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1. MARCO INSTITUCIONAL 

Os centros EVD Galicia son una institución relixiosa sen ánimo de lucro da 

Congregación Esclavas de la Virgen Dolorosa que teñen como misión promover e apoiar a 

dignidade das mulleres con discapacidade intelectual facilitándolles apoios individualizados de 

calidade, creando oportunidades encamiñadas o seu desenrolo persoal e social. Grazas a 

proximidade de ambos centros situados en Mos e Crecente, provincia de Pontevedra, existe a 

posibilidade de coordinarse entre si compartindo áreas, profesionais e xerando un maior 

número de oportunidades. 

 

EVD GALICIA está inmersa nun proceso de cambio intenso, cunha firme convicción, 

cara a unha organización de persoas e unha organización cun claro ciclo de mellora continua. 

Para organizar e estruturar este proceso de cambio, existen grupos de mellora onde a 

participación dos profesionais é clave para introducir unha perspectiva integral e 

multidisciplinar. A xestión do coñecemento, un aspecto necesario da mellora continua, a 

formación teórica e o coñecemento doutras organizacións, enriquécenos cunha 

fundamentación teórica que vai afianzando a nosa intervención. 

 

O noso modelo de intervención básase o paradigma de Calidade de Vida de Schalock e 

Verdugo. Dito paradigma guía nosa intervención a todos os niveis, desde a atención directa á 

planificación estratéxica.  

 

¿Que é a Calidade de Vida? Segundo Wallander, Schmitt e Koot (2001), a calidade de 

vida é “Combinación do benestar obxectivo e subxectivo en múltiples dominios de vida 

considerados de importancia na propia cultura e tempo, sempre que se adhira aos estándares 

universais dos dereitos humanos”, esta definición é a mesma para calquera persoa, non 

existen diferentes calidades de vida para diferentes colectivos, unha vida boa ten uns 

compoñentes comúns para todos ( Tamarit 1999). 

 

Na formulación do Modelo de Calidade de Vida de Schalock e Verdugo articúlase este 

concepto en oito dimensións fundamentais cos indicadores que nos axudan a medilas: 
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DIMENSIÓNS INDICADORES 

Benestar físico Saúde, actividades da vida diaria, atención sanitaria, ocio 

Benestar emocional Satisfacción , autoconcepto, ausencia de estrés 

Relacións interpersonais Interaccións, relacións, apoios 

Inclusión social Integración e participación na comunidade, rol comunitario e 
apoios sociais 

Desenvolvemento persoal Educación, competencia persoal, desempeño 

Benestar material Estatus económico, emprego, vivenda 

Autodeterminación Autonomía, metas/valores persoais, eleccións 

Dereitos Dereitos humanos, dereitos legais 

Fonte: Quality of life por human service practitioners” (Schalock y Verdugo, 2003) en Verdugo, et. al, 2009 

 

 

É importante ter en conta que a percepción da persoa vese influída directamente polas 

posibilidades de participación que ten na súa vida, de modo que, a maior participación e toma 

de decisións vitais, maior calidade de vida ( Schalock 1997), do mesmo xeito afecta a 

participación no contexto próximo, na comunidade, a maior participación comunitaria, maior 

satisfacción. Este punto é moi relevante no que se refire ás persoas con discapacidade 

intelectual en xeral e nas que teñen grandes necesidades de apoio en particular, xa que teñen 

moi limitada a posibilidade de decidir, que sempre está mediada por outras persoas. 

 

A implicación fundamental que isto ten para entidades como a nosa será a prestación 

de apoios de calidade, centrados na persoa e as súas necesidades, de modo que poñamos ao 

seu alcance a toma de decisións, a participación significativa no seu día a día, no seu proxecto 

vital. No Plan Estratéxico da entidade, o segundo obxectivo estratéxico é o seguinte: 

“Incorporar unha metodoloxía de apoios integrais e individualizados desde o enfoque do 

modelo de Calidade de vida“, dende a implementación do devandito plan, a organización 

comprométese a traballar o devandito modelo, apoiándoo nunha metodoloxía de apoios. 

Avanzouse moito neste campo, durante os últimos anos levouse a cabo un cambio cara a este 

modelo, a través de políticas da organización, formación, creación de equipos de alto 

rendemento… Supuxo un xiro de 360º na estrutura e o modelo de intervención. 
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A todo isto, súmaselle as líneas e obxetivos estratéxicos da entidade, desenrolados no 

seu pan estratéxico no período 2020-2023, que son os seguintes:  

 

 

Ámbito corporativo 

1. Deseño, implementación e desenrolo dun modelo organizativo alineado coas 

directrices da Congregación que impulse o proceso de cambio estratéxico 

iniciado en EVD Galicia. 

1.1. Alinear a estratexia de futuro de EVD Galicia coas directrices de goberno da 

Congregación. 

1.2. Deseñar, implementar e desenrolar unha estructura organizativa que impulse 

o proxecto de EVD Galicia en coherencia coas directrices da Congregación e 

da estratexia de EVD Galicia. 

1.3. Desenrolar o desempeño das persoas e equipos profesionais en coherencia 

cos modelos de intervención en EVD Galicia 

1.4. Mellorar a contribución dos sistemas de xestión para asegurar o desempeño 

do proxecto de EVD Galicia. 

 

 

Ámbito das áreas de actuación: 

2. Desenrolo dun acompañamento profesional efectivo e personalizado para cada 

muller da área de actuación de Asistencia ó Benestar(AB). 

