

+540

Infografías Hixiénico/Sanitarias

+17

Ligazóns de Música

+20

Relaxación -Dossier con recomendacións e ligazóns musicais

1

Recepción e Corrección de Tarefas enviadas polas Pesoas Usuarias
Vídeos Realizando as Actividades

+700

Fotos dos seus Cadernos coas Tarefas

+200

Audios

+60
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ANEXO III

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

►SERVIZO DE ATENCIÓN SOCIO-FAMILIAR
►ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL
►EDUCACIÓN FÍSICA – PROXECTO MÓVETE PASCUAL
►EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
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►SERVIZO DE ATENCIÓN SOCIO-FAMILIAR

O Centro Ocupacional Pascual Veiga conta cun servizo sociofamiliar cuxas
funcions son:
1.-Informar a Familias
Un obxectivo importante do Centro Ocupacional é
informar ás familias dos usuarios de:
•Axudas e subvencións.
•Actividades no Centro e outros servizos
comunitarios.
•Horarios.
•Vacacións e saídas programadas.
•Variacións de última hora.
2.-Orientación de Familias
Este é un servizo encargado de orientar ás familias dos usuarios sobre
procedementos a seguir nas distintas situacións que se poidan presentar no
núcleo familiar e que directa ou indirectamente se vexa afectado o usuario.
3.-Comunicación Centro- Familias
Primordial é a comunicación bidireccional entre o Centro Ocupacional e as
familias dos usuarios. Neste sentido destacar:
•Situación do usuario na súa formación.
•Situación do usuario a nivel emocional.
•Modificación de datos (Grao de minusvalía, Incapacitación do
usuario, etc.)
•Situación médica (cambio de medicamentos, enfermedades, etc).
•Situación do usuario en materia pre-laboral.
•Vacacións, saídas programadas, variacións.
•Incidencias.
4.-Elaboración de fichas e documentación familiar
Elaboración de programas individuais e fichas familiares ademais de toda a
documentación necesaria para calqueira tipo de solicitude.
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5.-Información a posibles novos usuarios e as súas familias
Informar sobre os servizos que ofrece o Centro Ocupacional, obxectivos e
profesionais que traballan directamente co usuario, ás familias que soliciten
información para a entrada do seu familiar no Centro Ocupacional aclarando
calquera tipo de dúbida que poidan ter.

►ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL
A súa finalidade é potenciar a imaxinación, fomentar a participación social,
clarificar e actualizar valores humanos e de convivencia e conseguir o benestar
e desenvolvemento das capacidades da persoa con discapacidade.
Actividade creativa: (convenio con AIND- Asociación para a integración e
normalización da discapacidade)
O seu obxectivo é que os alumnos poidan expresar as súas percepcións,
emocións, sentimentos, gustos... a través da devandita actividade. Perséguese
espertar a curiosidade, estimular a imaxinación, ampliar a expresividade,
mellorar a comunicación e o saber situarse no mundo, entender as relacións
que existen entre as cousas, gañar seguridade, aprecio de se mesmo ante sí e
ante os demais, saberse non inútiles senón productivos.
Costura básica: (convenio con AIND)
Trátase de aprender pequenas técnicas de costura que permitan adquirir unhas
maiores cotas de autonomía e independencia. Clases dunha hora e media á
semana nas que se ensina a coser, ganchillar, calcetar, bordar... Ao mesmo
tempo preténdese ensinar outra forma de entretemento para ocupar o tempo
libre.
Informática básica: (convenio con AIND)
O obxectivo é aprender nocións básicas sobre o uso e manexo do computador
e as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías.
Teatro: (convenio con AIND)
Perséguese o desenvolvemento da capacidade expresiva do corpo a través da
interpretación, buscando, por unha banda, a sinxeleza e espontaneidade, o
desenvolvemento da imaxinación, o aproveitamento da xestualidade e, por
outro, o axudar a non pronunciar simplemente palabras, senón a vivir o seu
contido.
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Manualidades: (convenio con AIND)
Trátase de traballar a habilidade e destreza manual a través da elaboración de
traballos en macramé, papel maché, cartón, cartulina, vimbia…
Taller de relaxación:
Búsqueda do equilibrio entre o físico e o mental mediante estados de
relaxación e estimulación a través de exercicios de toma de conciencia corporal,
de respiración, contemplación e visualización, auto-masaxe, musicoterapia,
aromaterapia, etc.
Taller de decoupage:
Consiste na decoración de distintas superficies, como vidrio, madera, latón ou
velas aplicándolles papel ou tela e barnizando varias veces despois, hasta que
quedan perfectamente integrados, parecendo que están pintados.
Actividade deportiva. Natación:
O obxectivo de practicar un deporte é o de fomentar hábitos saudables e
o uso do tempo libre de forma constructiva. A natación é un deporte moi
completo e o máis importante, de baixo impacto. Esta actividade desenrrólase
no “Complexo Deportivo A Sardiñeira”
Psicomotricidade: (convenio con AIND)
Estiramentos, mobilización articular, motricidade grosa, propiocepción,
imaxe corporal, lateralidade, equilibrio, relaxación, tonificación,
competitividade, coordinación….
Taller de lectoescritura: (convenio con AIND)
Reforzo das habilidades de lectoescritura adquiridas con anterioridade.
Baile Moderno: (convenio con AIND)
Promóvese a expresión libre do corpo, os sentimentos e as emocións, así
como, a coordinación, o ritmo, a flexibilidade e a disciplina que conleva a
danza.
Canto: (convenio con AIND)
O canto estimula a súa concentración e memoria, mellora as súas
capacidades vocais e auditivas. Os usuarios e usuarias transforman
momentos de estrés, tensión ou ansiedade nun ambiente máis tranquilo e
relaxado. Aprenden a expresarse mellor.
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►PROGRAMA MÓVETE PASCUAL
Presentación
Este proxecto nace da ilusión das educadoras e
educadores do Centro Ocupacional Pascual Veiga por
mellorar as condicións físicas das nosas usuarias e
usuarios, persoas adultas con discapacidade intelectual.
Ademáis buscamos novos aprendizaxes e situacións que
motiven e axuden a mellorar a súa calidade de vida.
Para iso reforzaremos o traballo xa iniciado na adquisición de hábitos de vida
saudables, coa contratación dos servizos dun técnico especialista en
actividades físicas e deportivas, que acompañará ao nosos usuarios na práctica
deportiva.
Neste proxecto, deporte e participación ciudadana irán da man. Facendo uso
de instalacións deportivas do noso entorno, participación en carreiras e
eventos deportivos da nosa cidade... Con iso buscamos unha maior integración
social das persoas con discapacidade.
BASES CONTEXTUAIS DO PROXECTO
2.FINALIDADES
A actividade física e o deporte son básicos para a obtención dunha boa
calidade de vida e é un dos medios para alcanzar o pleno desenvolvemento
persoal.
Para conseguir esta calidade de vida as actividades que se desenvolvan
deben estar orientadas a xerar aficións e intereses perdurables no futuro
procurando a súa continuidade.
Para isto hai que tomar conciencia de que é o que se quere facer, o que
