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1. VISIÓN XERAL 
 

A Fundación  ADCOR  é unha organización sen ánimo de lucro adicada a mellorar a vida das persoas 

adultas con dependencia. 

 

Dende o ano 1996 a  Fundación  ADCOR  leva a cabo distintos  proxectos cuxos fins están cualificados 

como de interese social pola  Lei 49/2002, Lei 50/2002 e Lei 7/1993 de Fundacións de Interese Galego.  O 

obxecto de todos os proxectos que realiza é o cumprimento do fin social da entidade. 

 

PADROADO 

 

O Padroado da Fundación  ADCOR é o seu máximo órgano de goberno e exerce a súa representación. A 

súa función principal consiste en gobernar e administrar a Fundación, sen prexuízo das funcións delegadas 

aos órganos de xestión.   

 

No ano 2017 estaba composto polos seguintes membros: 

 

Presidente. Concelleira de Servizos Sociaiss. Concello de A Coruña. 

Vicepresidente. Representante do A.P.A. do Centro de Educación Especial Santiago Apóstol. 

Vogal. Representante do A.P.A. do Centro de Educación Especial Santiago Apóstol. 

Vogal. Representante de Compañía de Tranvías de La Coruña S.A. 

Vogal. Representante de Hijos de Rivera S. A. 

Vogal. Representante de GADISA 

Vogal. Representante de Supervisión y Control S.A. 

Vogal. Representante da Asociación de Usuarios de Fundación ADCOR 

Vogal. Representante da Asociación de Usuarios de Fundación ADCOR 

 

Secretario.  

 

SERVIZOS PRESTADOS 

 

Co obxecto de prestar atención ao colectivo das persoas con dependencia desenvólvense os seguintes 

servizos: S. de Información, Orientación e Asesoramento, S. de Formación, S. de Emprego, S. de Lecer, S. 

de Vivenda, S. Residencial Terceira Idade e  S.Residencial Discapacidade 
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2.  DESTINARI@S 
 

 

Requisitos específicos por centros: 

 

Centros Ocupacionais. Persoas con discapacidade intelectual que polo seu grao de competencia e 

autonomía son susceptibles de integrarse nun réxime laboral ou ocupacional.  Persoas en cuxo certificado 

de minusvalía non consta a necesidade de axuda a terceira persoa. 

 

Centro de Día. Persoas con discapacidade intelectual cuxo grao de minusvalía funcional lles dificulte a 

medio prazo a súa incorporación nunha dinámica de tipo laboral ou ocupacional. Persoas en cuxo 

certificado de minusvalía consta a necesidade de axuda a terceira persoa. 

 

Pisos Tutelados: Persoas con discapacidade intelectual con autonomía persoal, de mobilidade e axuste  

conductual. 

 

Servizo Residencial Terceira Idade: Persoas maiores de 60 anos. 

 

Servizo Residencial Discapacidade Intelectual: Persoas con discapacidade  intelectual con apoio 

límite ou intermitente, que por razóns sociais ou familiares, teñen dificultades para unha 

integración familiar normalizada ou porque a distancia xeográfica lles impide a súa atención nun 

servizo de atención diúrna.  
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1.  POBOACIÓN ATENDIDA  DURANTE 2.01711 

 

DISCAPACIDADE  
 

 

POBOACIÓN ATENDIDA DURANTE 2017* 

 

A poboación atendida pola Fundación  Adcor durante este ano reflíctese na seguinte táboa: 

 

Total persoas atendidas 173 

Intervención  118 

Demandas recibidas 46 

Casos novos (en Centros) 17 

Casos pechados (baixas) 9 

Centro Especial de Emprego 14 

Empleo Externo 1 

Listaxe de espera  9 

Socios Externos Lecer 8 

  

 

*Datos para todos os servicios. 

 

O  total de persoas atendidas é o resultado de sumar:  

▪ Os casos que pasaron por intervención ao longo do ano (118)   

▪ As demandas recibidas (46)   

▪ As demandas que se atopan na listaxe de espera (9). 

 

As demandas chégannos remitidas polas seguintes fontes:  

 

Outras entidades de atención a personas con discapacidade  16 % 

Fontes diversas e divulgación propia da entidade         16 % 

Administración       40 % 

Servizos Sociais de Base      22 % 

Equipos de Orientación Escolar     0 % 

Profesionais Independentes      2 % 

Familiares de usuarios      2 % 

Descoñecida        2 % 

                                                 
1 * Datos para todos los servicios. 
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Os casos en intervención indicados (118) inclúen todos os que pasaron ao longo do ano por 

Centros Ocupacionais, Centro de Día, Emprego ou Servizos Residenciais. Isto inclúe casos novos 

e pechados. 

Este ano houbo 11 incorporacións no Servizo Residencial, pero hai que destacar que 6 foron 

para estancias temporais, no  C. O. Simón Bolívar houbo 2 incorporacións, sendo unha delas 

unha persoa que previamente ingresara no Servizo Residencial con estancia temporal, no  C.O.  

Enrique  Dequidt houbo 4 incorporacións, aínda que unha persoa xa era socia do Clube de 

Lecer previamente ao seu ingreso, por último no Centro de Día houbo 1 incorporación.  

Con respecto ás baixas este ano producíronse 1 no Centro de Día,  3 no  C. O.  Enrique  Dequidt, 

1 no  C. O. Simón Bolívar pero que segue de alta no Servizo de Lecer, 1 en Pisos tutelados pero 

que continuou en Centro Ocupacional, e 6 no Servizo Residencial, das cales 1 era unha praza 

estable e 5 eran estancias temporais e unha destas últimas continuou de alta no Centro 

Ocupacional. 

 

DESTINATARIOS 

 

Dacordo á normativa vixente os nosos usuarios ingresan nun tipo ou outro de centro segundo o seu 

Certificado de Discapacidade, se este determina que ten recoñecida a axuda de terceira persoa 

debe ingresar nun Centro de Día, pola contra se non a ten recoñecida ingresará nun Centro 

Ocupacional, polo que a nosa gráfica reflicte esta realidade, acorde ás prazas que se ofertan dende 

a entidade, desta maneira o 76% dos nosos usuarios non a teñen recoñecida, fronte ao 24 % que sí. 

 

Con respecto á idade, destáca que a pesar do envellecemento da nosa poboación usuaria seguimos 

mantendo un amplo 37% de persoas menores de 34 anos, das que un 5% das mesmas son xente 

entre 18 e 24 anos. 

Na outra banda sitúase o 6% de poboación, cunha idade igual ou superior aos 55 anos. 
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24%

76%

TIPO DISCAPACIDADE

D.I. con ayuda 3ª persona D.I. sin ayuda 3ª persona

 

 

5%

31%

33%

25%

6%

0%
IDADE

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 o mas

 

 

USUARIOS ATENDIDOS EN CENTROS/SERVIZOS 

 

 Total usuari@s 

durante o 2017* 

Total usuari@s 

a 31/12/17* 

Centro Ocupacional Enrique Dequidt (CO1) 43 40 

Centro Ocupacional Simón Bolívar (CO2) 38 37 

Centro de Día 17 16 

Centro Especial de Emprego e Emprego Externo 20 16 

Piso Tutelado 9 8 

Centro Residencial 26 19 

Servizo de Lecer-Socios externos 8 8 

TOTAL CENTROS 137 123 
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• Na suma total hai que ter en conta as seguintes consideracións (para non duplicar  usuari@ 

s que utilizasen diversos servizos ao longo do ano, simultaneamente ou en momentos 

distintos):  

- No Centro Especial de Emprego e Emprego Externo hai 4 usuarios que están a 

media xornada no Centro Ocupacional e 2 que ao longo do ano estiveron no Centro 

Especial de Emprego e no Centro Ocupacional. 

- Os usuarios dos Pisos Tutelados e  9 usuarios do Centro Residencial son usuarios 

de distintos Centros da entidade. 

 

Si  (Servicio de Información, Orientación e Asesoramento) 

ANÁLISE DEMANDA 

 

A análise da demanda déixanos os seguintes datos, por unha banda a porcentaxe do 49% da 

demanda positiva, na que se inclúe aquelas persoas que realizaron tramítetes de ingreso e foron 

alta nalgún servizo ou ben están na listaxe de espera. Este ano houbo 17 altas nos centros, 

maioritariamente no Servizo de Residencia onde dispoñemos de varias prazas privadas vacantes e 

temos demanda de respiros familiares. A lista de espera das prazas con contrato da Xunta de 

Galicia  xestiónaas ela mesma, polo que é cada vez máis habitual que as persoas soliciten 

directamente a praza a través da  Consellería competente e non no noso servizo de información. 

Non por iso o Servizo de Información deixa de ter menos demanda, pero si que en múltiples 

ocasións nos atopamos con usuarios que  por non cumprir os requisitos de acceso para as prazas 

de contrato non podemos incorporalos á nosa listaxe de espera. 

 

Con respecto á demanda negativa, reflicte tanto as persoas que tivemos que derivar a outras 

entidades, por non ser o recurso máis adecuado ao seu caso ou tamén por non se adecuar a súa 

demanda aos servizos ofrecidos pola Fundación, e tamén aquelas persoas que a pesares de que a 

Xunta de Galicia lles ofrece o servizo solicitado deciden declinar o ingreso. 

Tamén se rexistran contactos telemáticos solicitando información xeral sobre a entidade por parte 

doutras institucións para posibles casos que poidan ser susceptibles dos nosos servizos no futuro. 

 

Esta é a  análise correspondente:  
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49%

35%

9% 7%

ANÁLISE DEMANDA

VALORACIÓN POSITIVA VALORACIÓN NEGATIVA

SIN RESPUESTA INFORMACIÓN TELEFÓNICA

 

 

Valoración positiva: 21 casos    

- 3 na listaxe de espera 

- 18 persoas foron alta nalgún servizo da entidade 

Valoración negativa: 15 casos 

- 6 casos derivados a outros recursos por non cumplires os requisitos de acceso ou non se adecuar 

a demanda aos nosos servizos. 

- 2 casos que adxudican a plaza pero non interesa o servizo. 

- 7 casos teñen pendente algún trámite para acceder aos servizos. 

Sen resposta: 4 casos 

- 4  casos nos que o servizo se adecua pero deciden non continuar co proceso de valoración 

 

Información xeral telefónica ou telemática: 3 casos 
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TERCEIRA IDADE. 
 

POBOACIÓN ATENDIDA DURANTE 2017* 

 

A poboación atendida po-la Fundación Adcor durante este ano reflíctese na seguinte táboa. 

 

Demandas recibidas 113 

Casos novos  8 

Casos pechados (baixas) 8 

Listaxe de espera  16 

Total usuari@s en centros a 31 decembro  32 

 

As demandas chégannos remitidas po-las seguintes fontes: 

 

 

 

 

Ao longo deste ano incorporáronse 8 persoas no noso Centro Residencial de Terceira Idade, 

sendo a maior parte deles estancias estables 

 



 

 
10 

Producíronse 8 baixas. Os motivos de @dicha baixas foron os seguintes: 

▪  2 persoas por finalización da súa estancia temporal. 

▪  5 persoas por falecemento. 

▪  1 persoa por traslado a centro residencial público 

 

DESTINATARIOS 

 

O Centro Residencial de Terceira Idade da Fundación  ADCOR orienta a súa actividade á atención 

de persoas maiores en situación de dependencia. A data de 31/12/2017 o Centro Residencial 

estaba completo, sendo isto a tónica xeral do mesmo ao longo de todo o ano 2017, traballando xa 

actualmente con listaxe de espera. 

 

A análise realizada retrata unha poboación maioritaria de 80 anos en diante, cunha alta porcentaxe 

da mesma, que alcanza un amplo 81%, sendo un 37% persoas maiores de 90 anos. 

 

Con respecto ao nivel de dependencia observamos que, ao contrario de anos anteriores onde as 

diferenzas entre residentes cunha dependencia leve ou moderada e os residentes con grandes 

dependencias estaban bastante equilibradas, actualmente atopámonos cun perfil maioritario de 

persoas con grandes necesidades de apoio. Pola contra os residentes con autonomía tan só 

representan un escaso 6%. 

 

Na análise do tipo de estancia, claramente a maior parte das persoas están en réxime de estancia 

estable, aínda que, e así foi a tendencia ao longo do ano, cunha pequena porcentaxe para aquelas 

persoas que necesitan o servizo para estancias puntuais 
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6%
10%

47%

34%

3%
IDADE

60-69 70-79 80-89 90-99 100 o más

 

 

 

 

 

Si  (Servicio de Información, Orientación e Asesoramento) 

 

ANÁLISE DEMANDA 

 

Este ano ao estar completo o Centro residencial e traballar con lista de espera engadiuse un novo  

ítem de análise que é para aquelas persoas que demandaban información do centro por necesidade 

de ingreso inmediato, xeralmente tras un ingreso hospitalario, como se observa no gráfico estas 

solicitudes supuxeron o 44% do total. 

Así mesmo seguimos recibindo moitas demandas onde as familias realizan unha primeira 

mostraxe telefónica para coñecer os aspectos xerais e dirixir as visitas presenciais a aqueles 

Centros que cumpren cos requisitos que eles buscan.  

 

Doutra banda continuamos tendo unha alta porcentaxe de visitas con decisión de ingreso 

mellorando os datos do ano pasado, aínda así en ocasións ese interese non se materializa nun 

ingreso por circunstancias externas como non dispoñer da praza desexada no momento, 

complicacións médicas que o impidan e mesmo o falecemento do residente durante o trámite do 

ingreso ou mentres espera dita praza. 
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Noutras ocasións cando se realiza unha visita e non recibimos unha resposta, carecemos da 

información do porqué, xa que en rara ocasión a familia ou o interesado ponse en contacto para 

comunicar a súa non continuación co proceso de entrada na mesma. 

Esta é a análise correspondente: 

 

 

 
 

ACTIVIDADES CON FAMILIAS 

 
Ao longo do ano 2017 leváronse a cabo diversas actividades con familias, comezamos primeiro 

con actividades orientadas ás familias de persoas con discapacidade, pero despois ampliouse a 

oferta ás familias do noso centro residencial de terceira idade.  

Estas son as actividades que levaron a cabo: 

 

Obradoiro de Bio- Danza: Organizada por Asociación Potenciemos. Cunha duración dun mes e 

medio en xuño e xullo, 2 horas á semana e que levou a cabo nas instalacións do Centro Cívico 

Rosales.  

 

Programa Cuidarelax: Organizada por Asociación  UDP (Unión Democrática de Pensionistas). 

Ofertábanse 3 datas de estancia en Termas de Cuntis durante agosto e setembro para coidadores de 

persoas maiores de 60 anos con custo gratuíto. Foi solicitado por dúas familias ás que se lles 

concedeu 
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Programa Cidadás: Organizada pola Fundación Mujeres, levada a cabo nas nosas instalacións do 

Centro Residencial cunha duración de 6 semanas, en sesións de 2 horas á semana. Realízase nos 

meses de novembro e decembro. Dado o éxito do Programa tense planificado a súa renovación. 

Obradoiro Afectivo- Sexual: Organizada por Fundación  ADCOR, contratando os servizos dun 

gabinete externo experto no tema para tratar. Nunha primeira parte planifícanse dúas sesións 

repartidas en 2 semanas e con dúas horas de duración cada unha.  Está orientado a un grupo de 

familias seleccionadas desde a entidade e leva a cabo nas nosas instalacións do Servizo Vivenda, é 

esas sesións trasládasenos a necesidade de formación específica das familias para abordar o tema 

afectivo sexual, polo que tras estas sesións planifícanse dúas sesións máis ampliando o grupo de 

familias. Estas sesións realízanse no noso Centro Residencial. 

 

ASESORÍA XURÍDICA 

 
Durante este ano 2017 continuou funcionando o noso Servizo de Asesoría Xurídica para todas 

aquelas familias que necesitan orientación en temas xurídicos e legais. Este servizo utilizouno 

unha familia neste 2017, aínda que son moitas as cuestións que se puido resolver por medios 

telemáticos sen requirir a presenza do asesor xurídico da entidade. 
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4.  SERVIZO DE FORMACION  

 
44..11..  CCEENNTTRROOSS  OOCCUUPPAACCIIOONNAAIISS  

  

Os Centros Ocupacionais son un servizo especializado de atención a persoas adultas con 

discapacidade intelectual, de estancia diúrna, e cuxo obxectivo principal consiste en proporcionar 

unha atención habilitadora integral, mediante programas de formación ocupacional e de axuste 

persoal e social (habilidades adaptativas para a vida diaria), buscando o desenvolvemento da 

autonomía persoal e a integración social dos usuarios do mesmo. 

O centro ocupacional  CO-1 está situado na rúa  Enrique  Dequidt Hevia  nº16 da Coruña. Está 

distribuído en tres obradoiros ocupacionais, dous obradoiros de manipulados e outro de coiro.  

O centro ocupacional  CO-2 está situado na rúa Simón Bolívar  nº 17 da Coruña. Está distribuído 

en dous obradoiros, un de manipulados e outro de encadernación.  

Ambos centros contan cun espazo habilitado para servizo de comedor disposto para usuarios/ as e 

profesionais, e un espazo centralizado, nos talleres de manipulados para utilizar nos tempos de 

descanso (a media mañá e despois de comer). 

O horario de atención a usuarios comprende de 9 a 17 horas, de luns a venres, con tempos de 

descanso de 11.00 h a 11.30 h, de comedor de 14.00 a 15.00 e de aseo e hixiene persoal e tempo 

de descanso de 15.00 a 15.45 h e sesións formativas  grupais de 15.45 a 17  h 

Dada a heteroxeneidade dos usuarios que asisten aos centros ocupacionais, realízase unha 

distribución dos mesmos en grupos de entre 12 e 15 persoas aproximadamente, durante a mañá 

nos obradoiros e tamén nas sesións  grupais de formación. Isto favorece unha programación 

específica de contidos e actividades formativas adaptadas, en maior medida, ás súas capacidades, 

posibilitando así responder dunha forma máis eficiente ás necesidades individuais de cada un dos 

usuarios/ as que forman o grupo. Esta distribución tamén facilita un seguimento individualizado 

por parte do profesional de referencia de cada  grupo. 

 

– OBXETIVOS DO SERVIZO 

 

Tendo en conta a misión da entidade: “A promoción e xestión de servizos de asistencia social para 

persoas adultas susceptibles de ser usuarios dos mesmos”; cabe destacar que os obxectivos que se 

perseguen, son acordes á devandita misión. 

➢ Mellorar a calidade de vida das persoas que participan na actividade do servizo 

ocupacional. 