2.1. Avanzar o desenrolo teórico e práctico do modelo de intervención para o área 

AB. 

2.2. Medir e incrementar o índice de Calidade de Vida de cada unha das mulleres 

na área de actuación de AB. 

2.3. Incrementar a oferta de servizos e apoios para as mulleres atendidas na área 

de AB. 

 

3. Desenrolo dun acompañamento profesional e efectivo e personalizado para cada 

muller da área de actuación de Promoción da Autonomía (PA). 

3.1. Avanzar o desenrolo teórico e práctico do modelo de intervención para o área 

PA. 
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3.2. Medir e incrementar o índice de Calidade de Vida de cada unha das mulleres 

na área de actuación de PA. 

3.3. Incrementar a oferta de servizos e apoios para as mulleres atendidas na área 

de PA. 

 

4. Definición, implementación e desenrolo da área de actuación de Desenrolo 

Comunitario (DC). 

4.1. Desenrolar o modelo de negocio da área de actuación DC. 

4.2. Experimentar dende a acción a contribución desta área de actuación ó 

proxecto de EVD Galicia. 

 

 

Téñense sempre en conta os Principios e valores da Convención Internacional dos 

Dereitos das Persoas con Discapacidade no Artigo 3. Principios xerais. 

www.convenciondiscapacidad.es 

 

 

Ademais de traballar na aliñación cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da 

Axenda 2030, cos obxectivos: 

 

 

Obxectivo 5. Igualdade de xénero. Traballando pola non discriminación polo 

feito de ser muller. 

 

 

 

Obxectivo 10.  Redución das desigualdades 

10.2 Inclusión Social, Económica Y Política. Potenciar e promover a inclusión 

social, económica e política de tódalas persoas, independentemente da súa 

idade, sexo, discapacidade, raza, etnia, orixe, relixión, situación económica ou 

outra condición. 

 

http://www.convenciondiscapacidad.es/
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Casa Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey sitúase na localidade de Crecente, 

Pontevedra, e ten como obxectivo prestar atención a mulleres con discapacidade intelectual 

que teñen grandes necesidades de apoio nunha serie de actividades a nivel persoal, social e 

terapéutico, orientadas á rehabilitación das capacidades físicas, psíquicas e á promoción da 

autonomía persoal e el envellecemento activo. Ditos apoios cubrirán todo o espectro de 

prestacións que pode requirir este colectivo para a mellora da súa calidade de vida. 

 

A provisión de apoios a cada muller con discapacidade intelectual aséntase nunha 

estrutura organizativa que ordena a contribución das usuarias do centro, as súas familias, as 

relixiosas Escravas da Virxe Dolorosa, as profesionais, as persoas voluntarias, as colaboradoras 

e outros axentes.   

 

Desde a reestruturación deste novo centro de Crecente e xerouse unha estrutura 

común que facilitou un proceso de cambio transformador que nos leva cara a unha 

complementariedade dos servizos, logrando ter unha estrutura máis sólida e profesionalizada. 

Desta maneira contamos cunhas áreas centrais que dan soporte a todos os servizos que 

prestamos. Cada centro conta coa súa propia estrutura organizativa e conta co apoio de 

servizos centrais que propoñen liñas estratéxicas e procesos de calidade que faciliten a 

consecución de obxectivos, así como interveñen en situacións excepcionais. Desta maneira os 

servizos poden destinar os seus esforzos á atención directa. 
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O centro organízase en dous grandes servizos, dentro dos que se desenvolve o traballo 

en diferentes áreas, dentro das cales inclúense diferentes programas: 

 

1. Atención Diúrna Terapéutica 

1.1. Área de Ocio 

1.2. Área Rehabilitadora 

1.3. Área Terapéutica 

 

2. Atención Residencial Terapéutica 

2.1. Área de formación Básica e Instrumental 

2.2. Área de Atención Hosteleira. 
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Os nosos servizos, xeralmente, enmárcanse nun apoio residencial. Realidade crave 

que coidamos para poder crear un contexto cálido de apoio e confianza que xere 

oportunidades e posibilidades de desenvolvemento persoal e social. A participación da persoa 

nas decisións da súa propia vida, é fundamental para poder realizar unha intervención integral. 

Cada muller atopará un contexto estable onde se lle proporcionan os apoios individualizados 

necesarios para mellorar a súa calidade de vida. 

2. DESCRIPCIÓN DAS ÁREAS 

1. Atención Diúrna Terapéutica 

1.1. Área de Ocio: 

Obxectivos: 

- Potenciar capacidades. 

- Potenciar aptitudes cognitivas, comunicativas, sociais. 

- Fomentar o desfrute do tempo de lecer. 

 

Este área desenrólase a través de dous programas: 

- Programa de Ocio  

- Programa de Autoxestión do ocio 

 

1.2. Área Rehabilitadora 

Obxectivos: 

- Recuperar, rehabilitar, readaptar funcións. 

- Inclusión social. 

- Mellora da Calidade de Vida. 

- Promover a saúde e o benestar 

 

Este área desenvolvese a través de diversos programas: 

- Programa de Logopedia y Comunicación 

- Programa de Fisioterapia 

- Programa de Psicomotricidade 

- Programa de Terapia Ocupacional 
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1.3. Área Terapéutica 

Obxectivos: 

- Desenvolver e manter capacidades da persoa, atendendo ás súas necesidades e 

preferencias.  