implica un adecuado coñecemento dun mesmo e do seu entorno ademáis de
desenrrollar procesos cognitivos para identificar as actividades que maior
satisfacción pueden xerar.
Hai que buscar que as persoas con discapacidade intelectual sintan a
necesidade de autorrealizarse, que sexan conscientes das súas habilidades
e capacidades.
Debemos lograr que teñan o maior número de experiencias deportivas e
lúdicas, ao mesmo tempo que vivencien e entendan o “éxito e o fracaso”,
diferentes roles nun grupo, etc.
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Búscase na participación activa das persoas con discapacidade intelectual
na xeración de tecido social e deportivo, que lles leve a mellorar a súa calidade
de vida.
2. CONTEXTO
O estudo da realidade define os proxectos. No noso caso, o Centro
representa unha parte importante do día a día dun grupo de presoas adultas
con discapacidade intelectual.
Na actualidade o avellentamento e a falta de oportunidades conforman
varios dos aspectos que favorecen ou perxudican o desenvolvemento
adecuado da súa autonomía física.
Existe numerosa evidencia que demostra que a práctica de actividade
física en adultos con discapacidade intelectual, presenta índices máis baixos
en relación á poboación xeral no mesmo rango de idade.
Os comportamentos sedentarios supoñen o aumento da probabilidade
de desenvolvemento de enfermidades crónicas que aceleran o proceso
natural de envellecemento.
As persoas con discapacidade intelectual, en ocasións, atópanse con
dificultades no acceso a programas de exercicio, o cal vese agravado en
personas adultas (situación vital na que se engade a mesma progresiva das
capacidades físicas: coordinación, flexibilidade, forza, resistencia, velocidade)
Todas estas capacidades son, ademáis, necesarias para o
desenvolvemento das Actividades da Vida Diaria.
Polo tanto, un programa de exercicio implica melloras a nivel de aparato
locomotor, cardiovascular, respiratorio, endocrino-metabólico e inmunolóxico,
así como a nivel psicosocial. Esta mellora nas capacidades físicas permitirá, polo
tanto, un mellor desenvolvemento de actividades funcionais.
3.ORIXE – ANTECEDENTES
A Asociación Pascual Veiga é unha entidade sen ánimo de lucro que se
constitúe no ano 1991 como necesidade de dar saída á problemática situación
da post-escolarización de rapaces e rapazas con dicapacidade intelectual. Nace
así o Centro Ocupacional Pascual Veiga, que é un servizo que utiliza o traballo
e a terapia ocupacional como medio para fomentar o desenvolvemento
persoal e social das persoas con discapacidade.
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Dentro da labor que, como se mencionou anteriormente, vense realizando
con persoas con discapacidad intelectual no Centro Ocupacional, detectouse
que a realización de actividades ocupacionais concretas, ainda que
fundamentais e necesarias para promover a integración social das personas
con discapacidade, non son suficientes para evitar o deterioro cognitivo que
se observa en moitas delas, nen para lograr a plena integración nunha
sociedade que evoluciona e e cambia de forma constante. Esta realidade, así
como a necesidade de novos apoios, faise máis evidente na medida en que a
idade dos usuarios do Centro Ocupacional vai aumentando.
Cremos que a conceptualización da realidade vai influir na percepción que
temos sobre o papel que xogan as persoas con discapacidade na nosa
sociedade. Dende este punto de vista , o Centro dende os seus inicios até a
actualidade foi evolucionando e incorporando novas conceptualizacións que
actuaban sobre a discapacidade: modelos de apoios, autodeterminación,
calidade de vida, accesibilidade universal, diseño para todos, etc., constitúen
un novo modo de entender a discapacidade e o que é máis importante, deles
derivanse implicacións nos ámbitos educativos, laborais e sociais. Cambio nas
organizacións e os servicios de atención ás persoas con discapacidade. Son
estas implicacións e cambios os que nos levan a avanzar hacia novas metas,
obxectivos e proxectos para a atención dos usuarios e usuarias do Centro.
DEFINICIÓN DO PROXECTO
4. DESTINATARIOS
Usuarios e usuarias do Centro Ocupacional Pascual Veiga.Actualmente son
25 persoas adultas, 19 mulleres e 6 homes de entre 25 e 66 anos.
Como se apuntaba en anteriores epígrafes, a realización do presente proxecto
ten moito que ver co proceso de avellentamento que actualmente está
afectando a un significativo número de persoas con discapacidade intelectual.
Constitúe unha problemática social emerxente que se producíu como
consecuencia do aumento da esperanza de vida entre esta poboación e que
non se prevía en épocas recentes, isto debido, a noso entender, a que tanto o
evellentamento como a discapacidade son construtos multidimensionais que
engloban aspectos biolóxicos, psicolóxicos e sociais.