➢ Posibilitar a aprendizaxe, capacitación e desenvolvemento de habilidades relacionadas co 

ámbito da formación ocupacional. 

➢ Contribuír, a través da formación e a ocupación, a unha maior e máis efectiva participación 

na vida social, ao desenvolvemento da súa autonomía persoal e á mellora da súa 

autoestima. 

➢ Estimular a capacitación social mediante a adquisición de habilidades, hábitos e destrezas 

para a relación interpersoal e a convivencia social en contornas tan normalizadas como 
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sexa posible. O  aseguramiento das condicións óptimas para o mantemento de relacións 

sociais e a creación de novas. 

➢ Favorecer o gozar do maior nivel de saúde posible, habilitación física e hábitos de coidado 

de si mesmo, así como a incorporación de condutas sas e a  evitación de riscos. Prestar 

atención individualizada según necesidades y características de cada usuario. 

➢ Prestar apoio e asesoramento ás familias. 

 

 – DESTINATARIOS 

 

Nos centros ocupacionais aténdese a persoas que presentan discapacidade intelectual e 

necesidades de apoio límite e intermitente, maiores de idade.  

A continuación, represéntase unha gráfica por centros, atendendo a diferentes criterios:  

3. 1 - Sector de poboación e idades 

• Gráfica según sexo, correspondente ao CO-1: 
 

 
 

• Gráfica según sexo, correspondonte ao CO-2: 
 

 

 

 

• Distribución por idades no CO-1: 
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• Distribución por idades no CO-2: 

 

 
 

 

 Características 

Os usuarios dos centros ocupacionais, son persoas que presentan discapacidade intelectual (D.I) 

con  etioloxía diversa, así coma tamén varía o seu grao de minusvalía e manifestacións 

heteroxéneas.  

Destacar tamén, que a gran maioría de usuarios dos dous centros ocupacionais son homes e están 

nunha franxa de idade de entre 30 a 40 anos. 

Do mesmo xeito, é conveniente resaltar un grupo de usuarios do  CO-1, que presenta trastorno 

dual, é dicir, que ademais da súa discapacidade intelectual, teñen unha enfermidade mental 

asociada e para a cal teñen prescrito tratamento farmacolóxico psiquiátrico.  
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É conveniente resaltar tamén, un grupo de usuarios de  CO-2, que presentan discapacidade  

auditiva asociada, é dicir, que ademais da súa discapacidade intelectual, teñen unha discapacidade 

sensorial.  

 

• Gráfica según DI, correspondente ao CO-1: 

 

 
 

• Gráfica según DI, correspondente ao CO-2: 
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  SERVIZOS DESENVOLTO 

 

CALENDARIO DE ACCIÓNS/ 

PROGRAMAS/PROXECTOS  2017  
CO-1 CO-2 

 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

FORMACIÓN OCUPACIONAL 

Obradoiro de Manipulados I (CO-1) x x x x     

Obradoiro de Manipulados II (CO-1) x x x x     

Obradoiro de Coiro (CO-1) x x x x     

Obradoiro de Manipulados (CO-2)     x x x x 

Obradoiro de Encadernación (CO-2)     x x x x 

HABILIDADES ADAPTATIVAS: PROGRAMA DE HABILIDADES DE 

AUTONOMÍA PERSOAL E SOCIAL 

Sesións grupais x x x x x x x x 

Sesións individuais 

Saídas con/sen acompañamento 
x x x x x x x x 

Saída e visitas grupais x x x x x x x x 

Servizo de comedor x x x x x x x x 

ATENCIÓN A FAMILIAS  

Entrevistas con familias x x x x x x x x 

 PAI E SEGUIMENTO  

Elaboración de PAI x x x x x x x x 

Seguimento de obxetivos/Valoración 

PAI 

x x x x x x x x 

SISTEMA DE XESTIÓN x x x x x x x x 

 

Formación Ocupacional 

 

As actividades a desenvolver na área de formación ocupacional teñen como finalidade adestrar e 

formar aos usuarios en tarefas ocupacionais, e en función das súas capacidades, en actividades de 

carácter  pre-laboral. Así como tamén, adestrar e potenciar a adquisición de habilidades 

instrumentais específicas e adquirir e manter os hábitos  pre-laborais básicos; lévase a cabo nos 

diferentes obradoiros existentes no horario de 9.00 a 14.00 horas.  

O traballo nesta área supón que as súas necesidades son atendidas desde un enfoque formativo e 

terapéutico e partindo dunha atención integral e individualizada, para que poidan acceder a 

programas de adaptación no grupo e a tarefas no ambiente dun obradoiro ocupacional, en función 

das súas capacidades. 

As actividades da área ocupacional que concrétanse nos tres obradoiros (CO-1) e dous obradoiros 

( CO-2) que se adaptan ás capacidades e necesidades dos usuarios, así como a demanda socio 

laboral existente na área de influencia do centro. 
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Ao longo do ano 2017 leváronse a cabo as seguintes actividades: 

 

C. OCUPACIONAL- 1 C/ ENRIQUE DEQUIDT 

Obradoiros de Manipulados I y II Obradoiro de Coiro 

Montaxe de caixas propias e externas 

Manipulado de centrais de alarmas, almenas, 

transformadores, concentradores, circuitos e 

montaxe de cables. 

Manipulado de set de hixiene dental 
Elaboración de artigos de coiro 

 (diferentes tipos de pel) 

Montaxe/encolado de sobres - envoltorio  

Elaboración de xabóns artesanais 

Elaboración de artigos con lona publicitaria 

Manipulado de etiquetas 

Manipulado/empaquetado de pulseiras e chaveiros 

Decoración de mandalas 

Cosido de malla 

Bisutería 

Entrenamento e  afianzamento de destrezas manipulativas xerais 

 Hábitos laborais básicos / organización e mantemento do taller 

C. OCUPACIONAL- 2 C/ SIMÓN BOLÍVAR 

Obradoiro de Manipulados Obradoiro de Encadernación 

Cosido de malla Encadernación de fascículos con cosido 

Manipulado de centrais de alarmas, pinzas e 

transformadores 

Elaboración de libretas en espiral, grapadas, 

cosidas, Wire-o,… 

Manipulado banderillas Piadina Elaboración de caixas e estuches a medida  

Bisutería Elaboración de artigos de papelería 

Montaxe/encolado de sobres - envoltorio Corte de cartulina a medida 

 Plastificado de documentos 

 Elaboración calendario 2018 F. Adcor 

Decoración de mandalas 

Entrenamento e afianzamento de destrezas manipulativas xerais 

Hábitos laborais básicos / organización e mantenimento do taller 
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A metodoloxía de traballo nos obradoiros consiste en analizar a actividade que se quere 

desenvolver, valorar as destrezas/habilidades d@ s  usuari@ s, realizar un adestramento previo nas 

secuencias e pasos necesarios para levar a cabo a tarefa e finalmente instaurar unha cadea de 

traballo, na que todos participen en función das habilidades e capacidades persoais. 

A continuación, detállanse aquelas actividades desenvolvidas e cunha maior presencia/duración no 

tempo: 

- Elaboración e montaxe de caixas propias e externas: Este manipulado, estase a realizar en 

función da demanda externa. A súa produción continúa centralizada no CO1, aínda que o paso 

inicial comeza co cortado das cartolinas a medida no obradoiro de encadernación do CO2. O fluxo 

de traballo en relación co ano anterior descendeu substancialmente.  

 - Centrais de alarmas, pinzas,  concentradores e transformadores: Continúa sendo unha das 

actividades máis consolidadas en ambos os centros ocupacionais. Este ano, engadíronse novas 

actividades a este manipulado: montaxe de cables. E cada vez son máis os usuarios que participan 

no mesmo.  

 - Manipulado de etiquetas: É un dos manipulados máis sinxelos e aceptados por todo o grupo de 

usuarios, independentemente das súas capacidades  manipulativas. Aínda que os prazos de entrega 

adoitan ser inmediatos, trátase dunha actividade dinámica e entretida. O fluxo de traballo 

procedente deste colaborador externo reduciuse de forma moi notable en ambos os centros ao 

longo deste último ano. 

 - Set de hixiene dental: este manipulado foi similar en número en relación ao ano anterior e 

esporádico no tempo. 

- Elaboración de xabóns artesanais: iniciouse este novo manipulado a modo de proba ao longo do 

último ano; non se afianzou como produto de produción propia, porque falta concretar as 

cantidades de produtos a utilizar e obter o permiso de elaboración e comercialización 

- Elaboración de artigos de coiro: son produtos que están á venda na tenda D´Cuero e cuxa 

produción é constante ao longo do ano (baixo pedido). Así mesmo, continuouse coa realización de 

diferentes traballos propios da artesanía do coiro, desenvolvendo a aprendizaxe por parte dos 

usuarios das diferentes técnicas xenéricas (troquelado, práctica de cosido manual, cosido a 

máquina,  tintado...) 

 - Elaboración de artigos de  papelería: a maioría elabórase baixo pedido e a outra parte para a súa 

venda na ténda D´Cuero. Tamén se empregan diferentes máquinas de certa complexidade (ex.  

guillotina,  cizalla,  endedora…) e requiren de  meticulosidade e destrezas específicas para obter 

os resultados óptimos. Tamén teñen outros procesos asociados como o corte de cartolina, arranxo 

de libros e encadernación de fascículos, plastificado,… Cabe destacar, un aumento considerable de 

produción, debido aos pedidos realizados para eventos varios e tamén á introdución de novos 

produtos (Wire-o). Isto permitiu un traballo regular e continuou durante todo o ano, con algúns 

períodos de carga de traballo alta. 

- Elaboración de artigos con lona publicitaria: é unha actividade nova que se levou a cabo ao longo 

do último ano, sobre todo no último semestre; realizáronse diferentes artigos con lona publicitaria 

(principalmente bolsas da compra). É un manipulado que permite a participación da maioría de 

usuarios xa que ten pasos de diferente complexidade: limpeza, marcado de patrón, corte, cosido, 
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colocación de elementos auxiliares: logotipo, asas,… Ademais é un material resistente co que se 

poden realizar diversos artigos:  marcapáginas, axendas, bolsas,… 

- Novos manipulados: pulseiras,  chaveiros, manipulado banderillas e sobres-envoltorio regalo; 

foron actividades que se realizaron de forma puntual que non permitiron a interiorización do 

proceso, senón que a súa execución foi breve no tempo e o número de unidades limitado 

- Outros: cosido de malla, decoración de mandalas, bixutería, clasificación de material, tarefas  

manipulativas xenéricas e técnicas concretas (corte, cosido,  encolado…). Son actividades que non 

teñen unha finalidade produtiva e que se desenvolveron de xeito puntual ao longo do último ano. 

Por unha banda, serven para mellorar as destrezas manipulativas, o ritmo, a atención e 

concentración,… e ademais son unha actividade alternativa nos períodos de baixa demanda de 

manipulados. 

 

Ademais, igual que outros anos, levouse a cabo unha colaboración cunha empresa externa, para a 

campaña de Nadal, o que permitiu poñer en práctica os coñecementos adquiridos. No ano 2017 

participaron 9-12 usuarios de ambos os Centros Ocupacionais durante 6 semanas 

aproximadamente 

 

Programa de Habilidades de Autonomía Persoal e Social 

 

A formación que  @s nos@ s  usuari@ s reciben compleméntase coa adquisición, desenvolvemento e 

afianzamento dunha serie de habilidades adaptativas que lles posibilitan alcanzar a autonomía persoal e 

social que toda persoa necesita. As actividades que se realizaron, son as seguintes: 

 

PROGRAMA HAPS CO-1 CO-2 

Nº de sesión grupais  633 633 

Nº de grupos de sesións 3 3 

Nº de usuarios en cada grupo 12-14 10-13 

 

O programa  HAPS, recolle as principais áreas de Habilidades de Autonomía Persoal e Social que se 

traballan nas sesións  grupais desenvoltas no centro, en horario de tarde, de luns a venres de 15.45 a 17.00. 

Este programa refórzase e compleméntase coas sesións e saídas individuais con e sen. Todas as actividades 

programadas están encamiñadas e orientadas a traballar os obxectivos propostos no  PAI de cada un dos 

usuarios. 

O programa estrutúrase en 9 áreas para 4 grupos e en 10 para 2 grupos concretos: Área de 

Habilidades Sociais, Área de Habilidades Cognitivas, Área de Habilidades Académico  - 

Funcionais, Área de Saúde, Hixiene e Seguridade, Área de Contorna Comunitaria,  Área de Lecer 

e Tempo Libre, Área de Afectividade e Sexualidade, Área de Alfabetización Dixital/Novas 

Tecnoloxías e  Actividades de Verán -  Luditardes (todas estas comúns aos 6 grupos) e Área de 

Formación Laboral (única e exclusivamente aos dous grupos mencionados anteriormente).  
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Para traballar todas estas áreas, os profesionais utilizaron diferentes medios (soportes 

informáticos, medios audiovisuais, etc..) así como metodoloxías diversas (role  playing, fichas 

personalizadas, xogos, etc.), co obxectivo de facer que as sesións sexan o máis dinámicas e  

motivadoras posibles, fomentar o interese dos usuarios, e adaptar os contidos ás persoas que máis 

o precisen. Cabe destacar que, no último período, incrementouse substancialmente o uso de 

soportes informáticos (lousa dixital interactiva, computadores portátiles de uso individual,  Smart 

TV,  Smartphone)  o que posibilitou a execución de sesións tanto  grupais como individuais nos 

devanditos recursos e de forma regular e continuada no tempo. Todo iso, incidiu positivamente 

nun achegamento e coñecemento real das novas tecnoloxías e tamén nun maior grao de 

participación, xa que as actividades e dinámicas presentadas por medio de ferramentas dixitais 

resultan máis atractivas.  Á súa vez, supuxo unha mellora substancial no traballo cos usuarios, así 

como unha redución paulatina do uso de fichas e/ou unha combinación de soporte papel e soporte 

informático. 

As sesións  grupais refórzanse e compleméntanse coas sesións e saídas individuais, nas 

cales se potencian aquelas habilidades e capacidades que nos permitan alcanzar os obxectivos 

propostos no seu  PAI e seguimento individualizado. Durante este ano seguíronse levando a cabo 

en ocasións puntuais en función da cantidade de actividade de taller existente, da dispoñibilidade 

horaria e tendo en conta os obxectivos expostos no PAI de cada usuario. Coas saídas individuais 

preténdese fomentar un maior aproveitamento dos recursos que ofrece a comunidade polo que se 

realizaron saídas á biblioteca, centro cívico, centro comercial, banco, etc.  

 

Realízanse tamén distintas visitas e saídas grupais na contorna, participando dos recursos e 

servizos dispoñibles na cidade e poñendo en práctica os coñecementos adquiridos nas sesións 

formativas. 

 

ANO 2017 CO-1 CO-2 

Saídas - Visitas realizadas 25 16 

 

Programa de Xestión das emocións, relación e sexualidades 

 

No último trimestre do ano, tamén se levou a cabo o programa de xestión de emocións, relacións e 

sexualidades, este programa responde á necesidade detectada nas persoas con discapacidade 

intelectual para xestionar as súas emocións, establecer relacións afectivas e de sexualidade dunha 

maneira normalizada. Desenvolvéndose en varias liñas de traballo: 

-  Sesións  grupais, intervención asistida con animais de compañía (cans). 

-  Sesións individuais (itinerarios sexuais)  

-   Traballo complementario con familias (Escola de familias e entrevistas 

individuais) 

-  Realización de Guías adaptadas para persoas con Discapacidade intelectual que 

abordan a temática emocional e afectivo-sexual. 
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Servizo de coidados persoais e atención individual 

 

Este servizo comprende a asistencia que cada usuario precisa nas súas actividades básicas e 

instrumentais da vida diaria, préstanse os apoios adaptados ás capacidades de cada persoa con 

discapacidade intelectual, nos seguintes aspectos: 

 

- Hábitos persoais: autonomía no aseo, vestido, alimentación e saúde. 

- Uso dos recursos comunitarios: manexo de cartos, realización de compras, utilización do 

transporte, teléfono,… 

 

Durante toda a xornada no centro e principalmente despois de comer, realízase supervisión e apoio 

en aseo e hixiene persoal con atención individualizada e preservando a intimidade dos usuarios: 

lavado de dentes, de mans, cambio de compresa, uso de  WC,… Tamén se supervisa a adecuación 

da vestimenta á climatoloxía, uso de prótese e axudas técnicas. 

Durante o servizo e atención no comedor desenvólvese o traballo das habilidades básicas 

relacionadas coa alimentación: saúde, habilidades sociais, etc. Os profesionais realizan os apoios 

necesarios aos usuarios, co obxectivo de proporcionar un mellor servizo de atención aos mesmos. 

Danse os apoios necesarios nas actividades instrumentais da vida diaria e a axuda na tramitación 

de recursos e xestións persoais. 

 

Servizo de saúde/atención á saúde 

 

Inclúe actividades preventivas no ámbito da saúde, dirixidas a adquirir, manter e mellorar os 

hábitos saudables dos usuarios.  

Adminístrase a medicación prescrita segundo a pauta médica establecida, dita medicación, 

prepárase semanalmente en  pastilleros que reflicten o nome do usuario, do medicamento, a dose, 

pauta horaria,… e se garda baixo chave. Para a administración da medicación séguese o Protocolo 

de medicación ( Pr- Pes-1). Disponse dun  botiquín de urxencias, coa dotación necesaria para 

efectuar primeiros auxilios. 

Establécense menús equilibrados e as dietas específicas segundo prescrición facultativa. 

 

Servizos xerais: transporte, manutención/atención en comedor 

 

- Transporte: Desde a entidade facilitouse o servizo de transporte a aquelas persoas susceptibles 

de ser usuarias do mesmo. 

- Manutención e atención en comedor: O servizo de comedor nos centros ocupacionais lévase a 

cabo entre as 14 e 15  h aproximadamente. Disponse de dietas específicas cando existe prescrición 

médica para iso. 

- Limpeza e mantemento: A limpeza e mantemento do centro realízase diariamente en talleres, 

baños e espazos comúns. Previamente á inxesta de alimentos, habilítase o espazo destinado ao uso 

de comedor, no que participan os usuarios co apoio e supervisión profesional: posta de manteis, 

enxoval,… e posteriormente, procédese á recollida e limpeza do mesmo (rexistrando a diario as 

accións que levan a cabo no documento Seguimento Tarefas limpeza Centro Ocupacional 1-2018 

( F- PAp03-14). 
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Información, valoración, seguimento e coordinación 

 

Cando un usuario se incorpora ao centro, aplícase o Protocolo de acollida en centros (Pr- PEs-3) 

onde se lle facilita ao usuario e á súa familia/titores legais: información xeral: horarios, 

actividades, regulamento de réxime interno, vías de comunicación co equipo de profesionais,… 

Tamén se lle entrega diversa documentación e recóllese outra que conforma o seu expediente, así 

coma o equipo preciso. 