- Ofrecer actividades significativas para a persoa, de xeito que se sinta realizada. 

Este área desenvolvese a través de distintos programas: 

- Programa de Habilidades Sociais 

- Programa de Manexo del Euro. 

- Programa de Dereitos 

- Programa de Xestión Emocional 

 

2. Atención Residencial Terapéutica 

 

2.1. Área de formación Básica e Instrumental 

Obxectivos: 

- Garantir a participación das persoas no seu día a día.  

- Fomentar a máxima autonomía no día a día.  

Este área desenvolvéndose a través de dous programas: 

- Programa de Habilidades Básicas da Vida Diaria  

- Actividades de apoio en Servicios 

 

2.2.  Área de Atención Hosteleira. 

Obxectivos: 

- Garantir os servicios de atención hosteleira ás usuarias. 

 

Esta área ó facer referencia a servizos que ofrece o centro de xeito máis operativo, non 

se enmarcan en ningún programa.  

3. XUSTIFICACIÓN  

Neste centro , cunha gran variedade de usuarias que comparten vida e actividades, 

conviven mulleres moi heteroxéneas. Aos trastornos conxénitos-hereditarios, súmanselle 

diversidades funcionais severas, autismos, e pacientes con trastornos mentais graves. Por 
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suposto, tamén coexisten trastornos psiquiátricos menores y episódicos, como epilépsias e 

enfermidades neurolóxicas incapacitantes. 

A estrutura da nosa organización créase a partir da valoración dos PDI (Plan de 

Desenrolo Individual) das nosas residentes, xa que para cumprir  os obxectivos e metas que se 

marcan con cada unha das persoas, xorden os programas e actividades que se realizan.  

4. OBXECTIVOS 

Obxectivos Xeral: 

Promover e apoiar a  dignidade das mulleres do centro, creando oportunidades encamiñadas o 

seu desenvolvemento persoal e social. 

Obxectivos Específicos: 

- Traballo na comunidade 

- Fomentar a normalización de la presencia de las persoas con discapacidade 

intelectual con grandes necesidades de apoio na comunidade, participando de 

forma activa en la mesma.  

- Dinamizar o entorno a través de actividades lúdicas organizadas dende o centro.  

- Ofrecer servizos orientados facilitar a conciliación familiar. 

5. PERSOAS BENEFICIARIAS  

O centro conta cunha ocupación de 80 prazas para mulleres con discapacidade 

intelectual, das cales 67 son prazas públicas, e como requisito imprescindible, o tratarse ducha 

residencia terapéutica para persoas gravemente afectadas, é ter máis dun Grado II de 

Dependencia. Nestes momentos  o centro ocupa 67 prazas - 63 delas públicas, cunha media de 

idade das residentes de 60 anos.  

6. SITUACION ESPECIAL POLA COVID-19 

A organización do noso centro sufriu un cambio coa aparición da pandemia no ano 2020 

polo virus COVID_19, a cal estivo sempre coordinada coa Xunta de Galicia e con medicina 

preventiva. Dende o primeiro momento tívose que plantexar unha serie de plans de actuación de 
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prevención e continxencia para poder visualizar os diferentes escenarios que se nos ían presentar 

o longo desta situación. 

 

Este virus obrigounos a crear unha serie de criterios a seguir nas diferentes fases nas que 

nos íamos topando, acadando a mobilidade dentro e fora do centro, modificando a realización de 

programas, as relacións cos seus familiares, .... Tamén obrigounos a facer un cambio na dinámica 

de salas: a súa organización pasou a ser en grupos sobre 10 persoas que compartían 

características semellantes. En total obtivemos 6 grupos burbulla, o que significa que esas persoas 

que convivían no mesmo grupo, na medida do posible, eran compañeiras tamén de habitación, 

compartían mesmos espazos e recibían os apoios do mesmo equipo de persoal de atención 

directa. Desta maneira, no caso de detectar un positivo e máis fácil cercar os contactos e poder 

illalo. 

 

Estes grupos, para estar ben coordinados entre eles e co equipo multidisciplinar, estaban 

liderados por un referente, un técnico encargado de organizar a rutina de sala, a dinámica a seguir, 

planificación semanal xunto co persoal de atención directa (PAD), asembleas diarias coas 

residentes, reunións de círculo de apoio (CA) de forma quincenal.... Estes CA (formados polos 

técnicos e as PAD) estiveron sempre acompañados polo equipo de coordinación do centro, 

resolvendo dúbidas e coordinando as accións que se levaban a cabo nos mesmos. 

 

En todo ese ano, o COVID_19 condicionou a nosa maneira de intervir coas residentes, 

privándoas de diferentes beneficios como saídas de programa, saídas de ocio, actividades na 

comunidade, modificando as dinámicas familiares: saídas á casa ou as visitas destes no propio 

centro... Topándose en moitas ocasións con adaptacións de dinámicas para que se puideran 

realizar ou a prohibición das mesmas por cuestións de saúde. 

 

Todo isto muda coa aparición  dun gromo no centro en xaneiro de 2021 . Nese intre, a 

forma de intervir vese modificada polos plans de actuación (ANEXO I) que se poñen en marcha 

para actuar contra o virus. 