Memoria 2020
45

Estes constructos interactúan nun proceso relacionado, as características
propias do proceso de discapacidade ao longo do ciclo vital das persoas e da
atención planteada a esta poboación nas últimas décadas.
5.OBXECTIVOS
OBXECTIVOS XERAIS:
• Descubrir os intereses das persoas con discapacidade intelectual en
relación co deporte a través de sesións semanais de capacitación
técnica.
• Desenvolver habilidades e destrezas para poder deseñar actividades
multideportivas autoxestionadas en función das súas preferencias e
aficcións. En definitiva, que os beneficiarios podan practicar deporte en
clubs deportivos, cos apoios necesarios.
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:
• Desenvolver el tono muscular a través do xogo nunha atmósfera sá,
alegre e dinámica.
•

Adquirir reflexos rápidos e seguros mediante a educación do aparato
neuromuscular e sensorial.

•

Correxir as posibles desviacións da columna vertebral e de posturas
deficientes.

•

Educar e deenrrolar o aparato respiratorio.

•

Aumentar a capacidade motriz estreitamente relacionada co
desenvolvemento da intelixencia e en especial da linguaxe. Os
movementos ximnásticos preparan o camiño a outros máis
restrinxidos (traballos manuais, debullo, pintura, etc) e constitúen
exercicios preparatorios da actividade intelectual.

•

Desenvolver a capacidade de atención.

• Favorecer a autoestima, a motivación e a capacidade de
autosuperacción.
Favorecer a autonomía e a toma de decisións.
• Potenciar a capacidade de interacción e sociabilización.
• Fomentar relacións de cooperación e reciprocidade.
• Mellorar ou manteer, as capacidades e habilidades físicas básicas.
•