Por outra banda, móstraselle o centro, asígnaselle un obradorio, grupo de sesións formativas e 

profesional de referencia. Ademais, os seguintes días préstaselle un apoio individualizado e 

continuado para a súa plena integración no grupo; tamén se manteñen contactos regulares coa 

familia/titores para intercambiar información/impresiones. 

A partir do Informe Inicial (F- PEs02-11) realizado, recóllese a información máis destacable de 

diferentes áreas por parte de todos os servizos implicados: Informe social realizado pola 

traballadora social e Valoración inicial por parte das responsables do centro/servizo. 

Tras un período de avaliación de 60 días e tendo como referente o Informe Inicial, e a ficha de 

coñecemento persoal, procédese a elaborar o seu primeiro  PAI (Plan de Atención Individual (( F- 

PEs03-2). Este documento, elaborado polo equipo multidisciplinar de profesionais,  renovarase 

anualmente e inclúe unha valoración do desempeño da persoa con discapacidade nas seguintes 

áreas: datos persoais; Área Social; Área de Saúde; Área de Desenvolvemento Motor; Área de 

Desenvolvemento Cognitivo; Área de Coidado Persoal; Área de Saúde e Seguridade; Área de 

Habilidades Sociais; Utilización da Comunidade; Área de Lecer e Tempo Libre; Área de 

Habilidades  Pre- laborares; Área de Vida no Fogar; Área de Personalidade e Conduta. Tamén se 

recolle a formulación de obxectivos específicos para traballar ao longo do ano e a liña de 

intervención que se vai a seguir con ese usuario, acordados coa familia e co usuario se é posible.  

A partires de aí, realízase un seguimento deses obxectivos, realízase unha valoración global do expediente 

e elabórase un novo  PAI con carácter anual. Implícase á persoa con discapacidade en todo o proceso, tendo 

en conta as súas achegas, demandas e necesidades. Ademais, ao longo de todo o ano, realízase un 

seguimento de cada usuario, realizando unha análise do rexistro de observacións e incidencias individual, 

así coma do rexistro de medición dos obxectivos expostos no  seu  PAI, a Ficha de Coñecemento Persoal e 

diferentes rexistros de utilidade para a valoración global do mesmo. 

PROCESO DE PAI E SEGUMENTO C. OCUPACIONAL 1 C. OCUPACIONAL 2 

Nº de usuarios  40 37 

Nº de baixas 9 4 

Nº de altas 7 5 

Nº de proxectos realizados 40 37 

Nº de informes emitidos 7 1 
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Información, orientación e formación a familiares 

 

Unha vez informada á familia do funcionamento do centro (proceso de incorporación do seu 

familiar), procédese á realizar a acollida e valoración das necesidades da familia, a súa necesidade 

de apoios e a intensidade dos mesmos. Así como a información, valoración, pautas e apoios 

establecidos no Plan de Atención Individual, do seu fillo/tutelado, que se comparte coa familia. 

Do mesmo xeito, realízanse entrevistas sempre que a familia o demanda ou cando os profesionais 

consideran que é preciso, ben por un desaxuste  conductual, para acordar unha intervención 

diferente, etc., co fin de intervir dun xeito máis coordinado. 

En coordinación con outros servizos e profesionais da entidade realizarase o apoio, orientación e 

seguimento ante as necesidades detectadas ou solicitadas por parte das familias, a nivel de centro 

ou de intervención social específica. 

ATENCIÓN A FAMILIAS C. OCUPACIONAL 1 C. OCUPACIONAL 2 

Nº Valoracións realizadas 4 4 

Nº Entrevistas totais 23 34 

Nº Entrevistas PAI 16 34 

Nº Entrevistas Puntuais 6 0 

Nº Entrevistas Asesoría Xurídica 1 0 

 

5. – SISTEMA DE XESTIÓN 

 

O sistema de xestión establecido na entidade, que responde á Norma  ISO 9001:2015 e require do 

cumprimento dos procedementos e rexistros establecidos, é determinante para o seguimento da 

actividade desenvolta no centro ocupacional.  

As accións levadas a cabo e os documentos xerados a través de toda a actividade desenvolta no 

centro constatan o cumprimento co sistema implantado, así como da implicación dos profesionais 

co sistema de xestión. 

 

C. OCUPACIONAL 1 - C/ ENRIQUE DEQUIDT 

SISTEMA DE XESTIÓN 1T 2T 3T 4T 

Nº de reunións de equipo x x x x 

Auditoría interna    x 

Seguimento de mantemento – Nº envíos x x x x 

Seguimento de inventario – Nº envíos x x x x 

C. OCUPACIONAL 2 – C/ SIMÓN BOLÍVAR 

SISTEMA DE XESTIÓN 1T 2T 3T 4T 

Nº de reunións de equipo x x x x 

Auditoría interna    x 

Seguimento de mantemento – Nº envíos x x x x 
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Seguimento de inventario – Nº envíos x x x x 

 

Nos centros ocupacionais desenvolvéronse os seguintes procesos:  

- Proceso de atención á demanda 

- Proceso de PAI 

- Proceso de Formación Ocupacional 

- Proceso de Habilidades Adaptativas 

- Proceso de Seguimento 

- Proceso de Atención a Familias 

- Proceso de saída 

 

Nos centros ocupacionais executáronse os seguintes protocolos: 

- Protocolo de medicación (Pr-PEs-1) 

- Protocolo de emerxencias (Pr-PEs-2) 

- Protocolo de acollida en centros (Pr-PEs-3)  

- Protocolo de falecemento e dolo (Pr-PEs-4) 

- Protocolo de úlceras por presión (F-Pes-5) 

- Protocolo de uso do transporte colectivo (Pr-PEs-6) 

- Protocolo de saídas e visitas (Pr-PEs-7) 

- Protocolo de Detección de Malos tratos (Pr-PEs-08) 

- Protocolo de Modificación da capacidade (Pr-PEs9) 

- Protocolo de saída de centros-servicios (Pr-PEs-11-1) 

- Procedimento de Xestión de incidencias de satisfacción (Doc.In-17) 

 

44..22..  CCEENNTTRROO  DDEE  DDIIAA  

  

Este centro presta servizos a persoas maiores de idade, con discapacidade intelectual ou con  

plurideficiencias asociadas e con valoración de grao de dependencia que precisen de apoio extenso e 

xeneralizado para o desenvolvemento da súa vida diaria.  

 

Tendo en conta a misión da entidade: “A promoción e xestión de servizos de asistencia social para persoas 

adultas susceptibles de ser usuarios dos mesmos” cabe destacar que todos os obxectivos que se perseguiron 

neste ano, foron acordes á devandita misión.  

 

OBXETIVOS DO SERVIZO 

 

❑ Fomentar o desenvolvemento dunha maior autonomía funcional e social a través de: 

▪ A busca do goce e a calidade das cousas que poida realizar co apoio (en el caso necesario) 

tanto humán coma técnico. 

▪ A realización de diferentes tarefas de crecente dificultade adaptadas ás características 

individuais. 
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▪ O desenvolvemento de hábitos que fomenten a autoestima, autoxestión, o sentimento de 

utilidade e responsabilidade. 

❑ Prever a progresión das situación de deterioro físico e psíquico 

❑ A procura de crear ambientes e medios que propicien a mellora da calidade de vida de xeito 

individual, grupal e familiar. 

 

DESTINATARIOS – CARACTERÍSTICAS:  

 

Sector de población e idades 

As persoas atendidas no centro de día son persoas entre 30 e 59 anos. A 31 de Decembro do 2017 había 16 

usuarios. Presentan na súa maioría discapacidade intelectual media e severa con necesidades de apoio 

extenso ou xeneralizado para o seu  autocuidado persoal e integración na comunidade. 

• Gráfica correspondente ao Centro de día (decembro 2017): 
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• Gráfica segundo sexo (decembro 2017):  
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Características 

A maioría dos usuarios do centro de día son persoas que presentan discapacidade intelectual asociada a 

outras discapacidades, principalmente enfermidade mental pero existen outros trastornos asociados tanto 

físicos coma sensoriais.  

 

 
 

 

O grupo presenta unha media de idade 44,5 anos.  Aínda que non é moi alta, segue habendo persoas con 

deterioración cognitiva cada vez maior, polo que se precisa adaptar continuamente o plan de intervención 

individual e ter en conta as características e necesidades de cada usuario, nun só grupo. 

 

Poboación indirecta 

egue habendo usuarios de idade elevada, e isto favorece, que nalgúns casos, outros membros da familia, 

como son os irmáns, asuman o seu coidado e noutros, os pais presentan unha idade avanzada.  

 

SERVIZOS DESENVOLTOS 

 

CALENDARIO DE 

ACCIÓNS/PROGRAMAS/PROXECTOS 2017 
Centro de Día 

 1T 2T 3T 4T 

1. PROGRAMA DE MANTEMENTO E COIDADO DO 

BENESTAR PERSOAL 

    

1.1. REHABILITACIÓN FUNCIONAL     

Recuperación da linguaxe e a comunicación x x x x 

Exercicios de mantemento corporal x x x x 

Desarrollo cognitivo x x x x 

Autocoñecemento x x x x 

Mantemento e adquisición de habilidades e hábitos de aseo, 

comida, vestido e hixiene. 

x x x x 

Estimulación sensorial x x x x 

1.2. OBRADOIROS DE LIBRE ELECCION     

Obradoiro de Costura x x x x 

Obradoiro de Personaxes históricas x    
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Obradoiro de Mantemento x    

Obradoiro de Teatro x x   

Obradoiro de Decoración de teatro x x   

Obradoiro de cociña con microondas  x   

Obradoiro de elaboración do panel de centro de día  x   

Obradoiro do Ano Internacional de turismo sostible   x  

Obradoiro de informática e aplicacións informáticas   x  

Obradoiro de Postais de Nadal    x 

Obradorio de Decorado de Nadal    x 

Obradoiro de Agasallo de Nadal (Non se oferta, realízano todos 

os usuarios) 

   x 

1.3. OBRADOIROS SEMANAIS:     

Obradoiro de Biblioteca: Uso de recursos bibliotecarios e novas 

tecnoloxías (LUNS) 

x x x x 

Obradoiro de estimulación psicomotriz, xogos dinámicos e rutas 

saudables (MARTES) 

x x x x 

Obradoiro de Comunicación e dramatización: (MÉRCORES)     

- Habilidades de expresión e conversación x x x x 

- Ensaio e representación dunha obra de teatro  x   

- Musicoterapia (De Xaneiro a Xullo) x x x  

- Hipoterapia (De Outubro a Decembro)    x 

Obradoiro de Habilidades académicas, previas e vocabulario 

(VENRES) 

x x x x 

1.4. NATACIÓN (XOVES) x x  x 

1.5. TRABALLOS DOMÉSTICOS (xardinería) x x x x 

1.6. ESTETICA x x x x 

1.7. SAÍDAS/ VISITAS x x x x 

1.8. OUTROS x x x x 

2. PROCESO DE ATENCIÓN A FAMILIAS     

2.1. Entrevistas con familias x x x x 

2.2. Encontro con familias  x  x 

3. PROCESOS: PAI y SEGUIMIENTO     

3.1. Elaboración de PAI x x x x 

3.2. Seguimento de obxetivos. x x x x 

4. TAREFAS DE COORDINACIÓN INTERCENTROS     

Elaboración de PAI dos usuari@s  x x x x 

Reunións periódicas x x x x 

Comunicaciónss diarias x x x x 

• SISTEMA DE XESTIÓN x x x x 
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Este programa desenvolveuse de luns a venres de 10 a 16:45 horas (servizo de transporte de 8:30 a 10 e de 

16:45 a 18 horas). Por mes programáronse actividades relacionadas cun tema vinculado a ese mes. Os 

obradoiros de libre elección condicionan o tema, aínda que se mantiveron aqueles que as datas o requeriron 

como: O entroido, A obra de teatro, O verán, O Nadal,…  

 

 

• Obradoiros terapéuticos:  

 

REHABILITACION FUNCIONAL GRUPAL E INDIVIDUAL: 

 
A rehabilitación funcional traballouse de forma diaria, ao comezo de cada xornada, cunha dedicación de 1 

hora, tanto a nivel individual como a nivel  grupal, así como en diferentes momentos do día: horas de 

comedor, tempos de aseo e hixiene persoal, despois de comer ou cando a ocasión o requira. 

 

Debido ás esixencias do perfil dos usuarios cunha diversidade cada vez maior de necesidades de apoio, a 

tendencia á intervención individual ha ido en aumento, chegando a realizar case todas as actuacións de 

forma individual, aínda que o tempo en cada unha sexa menor. 

 

o RECUPERACION DA LINGUAXE E A COMUNICACIÓN (VERBAL/NON VERBAL): 

 

DeNde que se chega ao centro e a través dos distintos paneis que hai na aula (calendario, menú) foméntase 

o diálogo, a comunicación, fórmulas de cortesía e refórzase o vocabulario básico do día a día. 

Nas sesións individuais traballouse estimulación da linguaxe, comunicación, expresión… dedicándolle a 

cada usuario unha atención máis directa. Nas charlas de descanso tamén se fomentou a expresión e 

comprensión. 

 

o EXERCICIOS DE MANTEMIENTO CORPORAL: 

 

Empregando o material co que contamos (bicicletas estáticas, plataforma  vibratoria, cinta de andar, 

elíptica, colchóns, pelotas, aros, barras) ou realizando paseos pola aula, realizáronse exercicios de 

quecemento e estiramentos que melloran a condición física, a mobilidade e a saúde dos usuarios/as. De 

forma diaria, ao principio da xornada e, de xeito individual, rotan polos diferentes aparellos (normalmente 

un mínimo de 2). Dende a adquisición dunha cinta de andar eléctrica, este foi o aparello máis demandado 

polos usuarios.    

 

o DESENVOLVEMENTO COGNITIVO 

 

Neste bloque levouse a cabo a realización de tarefas diarias tales como: fichar, localización temporal 

(calendarios e reloxo) e espacial, elaboración de menús, panel de actividades diarias, panel de 

responsabilidades, dar as altas de comedor…todas estas tarefas adáptanse ás necesidades de cada usuario/a 

facilitando os apoios visuais, táctiles e recursos necesarios para a realización das mesmas. 

   

Estas actividades levan a cabo de forma individual. Traballouse non soamente o mantemento de 

aprendizaxes adquiridas:  lectoescritura, matemáticas…, senón tamén a ampliación de coñecementos tendo 

en conta as capacidades de cada un dos usuarios.  Utilízase todo tipo de material, incluído material da 
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biblioteca (internet, libros, xornais, revistas…). Todo iso estimula as capacidades intelectuais e de 

aprendizaxe. 

 

o AUTOCOÑECEMENTO 

 

Traballamos este bloque co fin de mellorar a imaxe que teñen de si mesmos, a seguridade e autoestima, así 

como as relacións persoais. Todo iso a través dun traballo de identificación e recoñecemento de fotos e das 

súas pertenzas que se fai a diario ao ter espazos reservados para cada un como son despachos de billetes,  

perchas, etc. Tamén se traballa o coñecemento de datos persoais básicos, así como do nome do centro ao 

que acoden A utilización de material próximo aos usuarios facilita aprendizaxes. 

 

o MANTEMENTO E ADQUISICIÓN DE HABILIDADES E HÁBITOS DE ASEO, COMIDA, 

VESTIDO E HIXIENE 

 

Trabállase de forma diaria e cada vez que a ocasión o requiere, as seguintes actividades:  

 

- Quitar/ poñer batas e pezas de abrigo, vestirse e desvestirse tanto no centro como na piscina. 

- Na comedor adquisición e mantemento de hábitos: uso adecuado de cubertos, postura correcta…, 

en xeral hábitos e costumes adecuadas á hora para comer. 

- Ao finalizar o comedor, realízase a formación en hábitos de hixiene co lavado de dentes e aseo 

persoal (peitearse, colonia, afeitado…). 

- Cada vez que se acode ao  WC trabállase o aseo con aqueles usuarios/ as que o precisen. 

- Ordenar despachos de billetes, gardar batas e aveños persoais. 

 

Mantívose o mesmo horario á hora para comer que o ano anterior: 14:30 h utilizando unha zona reservada 

dentro do comedor social do propio Centro Cívico de Monte Alto, compartindo con usuarios do barrio dita 

actividade fomentando a integración. Como parte da boa práctica do ano 2011 “Bos costumes na mesa” 

avaliouse os hábitos traballados e adquiridos nos meses de xuño e decembro do 2017. 

 

o ESTIMULACION SENSORIAL: 

 

Continúase a traballar este bloque centrado no grupo de mozos/as con maiores limitacións comunicativas, 

sensoriais e de percepción. Procurouse centrar as actividades de estimulación sensorial (olfacto, gusto, 

tacto, oído e vista) adecuándoas ao tema do mes. Estas actividades permiten achegarnos aos mozos/as e 

percibir neles unha mellor resposta en expresión e comunicación.   

 

  

OBRADOIROS DE LIBRE ELECCIÓN: 

 

A expresión dunha preferencia é unha parte importante da toma das decisións e calquera persoa, con 

independencia da severidade da súa discapacidade, pode expresar a súa preferencia e realizar eleccións.  

 

Este é o obxectivo principal que se segue perseguindo coa implantación destes obradoiros: ampliar a oferta 

de actividades para que poidan elixir segundo os seus gustos e preferencias, fomentando así a  

autodirección e autodeterminación. Ofertáronse 3 obradoiros cada 2 meses, agás no mes de Decembro que 



 

 
32 

se ofertou un. Sempre se oferta Costura, debido á necesidade de tempo para realizar o obradoiro, un 

obradoiro de carácter  manipulativo e outro obradoiro de carácter temático e cada 15 días elíxese, mediante  

pictogramas, fotos ou obxectos reais, a cal van ir todo ese período. En marzo - abril ofértanse obradoiros 

relacionados coa obra de teatro a representar no mes de Abril ou Maio e a finais de ano, obradoiros para 

elaborar produtos típicos de Nadal e a postal de felicitación das festas da Fundación.  

Pódense elaborar as seguintes conclusións do estudo de toda a información recollida sobre a elección dos 

obradoiros:  

 

• Os obradoiros máis elixidos foron: Teatro e ano internacional do turismo sustentable. Coincide co 

ano anterior que foron os máis elixidos. Destaca a implicación na representación da obra de teatro e 

a variedade de actividades que se fixeron nos obradoiros do ano internacional.  