 

En primeiro lugar fixéronse 3 grupos: as persoas que son positivas, as persoas que eran 

contacto de positivas e o restante negativas. Cada unha de estas zonas seguía unha rutina 

diferente e ben organizada (ANEXO II) así como un reporte exaustivo de cada turno. 
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» As persoas positivas ubicáronse na planta baixa, utilizando as dúas zonas diferenciadas polas 

cores verde e amarela. Polo illamento de esta planta diferenciáronse a zona limpa e a zona 

sucia, circuítos organizativos  que seguían as PAD para prestar atención as residentes: por 

onde se entraba a zona afectada e por onde se saía, colocación e retirada de EPI, como 

introducir carros, material, vestiario, pertenzas a dita zona e como se retiraba, organización 

para introducir o servizo de comedor coa variedade de menús dependendo da persoa (turmix, 

picado, enteiro)... 

Cada residente tiña na súa habitación o necesario para realizar as ABVD e dotábaselle do 

necesario para entreterse o longo do día, así como o persoal técnico organizaba actividades 

para non aumentar o deterioro provocado polo illamento, como por exemplo: o fisioterapeuta 

e a terapeuta ocupacional reforzaban a actividade física. Na súa porta figuraba a súa ficha de 

apoio para reforzar o persoal nas indicacións a seguir, organizábanse as 

chamadas/videochamadas coas súas familias, o persoal técnico traballaba en ofrecer unha 

variedade de actividades  que fixera mais levadeira a súa estancia, ...  

 

A todo isto engadir a continua valoración sobre a saúde e estado anímico das residentes: 

temperaturas, síntomas compatibles co virus, seguemento sobre as persoas asintomáticas, 

benestar emocional, ... ademais dos seguementos sobre patoloxías previas que puideran ter. 

 

» As persoas contacto de positivos  ubicáronse na planta 1 zona azul, a cal tiñan a rutina similar 

a zona de persoas positivas. 

 

» As persoas negativas ubicáronse na planta 1 zona lila, as cales mantiñan unha rutina na súa 

sala con normalidade. 

 

 

Dependendo da situación  de cada unha das residentes (se daban positivo ou se 

negativizaban), organizábase o cambio de zona e o cribado correspondente para manter un 

control sobre os 3 grupos. Con medicina preventiva  levábase un seguemento de cada persoa, así 

como a realización de PCR a residentes ou persoal do centro.  
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Este centro non foi intervido 

polo SERGAS pero si tivo que facer un 

gran esforzo na contratación de persoal 

para manter os servizos e cubrir as 

baixas que ían xurdindo. Unha mención 

especial  e de agradecemento a todo o 

personal do centro que co seu traballo 

e esforzo  foi posible o traballo neses 

meses, no que se manexaban 

momentos de estrés, incertidume,  

medo e ansiedade xunto cun volume 

alto de traballo. Pero o persoal estivo a 

altura das circunstancias, sempre 

pensando no benestar das usuarias, 

polo que o gromo superouse en 2 

meses a principios de ano. 

7. ACTIVIDADES 

As actividades que se realizan coas nosas residentes diferéncianse en dúas formas: as 

plantexadas dende os CA de maneira semanal e as que se organizan trimestralmente o longo 

do ano. 

Cada grupo organiza, dende o seu CA e as residentes referenciadas a el, unha serie de 

actividades o longo da semana, chamándolle a planificación semanal. Nesta planificación 

refléxanse as actividades que queren realizar as usuarias e as que se levan a cabo a través dos 

programas, unha organización onde se traballa de maneira transversal todolos temas que se 

traballan en ditos programas. Dita planificación traballase diariamente nas asambleas, una 

reunión onde se lle anticipa a usuaria que acontece no día, como se vai realizar ou 

preferencias e alternativas que xordan. 

 

Ademais desta organización, existe unha planificación trimestral, a cal ten en conta as 

festividades do calendario anual. As actividades realizadas no ano 2021 coas dificultades que 

tivemos foron: 
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1º TRIMESTRE 

 

6 Enero: actividades relacionadas coas celebracións de Nadal 

 

23 Febreiro: Entroido.  

Normalmente se celebra na comunidade nun concurso de cabalgatas, este ano tivemos 

que adaptarnos facendo unha festa con desfile e premios as mais orixinais. Mais a creación 

de todo tipo de complementos para o seus traxes. Tamén se realizaron talleres de cociña 

para facer as sobremesas típicas. 

 

8 Marzo: día da muller.  

Realizouse un photocall e diferentes 

actividades no centro todas 

adaptadas a situación covid. 

 

 

2º TRIMESTRE 

9 y 10 Abril: Semana Santa 

- Viveiro: non se puido organizar as estancias vacacionais na casa que ten a entidade 

situada en Viveiro. 

- Actividades en Crecente: relacionadas coas festividades relixiosas. 

- Campamento de S.S.: non se puido organizar. 

 

24 Abril: Festa da Primaveira .  

Realizáronse diferentes obradoiros para preparar 

o día. Taller de cociña, de fotografía, decoración, 

musica... E unha actividade que se fai de portas 

abertas a comunidade, que tivo que ser adaptada 

este ano so para as persoas do centro. O propio 

día realizouse unha festa con musica, sobremesas 

típicas elaboradas no taller de cociña... 
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4 – 8 Maio: Convivencias: non se puido realizar a concentración de centros de EVD en España, 

en Gotarrendura. 