Memoria 2020
46

• Resolver situacións motrices básicas dando prioridade á toma de
decisións.
• Previr o sedentarismo, mantendo a función muscular e evitando a súa
atrofia.
• Promover unha cultura maior actividade física buscando a súa
extrapolación fora de dito programa.
6.DIMENSIÓNS
Dimensión sensorial:
- Incrementar a percepción de cálculo e estimación de distancias,
posicións, etc.
- Desenvolver as funcións discriminativas perceptivas.
Dimensión cognitiva:
- Progresar nas nocións de conservación, asociación, clasificación, etc.
- Desenvolver a capacidade de relación de aspectos intelectuais.
Dimensión afectiva:
- Potenciar a capacidade de interacción.
- Lograr comunicar e compartir estados de ánimo
Dimensión comunicativa:
- Incrementar a capacidade comunicativa, desenvolvendo o dominio
corporal.
- Aprender a interpretar a comunicación motriz que aportan os demáis.
Dimensión sexual:
- Afianzar a comprensión e respeto das condicións motrices e mentais
do sexo diferente.
- Comprender as funcións dos roles sexuales en la sociedad priorizando
la relación afectiva con la persona.
Dimensión da saúde:
- Progresar no cuidado e na protección persoal.
- Favorecer o benestar físico.
- Adquirir e consolidar actitudes positivas e saudables.
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- Descubrir os límites e posibilidades persoais.
Dimensión moral:
- Fomentar relacións de cooperación e reciprocidade.
- Consolidar comportamentos derivados da reflexión ética persoal.
- Desenvolver o autocontrol.
Dimensión social:
- Establecer relacións positivas e enriquecedoras cos demáis:
interacción, participación, solidaridade.
- Incrementar a capacidade de situarse na perspectiva do outro.
- Ampliar hábitos sociais tanto posturais, xestuais, etc., adecuados á
situación.
Dimensión creativa:
- Fomentar a creatividade motriz e a iniciativa persoal no movemento e
no comportamiento.
- Flexibilizar as estructuras comportamentais físicas e mentais do
movemento.
7.LÍNEAS ESTRATÉXICAS
Este proxecto é unha proposta grupal na que se plantexan unha serie de
iniciativas supeditadas á capacidade de consenso, negociación e participación
por parte dos usuarios dos mesmos. Por todo iso debemos investigar as súas
demandas e expectativas para que as actividades resulten exitosas e eles
formen parte activa no deseño de cada unha. En función do dito, realizaranse
dous grupos para facilitar a actuación con eles.
A metodoloxía estará basada na creación de ambientes de aprendizaxe,
nos que se elaborarán propostas de espazos, material, xogos, aparatos e
tempos, encaminadas ao descubrimento, por parte do usuario, do
movemento eficaz, satisfactorio e áxil.
Utilizaremos principalmente, e tendo en conta o tipo de contido, as
seguintes técnicas de ensinanza:
- Instrucción directa, fundamentalmente para a información aos
usuarios/as de normas, condicións, actividades e propostas que
deberán realizar.
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- Descubrimento guiado, a través dunha serie de propostas de xogo libre
con pautas como eixo de aprendizaxe.
- Resolución de problemas, que servirá de base para que o usuario/a
descubra a súa propia autonomía nas tarefas, dinámicas e no
movemento.
8.ORGANIZACIÓN DO TRABALLO
A interdisciplinariedade é unha necesidade crecente que permitirá alcanzar
con éxito os obxectivos propostos. Por iso, propoñemos reunións periódicas co
técnico especialista en actividades físicas e deportivas.
Con estas reunións de carácter interdisciplinar perséguense obxectivos tales
como:
•Propoñer en común aspectos que surdan nas actividades desenvolvidas.
•Coñecemiento profundo das necesidades e capacidades dos usuarios.
•Coordinación para un óptimo rendemento nos recursos.
•Facer posible a xeneralización das aprendizaxes ás súas vidas cotiás.
PRODUCCIÓN DO PROXECTO
9.PLANIFICACIÓN
Este proxecto está pensado para ser desenvolvido entre os meses de