• O menos elixido é o de elaboración de panel de Centro polo uso do material.   

• O obradoiro de costura foi elixido de forma variada 

• Non houbo elección por profesional debido á variación que houbo este ano (baixas, finalización de 

contratos, …)  

• Hai unha usuaria que elixiu durante todo o ano o mesmo obradoiro: costura. 

• As persoas con maiores dificultades para elixir libremente, varían menos de talleres. 

   

 

GRAFICA DA PARTICIPACION NOS OBRADOIROS DE LIBRE ELECCIÓN: 

 

 

                 
 

 

Cada ano conclúese que “na variedade está o gusto” e que a gran maioría está aberta a novos temas e 

actividades, así como aos de sempre. Segue sen haber grandes afinidades ou rexeitamentos moi marcados.  

 

OBRADOIROS SEMANAIS:  

 

Os obradoiros semanais desenvólvense de 12:30 a 13:30 de luns a venres, excepto as actividades que se 

realizan fóra do centro (por exemplo piscina) que precisan toda a xornada de mañá: 

 

 

 



 

 
33 

- OBRADOIRO DE BIBLIOTECA:  

 

Debido ao sistema de programación de actividades, na que cada dous meses se traballa un tema sobre os 

obradoiros de libre elección que se ofertan, búscase todo tipo de material tanto libros como vídeos ou 

músicas e revistas ou xornais ou acceso a Internet. Continuáronse mantendo grupos, segundo variedade de 

intereses: a petición dos usuarios traballouse máis o uso da internet como medio de procura de información, 

outro grupo traballou prensa diaria, outro  lecto - escritura para fomentar hábitos lectores e outro de 

animación á lectura dos libros seleccionados. Tamén se aproveitou a aula de computadores para traballar o 

manexo de novas tecnoloxías manexando programas didácticos que reforzaron outras aprendizaxes. Todo 

iso favorece un maior achegamento ao tema e mellora da información que se obtén, así como centra a 

atención dos usuarios.  

Excepto, en determinados casos, xa non se fixo servizo de préstamo a domicilio para evitar que se perda o 

material e ter que estar os familiares pendentes pero si se empregaron os carnés para o préstamo en sala e 

para solicitar o uso dos computadores.  

A colaboración coa biblioteca municipal de Monte Alto é continúa. Este ano no mes de Setembro, 

realizouse un panel para o expositor “Mar de Mares” que tiveron na entrada.  

 

-OBRADOIRO DE COMUNICACIÓN E DRAMATIZACION/ OBRADOIRO DE MEMORIA Y 

MUSICOTERAPIA DA LEMBRANZA: 

Aínda que se realizaron a nivel  grupal sesións de comunicación, expresión e conversación, tanto verbal 

como non verbal, co fin de fomentar o diálogo e a comunicación no grupo, así como crear unha cohesión  

grupal axustada, destinouse este tempo para realizar outras actividades. O espazo reservado para esta 

actividade estivo organizado do seguinte xeito: 

- De Xaneiro a Xullo: OBRADOIRO DE MUSICOTERAPIA. Dirixido por Robert  Pier en colaboración 

coa Asociación 3X4, traballáronse  mantras con letras moi sinxelas e repetitivas que fomentaron a 

estimulación musical. Tívose un encontro cos nenos do colexio  Sanjurjo de  Carricarte o día 24/05/2017 

para cantar na biblioteca Municipal de Monte Alto, todos xuntos, as cancións preparadas. Posteriormente o 

día 28/06/2017  tense un encontro no salón de actos do Centro Cívico de Monte Alto, con compañeiros da  

AIND, usuarios da Asociación ONCE e o coro 3x4 de mulleres, para novamente actuar baixo a batuta de 

Robert  Pier e cantar os  mantras e outras cancións. 

- De Outubro a Decembro: OBRADOIRO DE  HIPOTERAPIA. No Centro Ecuestre “Pinteño” durante 

toda a xornada ata a hora para comer, realizáronse actividades centradas no coidado do cabalo (limpeza e 

alimentación) e a equitación. Enmarcado dentro do Programa de Xestión  de emocións, relacións e 

sexualidades, desenvolvido na entidade o último trimestre do ano 

 

Seguiuse   representando un ano máis unha obra de teatro coa colaboración dun grupo de usuarios dos 

centros ocupacionais (6 persoas) pero debido ás actividades programadas os mércores, anteriormente 

descritas, tívose que facer noutros espazos de tempo, suspendendo outros talleres. A obra “UNHA NOITE 

NO MUSEO” representouse en dúas ocasións. Unha no Certame de teatro  Candilejas Don Bosco no 

Teatro do Colexio Calvo Sotelo o día 10/05/2017, recibindo novamente o premio Don Bosco pola 

participación e actuación neste acto. E no Festival de Artes Escénicas o 12/06/2017 en Santiago de 

Compostela organizado por  Special  Olympics.  
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-OBRADOIRO DE ESTIMULACION PSICOMOTRIZ: 

 

Esta área engloba todo o relacionado coa rehabilitación das funcións motoras, equilibrio, coordinación, etc., 

a través de sesións na aula co material dispoñible: colchóns, aros, conos, pelotas, bicicletas estáticas, etc.  

Sempre que o tempo permitiuno (sobre todo nos meses de xullo e setembro e polo menos unha vez ao mes) 

realizáronse “Rutas saudables” que consisten en percorridos distintos polos arredores do centro. A 

finalidade que se perseguía é mellorar o mantemento físico dos usuarios, a través de camiñadas adaptadas. 

Non só realízase exercicio senón tamén se coñece a contorna do noso centro.  Ao finalizar a sesión faise 

relaxación a nivel  grupal con diferentes técnicas: masaxe corporal e facial, respiración, contracción-

distensión.  

A música xoga un papel moi importante como estímulo para realizar movementos con distintas partes do 

corpo, tentando manter o ritmo e seguir a melodía. Dada a gran afección que teñen en xeral cara á música 

resulta un elemento facilitador para aumentar a súa motivación e satisfacción por esta actividade. 

 

-OBRADOIRO DE HABILIDADES ACADEMICAS: 

 

Os venres realízase este obradoiro no que se traballan habilidades coma lecto-escritura, matemáticas, 

relación co medio ou habilidades previas para a aprendizaxe: memoria, percepción e atención, utilización 

de recursos da comunidade (manexo do diñeiro: euro). 

 

- NATACION: 

Os xoves, durante ¾ hora, de 11:00 a 11:45  h, nas instalacións da piscina de Elviña, levouse a cabo a 

actividade de natación. Contouse cun monitor, pero sempre coa colaboración dos profesionais do Centro 

que se introducen na auga e realizan as actividades que marca o responsable da piscina. 

 

Os usuarios/as empregaron a piscina grande e a piscina pequena, en función das súas capacidades. A 

reserva implica a utilización da piscina profunda onde se atopa o monitor, pero un grupo acode á pequena 

coas profesionais. Realizáronse as seguintes tarefas:  

 

➢ Na piscina profunda traballouse coas persoas que saben nadar (para mellorar estilos) ou que teñen 

posibilidades de aprender a facelo, sempre co monitor contratado apoiado por unha profesional. 

 

➢ Na piscina con pouca profundidade, trabállanse actividades de exercicio físico tipo ximnasia 

acuática (“aquagym”), utilizando diferentes materiais auxiliares (churros, colchóns, etc.) así como 

iniciación á natación coas outras profesionais. 

 

Cando hai algunha baixa, (esquecemento de bañador, menstruación…) un dos profesionais queda 

acompañando nas mesmas instalacións sen necesidade de acudir ao centro. 

  

Aínda que para moitos siga sendo a actividade máis motivante, apreciándose cada tempada avances, hai 

persoas que rexeitan todo contacto co medio acuático tanto para nadar como para facer exercicio e quedan 

permanentemente de observadores, sendo moi dinámicos, colaboradores. 
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O último día da actividade convidouse ás familias para que puidesen observar a dinámica da clase e a 

evolución dos seus familiares. Realizouse o día 29/06/2017. 

 

- VARIOS:  

 

 * Traballos domésticos:  

  

De xeito diario ou por quendas realízanse diferentes tarefas de responsabilidade que van desde baixar a dar 

as altas de comedor ata limpeza básica do aula (varrer, limpar mesas, recoller e ordenar material). Cada día 

realízase no descanso, infusións ou  limonadas para favorecer a  hidratación e este labor lévaa a cabo o 

responsable correspondente. Tamén se realizaron actividades de xardinería, tanto interior como exterior: 

Realizáronse os seguintes labores: plantación de sementes en sementeiros, transplante a macetas de 

diferentes vexetais como: tomates, leituga, pementos, cabazas, etc e os seus coidados correspondentes. 

 

Á hora para comer traballouse de forma individual poñer a mesa e recoller todo o que se utiliza no 

comedor, seguindo un cadro de responsabilidades por mesa.  

 

 * Estética: 

 

Mantívose unha vez ao mes (un mércores a mediados de mes) ou cando a ocasión o requira (sobre todo os 

venres) esta actividade, debido á motivación que produce nos usuarios e á satisfacción das familias. 

Centrouse principalmente en: coidado e cortado de unllas de mans e pés, depilacións básicas (beizo 

superior e  mentón), cellas, etc. 

  

 *Saídas/excursións/visitas: 

 

Como elemento facilitador da integración social, as saídas polo barrio e a cidade realízanse sempre que as 

condicións atmosféricas sexan favorables, priorizando esta actividade sempre que sexa posible pola 

importancia da autonomía e a mobilidade e pola satisfacción persoal e grupal que produce. Este ano 

fixéronse algunhas saídas con grupos máis reducidos para facilitar a mobilidade. Aprovéitanse diversos 

tipos de recados para facer saídas individuais con determinados usuarios/ as.  

 

 A relación de saídas, ata a data, é a seguinte: 

 

- Desprazamentos polo barrio 

- Recados varios (bancos, tendas, correos). 

- Visitas organizadas e  autogestionadas onde se inclúen talleres relacionados con visitas.   

 

A relación de visitas e talleres que levaron a cabo durante este ano é a seguinte: 

 

- Charla educación viaria 01/02/17 

- Casa – Museo Casares Quiroga –“Facer visible aos invisibles-“ 12/05/2017 

-  Romanorum  Vitae, exposición de La Caixa, Chaira de Riazor 23/06/2017 

- Casa dos Peixes. Aquarium 06/07/2017 
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-  Picnic centros  Adcor Parque de Santa Margarita 13/07/17 

-  AFundación. Exposición  Lugris “Paredes soñadas” 21/07/2017 

- Con – certo Ritmo, Mac. 26/07/2017 

- Fórmula Almorzo,  Lidl, 11/10/2017 

 

Realizouse unha saída a Santiago de Compostela o día 12/06/2017 para representar a obra de teatro “Unha 

noite no museo” dentro do Festival das artes escénicas organizado por  Special  Olympics, pasando toda a 

xornada desde a mañá ata a tarde.  

 

 * Outros: 

 

O día 02/06/2017 alumnos do ciclo de Dietética e Nutrición do IES  Anxel Casal, imparten unha charla no 

centro para concienciar da necesidade de adecuar a alimentación ao estilo de vida de cada un. 

 

Tamén se realizou un simulacro xeral de emerxencias o día 29 de Marzo, nas instalacións do Centro de día 

enmarcado dentro do programa de  autoprotección da Fundación  Adcor. 

 

Os disfraces que usan os participantes da carreira solidaria  ENKI, elaboráronse neste centro no mes de 

Outubro, facendo un total de 75 unidades. 

 

Realizáronse decoracións especiais para celebrar as festas de Halloween e de Nadal. Para mostrar este 

último, convidouse as familias o día 19/02/2017 que acudiron a realizar reportaxe fotográfica cos seus 

familiares. 

 

• Servizo  de Coidados personais e atención individual 

Leváronse a cabo as actividades de Mantemento e adquisición de habilidades e hábitos de aseo, 

comida, vestido e hixiene e imaxe persoal ao comezo da xornada, a medio e ao terminar.  Cando se 

traballan as rutinas de entrada e saída, hábitos de comedor ou de hixiene, etc. ou antes e despois de 

comer. Tamén se realiza o servizo á hora de traballar os obxectivos fixados para cada usuario de 

forma individual, de 13:30 a 14:00  h. Estas accións traballáronse de forma  grupal e individual 

• Servizo de saúde/Atención á saúde 

Controlouse e supervisouse a medicación das persoas usuarias, segundo a prescrición facultativa, 

ao longo da xornada, levando un rexistro individual da súa toma. 

Tamén se traballaron os seguintes aspectos: 

Cada primeiro de mes realizouse un seguimento do seu peso e a súa tensión nunha ficha de saúde 

individualizada. Isto permitiu poder comprobar alteracións que se comentaron coa familia nas 

entrevistas que se teñen para a presentación dos  PAI.   

 

• Servizos xerais: transporte e manutención  

 

o Transporte: Desde a entidade facilitouse o servizo de transporte a todos os usuarios do 

centro. 

o Manutención e atención en comedor: O servizo de comedor realizouse no comedor 

público do centro cívico entre as 14:30 e 15:30  h aproximadamente. 
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• Información, valoración, seguimento e coordinación 

 

No momento en que o que un usuario incorpórase ao noso centro, tras un período de avaliación e 

tendo como referente o Informe Inicial, procédese a elaborar o seu PAI (Plan de atención 

individual) Este Plan abarca un período dun ano aproximadamente e inclúe uns obxectivos para 

traballar ese ano e a liña de intervención que se vai a seguir con ese usuario, sempre acordados coa 

familia e co usuario se é posible. A partir de aí, realízase un seguimento deses obxectivos e 

elabórase un novo PAI. Recóllese unha valoración actual dos bloques de contido da Ficha de 

coñecemento persoal, así como unhas pautas de intervención.  

 

PROCESO DE PAI Y SEGUIMIENTO 

Nº de usuarios  16 

Nº de Baixas 1 

Nº de altas 1 

Nª de PAI 16 

Nº de informes emitidos 4 

 

Ao longo de todo o ano, realízase un seguimento de cada usuario, a través do seu historial, do rexistro dos 

obxectivos expostos no seu  PAI e o rexistro de medicación. Terase en conta a Ficha de Coñecemento 

Persoal que facilita e mellora o seguimento e avaliación de cada usuario.  

 

Doutra banda, realizáronse os informes que foron requiridos polas familias ou titores, coa finalidade de 

presentalos en servizos médicos, en valoracións, en solicitude de servizos, etc. 

• Información, orientación e formación a familiares 

 

Tívose unha entrevista anual coas familias que puideron acudir, na cal se presentou o PAI, ademais de 

comunicacións telefónicas regulares. Non houbo ningunha outra entrevista nin por demanda da familia nin 

dos profesionais, así como de asesoría xurídica.  

 

 

PROCESO DE ATENCIÓN A FAMILIAS 

 

Nº de entrevistas totais 

Nº de entrevistas de PAI 

Nº de entrevistas puntuais 

Nº de entrevistas de asesoría xurídica 

14 

14 

0 

0 

Nº de Encontros con Familias 2 

 

As actividades que se levaron a cabo como Encontros con familias durante este ano foron as seguintes:  
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 1.  “Remate da actividade de piscina”, o día 29/06/2017. Na piscina de Elviña convidouse as 

familias a ver a última clase de piscina para coñecer a dinámica e a evolución dos seus familiares. Acudiron 

7 familias de 16 

     2. “Invitación decorado de Nadal” o día 19/12/17. Convidouse as familias a que acudise a ver a 

decoración de Nadal realizado no centro e para poder realizar unha reportaxe fotográfica. Acudiron 11 

familias de 16 

 

Para continuar coa boa práctica do ano 2012 “intercambio de experiencias”, este ano contouse coa 

colaboración seguinte: 

 

- 30 de MAIO do 2017: A nai dunha usuaria vén dar unha clase de xardinería arranxando as plantas da 

terraza e interior e plantar tomates, albáfega, perexil, etc. Participan todos os usuarios botando terra, 

colocando  esquejes, limpando follas vellas. 
 

• SISTEMA DE XESTIÓN 

 

O sistema de xestión establecido na entidade, que responde á Norma  ISO 9001:2015 e require do 

cumprimento dos procedementos e rexistros establecidos, é determinante para o seguimento da 

actividade desenvolvida no centro ocupacional.  

As accións levadas a cabo e os documentos xerados a través de toda a actividade desenvolvida no 

centro constatan o cumprimento co sistema implantado, así como da implicación dos profesionais 

co sistema de xestión. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN 

 1T 2T 3T 4T 

Nº de reunións de equipo 31 x x x x 

Auditoría externa 1  x   

Auditoría interna 1    x 

Seguimento de mantemento – Nº envíos 4 x x x x 

Seguimento de inventario – Nº envíos 4 x x x x 

 

 

No centro de día desenvolvéronse os seguintes procesos: 

 

- Proceso de Mantemento e cuidado do benestar persoal 

- Proceso de Proxecto persoal 

- Proceso de Evaluación e Seguimento 

- Proceso de Atención a Familias 

 

Nos centro de día desenvólvense os seguintes protocolos: 

 

- Protocolos Centro de Día (Pr-Pes04-1) 

- Protocolo de medicación (Pr-PEs-1) 

- Protocolo de emerxencias (Pr-PEs-2) 
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- Protocolo de acollida en centros (Pr-PEs-3)  

- Protocolo de falecemento e dolo (Pr-PEs-4) 

- Protocolo de úlceras por presión (F-Pes-5) 

- Protocolo de emprego do transporte colectivo (Pr-PEs-6) 

- Protocolo de saídas e visitas (Pr-PEs-7) 

- Protocolo de Detección de Malos tratos (Pr-PEs-08) 

- Protocolo de Modificación da capacidade (Pr-PEs9) 

- Protocolo de saída de centros-servicios (Pr-PEs-11-1) 

- Procedimento de Xestiónd de incidencias de satisfacción (Doc.In-17) 
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5.- SERVIZO DE EMPREGO 

 

 
A Fundación  ADCOR  (Adultos Discapacitados da Coruña) constitúe o 31 de marzo de 2000 unha 

sociedade de responsabilidade limitada  unipersonal denominada  Dislabora Coruña  S. L.U. co seguinte 

obxecto social: A sociedade ten por obxecto os traballos de manipulación , transformación e 

comercialización de produtos de  marroquinería,  asi como a prestación de servizos de asesoramento, 

servizos auxiliares de limpeza, mantemento, xardinería, cociña e cátering. 