 

13 Maio: Festa da casa: Día da Virxe de Fátima.  

Non se puido realizar coma sempre, onde os centros de Mos e Crecente únense en Crecente 

para celebrar o día da casa e asistir a romería do pobo. Neste caso e como a situación do 

centro era favorable, contratouse un dúo para amenizar o día e realizouse unha festa o aire 

libre. 

 

Entre 8 Xuño ata o 31 de Xullo -  VIVEIRO.  

Non se puido organizar as estancias vacacionais na casa que ten a entidade situada en Viveiro. 

 

 

3º TRIMESTRE 

Xuño-Setembro: Campamento de verán. Dende finais de Xuño ata Setembro realízase neste 

período vacacional un campamento inclusivo destinado a todos os nenos e nenas do concello e 

concellos limítrofes. Este ano fixéronse adaptación e axustaronse as prazas para poder 

realízalo. 

 

15 Setembro: Festa da casa: Día da Virxe dos Dolores   

Non se puido facer como outros anos de xuntar os centros de Mos e Crecente. 

 Polo tanto para este día 

contratouse unha orquestra 

“Trío AZAR”, celebrouse 

unha festa pola noite no que 

todas puideron desfrutar e 

recordar o que é  unha 

verbena, con cantina, luces, 

e todo o necesario para 

pasalo ben. 
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Setembro: Camiño de Santiago, ASDEGAL 

propúxonos participar no camiño con 

outras asociacións. Realizouse por etapas e 

as participantes puideron facer un tramo 

do camiño e desfrutar a experiencia.  

 

 

4º TRIMESTRE 

31 Octubre: Samaín. Este ano non se puido realizar a celebración de portas abertas dunha 

pasaxe do terror como 

sempre,, pero realizouse un 

pasacalles e una obra teatral 

na praza do pobo adaptado a 

tódalas idades, participando as 

nosas residentes e o persoal 

voluntario para desfrute da 

comunidade.   

 

 

11 Novembro: Magosto. Non se puido facer a celebración de portas abertas a comunidade. 

Realizáronse saídas para a búsquea de castañas, así como talleres para preparar as mesmas 

para ser asadas. No propio dia realizouse unha festa con música e podeimos desfrutar das 

castañas. 

Mercadillo solidiario: Polo día do 25N realizamos un mercadilllo solidario en colaboración co 

bar ARELA no que participaron diferentes asociación e artesáns da contorna, no que 

recadamos fondos co menú e coa venta diferentes produtos de segunda man e artesanais, na 

procura de fondos para a asociación 3 DE XULLO de Arbo. Estivo amenizada por un grupo de 

musica tradicional galega. 

Realizáronse durante todo o mes talleres para a creación de obxectos para a venta, de 

selección de material de segunda man, de limpeza e preparación do espazo... 
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3 Decembro: día internacional da discapacidade. Polo tema COVID este ano non se celebrou a 

paraguada a que acudiamos todos os anos. Polo que participamos nun vídeo que creou 

#baixoomesmoparaugas para adaptar a actividade. Dende o centro tamén se creou un vídeo 

de concienciación en colaboración co Colexio de Crecente e con xente da comunidade 

publicado nas nosas redes. 

Durante o mes de Decembro: 

-  Realízanse postais para o concello de Crecente. 

- Particípase no concurso de belens de A Fundación en Vigo. 

- Campamento de Nadal. Neste período vacacional do calendario escolar realizase un 

campamento para a conciliación familiar do persoal do centro. 

- Baile de Nadal das usuarias. Badaladas Fin de Ano 
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8. METODOLOXÍA 

O noso modelo de intervención sostense en tres piares:  

 

1º ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA  

Cada persoa é única, como os son as súas necesidades de 

apoio, os seus gustos e preferencias.  

Un dos nosos obxectivos é dar a cada persoa o que 

necesita, de forma individualizada, adaptando os apoios a 

ela. As intervencións con cada persoa están deseñadas 

para ela especificamente, vehiculadas a través do seu PDI. 

 

2º TRABALLO MULTIDISCIPLINAR  

Buscamos unha intervención integral na que encaixe o traballo en cada área, non como partes 

separadas coordinadas, senón como partes dun continuo. A persoa é unha, a súa vida é unha, 

por tanto, a intervención debe ser unha na que encaixan os distintos profesionais, as distintas 

formulacións técnicas, onde cada un completa un elo de cadea. A intervención exponse, 

execútase e avalíase de maneira coordinada. 

 

3º INTERVENCIÓN CONTEXTUAL 

É fundamental para as persoas con discapacidade intelectual e grandes necesidades de apoio 

contar cunha contorna estruturada, estable e predicible que lles achegue a sensación de 

control sobre aquilo que pasa na súa vida. É importante contar cun ambiente ordenado que 

ofreza oportunidades de desenvolvemento persoal e participación, onde as persoas poidan ser 

protagonistas da súa vida, tomar decisións, influír e sentirse importantes. Ademais de contar 

cunha contorna accesible no que poder desenvolver a autonomía ao máximo. Dámoslle moita 

importancia a que a contorna sexa versátil e flexible, referíndonos tanto ao espazo físico como 

ás persoas que prestamos os apoios, facilitando a adaptación, o benestar, a sensación de fogar 

e a participación da persoa no seu contexto, tanto físico como persoal. 

 

Estes piares conéctanse entre si co principio de transversalidade, entendido como a 

evolución do traballo en equipo, a atención integral e unha intervención cohesionada en todos 

os espazos e momentos da organización, de maneira que toda a estrutura organízase contorna 
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á persoa. toda a organización debe incorporar unha metodoloxía e uns obxectivos 

fundamentais. 