Xaneiro a Decembro de 2020.
De Xaneiro a Xuño e de Outubro a Decembro estableceránse dúas sesións
semanais dunha hora e media por grupo, xa que a consolidación e o dominio
das habilidades ensinadas precisan dunha actuación continua
O horario das sesións será polas mañáns.
Durante todo o ano, incluidos os meses de verán aproveitarase para
participar en carreiras populares, eventos deportivos de interese na cidade e
talleres puntuais.
A distribución horaria establecida poderá contemplar modificacións en
función das características e necesidades de cada actividade, así como do
Centro Ocupacional Pascual Veiga e do técnico especialista en actividades
físicas e deportivas.
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En principio contémplanse 5 reunións do técnico co equipo do Centro
Ocupacional Pascual Veiga, unha reunión de inicio, unha reunión final e unha
reunión de avalición por trimestre, para o coñecemento profundo das
habilidades e necesidades dos/as usuarios/as, o replantexamento de
obxectivos, poñer en común aspectos que xurdan nas sesións realizadas e
coordinación para un aproveitamento eficaz dos recursos.
Contemplase realizar a maiores todalas reunións necesarias para garantizar
o bó desenvolvemento do proxecto.
Unha vez recuperada a atención presencial e dada a excepcional situación que estamos vivindo, en plena pandemia provocada pola COVID 19,
vímonos limitados pola normativa que nos prohibe a saída dos propios usuarios e usuarias do Centro Ocupacional, polo que nos vimos na obriga de
acotar as nosas actuacións, e adaptar todas as sesións para desenvolvelas
nunha das salas do Centro, e empregando o mínimo material para que as
persoas usuarias non tivesen que compartilo.
Esta actividade realizouse diariamente en horario de 15,00 a 17,00h. durante os meses de outubro a decembro.
Material do que se dispuxo:
-Aros.
-Picas
-Conos.
-Colchonetas.
-Pelotas de goma-espuma.
10.RECURSOS HUMANOS
O Centro Ocupacional Pascual Veiga conta cun equipo técnico
conformado por:
3 Tituladas de Nivel 2
1 Técnico Educativo
2 Terapeutas Ocupacionais
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Para desenvolver este proxecto contratáronse os servizos dun técnico
especialista en actividades físicas e deportivas.
11.COMUNICACIÓN
Toda a información do prxyecto enviarase a todalas familias dos/as usuarios/as
do Centro Ocupacional.
As visitas das familias concertaranse a través do Centro Ocupacional.
O Centro Ocupacional poñerá información de carácter xeral sobre o proxecto
na súa web e nos paneis de información da entrada do taller ocupacional.
O equipo poderá valorar a posibilidade de tomar fotos ou vídeos das sesións a
modo de rexistro. Así como tamén para pequenas publicacións de seguimento.
12.REQUISITOS INFRAESTRUCTURAIS E TÉCNICOS
– En principio as sesións desenvolveranse nas instalacións deportivas do
Centro Social Sagrada Familial na rúa Sagrada Familia número 26 baixo,
posto que é un centro moi económico, cercano ao Centro Ocupacional e
que dispón de salas adecuadas ao número de participantes e actividades a
desenvolver.
– Posto que este proxecto busca descubrir os intereses dos nosos
usuarios en relación co deporte tamén se valorarán outros centros que se
adpaten ás novas necesidades da actividade e dos/as usuarios/as, que
puedan xurdir.
– Recursos materiais:
*Equipamento e material deportivo diverso.
*Material de fitness e musculación.
*Roupa deportiva (Camisetas, pantalóns curtos, sudadeiras e chándals).
13.ASPECTOS XURÍDICOS
• A todas as familias e participantes do proxecto fatilitaráselles un
formulario para a autorización das salídas e outro formulario para a
autorización de gravación de imaxe e voz para finalidades terapeuticas.
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►EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
1.XUSTIFICACIÓN