Todo iso, dando emprego a persoas con minusvalía legalmente recoñecida, coas que concertará contrato de 

traballo de acordo coa lexislación vixente, de modo que o seu persoal estea constituída de forma que 

permita acceder á cualificación legal de “Centro Especial de Emprego” e ás axudas que por tal concepto 

correspóndanlle. 

PRODUCTOS E SERVIZOS OFERTADOS POR DISLABORA CORUÑA S.L.  

FAMILIAS DE PRODUCTOS QUE SE VENDEN NA TENDA  

Dentro da tenda distínguense dúas familias de produtos principais, por unha banda materias primas-

ferramentas de traballo-produtos limpeza pel e por outros artigos de agasallo.  

▪ MATERIAS PRIMAS-FERRAMENTAS DE TRABALLO-LIMPEZA PEL: 

 FERRAMENTAS: Todo tipo de ferramentas utilizadas na fabricación e realización de pezas en 

pel e/ou coiro. 

 FERRAXERÍA: Todo tipo de apliques necesarios como accesorios para a montaxe de pezas 

manufacturadas en pel e/ou coiro. 

 PEL: Curtidos Vexetais, Curtidos Cromo,  Forros (Vacún, Porcino, Ovino....) 

 QUÍMICAS:, Tinguiduras, Limpadores,  Jaboncillos, Colas, Lacas,  Abrillantadores, Lustres, 

Ceras,  Metanol, Tinguiduras sintéticas para cantos. 

▪ ARTIGOS DE AGASALLO: 

 PRODUCTOS DE COIRO DE FABRICACIÓN PROPIA: Produtos realizados en pel:  

Vaciabolsillos, Pulseiras, Aneis, Cintos, Marca páxinas,  Chaveiros …. 

 PRODUCTOS DE COIRO MERCADOS A OUTROS FABRICANTES: Bolsos,  Billeteras, 

Moedeiros, Carteiras, Cartafoles, Axendas,  Llaveros, Maletíns … 

 TEXTIL: Introdúcense complementos téxtiles como poden ser bufandas, luvas, panos,  chales e  

pasminas, camisetas e gorros. 

 XOIAS: Distintos artigos (collares, aneis, pulseras…) 

 OUTROS: Inclúense paraugas, artigos de prata… 

PRODUCTOS REALIZADOS NO OBRADOIRO DE COIRO 

Realízanse distintos artigos en coiro flor. Para a elaboración de todos eles esta desenvolvido un sistema 

mediante a utilización de  troqueis e persoais que permitan que  estes produtos poden ser realizados por 

persoas con discapacidade intelectual. 
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OUTROS PRODUCTOS: 

Caixas de distintos tamaños e modelos realizados para venda. 

SERVIZO DE CATERING 

Desde o 01 de decembro do 2011  Dislabora desenvolve unha actividade de cátering que consiste na 

subministración das comidas aos centros ocupacionais da Fundación  ADCOR, esta actividade permítenos 

incrementar o número de traballadores do centro especial de emprego, finalizando o exercicio 2017 con 16 

traballadores, 13 deles con discapacidade. Desde o 1 de outubro do 2012 fornece as comidas do centro 

residencial da Fundación  ADCOR. 

OUTROS SERVIZOS 

Coa posta en marcha do centro residencial da Fundación  ADCOR, a sociedade  Dislabora Coruña  S. L.U. 

amplía os seus servizos, incluíndo o servizo de recepción,  lavandería e limpeza do centro residencial. 
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6. SERVIZO DE VIVENDA 

 

O Servizo de Vivenda créase no ano 2004 co fin de dar resposta á preocupación familiar polo 

aloxamento futuro dos seus  fill@ s, ofrecendo así mesmo unha alternativa ao domicilio familiar 

como opción de vida independente para persoas con discapacidade intelectual.  O servizo de 

vivenda ten tres modalidades: Modalidade Estable (cunha periodicidade indefinida),  

Modalidade de Adestramento  (máximo de dous meses), e Modalidade de Atención de 

Urxencia (por emerxencias familiares). O horario é de 17:00 a 9:00 de luns a venres.  

Tendo en conta a misión da entidade: “A promoción  e xestión de servizos de asistencia social 

para persoas adultas susceptibles de ser usuarios dos mesmos”; cabe destacar que todos os 

obxectivos que se perseguiron neste ano, foron acordes á devandita misión. 

Os obxectivos xerais ao longo do ano son: 

❑ Afianzar e ampliar coñecementos relacionados co funcionamento e mantemento do fogar, 

entendido este último como unidade de convivencia. 

❑ Fomentar o autocuidado tendo en conta os aspectos relacionados coa saúde, hixiene e 

seguridade. 

❑ Promover actividades de lecer, tanto dentro como fóra da vivenda tendo en conta os 

intereses persoais. 

❑ Consolidar a utilización dos servizos que ofrece a comunidade. 

 

Consideramos que a maioría dos obxectivos foron alcanzados. Todos os usuarios participan na 

execución de practicamente a totalidade das tarefas domésticas, variando a intensidade dos apoios 

en función das súas necesidades.Prestáronse apoios individualizados destinados a fomentar a 

autonomía dos usuarios sendo diferentes en función das súas necesidades, empregáronse 

diferentes técnicas como modelado, rol- play,  secuenciación da tarefas e /ou 

actividades…ademais de contar, para o manexo dos electrodomésticos (secadora, lavalouzas, 

lavadora, etc.), con indicacións escritas situadas á beira de cada un dos mesmos, como guía para 

un correcto uso destes. 

 

DESTINATARIOS 

 

Sector de poboación e idades 

 

As persoas atendidas no piso tutelado son persoas que presentan discapacidade intelectual e 

maiores de idade, con idades comprendidas entre 25 e 63 anos, todos eles na Modalidade Estable.  

 

Trátase dun piso mixto, no que actualmente residen tres mozos e cinco mozas. 
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• Distribución por sexos: 

 

 

 

         

• Total de usuari@s 2017: 

 

 

 

 

Total 

usuari@s 

durante  

2017 

 

Total 

usuari@s  

a 31/12/17 

 

Altas 

 

Baixas 

Homes Mulleres Homes Mulleres 

M. Estable 9 8 1 - 1 - 

M. Adestramento 1 - - - - - 

E. At. de Urxencia - - - - - - 

TOTAL 10 8 - - 

 

 

 

• Distribución por idades: 

Ao remate do exercicio os habitantes da vivenda presentan unha media de idade que non supera os 

36 anos. Son usuarios novos que decidiron vivir no piso como medio para adquirir os 

coñecementos e habilidades necesarios para unha vida máis independente 
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Características 

Trátase de persoas con discapacidade intelectual con etioloxía diversa, variando o seu grao de 

discapacidade.  

 

 

 

 

Poboación indirecta 

As familias directas y/ou titores dos usuarios. 

 

A través dos procesos desenvolvidos no piso leváronse a cabo as seguintes actividades: 
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CALENDARIO DE 

ACCIÓNS/PROGRAMAS/PROXECTOS 2017 

1T 2T 3T 4T 

PROGRAMA DE HABILIDADES PARA A VIDA NO 

FOGAR 

    

1.1. Vida no fogar x x x x 

1.2. Coidado persoal  x x x x 

1.3. Saúde e seguridade  x x x x 

1.4. Lecer x x x x 

1.5. Uso da comunidade x x x x 

1.6  Comunicación x x x x 

1.7 Habilidades Sociais x x x x 

1.8 Autodirección x x x x 

1.9 Traballo e/ou atención de día x x x x 

1.10. Habilidades Académico-Funcionais x x x x 

ATENCIÓN A FAMILIAS     

Entrevistas con familias x x x x 

Encontros con familias x    

PAI  E SEGUIMENTO      

Elaboración dO Plan de Atención Individual x x x x 

Seguimento de obxetivos/Valoración PAI x x x x 

• PROGRAMAS ESPECÍFICOS     

Programa de autonomía no fogar x x x x 

TAREFAS DE COORDINACIÓN INTERCENTROS     

Elaboración do Plan de Atención Individual dos usuari@s x x x x 

Reunións periódicas x x x x 

Comunicacións diarias x x x x 

• SISTEMA DE XESTIÓN x x x x 

 

- SERVICIOS DESENVOLTOS 

 

Programa de habilidades para a vida no fogar 

 

Ao longo do ano traballáronse diferentes aspectos nesta área: 

En función do nivel de responsabilidade, autonomía e capacidade hai  persoas do servizo que 

contan con chaves da vivenda. 

As persoas residentes no piso teñen interiorizada a importancia comunicar ás profesionais do 

servizo as súas saídas, entradas, atrasos na súa hora de chegada habitual… 

Os horarios das actividades e tarefas son flexibles ante as preferencias e necesidades dos 

residentes.  
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Todos os usuarios realizan as tarefas domésticas, en función das súas capacidades, a intensidade 

dos apoios ofrecidos varía en función destas capacidades sendo a finalidade última o que alcancen 

a maior cota de autonomía posible.  

A distribución das tarefas é a seguinte: 

 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

- Muda de 

sábanas 

- Limpeza de 

habitacións 

- Recoller 

roupa, por 

lavadoras, 

pasar o ferro á 

roupa,.. 

-Tarefas cociña 

(preparación 

cena, limpeza, 

etc.) 

 

- Tarefas 

cociña 

(preparación 

almorzo, cea, 

limpeza, etc.) 

- Limpeza de: 

      - Salón 

      - Comedor 

      - Corredor 

      - Cuarto do 

ferro 

- Recoller 

roupa, por 

lavadoras, 

pasar o ferro,. 

- Tarefas 

cociña 

(preparación 

almorzo, cea, 

limpeza, etc.) 

 - Limpeza de 

baños 

- Recoller 

roupa, por 

lavadoras, 

pasar o ferro... 

 - Tarefas 

cociña 

(preparación 

almorzo, cea, 

limpeza, etc)  

-  Recoller 

roupa, por 

lavadoras, 

pasar o ferro... 

- Tarefas 

cociña 

(preparación 

almorzo, cea, 

limpeza, etc ) 

- Recoller 

roupa, por 

lavadoras, 

pasar o ferro... 

 

 

Esta distribución é sempre  orientativa, podendo cambiarse de día calquera das tarefas en función 

das necesidades e/ou preferencias das persoas residentes na vivenda. 

Ademais diariamente, polas mañás, fan a súa cama e recollen as habitacións, realízase a limpeza 

dos aveños do almorzo así como a recollida do cuarto de baño. De igual maneira, na tarde-noite 

prepárase a cea e realízase a limpeza e recollida dos aveños utilizados. 

Estas tarefas de distribúen e organizan en cadros mensuais, tentando que todas as persoas 

participen en cada unha delas tendo en conta as súas capacidades e adestramentos nas mesmas. 

 

Servizo de coidados e atención individual  

 

Desde a vivenda proporcionáronse os apoios precisos en actividades de coidado persoal a aqueles 

usuarios e/ou usuarias que o precisaron, empregando principalmente técnicas de moldeamento, 

ademais de reforzo oral. 

Edúcase a todos os/ as residentes no respecto pola privacidade e intimidade, chamando á porta, 

pedindo permiso para entrar…Aténdese de xeito individual a aquelas persoas que precisan de 

apoios en tarefas de hixiene persoal, sempre mantendo a súa intimidade. 
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Realizáronse adestramentos na compra e reposición de produtos de limpeza, ademais de 

acompañamentos naqueles casos que foi preciso, tratando sempre de respectar as preferencias de 

cada un e educando no consumo responsable, realización da mellor compra en relación calidade-

prezo… Ademais foméntase a responsabilidade de cada un/a de os/ as residentes, facéndoos 

participes de preocuparse por anotar nunha lousa todo aquilo que se terminou e é necesario 

comprar. 

Téntase que sexa o usuario ou usuaria a que decida sobre a súa aparencia persoal (tipo de peiteado, 

corte de pelo, vestido…) aínda que é importante destacar que este aspecto vese moi condicionado 

polas decisións familiares. Insístese na importancia de ofrecer unha imaxe externa adecuada 

(colocación correcta da roupa, ir peiteado, hixiene das uñas, rasurado…) 

 

Servizo de saúde/atención á saúde 

 

Foméntase a importancia que ten  seguir unha dieta equilibrada, facendo especial fincapé naqueles 

alimentos máis saudables (froita, verduras…). 

Os menús das ceas elabóranse en función do menú mensual establecido nos centros, cada 

día/semana organízase o menú en función da comida do mediodía. Durante o proceso da 

realización do menú das ceas, realízase unha supervisión por parte das profesionais. 

Adéstrase no uso adecuado dos cubertos, ademais de na importancia dunha boa mastigación. 

Moldéase o comportamento na mesa, reforzando os hábitos adquiridos. 

Adáptase a dieta en función das necesidades dos residentes (dieta  hipocalórica,  astrinxente,…) 

Ofrécense aos usuarios e ás usuarias pautas para actuar ante enfermidades leves, así como fronte 

aos accidentes domésticos máis comúns (cortes, queimaduras co ferro…) 

Insístese na importancia de tomar a medicación de xeito adecuada, segundo o  pautado polo 

médico de familia, psiquiatra…administrándose sempre por parte das profesionais durante o 

horario do servizo de vivenda.  Existen tres usuarios, aos que se lles presta apoio para realizar a 

retirada de medicación na farmacia, así como prepararlles semanalmente a medicación que 

deberán tomar durante a fin de semana nun  pastillero, o cal se responsabilizan de traer de regreso 

á vivenda o luns. En períodos vacacionais envíaselles toda a medicación, previo acordo coa  

familia. 

 

Servizos xerais: transporte, manutención, limpeza e mantenimento, lavandería e xestión da 

roupa 

 

- Transporte: Algúns dos/ as residentes utilizan os luns e os venres o servizo de transporte 

facilitado pola entidade para aquelas persoas susceptibles de ser usuarias do mesmo, e diariamente 

para o traslado aos centros ocupacionais. Outros en cambio, utilizan o servizo de autobús público 

urbano, así como o interurbano nos regresos aos seus domicilios. A finais do segundo semestre do 

ano, unha das usuarias fai uso do servizo de transporte 065 para os seus desprazamentos tanto en 

ida como en volta cunha regularidade aproximada de dúas veces ao mes.  

 

- Manutención e atención en comedor: dentro do servizo realízanse dúas comidas, os almorzos 

cun horario comprendido entre as 7:30-8:00 h e as ceas entre as 20:30-21:30 h. Ademais teñen a 
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opción de  merendar aqueles que así o desexen. Todas as comidas son preparadas polos residentes 

sempre co apoio/supervisión do profesional que se atope en quenda 

- Limpeza e mantemento: A limpeza da vivenda realízase diariamente respectando a distribución 

de tarefas semanais, as cales son rexistradas xunto co usuario/a que realizou a mesma no  ITS-

Pisos ( F- PEs08-1). Así mesmo cada usuario/a ten asignada unha tarefa tras os almorzos/ceas que 

se van rotando mensualmente no Cadro de tarefas domésticas ( F- PEs08-4). Ao mesmo tempo 

cóntase cun Cadro de Tarefas Secundarias ( F- PEs08-2) cuxa modificación tamén é mensual. 

Ademais disto lévase un seguimento das tarefas domésticas a través do Seguimento Tarefas 

limpeza vivenda-Semanal-mensual ( F- PEs08-8) e Seguimento Tarefas limpeza vivenda-

Trimestral-semestral ( F- PEs08-9). 

 

También se lleva a cabo un seguimiento del mantenimiento preventivo de la vivienda (F-PAp03-

2). Tamén leva a cabo un seguimento do mantemento preventivo da vivenda 

 

Lavandería e xestión da roupa: los/as residentes son los encargados de llevar a cabo el cuidado de la 

ropa: poner lavadora, secadora, tender, planchar, doblar la ropa … 

 

Lévase un rexistro do inventario da roupa dos usuarios/ as a través do  Equipo básico residentes vivenda 

tutelada ( F- PEs08-7) así como dos seus aveños persoais mediante Inventario de aveños persoais-vivenda 

tutelada ( F- PEs08-6) 

 

Información, valoración, seguimento e coordinación 

 

Cando un usuario incorpórase á vivenda, aplícase o Protocolo de acollida en centros ( Pr- PEs-3) 

onde se lle facilita ao usuario e á súa familia/titores legais: información xeral: horarios, 

actividades, regulamento de réxime interno, vías de comunicación co equipo de profesionais, entre 

outros. 

Tras a súa incorporación trátase de prestar un apoio individualizado e continuado para a súa plena 

integración no grupo; tamén se manteñen contactos regulares coa familia/titores para intercambiar 

información/impresiones. 

A partires do Informe Inicial ( F- PEs02-11) realizado, recóllese a información máis destacable de 

diferentes áreas por parte de todos os servizos implicados: Informe social realizado pola 

traballadora social e Valoración inicial por parte das responsables do centro/servizo. 

Tras un período de avaliación de 60 días e tendo como referente o Informe Inicial, e a ficha de 

coñecemento persoal, procédese a elaborar o seu primeiro  PAI (Plan de Atención Individual ( F- 

PEs03-2). Este documento, elaborado polo equipo multidisciplinar de profesionais,  renovarase 

anualmente e inclúe unha valoración do desempeño da persoa con discapacidade nas seguintes 

áreas: datos persoais; Área Social; Área de Saúde; Área de Desenvolvemento Motor; Área de 

Desenvolvemento Cognitivo; Área de Coidado Persoal; Área de Saúde e Seguridade; Área de 

Habilidades Sociais; Utilización da Comunidade; Área de Lecer e Tempo Libre; Área de 

Habilidades  Pre- laborares; Área de Vida no Fogar; Área de Personalidade e Conduta. Tamén se 
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recolle a formulación de obxectivos específicos para traballar ao longo do ano e a liña de 

intervención que se vai a seguir con ese usuario, acordados coa familia e co usuario se é posible.  

Os devanditos PAI elabóranse de xeito conxunto ben co Centro Ocupacional 1 ou 2 ou ben co 

Centro de Día, en función do recurso ao que acuda cada un dos usuarios. 

A partir de aí, realízase un seguimento deses obxectivos, realízase unha valoración global do expediente e 

elabórase un novo  PAI con carácter anual. Implícase á persoa con discapacidade en todo o proceso, tendo 

en conta as súas achegas, demandas e necesidades. Ademais, ao longo de todo o ano, realízase un 

seguimento de cada usuario, realizando unha análise do rexistro de observacións e incidencias individual, 

así como do rexistro de medición dos obxectivos expostos no  seu  PAI, a Ficha de Coñecemento Persoal e 

diferentes rexistros de utilidade para a valoración global do mesmo. 