 

a. PLAN DE DESENVOLVEMENTO INDIVIDUAL.  

Partindo de que o centro da organización é cada unha das persoas, a ferramenta 

principal que une os seus desexos e obxectivos debe ser a guía da intervención con esa 

persoa e a reestruturación necesaria para facilitarlle os apoios.  

 

b. PARTICIPACIÓN.  

Non se pode desenvolver á persoa sen contar con ela. con isto queremos ter sempre 

presente a participación das persoas, tanto usuarias como profesionais. 

 

c.  ENVELLECEMENTO ACTIVO.  

A vida está para vivila, por tanto, iso é o que queremos ofrecer ás persoas, unha vida 

digna de ser vivida. as programacións están sempre deseñadas desde un punto de 

vista activo e en comunidade. desenvolver obxectivos e intervención tanto terapéutica 

como rehabilitadora, de ou máis significativa e satisfactoria posible, iso condúcenos a 

accións creativas e satisfactorias, especialmente en comunidade.  

 

d. COMUNICACIÓN.  

Establecer un sistema predicible, unha metodoloxía de comunicación baseada na 

accesibilidade cognitiva e na lectura fácil, co obxectivo de facer un contexto residencial 

comprensible e unha interacción consciente. 

 

9. CALENDARIZACIÓN 

O centro organízase cunha planificación anual facendo unha reflexión de actividades e 

programas que se realizarán durante o ano. 

 

ACTIVIDADES: Dende a planificación anual organízanse de maneira trimestral as diferentes 

actividades, que logo se organiza cos técnicos.  Conxuntamente coa súa coordinadora, 

establécense os diferentes responsables de cada actividade, os cales deberán formar 

comisións para que participen as usuarias e as persoas de atención directa do centro. Nestas 
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comisións planificaranse as xornadas de traballo, funcións de cada unha das persoas 

participantes, tarefas a realizar e marcaranse os tempos de traballo para conseguir o obxectivo 

final. 

 

PROGRAMAS: Os programas teñen unha temporalización anual,  e son avaliados por parte dos 

técnicos mediante valoracións trimestrais. 

En ocasións actividades anexas ós programas realízanse por estacións do ano, como por 

exemplo hidroterápia na piscina do centro, que só se pode realizar no verán. Este tipo de 

actividades valóranse ó rematar. 

10.ADMINISTRACIÓN DO PROXECTO 

Vía de financiación: Concerto de prazas coa Xunta de Galiza 

Promoción e difusión: a entidade conta coa súa propia páxina web, facebook e instagram. 

Diferentes plataformas onde se actualiza información do centro, das actividades realizadas, 

etc. 

Coordinación da entidade: o centro conta coa coordinación dun equipo multidisciplinar 

conformado por: psicólogo, enfermeiro, monitor de ocio, traballadora social e responsable de 

residencia, e liderado pola responsable do centro (a traballadora social). 

11.RECURSOS 

 

- Humanos. Nestes momentos o centro conta con 73 empregados:   

o 46 Persoas de atención directa   (PAD) 

o 9 Técnicos: psicomotricista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, educadora 

social, traballadora social, psicólogo, monitores, diseñador gráfico. 

o 5 técnicos no equipo de saúde:  2 enfermeiros e  3 auxiliares 

o 2 Persoas de limpeza 

o 2 Cociñeiras 

o 3 Persoas de mantenimiento 

o 1 Recepcionista/administración 

o 1 Persona en Lavandería 
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- Materiais e Técnicos. Contase con diferentes materiais adaptados para realizar as 

diferentes actividades que se levan no centro. 

- Económicos. Concerto de prazas coa Xunta de Galiza 

12. SEGUEMENTO E AVALIACIÓN 

Neste ano pola situación do COVID_19, a nosa planificación anual sufriu unha serie de 

modificacións, pero sempre se seguiu baixo a evaluación do Plan Extratéxico e o Plan de 

Calidade 9001. Certos programas na data de marzo tivéronse que cancelar e outros sufriron 

modificacións para adaptarse a súa realización dentro dos grupos burbulla. 

 

a. Atención Diúrna Terapéutica 

 

Área de ocio: 

 

» PROGRAMA OCIO (Con apoio no fogar e na comunidade) 

1. Definición: 

Este programa oferta unha serie de actividades significativas para as 

participantes tanto no centro como na comunidade. Estas actividades abarcan dende 

aproveitar todo o que nos ofrece a comunidade, como un ocio dirixido a pequenos 

grupos no centro mediante a realización de talleres, dinámicas, xogos, tertulias e 

actividades en función das súas preferencias e desexos, sen deixar de lado a 

perspectiva individual na que nos centramos nos intereses da persoa. E importante 

destacar que o ocio ten unha influencia importante na calidade de vida, tanto dende o 

aspecto físico, como o benestar emocional ou a inclusión social. 

 

2. Obxectivos: 

- Facilitar o acceso e a participación nas actividades lúdicas de ocio, favorecendo o 

desfrute do tempo libre mediante a realización de actividades satisfactorias para a 

persoa que as leva a cabo. 

- Levar a cabo as actividades necesarias para xestionar autonomamente o tempo 

libre no centro. 

- Utilizar u ocio como ferramenta de envellecemento activo. 

 

 



 

       Memoria 2021 

 

22 

3. Persoas a las que va destinado: 

A todas as usuarias de EVD Crecente. 