Segundo a Convención de Nacións Unidas sobre os Dereitos das Persoas
con Discapacidade (adoptada por España no ano 2008), as persoas con
discapacidade intelectual teñen dereito á prevención e protección ante a
explotación, violencia e abuso a través da información e da educación,
ademais de poder desenvolver todo o seu potencial, aumentar a súa
autoestima e aprender habilidades para a vida e desenvolmento social con
participación plena en igualdade como membros da comunidade. Polo tanto
consideramos que a educación afectiva e sexual é un dereito e unha
necesidade, xa que a sexualidade é unha parte fundamental da nosa
personalidade, imprescindible para poder acadar a integración,
normalización e unha axeitada calidade de vida. A sexualidade e a
afectividade son partes fundamentais de todas a persoas que como seres
sociais se relacionan cos demais.
Ter unha discapacidade intelectual non implica necesariamente ter
discapacidade emocional, polo que en principio nada debería impedir o
desenvolvemento da capacidade emocional e da sexualidade que cada
persoa poida asumir. Ter relacións afectivas sás é unha base fundamental
para o benestar emocional e social dos individuos.
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Dende o Modelo de Calidade de Vida de Miguel Ángel Verdugo, a
Educación Sexual contribúe a sete aspectos:
1. Benestar Emocional: Contribúe ao benestar e mellora a autoestima.
2. Relacións Interpersonais: Facilita o establecemento de relación
interpersonais sás, maduras e satisfactorias.
3. Desenvolvemento Persoal: Mellora a competencia persoal e a conducta
adaptativa.
4. Benestar Físico: Fomenta a saúde física e evita factores de risco.
5. Autodeterminación: Convida a xerar conductas de autodeterminación,
que podan elexir, manifestar desexos, comunicar conductas non desexadas.
6. Inclusión Social: Permite desenvolver roles máis acordes á demanda
social.
7. Dereitos: A saúde como dereito fundamental de todo ser humano.
2.RECURSOS
Medios Técnicos
Aula con mobiliario móvil, ordenador, televisión, tablets, fotografías,
debuxos, bolígrafos, lápices de cores, folios, cartulinas, puzzles,
quebracabezas, fichas con siluetas humanas, fichas órganos sexuais
masculinos e femininos, pizarra, etc.
Medios Persoais
Equipo profesional integrado polas educadoras e terapeutas do Centro
Ocupacional Pascual Veiga.
3.METODOLOXÍA
Grupal ou individual según proceda, activa, participativa, lúdica e
divertida.
A organización será en círculo para fomentar a interación, a participación
e os debates en grupo. Realizaranse nun espazo amplo e flexible.
Previo á realización do taller formaranse dous grupos de traballo tendo
en conta o nivel intelectual, así como as necesidades e intereses das
persoas destinatarias da intervención. Os grupos non superarán os 7-8
usuarios.
No taller seguirase unha metodoloxía fundamentalmente participativa,
na que os participantes serán os protagonistas da súa aprendizaxe.
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Facilitaráselles un cuestionario para que fagan as súas aportacións,
indiquen as súas experiencias e coñecementos, e así participen activamente
no desenvolvemento dos contidos, adaptándose estes últimos ás
necesidades e coñecementos do grupo.
4.OBXECTIVOS
Os obxectivos da Educación Sexual, dende o Feito Sexual Humano e dende
o dereito á inclusión social e normalización son:
•COÑECERSE:
*Aprender como se é e como se funciona como home e muller.
*Aprender como son e como funcionan outros homes e outras mulleres, e
que non son exactamente iguais a un, aprender as diferencias e as
peculiaridades.
*Aprender do corpo e dos cambios.
•ACEPTARSE:
*Estar a gusto como home ou como muller.
*Sentir que se merece a pena, que se é digno de ser querido ou querida.
*Saberse único e peculiar, nen mellor nen peor que o resto.
•
EXPRESARSE de modo satisfactorio
*Satisfación, non só exaculación ou orgasmos.
*O que se fai, que non dé probemas, que nin moleste, nin lle molesten.
*Cada persoa e distinta, distintas expresións, distintas necesidades.
¿Qué trataremos de acadar?:
•Que os nosos usuarios e usuarias se desenvolvan de maneira integral.
•Que aprendan a coñecerse, a saber como son e como funcionan os seus
corpos.
•Que se acepten, que se sintan valorados/as e aceptados/as tal e como son.
•Que se relacionen axeitadamente coas persoas que lles rodean.
•Máis naturalidade á hora de falar de sexualidade e sexo.
•Unha utilización da terminoloxía respectuosa e axeitada (órganos sexuais,
orientacións sexuais).
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•Incorporar un vocabulario preciso en relación á sexualidade, exento de
connotacións sexistas e moralistas.
•Ser máis tolerantes coas diferentes formas de vivir a sexualidade.
•Que se expresen libremente e con respecto sobre o afecto e o sexo.
•Identificar e recoñecer os sentimentos dos demais.
•Aprender a recoñecer situacións de risco. Favorecer o sentido da
responsabilidade fronte ás demais persoas e fronte ás consecuencias do
propio comportamento sexual.
•Adoptar roles de xénero que non impliquen discriminación o explotación
dun sexo por parte doutro, ou co mesmo (homofobia).
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11.MEMORIA GRÁFICA

3ª Edición:Arte e Saúde“ na Fundación Mª José Jove, Asociación Participa

Concerto Didáctico
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Visita á Fundación Luís Seoane

Carreira Virtual ENKI
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Celebración do día da Discapacidade
“Baixo o Mesmo Paraugas“ e Lectura do Manifesto
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Pintado de gasas para bebés-Plan de Natalidade da Xunta de Galicia
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Encadernación de Libros para a Biblioteca da USC
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Exercitando a Motricidade Fina na Casa-Confinamento

Exercicio Físico na Casa-Confinamento
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Exercicio Físico na Casa-Confinamento

Traballando nas Rutinas Diarias-Confinamento
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Algunhas das Tarefas Realizadas polas Persoas Usuarias-Confinamento

Traballando a HVD- Confinamento
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Algúns dos Cartaces Informativos para a Prevención da Covid-19
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