 

PROCESO DE PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUAL 

 

Nº de usuarios * 9 

Nº de baixas 1 

Nº de altas 1 

Nº de PAI  realizados 9 
*No se contabilizan  usuarios Modalidade de Atención de Emerxencia 
 

Información, orientación e formación a familiares 

 

Unha vez informada á familia do funcionamento do centro (proceso de incorporación do seu 

familiar), procédese á realizar a acollida e valoración das necesidades da familia, a súa necesidade 

de apoios e a intensidade dos mesmos. Así como a información, valoración, pautas e apoios 

establecidos no Plan de Atención Individual, do seu fillo/tutelado, que se comparte coa familia. 

Do mesmo xeito, realízanse entrevistas sempre que a familia demándao ou cando os profesionais 

consideran que é necesario, ben por un desaxuste conductual, para acordar unha intervención 

diferente, etc., co fin de intervir dunha maneira máis coordinada. 

En coordinación con outros servizos e profesionais da entidade realizarase o apoio, orientación e 

seguimento ante as necesidades detectadas ou solicitadas por parte das familias, a nivel de centro 

ou de intervención social específica. 
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PROCESO DE ATENCIÓN A FAMILIAS 

Nº de entrevistas totais 

Nº de entrevistas de PAI 

Nº de entrevistas puntuais 

Nº de entrevistas de asesoría xurídica 

8 

8 

0 

Nº de Encontros con Familias 1 

 

SISTEMA DE XESTIÓN 

 

O sistema de xestión establecido na entidade, que responde á Norma  ISO 9001:2015 e require do 

cumprimento dos procedementos e rexistros establecidos, é determinante para o seguimento da 

actividade desenvolvida no servizo de vivenda. 

As accións levadas a cabo e os documentos xerados a través de toda a actividade desenvolvida no 

centro constatan o cumprimento co sistema implantado, así como da implicación dos profesionais 

co sistema de xestió. 

 

SISTEMA DE XESTIÓN 

 1T 2T 3T 4T 

Nº de reunións de equipo 37 x x x x 

Auditoría interna 1    x 

Seguimento de mantemento – Nº envíos 12 x x x x 

Seguimento de inventario – Nº envíos 4 x x x x 

 

 

No servizo de vivende desenvolvéronse os seguintes procesos:  

- Proceso de atención á demanda 

- Proceso de PAI 

- Proceso de Habilidades para a Vida no Fogar 

- Proceso de Seguimento 

- Proceso de Atención a Familias 

- Proceso de saída 

 

No servizo de vivenda executáronse os seguintes protocolos: 

- Protocolo de medicación (Pr-PEs-1) 

- Protocolo de emerxencias (Pr-PEs-2) 

- Protocolo de acollida en centros (Pr-PEs-3)  

- Protocolo de falecemento e dolo (Pr-PEs-4) 

- Protocolo de úlceras por presión (F-Pes-5) 

- Protocolo de emprego do transporte (Pr-PEs-6) 

- Protocolo de saídas y visitas (Pr-PEs-7) 

- Protocolo de Detección de Malos tratos (Pr-PEs-08) 
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- Protocolo de Modificación da capacidade (Pr-PEs9) 

- Protocolo de saída de centros-servicios (Pr-PEs-11-1) 

- Protocolo de emprego de chaves (Pr-PEs08-1) 

- Protocolo de Xestión de prendas e pertenencias (Pr-PEs08-2) 

- Procedimiento de Xestión de incidencias de satisfacción (Doc.In-17) 
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7. SERVIZO DE LECER 

O Servizo de Lecer, é un recurso específico e organizado, guiado por principios de normalización, 

inclusión social e orientación individual ao cliente, que desenvolve un programa continuado de 

actividades de tempo libre que teñen como finalidade o goce das persoas con discapacidade 

intelectual que participan nelas. 

 

Os obxectivos xerais do Servizo de lecer son os seguintes: 

• Mellorar a autonomía e a independencia 

• Incentivar os lazos de amizade e as relacións sociais fose da contorna familiar 

• Dinamizar o lecer, aumentando as actividades lúdicas 

• Evitar o illamento social 

• Elevar a sensación de benestar ao realizar actividades sen esixencia xa que o lecer non é 

competitivo 

• Potenciación das relacións interpersoais 

• Promoción das propias capacidades a través da realización de actividades elixidas 

libremente e que son  motivadoras 

• Emprego dos recursos comunitarios que contribúen á normalización e á inclusión social 

 

No Servizo de Lecer realízanse os seguintes procesos: 

 

• Proceso de Lecer 

• Colaboración cos outros centros e servicios de Adcor no desenvolvemento dos seguintes procesos: 

1. Proceso de PAI 

2. Proceso de Seguimento 

3. Proceso de Atención a Familias 

 

DESTINATARIOS: 

 

Sector de poboación e idades. 

 

As persoas usuarias do Servizo de Lecer son persoas con discapacidade intelectual maiores de 18 anos que 

ou ben son usuarios dalgún dos servizos da Entidade ou ben son socios externos que participan na entidade 

a través do  AdcorOcio. 

 

Durante o ano 2017 a distribución por centros das persoas socias do Servizo de Lecer foi a seguinte: 

 

SERVIZO DE LECER – EXERCICIO 2017 

Nº de socios CO1 21 

Nº de socios CO2 19 

Nº de socios C. de Día 5 

Nº de socios emprego 2 

Nº de socios externos 7 

Nº de socios servizo residencial 4 
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Características 

 

As persoas usuarias do Servizo son persoas que presentan discapacidade intelectual con  eitoloxía diversa, 

así como tamén varía o seu grao de discapacidade e manifestacións heteroxéneas. Do mesmo xeito, 

obsérvase un grupo destacable de usuarios, que presentan trastorno dual, é dicir, que ademais dunha 

discapacidade intelectual, teñen unha enfermidade mental asociada para a que teñen prescrito tratamento 

psiquiátrico. 

 

Poboación indirecta 

 

O papel da familia / titor é de gran importancia na actitude que a persoa con discapacidade intelectual ten 

cara o lecer e na súa vivencia do mesmo. O Servizo mantén unha comunicación fluída coas familias ou 

titores, de forma directa ou ben a través dos centros da entidade, co obxectivo de difundir os beneficios do 

lecer en xeral e do Servizo de Lecer en particular. 

Outra poboación indirecta do Servizo é tamén outro alicerce fundamental, como son as persoas 

voluntarias que apoian o desenvolvemento das actividades. A Fundación forma parte do Rexistro de 

Entidades de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia, contribuíndo así a difundir a cultura da solidariedade 

na nosa sociedade e abrindo tamén a entidade e o colectivo de persoas ao que se presta servizo á contorna. 

A entidade mantén unha política de voluntariado estrita no cumprimento dos dereitos establecidos 

legalmente para as persoas voluntarias e busca sempre ir máis aló na medida das posibilidades.  

Ao longo do ano en  AdcorOcio contamos coa colaboración de 33 persoas voluntarias que participaron en 

diferentes actividades sempre cubertos cun seguro de responsabilidade civil. 

 ACTIVIDADES 

As actividades desenvolvidas no Servizo de Lecer resúmense no seguinte cadro: 

CALENDARIO DE ACCIÓNS 2017 

 1T 2T 3T 4T 

• PROCESO DE LECER 

Planificacións mensuais x x x x 

Reunións con voluntarios   x  

Envío de comunicacións a  usuarios   x x x x 

Reunións con usuarios   x  

• ACTIVIDADES REALIZADAS 

Actividades puntuais/esporádicas x x x x 

Actividades semanais/periódicas x x x x 

Luditardes de verán   x  

Campamentos/Viaxes x x x x 

• TAREFAS DE COORDINACIÓN CON CENTROS 

Envíos de información (observacions/incidencias) x x x x 

Seguimento de obxetivos/proxectos personais x x x x 

SISTEMA DE XESTIÓN x x x x 
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As actividades desenvoltas foron as seguintes: 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

1. ACTIVIDADES PUNTUAIS/ESPORÁDICAS 

 1T 2T 3T 4T  1T 2T 3T 4T 

Patinaxe sobre xeo x    Torneo Inclusivo   x  

Sing Along x    Luditarde 1   x  

Bolera x    Luditarde 2   x  

Xogos Mesa Fórum x    Concerto Antonio Orozco   x  

Rallye Coruña x    Aniversario Ignacio   x  

Concerto na Fábrica x    Luditarde 3   x  

Banda Municipal  x    Luditarde 4   x  

Película LQDVI x    Fútbol Clube Torre   x  

MegaJump x    Cambre con Marcos   x  

Entroido x    Concurso Tortillas   x  

Casa del Agua x    Luditarde: Barco   x  

Ilusioohn x    Luditarde: Playa   x  

Ruta dos Faros x    Luditarde: Paseo   x  

Picnic no Burgo x    Clausura Liga Social   x  

Bolera + Cine x    Luditarde: Cesar   x  

Partidos Ligas  x   La Gran Boda   x  

Karaoke  x   Domus   x  

Aut. Baloncesto SOG  x   Feria Histórica Arteixo    x 

Feira de Abril  x   Autonómicos Fútbol SOG    x 

Ciencia na Rúa  x   Enki    x 

El Paseo de Jane  x   Cogomelos    x 

Foliada das Letras  x   DiversidArte    x 

Ruta dos Faros 6ª etapa  x   Autonómicos Natación 

SOG 

   x 

Festa dos Rexós  x   Bolera    x 

Cine  x   Cine    x 

FoliAgra  x   Voluntariado Banco 

Alimentos 

   x 

Ruta por Dexo con Prosegur  x   Festi=    x 

Memorial Héroes del Orzán  x   Paseo Nadal    x 

San Xoan  x   Documental “La Gran 

Boda” 

   x 

     Comida Gala SOG    x 

2. LUDITARDES DE VERÁN 

Varias actividades: 8 

jornadas 

  x       

3. ACTIVIDADES SEMANAIS/PERIÓDICAS 

Pintura (dous grupos) x x  x Ximnasia x x  x 

Baile x x  x Natación x x  x 
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Fútbol x x  x Partidos Liga RC Deportivo x x  x 

Baloncesto x x  x Actividades con externos x x x x 

3. CAMPAMENTOS/VIAXES 

Viaxes Imserso x x   Camp Verano Pontevedra 

(x2) 

  x  

Camp Semana Santa Lugo  x   Marcha Ciclista SOG   x  

Noite de Estrelas   x       

 

 

SERVICIO DE LECER – EXERCICIO 2017 

Nº de socios totais 58 

Nº de socios de Fundación Adcor 52 

Nº de socios externos 6 

Nº total de actividades organizadas 75 

Nº de actividades gratuitas organizadas 36 

Nº de actividades esporádicas/puntuais 59 

Nº de actividades periódicas/semanais 8 

Nº de campamentos organizados 6 

Nº de voluntarios 33 

 

 

Participación nas Actividades Desenvoltas 

 

ACTIVIDADES 2017 
Centros Ocupacionais e Socios 

externos 

Centro de Día 

 

1. ACTIVIDADES PUNTUAIS.        

PARTICIPANTES >19 14- 19 7- 13 =/<6 >9 4-9 =/<3 

Patinaxe sobre xeo  x     x 

Sing Along   x    x 

Bolera  x     x 

Xogos Mesa Fórum  x     x 

Rallye Coruña   x    x 

Concerto en la Fábrica    x   x 

Banda Municipal    x    x 

Película LQDVI   x    x 

MegaJump    x   x 

Entroido   x    x 

Casa del Agua   x    x 

Ilusioohn    x   x 

Ruta dos Faros    x   x 

Picnic no Burgo   x    x 

Bolera + Cine  x     x 

Partidos Ligas x       
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Karaoke   x    x 

Aut. Baloncesto SOG   x    x 

Feira de Abril   x    x 

Ciencia na Rúa    x   x 

El Paseo de Jane    x   x 

Foliada das Letras    x   x 

Ruta dos Faros 6ª etapa    x   x 

Festa dos Rexós  x     x 

Cine   x    x 

FoliAgra   x    x 

Ruta por Dexo con Prosegur   x    x 

Memorial Héroes del Orzán   x    x 

San Xoán x      x 

Torneo Inclusivo    x   x 

Luditarde 1 x      x 

Luditarde 2 x       

Concerto Antonio Orozco   x    x 

Aniversario Ignacio    x   x 

Luditarde 3 x      x 

Luditarde 4  x     x 

Fútbol Clube Torre   x    x 

Cambre con Marcos    x   x 

Concurso Tortillas   x    x 

Luditarde: Barco  x     x 

Luditarde: Playa   x    x 

Luditarde: Paseo   x    x 

Clausura Liga Social   x    x 

Luditarde: Cesar  x     x 

La Gran Boda    x   x 

Domus   x    x 

Feira Histórica Arteixo   x    x 

Autonómicos Fútbol SOG  x     x 

Enki  x     x 

Cogomelos   x    x 

DiversidArte   x    x 

Autonómicos Natación SOG   x    x 

Bolera x      x 

Cine   x    x 

Voluntariado Banco Alimentos   x    x 

Festi=  x     x 

Paseo Nadal  x     x 

Documental “La Gran Boda”    x   x 

Comida Gala SOG    x    

3. ACTIVIDADES SEMANALES.         
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Pintura  x     x 

Baile x       

Baloncesto   x    x 

Natación  x      

Fútbol  x      

Ximnasia   x     

Partidos Liga RC Deportivo x      x 

4. CAMPAMENTOS.        

Viaxes Imserso   x    x 

Camp Semana Santa Allariz  x     x 

Noite das Estrelas    x   x 

Campamento Veran Pontevedra 1  x     x 

Campamento Veran Pontevedra 2   x    x 

Marcha Ciclista    x   x 
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8. SERVIZO RESIDENCIAL  

 

8.1. SERVIZO RESIDENCIAL TERCEIRA IDADE 

 

O centro residencial é un servizo especializado que orienta a súa actividade á atención de persoas 

en situación de dependencia e dispón de 32 prazas residenciais para persoas maiores, distribuídas 

en cuartos individuais e dobres, en dúas plantas diferentes de atención (planta baixa e planta 

segunda). Ao longo do ano 2017 atendeuse a un total de 40 residentes. Dos 40 residentes, 38 en 

estancia estable e 2 en estancia temporal. O centro residencial está situado na estrada dos Fortes  

nº 14, da Coruña. 

Tendo presente a misión da entidade: “Promoción e xestión de servizos de asistencia social para 

persoas susceptibles de ser usuarios dos mesmos”, destacar que todos os obxectivos que se fixaron 

neste exercicio, foron acordes con esta misión. 

 

1. OBXETIVOS DO SERVIZO 

Desde esta perspectiva fíxanse os seguintes obxectivos, por unha banda, respecto da prestación de 

servizos de atención residencial a persoas maiores: 

 

➢ Proporcionar os servizos de aloxamento, manutención e atención persoal a través dos 

apoios ás actividades da vida diaria, cos coidados acordes coas súas necesidades. 

➢ Prestar atención médica e coidados sanitarios, de acordo cos requirimentos do seu estado 

de saúde. 

➢ Realizar a atención  psicoxeriátrica a través das terapias prescritas. 

➢ Desenvolver actividades de animación sociocultural. 

➢ Realizar a atención social a familias e residentes, coordinando as xestións necesarias ao 

longo de toda a prestación do servizo. 

 

2. DESTINATARIOS.- CARACTERÍSTICAS 

 

Os residentes do centro residencial de terceira idade son persoas de idade avanzada que 

presentan   multipatoloxía. Obsérvase que a idade das mulleres é maior que a de ingreso dos 

homes, respecto ao exercicio pasado. 

 

No centro residencial aténdese a persoas maiores enmarcados nunha franxa de idade que vai 

dende 70 ata 100 anos de idade.  
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RESIDENTES ATENDIDOS POR SEXO EN TERCEIRA IDADE NO ANO 2017 

 

 

 
 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN POR IDADES NO CENTRO RESIDENCIAL (TERCEIRA IDADE) NO ANO 2017 
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3. SERVIZOS DESENVOLTOS 
 

CALENDARIO DE 

ACCIÓNS/PROGRAMAS/SERVIZOS  2017 
Centro Residencial 

 1T 2T 3T 4T 

• VALORACIÓN XERIÁTRICA E ELABORACIÓN DE PAI  x x x x 

• ATENCIÓN Á SAÚDE x x x x 

• COIDADOS BÁSICOS x x x x 

• TERAPIA E REHABILITACIÓN x x x x 

• PROCESO DESCANSO E GOCE PERSOAL x x x x 

Saídas e visitas grupais externas x x x x 

Visitas/Actuacións no Centro Residencial x x x x 

• SEGUIMENTO x x x x 

• ATENCIÓN A FAMILIAS x x x x 

Entrevistas con familias x x x x 

• ATENCIÓN DOMÉSTICA x x x x 

• SISTEMA DE XESTIÓN x x x x 

 

4.1 Valoración xeriátrica e elaboración de PAI 

 

Cando unha persoa incorpórase ao servizo residencial, aplícase o Protocolo de acollida en 

Centro Residencial 3ª Idade (Pr- PEsr02-1), onde se lle facilita ao residente e a súa 

familia/titores legais: información xeral, horarios de visitas, actividades, vías de 

comunicación,… Entrégase a documentación pendente e recóllese outra que conforma o seu 

expediente. Así como tamén se  recepcionan as pertenzas do novo residente. 

Móstraselle a súa habitación, así como as dependencias do centro residencial e preséntaselle ao 

resto de residentes e profesionais. 

 

A partir do Informe de Entrada (F- PEsr02-3) realizado e enviado aos profesionais implicados,  

recóllese a información máis destacable e que serve de punto de partida para realizar a 

Valoración Xeriátrica, nun prazo non superior a dez días. Unha vez realizada dita valoración 

procédese á elaboración do Plan de Atención Individual (PAI), instrumento que marca as 

atencións para realizar con cada persoa residente. Cada seis meses realízase unha nova 

valoración xeriátrica dando lugar á súa vez a un novo plan de atención individual, non obstante 

as pautas de coidado e o plan de atención poden ser modificados se as necesidades da persoa 

varían antes do transcurso dese tempo. 

 

Ao longo do exercicio instaurouse a dinámica de realización de sesións clínicas  

multidisciplinares, con carácter periódico, para a abordaxe do seguimento das persoas 

residentes desde unha perspectiva global na que participan diversos profesionais da entidade. 
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VALORACIÓN XERIÁTRICA/PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUAL 

 

Nº de valoracións xeriátricas 61 

Nº de PAI realizados 61 

Sesións clínicas multidisciplinares 5 

4.2 Atención á saúde 

O proceso de atención á saúde ten como misión asegurar a atención e o coidado da saúde física 

e psíquica das persoas residentes, proporcionando para iso os recursos humanos e técnicos 

necesarios. E ten como obxectivos:  

➢ Control e seguimento das enfermidades crónicas. 