 

4. Actividades realizadas: 

As actividades mais grandes prográmanse e organízanse trimestralmente, aínda 

que hai algunhas que xorden de un día para outro, xa sexa porque xorden na 

comunidade ou por que son demandadas polas participantes. Estas son: 

1º TRIMESTRE:  

As actividades mais destacadas e relevantes: 

- Festa de Carnaval normalmente se celebra na comunidade, este ano tivemos que 

adaptarnos facendo unha festa con desfile e premios as mais orixinais. Mais a 

creación de todo tipo de complementos para o seus traxes. Tamén se realizaron 

talleres de cociña para facer as sobremesas típicas. 

- Dia da muller realizouse un photocall e diferentes actividades no centro todas 

adaptadas a situación covid. 

Por outra banda actividades mais cotiás: 

- Saídas comúns: cafetarías da contorna, roteiros, parques... aproveitar o que nos 

ofrece a comunidade. 

- No centro diferentes actividades e talleres (talleres para a creación de decoración 

estacional para espazos comúns, tirando sempre de materiais reciclados e de 

obxectos que nos ofrece  a natureza, talleres de relaxación, musicoterapia, cociña, 

debuxo, arte, autoxestión, estimulación...) 

- Atención individualizada no manexo das ferramentas para o desfrute do ocio e 

tempo libre prestando maior atención o uso das novas tecnoloxías (tablets, radios, 

mp4, wifi..). Pola situación de confinamento acentuouse este tipo de atención. 

 

2º TRIMESTRE: 

As actividades mais destacadas e relevantes: 

- Festa de primavera: Realizáronse diferentes obradoiros para preparar o día. Taller 

de cociña, de fotografía, decoración, musica... E unha actividade que se fai para a 

comunidade, que tivo que ser adaptada as medidas polo tema COVID polo que 
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este ano tivo que ser so para as persoas do centro. O propio día realizouse unha 

festa con musica, sobremesas típicas elaboradas no taller de cociña... 

- Festa de Fátima: contratouse un dúo para amenizar o día, realizouse unha festa o 

aire libre. 

Por outra banda actividades mais cotiás: 

- Saídas a desfiles, misas e demais actividades relacionadas coa Semana Santa. 

- No centro diferentes actividades e talleres (talleres para a creación de decoración 

estacional para espazos comúns, tirando sempre de materiais reciclados e de obxectos 

que nos ofrece  a natureza, talleres de relaxación, musicoterapia, cociña, debuxo, arte, 

autoxestión, estimulación...) 

- Saídas comúns: cafetarías da contorna, roteiros, parques... aproveitar o que nos 

ofrece a comunidade. 

 

3º TRIMESTRE: 

As actividades mais destacadas e relevantes: 

- Festa da casa. Para este día contratouse unha orquestra “Trio AZAR”, celebrouse 

unha festa pola noite no que todas puideron desfrutar e recordar o que é  unha 

verbena, con cantina, luces, e todo o necesario para pasalo ben. 

- Camiño de Santiago, ASDEGAL propúxonos participar no camiño con outras 

asociacións. Realizouse por etapas e as participantes puideron facer un tramo do 

camiño e desfrutar a experiencia. 

Por outra banda actividades mais cotiás: 

- Saídas a diferentes festas e actividades culturais que nos ofrece a contorna. ( Cine, 

teatro, concertos, espectáculos, piscina, semanas culturais..) 

- Excursións a diferentes rios e praias fluviais (Luneda, Maceira, San Xoán...) 

- Desfrute da piscina e dos exteriores do centro cando as condicións o permitían. 

-  No centro diferentes actividades e talleres (talleres para a creación de decoración 

estacional para espazos comúns, tirando sempre de materiais reciclados e de 

obxectos que nos ofrece  a natureza, talleres de relaxación, musicoterapia, cociña, 

debuxo, arte, autoxestión, estimulación...) 

- Saídas comúns: cafetarías da contorna, roteiros, parques... aproveitar o que nos 

ofrece a comunidade. 
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4º TRIMESTRE: 

As actividades mais destacadas e relevantes: 

- Samaín: Este ano polo tema COVID non se puido facer o túnel do terror de portas 

abertas no noso centro como todos os anos. Adaptándonos fixemos un desfile 

polas rúas do concello terminando cunha representación na praza. Incluíndo deste 

xeito a comunidade na nosa particular celebración do samaín. Durante todo o mes 

traballouse na creación de atrezzo, elección dos disfraces, creación da obra, 

ensaios.... 

- Mercadillo solidiario: Polo día do 25N realizamos un mercadilllo solidario en 

colaboración co bar ARELA no que participaron diferentes asociación e artesáns da 

contorna, no que recadamos fondos co menú e coa venta diferentes produtos de 

segunda man e artesanais, na procura de fondos para a asociación 3 DE XULLO de 

Arbo. Estivo amenizada por un grupo de musica tradicional galega. 

Realizáronse durante todo o mes talleres para a creación de obxectos para 

a venta, de selección de material de segunda man, de limpeza e preparación do 

espazo... 

- Magosto realizáronse saídas para a búsquea de castañas, así como talleres para 

preparar as mesmas para ser asadas. No propio dia realizouse unha festa con 

musica e podeimos desfrutar das castañas. 

- Belén: Creouse un belén para participar no concurso de Afundación, traballando 

todos os procesos dende a elección, o deseño ata a súa creación, usando materiais 

reciclados e de baixo coste. 