➢ Detectar signos e síntomas de novas patoloxías. 

➢ Diagnosticar e atender os procesos agudos. 

➢ Fomentar hábitos de vida saudable. 

➢ Favorecer un ámbito de vida seguro e saudable. 

➢ Promover a saúde física e mental. 

 

Este proceso é levado a cabo, polo servizo médico (médico e ATS/ DUE/enfermeiro) e integra 

ao conxunto de actuacións de promoción da saúde, dirixidas a adquirir, manter e mellorar  

hábitos saudables. Ademais de realizar o seguimento dos tratamentos médicos prescritos, o 

control das constantes vitais, e o control e administración da medicación das persoas residentes.  

Desde o momento do ingreso dunha persoa residente iníciase o proceso a través da avaliación 

inicial coa Historia de enfermería e a primeira consulta médica, xerando as pautas de coidados 

necesarias. O proceso continúa coa realización da valoración xeriátrica e o plan de atención na 

área médica. 

O facultativo do servizo é o responsable de prescribir as terapias necesarias e contencións 

específicas segundo o protocolo de medidas de suxeición-contención establecido no servizo 

residencial. 

Desde o servizo médico apróbanse os menús elaborados no centro residencial, así como as 

dietas e adaptacións necesarias para os residentes en función das súas necesidades ou estado de 

saúde 

Todos os rexistros médicos e de seguimento de enfermería evidencian a atención prestada ao 

longo do proceso. 

 

4.3 Coidados básicos e atención individual 

 

Os coidados básicos e hixiene persoal comprenden unha serie de actividades que garanten 

constantemente as condicións adecuadas das persoas residentes, en función das súas 

necesidades persoais. Para a realización dos coidados en aseo e hixiene seguiranse as 

indicacións de varios protocolos: Protocolo de Hixiene e Coidado persoal e Protocolo de 

eliminación. E séguense as instrucións e pautas reflectidas inicialmente na Notificación de alta 

de enfermería, e nas posteriores actualizacións de cada persoa residente. Para o rexistro da 

atención persoal utilizarase o rexistro de Seguimento de Coidados Básicos. 
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Para iso, para cada persoa residente disponse dos rexistros correspondentes que verifican os 

coidados realizados (Notificación de coidados, Rexistro de coidados básicos, Rexistro de 

Inxesta, Observacións e Incidencias,…). 

Con este proceso garántese unha atención adecuada nos coidados básicos (hixiene e 

alimentación) das persoas residentes, atendendo sempre aos dereitos de intimidade e 

dignidade. 

 

Obxectivos: 

- Describir como se prestan os coidados básicos de hixiene e alimentación das persoas 

residentes. 

- Ofrecer unha atención individualizada en toda-las áreas da atención básica. 

- Favorecer un ambiente familiar, cálido e de seguridade. 

- Respectar sempre a intimidade e dignidade das persoas residentes. 

- Favorecer e manter, se é posible, a maior autonomía das persoas. 

 

4.4 Terapia e rehabilitación 

Este proceso trata de incrementar a calidade de vida da persoa residente a través dun programa 

de actividades de carácter preventivo e  rehabilitador. 

   Os obxectivos que se fixan para iso, son: 

-  Valorar a capacidade funcional para a realización das actividades cotiás  

- Fomentar un maior grao de independencia e integración social. 

- Estimular e manter as capacidades cognitivas que ven afectadas polo envellecemento. 

-  Pautar unha serie de actividades a desenvolver dentro do  PAI de cada residente 

O indicador que mide ou alcance  deste proceso e a consecución  do  mesmo, ten que ver  coa 

participación dos residentes nas actividades de terapia ocupacional que fixado como estándar  

do 75%,  superouse en tódo-los trimestres para os 32 residentes de  terceira  idade,  chegando a 

un 81,25% no terceiro trimestre.  Obsérvase un incremento importante  na participación  ao  

longo  do ano. Coa fin de lograr estes obxectivos realízanse unha serie de actividades 

comprendidas nas seguintes áreas: 

- Valoración:- Valoración inicial ao ingreso do residente na que se ten en conta a capacidade 

funcional para realizar as actividades básicas da vida diaria (ABVD) a través de escalas 

estandarizadas e que forma parte da primeira valoración xeriátrica e plan de atención. E as 

valoracións periódicas ligadas á revisión da valoración xeriátrica e elaboración do plan  de atención 

individual. 

- Estimulación cognitiva.- Conxunto de actividades, técnicas e estratexias que pretenden activar, 

estimular e adestrar as distintas capacidades e funcións cognitivas (percepción, atención, 

razoamento, abstracción, memoria, linguaxe, procesos de orientación e praxias). Todos os días 

realízanse terapias de orientación á realidade (TOR), técnicas mediante as que se pretende que a 

persoa residente tome conciencia da súa situación no tempo e espazo a través de distintas 

actividades (calendario, lectura de xornal, axenda,….). Así como tamén actividades de 

reminiscencia coa que se pretende estimular principalmente a memoria  episódica e  autobiográfica 

dos residentes. Moitas destas actividades teñen un soporte dixital moi importante a través da lousa 

dixital interactiva a través da aplicación  Neuronap e o emprego de  tablets de uso individual. 
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- Estimulación física, a través de actividades de xerontoximnasia, psicomotricidade e 

deambulación. Con carácter diario realízase  xerontoximnasia a través de mobilizacións activas e 

voluntarias das distintas partes do corpo a través de rutinas de exercicios. No caso de residentes 

con maior deterioración realízase de forma pasiva e individualizada. Tamén diariamente 

desenvólvese o programa de deambulación co que se persegue manter a capacidade para a marcha 

e previr as consecuencias dunha  sedestación prolongada, e está destinado a residentes que aínda 

mantendo a súa capacidade de andar, non poden facelo sen axuda. A actividade de 

psicomotricidade  permite traballar de forma global os aspectos físicos, cognitivos, afectivos e  

relacionais, a través da realización de rutinas de exercicios con diferentes obxectos (aros, picas,…) 

- Estimulación funcional, a través do adestramento na execución das diferentes actividades básicas 

da vida diaria ( AVDS) con intervencións individuais por parte do terapeuta ocupacional e persoal 

auxiliar. E tamén a través da laborterapia, actividades de carácter manual que serven para promover 

as diferentes capacidades/habilidades dos residentes e con iso favorecer a súa independencia e 

autonomía na vida diaria. Moitos destes traballos van ligados a festividades ou épocas especiais do 

ano.  

- Estimulación sensorial, sesións nas que se traballan as sensacións, a percepción e a actividade 

sensorial, utilizando diferentes materiais (cheiros, sons, luces, texturas, temperaturas, etc..) para 

proporcionar a maior estimulación posible. 

- Seguimento de axudas técnicas e contencións, son as intervencións realizadas para a valoración 

individual da necesidade dunha axuda técnica e o seu posterior adestramento. O seguimento das 

medidas de contención realízase en coordinación con servizo médico, unha vez que están prescritas 

polo facultativo 

- Terapias complementarias, ao longo do exercicio desenvolvéronse as seguintes actividades: 

o Musicoterapia, a través do uso da música e os seus elementos (ritmo, melodía, harmonía, 

timbre…) e cunha finalidade terapéutica favorécese a comunicación, estado de ánimo, 

expresión, creatividade… Realizouse unha sesión semanal durante todo o ano. 

o Terapia asistida con animales, sesións semanais nas que un animal (neste caso un can) é 

incorporado co obxectivo directo de promover a melloría nas funcións físicas, sociais, 

emocionais e cognitivas dos residentes participantes.  

4.5 Descanso e goce persoal 

Este proceso ten como obxectivo ofrecer un tempo e espazo no cal as persoas residentes poidan 

xerar situacións de convivencia e participación a través de actividades lúdicas. 

Obxectivos: 

- Manter, consolidar e enriquecer os seus intereses 

- Potenciar as relacións sociais e mellorar a autoestima 

- Orientalos cara á nova situación na que se atopan 

- Protexer a saúde, aumentar o benestar e a satisfacción vital 

- Elevar e manter o nivel de saúde física e mental 

- Ofrecer espazos creativos onde os residentes poidan gozar do seu tempo libre 

- Motivar a todos os residentes incluíndoos en actividades que lles reporten un 

reforzo positivo 
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Realízanse actividades de carácter lúdico e de lecer todos os días da semana  en horario de 

tarde, tratando que se beneficien diso o maior número de residentes posible. As actividades 

realizadas foron:  

o Xogos de mesa tradicionais (bingo, dominou, parchís, cartas…) 

o Pintura, actividade semanal, desenvolta cunha persoa voluntaria 

o Actividades musicais (cancións, karaoke, baile,…) 

o Cineforum, visionado de películas, conversación/debate da película, que propicia a 

interacción entre residentes 

o Unha viaxe por…; sesións semanais realizadas con soportes dixitais que permiten 

que os residentes coñezan ou lembren outras zonas, cidades, países ou culturas. 

Tamén se efectuaron saídas e visitas a distintos emprazamentos da cidade, o desprazamento 

realizouse en autobús adaptado para o traslado de cadeiras de rodas. Estas saídas 

desenvolvéronse a través de grupos reducidos de persoas residentes, que produce gran 

satisfacción aos participantes. 

A organización de visitas ou actuacións no Centro Residencial é outra actividade que gusta 

moito e que se realizou ao longo de todo o exercicio de forma puntual. 

 

ACTIVIDADES, VISITAS E SAÍDAS REALIZADAS NO CENTRO RESIDENCIAL 

Saída/Visita Museo Militar. 31/01/2017 

Saída Exposición no Concello “Fotos antigas de A Coruña”. 21/02/2017 

Saída Kiosco Alfonso. Exposición de “Rosalía de Castro”. 21/03/2017 

Visita Museos en movemento. 28/03/2017 

Saída/paseo Monte de San Pedro. 06/04/2017 

Feira de abril. Actuación “Compañía de Javier”. 29/04/2017 

Saída á Domus. 10/05/2017 

Actuación Coro Universidade senior. A Coruña. 01/06/2017 

Saída á Casa dos Peixes. 14/06/2017 

Actuación coro Fundación Abanca. Centro de maiores. 19/06/2017 

Visita Casa Romanorum. Explanada de Riazor. 23/06/2017 

Inauguración Exposición clase de pintura. CC Los Rosales. 28/06/2017 

Saída  Exposición Afundación. “Paredes soñadas”, Urbano Lugrís. 07/07/2017 

Saída Exposición fotográfica “Na beira”, en Palexco. 17/10/2017 

Actuación gaiteiros, Asociación Diapasón. 25/10/2017 

Visita fábrica de Sargadelos, en O Castro (Sada). 21/12/2017 

Visita Papanoleada motera. 16/12/2017 

Actuación orquesta xove Gaos. 30/12/2017 

TOTAL DE ACTIVIDADES, VISITAS E SAÍDAS 18 

 

Resaltar a este nivel que se impulsou especialmente este tipo de actividades de lecer e goce de 

carácter interno no servizo residencial, dada a boa acollida das mesmas e os beneficios que 

reportan nas persoas residentes o realizar saídas ao exterior. 



 

 
65 

Tamén se realizan actividades que están xeralmente marcadas por datas sinaladas, festividades e 

datas de interese cultural,  como son: Nadal, Entroido, e diferentes festas tradicionais ao longo do 

ano (San Xoán, Magosto,…). 

Así mesmo, celébranse de forma personalizada os aniversarios de cada residente.   

 

4.6 Atención a familias 

Unha vez realizado o ingreso da persoa residente e informada á familia do funcionamento do 

centro realízase un seguimento continuo e fluído coa familia. Os contactos e comunicacións son 

frecuentes con todos os profesionais implicados na atención directa do seu familiar ou tutelado, e 

mantéñense as entrevistas necesarias coa familia cando se precisa abordar algún tema ou 

seguimento da evolución da persoa residente. 

A atención realizada a través da traballadora social foi a de informar, asesorar e xestionar todos 

aqueles trámites burocráticos e legais que están ao alcance das persoas dependentes ou as súas 

familias, tales como: valoración de dependencia, certificado de minusvalía xestión do cobro de 

axudas, etc… De igual maneira de manter informada á familia de calquera aspecto relevante ás 

mesmas durante o proceso de tramitación. 

4.7 Atención doméstica 

Está dirixida a proporcionar unha atención relacionada coa limpeza e lavandería (tanto de roupa de 

uso persoal de residentes como da roupa de lenzaría) no servizo residencial, que garanta as 

mellores condicións de hixiene e salubridade. 

A través dos seguintes obxectivos: 

- Dispor no servizo residencial, no lugar, momento e condicións adecuadas da roupa 

limpa necesaria. 

- Establecer os procedementos necesarios para o mantemento dunha correcta limpeza. 

 

SERVIZOS EXTRAS (PODOLOXÍA E PERRUQUERÍA). 

 

O servizo residencial ofrece aos residentes o servizo extra de barbería, nas instalacións do centro. 

Devandito servizo realízase previa petición dos residentes ou dos familiares dos mesmos, 

xestionado a través da Responsable de residencia.  

O Servizo de podoloxía realízase por parte dunha  podóloga externa que se despraza ás 

instalacións da residencia. Tras o ingreso realízase unha primeira valoración e posteriormente a 

petición do residente/familiar ou cando o departamento de enfermería considérao necesario.  

 

SERVIZO DE PODOLOXÍA 

CITAS ATENDIDAS ANO 2017 34 /ano 

SERVIZO DE PERRUQUERÍA 

SERVICIOS REALIZADOS ANO 2017 89 servizos/ano 
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8.2. SERVIZO RESIDENCIAL DISCAPACIDADE INTELECTUAL 

 

O centro residencial é un servizo especializado que orienta a súa actividade á atención de persoas 

en situación de dependencia con discapacidade intelectual e dispón de 21 prazas residenciais, 

distribuídas en cuartos individuales e dobres. Ao longo do ano 2017 atendeuse a un total de 18  

residentes en modalidade estable e 8 residentes en estancia temporal, en períodos vacacionais 

principalmente, ao longo do ano.  

 

O centro residencial está situado na estrada dos Fortes  nº 14, da Coruña. 

 

Tendo presente a misión da entidade: “A promoción e xestión de servizos de asistencia social para 

persoas adultas susceptibles de ser usuarios dos mesmos”, cabe destacar que todos os obxectivos 

que se fixaron neste exercicio, foron acordes con esta misión 

 

1. OBXECTIVOS DO SERVIZO 

Desde esta perspectiva fíxanse os seguintes obxectivos, por unha banda, respecto da prestación de 

servizos de atención residencial a persoas con discapacidade intelectual: 
 

➢ Prestar ás persoas usuarias os servizos de aloxamento, manutención, atención 

psicosocial e todas aquelas actividades necesarias para o seu desenvolvemento persoal. 

➢ Facilitar a integración socio-laboral dos usuarios, facilitando a aprendizaxe e 

desenvolvemento dos coñecementos necesarios para incrementar as súas competencias 

laborais co fin de aumentar a súa empleabilidade. 

➢ Facilitar o desenvolvemento persoal e social, proporcionando unha atención 

habilitadora integral mediante programas de habilitación ocupacional e de axuste 

persoal e social, coa finalidade de lograr o maior desenvolvemento posible das persoas 

con discapacidade intelectual. 

➢ Promover o uso dos recursos comunitarios orientados á normalización, 

➢ Desenvolver a autonomía persoal das persoas con discapacidade intelectual e a mellora 

da súa autoestima. Procurar que teñan o maior nivel posible de vida autónoma e  

independente, estimulando a súa capacidade social mediante a adquisición de 

habilidades, hábitos e destrezas para a relación interpersoal e a convivencia social en 

contornas normalizadas. 

➢ Favorecer o goce do maior nivel de saúde posible, habilitación física e hábitos de 

coidado de se mesmos, así como a incorporación de condutas sas e de evitación de 

riscos. 

➢ Asesorar e apoiar ás familias. 

➢ Asegurar as condicións óptimas para o mantemento de relacións afectivas relevantes e 

a creación de novas. 
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2. DESTINATARIOS.- CARACTERÍSTICAS 

Sector de poboación e idades.  

No centro residencial aténdese a persoas que presentan discapacidade intelectual e necesidades de 

apoio límite e intermitente,  enmarcados nunha franxa de idade entre  22 e 70 anos.  

Os residentes que presentan discapacidade intelectual teñen  etiología diversa, así como tamén 

varía o seu grao de discapacidade e manifestacións heteroxéneas. 
 

RESIDENTES ATENDIDOS POR SEXO EN DISCAPACIDADE  INTELECTUAL NO ANO 2017 

 

 

 
 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN POR IDADADES NO CENTRO RESIDENCIAL (DISCAPACIDADE INTELECTUAL) NO 

ANO 2017 
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DISCAPACIDADES ASOCIADAS NO CENTRO RESIDENCIAL (DISCAPACIDADE INTELECTUAL) NO 

ANO 2017 

 

 
 

3. SERVIZOS DESENVOLTOS 

 

CALENDARIO DE ACCIÓNS/PROGRAMAS/PROXECTOS  

2017 
Centro Residencial 

 1T 2T 3T 4T 

PAI E SEGUIMENTO 

Elaboración de PAI x x x x 

Seguimiento de obxectivos/Valoración PAI x x x x 

FORMACIÓN OCUPACIONAL 

Obradoiro Terapéutico Ocupacional x x x x 

HABILIDADES ADAPTATIVAS: PROGRAMA DE HABILIDADES DE 

AUTONOMÍA PERSOAL E SOCIAL 

Sesións grupais x x x x 

Saídas e visitas grupais x x x x 

Servizo de comedor x x x x 

ATENCIÓN EN RESIDENCIA 

Coidados persoais e atención individual x x x x 

Atención á saúde x x x x 

Actividades de lecer e tempo libre x x x x 

ATENCIÓN A FAMILIAS 

Entrevistas con familias x x x x 

SERVIZOS XERAIS 

Lavandería-limieza x x x x 

SISTEMA DE XESTIÓN 
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Dos 18 usuarios en modalidade estable, 10 acoden aos centros ocupacionais da entidade, polo que 

durante o horario diúrno (9:00 a 17:00  h) desenvolven alí a súa labor, incorporándose ao servizo 

residencial posteriormente e 8 deles, permanecen no centro terapéutico ocupacional, que iniciou a 

súa apertura no mes de abril do 2017.  

 

3.1. Información, valoración, seguimento e coordinación  

 

Cando un usuario incorpórase ao servizo residencial, aplícase o Protocolo de acollida en 

Residencia DI onde se lle facilita ao usuario e á súa familia/titores legais: información xeral: 

horarios, actividades, regulamento de réxime interno, vías de comunicación co equipo de 

profesionais,… Tamén se lle entrega diversa documentación e recóllese outra que conforma o seu 

expediente, así como as pertenzas necesarias. 

 

A partir do Informe Inicial (F- PEs02-11) realizado recóllese a información máis destacable de 

diferentes áreas por parte de todos os servizos implicados: Informe social realizado pola 

traballadora social e Valoración inicial por parte das responsables do centro/servizo. 

 

Tras un período de avaliación de 60 días e tendo como referente o Informe Inicial, e a ficha de 

coñecemento persoal, procédese a elaborar o seu primeiro  PAI (Plan de Atención Individual (( F- 

PEs03-2). Este documento, elaborado polo equipo multidisciplinar de profesionais,  renovarase 

anualmente e inclúe unha valoración do desempeño da persoa con discapacidade nas seguintes 

áreas: datos persoais; Área Social; Área de Saúde; Área de Desenvolvemento Motor; Área de 

Desenvolvemento Cognitivo; Área de Coidado Persoal; Área de Saúde e Seguridade; Área de 

Habilidades Sociais; Utilización da Comunidade; Área de Lecer e Tempo Libre; Área de 

Habilidades  Pre- laborares; Área de Vida no Fogar; Área de Personalidade e Conduta. Tamén se 

recolle a formulación de obxectivos específicos para traballar ao longo do ano e a liña de 

intervención que se vai a seguir con ese usuario, acordados coa familia e co usuario se é posible.  

 

A partir de aí, realízase un seguimento deses obxectivos, realízase unha valoración global do 

expediente e elabórase un novo PAI con carácter anual. Implícase á persoa con discapacidade en 

todo o proceso, tendo en conta as súas achegas, demandas e necesidades. Ademais, ao longo de 

todo o ano, realízase un seguimento de cada usuario, realizando unha análise do rexistro de 

observacións e incidencias individual, así como do rexistro de medición dos obxectivos expostos 

no  seu  PAI, a Ficha de Coñecemento Persoal e diferentes rexistros de utilidade para a valoración 

global do mesmo. 

 

Este servizo comprende a asistencia que cada usuario precisa nas súas actividades básicas e 

instrumentais da vida diaria, préstanse os apoios adaptados ás capacidades de cada persoa con 

discapacidade intelectual, nos seguintes aspectos: 

- Hábitos persoais: autonomía no aseo, vestido, alimentación e saúde. 

- Uso de recursos comunitarios: manexo de cartos, realización de compras, utilización de 

transporte, de teléfono,.. 
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Durante toda a xornada no servizo residencial, realízase a supervisión e apoio en aseo e hixiene 

persoal con atención individualizada e preservando a intimidade dos usuarios: aseos, duchas,  

lavado de dentes, de mans, cambio de  compresa, uso de  WC,… Tamén se supervisa adecuación 

de vestimenta á climatoloxía, uso de prótese e axudas técnicas.  

Durante o servizo e atención en comedor desenvólvese o traballo das habilidades básicas 

relacionadas coa alimentación: saúde, habilidades sociais, etc. Os profesionais realizan os apoios 

necesarios aos usuarios, co obxectivo de proporcionar un mellor servizo de atención aos mesmos. 

Tamén se dan todos os apoios necesarios nas actividades instrumentais da vida diaria e a axuda na 

tramitación de recursos e xestións persoais 

 

ELABORACIÓN DE PAI 

Nº de residentes con praza pública 17 

Nº de residentes con praza privada larga estancia 1 

Nº de residentes con praza privada corta estancia 6 

Nº de PAI realizados 18 

 

3.2. Formación Ocupacional 

 

A partires do mes de abril iníciase a actividade do Obradoiro Terapéutico Ocupacional en 

dependencias da residencia. Este obradorio xorde da necesidade de dar resposta a diversos 

residentes para os que o programa desenvolto nos centros ocupacionais non se axustaba ás súas 

necesidades e capacidades. Para iso axústanse as actividades desenvoltas no horario de mañá 

(9:00-13:45) un protagonismo especial a actividades de mantemento e/ou rehabilitación funcional. 

• Rutinas de entrada e saída 

• Comunicación (verbal/non verbal): Actividades dirixidas a mellorar a articulación, 

comprensión e a expresión oral (estimulación verbal). 

• Mantemento Corporal. Exercicio físico (táboas de exercicios, rutas saudables, …). 

Mellora a condición física e de saúde. 

• Natación. Actividade de piscina cunha periodicidade semanal. 

• Desenvolvemento Cognitivo. Orientación espacial e temporal (calendarios, reloxo, 

etc.), lectoescritura, habilidades previas de aprendizaxe (atención, memoria e percepción). 

Estimula as capacidades intelectuais e de aprendizaxe e favorece a localización temporal.  

•  Autocoñecemento. Identificación (recoñecemento de fotos, coñecemento de datos 

varios –nome, apelidos, idade, …) e recoñecemento das súas pertenzas (bata, roupa de abrigo, …)  

e espazos propios do centro (espazos comúns, percheros, baños, …). Mellora a imaxe de si 

mesmo, seguridade, autoestima e relacións persoais. 

E a metodoloxía de traballo neste obradoiro iniciouse coa valoración de 

destrezas/habilidades dos usuarios, realizando un adestramento nas secuencias necesarias da 

actividade para realizar e finalmente instaurar unha cadea de traballo na cal todos participen en 

función das habilidades desenoltas e adaptando o ritmo de execución. A este obradoriro 

incorpóranse 8 usuarios. 
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3.3.  Programa de Habilidades de Autonomía Persoal e Social 

 

O programa  HAPS, recolle as principais áreas de Habilidades de Autonomía Persoal e Social que se 

traballan nas sesións  grupais desenvoltas no centro, en horario de tarde, de luns a venres de 15:45 a 16:45. 

Todas as actividades programadas están encamiñadas e orientadas a traballar os obxectivos propostos no  

PAI de cada un dos usuarios. 

O programa estrutúrase en 9 áreas Área de Habilidades Sociais, Área de Habilidades Cognitivas, Área de 

Habilidades Académico - Funcionais, Área de Saúde, Hixiene e Seguridade, Área de Contorna 

Comunitaria,  Área de Lecer e Tempo Libre, Área de Afectividade e Sexualidade, Área de Alfabetización 

Dixital/Novas Tecnoloxías e  Actividades de Verán –  Luditardes. 

Para traballar todas estas áreas, os profesionais utilizaron diferentes medios (soportes informáticos, medios 

audiovisuais, etc..) así como metodoloxías diversas (role  playing, xogos, fichas personalizadas, etc..), co 

obxectivo de facer que as sesións sexan o máis dinámicas e  motivadoras posibles, adaptando os contidos ás 

necesidades do grupo. Os soportes informáticos (lousa dixital interactiva e  tablets) foron fundamentais no 

caso do grupo de usuarios do taller terapéutico ocupacional. 

Realízanse distintas visitas e saídas  grupales na contorna, participando dos recursos e servizos dispoñibles 

na cidade, poñendo en práctica os coñecementos adquiridos nas sesións formativas. 

 

PROGRAMA HAPS Centro Terapéutico Ocupacional 

Nº de sesión grupais  156 

Nº de grupos de sesións 1 

Nº de usuarios no grupo 8 

Saídas - Visitas realizadas 20 

 

Durante os meses de outubro a decembro realizouse o Obradoiro de Hipoterapia, no Centro Ecuestre  

“Pinteño” en horario de mañá, onde se realizaron actividades centradas no coidado do cabalo (limpeza e 

alimentación) e a equitación. Enmarcado dentro do Programa de xestión de emocións, relacións e 

sexualidades, desenvolto na entidade o último trimestre do ano. 

3.4  Atención en residencia 

 

a) Servizo de Coidados persoais e atención individual 

 

Con el asegúrase unha atención adecuada nos coidados básicos (hixiene e alimentación) das 

persoas residentes, atendendo sempre aos dereitos de intimidade e dignidade. 

Obxectivos: 

- Describir como se prestan os coidados básicos de hixiene e alimentación das persoas 

residentes. 

- Ofrecer unha atención individualizada en toda-las áreas da atención básica. 

- Favorecer un ambiente familiar, cálido e de seguridade. 

- Respectar sempre a intimidade e dignidade das persoas residentes. 

- Favorecer e manter, se é posible, a maior autonomía posible das persoas. 
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Ademais elabórase un plan de coidados básicos de cada residente, onde se reflicten todas as 

características necesarias para a atención do mesmo. Este rexistro actualízase cada vez que se 

xeran cambios nos diferentes niveis de atención. 

a. Servicio de saúde/atención á salud 

Inclúense as actividades preventivas no ámbito da saúde, dirixidas a adquirir, manter e mellorar os 

hábitos saudables dos usuarios. 

Préstase atención básica de enfermería, control de medicación e administración da mesma 

(seguindo a prescrición facultativa), medición periódica de constantes vitais (tensión arterial, 

frecuencia cardíaca, saturación de osíxeno, temperatura, peso, glucemia (persoas con diabetes…)), 

tratamentos de curas, sondaxes e seguimento de enfermidades que non implican internamento en 

centro sanitario. Establécense menús equilibrados e páutanse as dietas específicas segundo 

prescrición médica. O seguimento de revisións de enfermería, realizáronse cunha periodicidade 

mensual para todos os residentes do servizo. Este proceso desenvólvese a través do servizo 

médico e a súa actuación está vinculada aos rexistros de enfermería. 

 

b. Actividades de lecer e tiempo libre 

As actividades de lecer e tempo libre planifícanse ao longo de todo o ano, pero teñen un carácter 

diferente en función se se realizan pola semana ou os fins de semana ou períodos vacacionais. 

Diariamente establécense actividades ao finalizar a xornada dos centros diúrnos (saídas á 

biblioteca, paseos pola contorna, compras, xogos de mesa, televisión, etc..). As fins de semana 

planifícanse actividades en función da axenda da cidade, climatoloxía e intereses dos residentes, e 

sempre co fin de que participen o maior número de persoas. 

Realízanse actividades de carácter lúdico asociadas a datas sinaladas, festividades e datas de 

interese cultural, no calendario como son: Nadal, Entroido, San Xoán, Magosto, etc. Así mesmo 

celébranse os aniversarios das persoas residentes. 

 

c. Servizos xerais: transporte, aloxamento, manutención e dietas especiais, limpeza e 

mantemento, lavandería/xestión de roupa 

• Transporte: Emprégase para o traslado dos usuarios ao centro ocupacional que está 

afastado do centro residencial. 

• Aloxamento: Entendido como a súa casa, coas habitacións e espazos comúns. Favorécese 

que as persoas usuarias decoren a súa habitación e personalícena ao seu gusto. 

• Manutención e atención en comedor: Inclúe o almorzo, comida, merenda a media tarde e 

cea, coa atención profesional correspondente. Dispoñendo de dietas específicas cando 

existe prescrición médica para iso. 

• Lavandería: O lavado da roupa dos residentes realízase na lavandería do centro 

residencial, así como o seu repasado e coidado. 
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• Limpeza e mantemento: A limpeza e mantemento do centro realízase diariamente en 

habitacións, talleres, baños e espazos comúns.  

3.5.  Atención, información, orientación a familias 

A atención, valoración e seguimento a familias realízase a través de toda a prestación do servizo e 

de forma constante. Establécense contactos telefónicos e persoais con moita frecuencia, xa que se 

trata dun servizo de 365 días e as 24 horas do día, ademais das entrevistas que se poidan concertar 

xa sexan ligadas á elaboración do PAI, de seguimento ou para abordar temas específicos cos 

profesionais implicados (técnicos de atención directa, responsable do servizo, traballadora social, 

etc…). 

En coordinación con outros servizos e profesionais da entidade realízase o apoio, orientación e 

seguimento ante as necesidades detectadas ou solicitadas por parte das familias, a nivel de centro 

ou de intervención social específica, así como para desenvolvemento de actividades de diferentes 

temáticas. 

ATENCIÓN A FAMILIAS 

Entrevistas realizadas con familias 8 

Informes emitidos 1 

 

SISTEMA DE XESTIÓN 

 

O sistema de xestión establecido na entidade, responde á Norma  ISO 9001:2015 e require do 

cumprimento dos procedementos e rexistros establecidos, é determinante para o seguimento da 

actividade desenvolta no centro ocupacional.  

As accións levadas a cabo e os documentos xerados a través de toda a actividade desenvolta no 

centro constatan o cumprimento co sistema implantado, así como da implicación dos profesionais co 

sistema de xestión. 

No centro Residencial de 3ª Idade desenvólvense os seguintes procesos: 

- Proceso de Captación 

- Proceso de Atención á demanda 

- Proceso de  PAI-3ª Idade 

- Proceso de Coidados Básicos 

- Proceso de Atención á saúde 

- Proceso de Terapia e rehabilitación 

- Proceso de Descanso e goce persoal 

- Proceso de Seguimento-3ª Idade 

- Proceso de saída 

 

No centro Residencial de 3ª Idade executáronse os seguintes protocolos: 

- Protocolo de Acollida en Centro Residencial 3ª Idade 

- Protocolo de Emerxencias sanitarias 3ª Idade 

- Protocolo de Hixiene e coidado persoal Residencia 3ª Idade 
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- Protocolo de Utilización de guindastre Residencia 3ª Idade 

- Protocolo de Administración medicación Residencia 3ª Idade 

- Protocolo de Xestión da medicación –Centro Residencial 

- Protocolo de Úlceras por presión Residencia 3ª Idade 

- Protocolo de Transferencias e mobilizacións Residencia 3ª Idade 

- Protocolo de Toma de constantes vitais 3ª Idade 

- Protocolo de Prevención e tratamento da axitación  psicomotriz Residencia 3ª Idade 

- Protocolo de Medidas de suxeición –contención Residencia 3ª Idade 

- Protocolo de Falecemento Centro Residencial 

- Protocolo de Caídas Residencia 3ª Idade 

- Protocolo de Xestión de mostras-Centro Residencial 

- Protocolo de Detección de malos tratos Residencia 

- Protocolo de Esterilización 

- Protocolo de Xestión das historias clínicas 

- Protocolo de Fugas e errantes Centro Residencial 

- Protocolo de Elaboración de Menú Residencia 3ª Idade 

 

No centro Residencial de Discapacidade intelectual desenvólvense os seguintes procesos: 

- Proceso de Captación 

- Proceso de Atención á demanda 

- Proceso de  PAI 

- Proceso de Formación Ocupacional 

- Proceso de Habilidades de autonomía persoal e social 

- Proceso de Atención en residencia 

- Proceso de Seguimento 

- Proceso de saída 

 

No centro Residencial de Discapacidade Intelectual executáronse os seguintes protocolos: 

- Protocolo de  Preingreso Residencia DEI 

- Protocolo de Acollida en Residencia DEI 

- Protocolo de Emerxencias sanitarias Residencia DEI 

- Protocolo de Xestión da medicación Residencia DEI 

- Protocolo de Atragantamento Residencia DEI 

- Protocolo de Caídas Residencia DEI 

- Protocolo de Control de constantes Residencia DEI 

- Protocolo de Coidados ao final da vida Residencia DEI 

- Protocolo de Falecemento Residencia DEI 

- Protocolo de Hixiene e coidado persoal Residencia DEI 

- Protocolo de Medidas de suxeición-contención Residencia DEI 

- Protocolo de Transferencias e mobilizacións Residencia DEI 

- Protocolo de Úlceras por presión 

- Protocolo de Xestión de mostras-Centro Residencial 
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- Protocolo de Detección de malos tratos Residencia 

- Protocolo de Esterilización 

- Protocolo de Xestión das historias clínicas 

- Protocolo de Fugas e errantes Centro Residencial 

- Protocolo de Elaboración de Menú Residencia  
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9. RECURSOS 

  

Humanos 

 

O equipo humano que desenvolve e sostén a actividade da Fundación ADCOR está composto por 

profesionais de distintos campos (psicólogos, economistas, pedagogos, técnicos en integración social,  

traballadores sociais, educadores sociais e terapeutas ocupacionais, así como persoal sanitario e  

xerocultores no servizo residencial terceira idade) que, traballando de forma interdisciplinar, logran a 

consecución dos obxectivos propostos.  

 

Directorio de Instalacións  

 

Sede Social: Estrada Os Fortes-Monte San Pedro 14, 15011 A Coruña 

Sede Administrativa: Estrada Os Fortes-Monte San Pedro 14, 15011 A Coruña 

Centro Ocupacional 1:  Rúa Enrique  Dequidt Hevia, 16. 15005 A Coruña 

Centro Ocupacional 2:  Rúa Simón Bolívar, 15-17. 15011 A Coruña 

Centro de Día:  C.  C. M. Monte Alto,  c/Vereda da Polvoreira, 2 4ª . 15002 A Coruña 

Centro Especial de Emprego: Estrada Os Fortes-Monte San Pedro 14, 15011 A Coruña 

Servizo Vivenda (Pisos Tutelados): Simón Bolívar, 21 1º A e 1º  B. 15011 A Coruña 

Servizo Residencial: Estrada Os Fortes-Monte San Pedro 14, 15011 A Coruña 

Clube  Adcorocio: Estrada Os Fortes-Monte San Pedro 14, 15011 A Coruña 

 

Materiais 

 

Os centros están situados en locais distintos (ver directorio). Todos dispoñen das infraestruturas e 

mobiliario necesarios, axustándose á normativa esixida, Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e 

supresión de barreiras da Comunidade Autónoma de Galicia.   

 

Cada un deles está dotado co material didáctico e de oficina para levar a cabo as sesións formativas, así 

como as ferramentas e maquinaria precisa para desenvolver a actividade en talleres. Os pisos dispoñen do 

mobiliario e aveños domésticos necesarios para a vida no fogar.  

 

Outros recursos utilizados  

 

Adoitamos utilizar, sempre que é posible, os recursos ordinarios comúns para  tod@ s  @ s  cidad@s, como 

elementos formativos e integradores.  
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10. SISTEMA  DE CALIDADE 

  

Desde a implantación do sistema de xestión de calidade baixo a norma  ISO a finais do ano 2006, 

a xestión da entidade foi evolucionando e desenvolvéndose cada vez máis, baixo a filosofía da 

mellora continúa.  

 

No mes de xuño do 2017 realízase a   auditoria de seguimento do  certificado do  SGC   ISO 9001-

2015. Nesta auditoría certifícase o sistema de xestión en todos os centros e servizos que presta a 

entidade. 

 