- Postais para o Concello de Crecente: Cada usuaria deseñou unha postal, 

posteriormente fíxose un concurso para a elección das gañadoras para a súa 

impresión. Unha vez feitas, ensobrouse e entregáronse o Concello. 

- Dia da discapacidade. Polo tema COVID este ano non se celebrou a paraguada a 

que acudiamos todos os anos. Polo que participamos nun vídeo que creou 

#baixoomesmoparaugas para adaptar a actividade. Dende o centro tamén se 

creou un vídeo de concienciación en colaboración co Colexio de Crecente e con 

xente da comunidade publicado nas nosas redes. 
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- Celebración de festas de Nadal: todos os anos facemos un vídeo das badaladas 

para a comunidade, este ano non foi menos, tamén celebramos un brindes para o 

día 25 e festas de fin de ano e reis. 

 

Por outra banda actividades mais cotiás: 

- Saídas a diferentes festas e actividades culturais que nos ofrece a contorna. ( 

Visitas a ver os beléns de nadal a Afundacion Vigo, cine, teatro, concertos, 

espectáculos, semanas culturais..) 

- Saídas a andainas contra a violencia de xénero (Arbo, Mondariz..) 

- No centro diferentes actividades e talleres (talleres para a creación de decoración 

estacional para espazos comúns, tirando sempre de materiais reciclados e de 

obxectos que nos ofrece  a natureza, talleres de relaxación, musicoterapia, cociña, 

debuxo, arte... ) 

- Saídas comúns: cafetarías da contorna, roteiros, parques... aproveitar o que nos 

ofrece a comunidade. 

 

 Durante todo o ano realizáronse diferentes actividades como poden ser: 

- Cartas a Francia: Dende principios de ano contactamos con un colexio Francés, na 

que os adolescentes estudaban español.  Comunicabámonos mediante cartas e 

vídeos, deste xeito empezamos a crear vínculos, ensinando como e o noso pobo, 

que nos gusta facer no noso tempo libre... Foi unha actividade moi enriquecedora. 

- Volta a Terra: realizáronse saídas coas usuarias os seus lugares de nacemento ou 

onde vive a súa familia. Que por un motivo ou por outro non poden visitar de un 

modo habitual. 

 

5. Valoración anual: 

O programa de ocio durante o ano 2021 levouse a cabo con adaptacións pola 

situación do COVID. A pesar das dificultades, xa que tivemos moitas limitacións a hora 

de levar a cabo as diferentes actividades, xurdiron novas propostas e foi un ano de 

moitos cambios e de novos retos, posto que á hora de buscar novas actividades na 

contorna e incluso no centro había que adaptalas ás medidas COVID, o que supoñía un 

reto tanto para o profesional a nivel organizativo, como para as persoas participantes 



 

       Memoria 2021 

 

26 

no desfrute da mesma. Por outra banda, foi un ano no que a valoración e positiva polos 

seguintes motivos:  

- A organización por grupos facilita chegar mellor as usuarias, debido a que a 

atención  e máis individualizada polo que o ocio adopta un carácter máis persoal. 

Esta organización tamén implica que o número de saídas sexa maior polo que as 

usuarias desfrutan mais da comunidade. 

- As participantes no programa melloraron a xestión do seu tempo libre, xa que tras 

vivir un confinamento no que cada unha tiña que xestionar o seu tempo, 

melloraron o manexo das novas tecnoloxías (tablets, radios, mps, wifi..), 

demandaban o que necesitaban en todo momento para manterse ocupadas 

ofrecendo os profesionais diferentes opcións entre as que podían elixir. 

- Realizáronse diferentes actividades relacionadas cos distintos ámbitos do ocio 

(culturais, recreativos, de turismo..) 

- As usuarias cada vez expresan mais os seus desexos e intereses, tendo un espazo 

seguro no que expresarse, cun CA que as apoia para levar a cabo as súas metas 

persoais. 

- Creamos novas redes na comunidade para realizar un ocio mais normativo que 

facilita a inclusión social. 

 

 

» PROGRAMA AUTOXESTIÓN DO OCIO 

 

1. Definición 

Este programa xorde do dereito das usuarias de tomar as súas propias 

decisións no que ao seu tempo libre refírese. Partindo da necesidade de aprender 

a manexar con soltura e de maneira totalmente autónoma todo o relacionado 

coas novas tecnoloxías que están ao seu alcance, así como tomar eleccións nas 

súas saídas e actividades de lecer. Deste xeito, traballando a  autoxestión do ocio, 

pretendemos conseguir unha maior satisfacción individual no seu tempo de lecer 

co maior aproveitamento dos recursos dos que elas dispoñen, e dos que dispón o 

centro. 
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2. Obxetivos 

OBXETIVOS XERAIS 

- Ofrecer ás usuarias os recursos e apoios necesarios para que poidan exercitar o 

seu dereito a un lecer individual. 

-Facilitar o acceso e a participación en actividades lúdicas  de lecer, favorecendo o 

gozar do tempo libre mediante a realización de actividades satisfactorias para a 

persoa que as leva a cabo. 

- Desenvolver as habilidades necesarias para xestionar  autonomamente o tempo 

libre no centro. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

- Levar a cabo actividades que resulten significativas para a vida cotiá das 

usuarias. 

-Planificar e organizar as actividades tendo en conta as preferencias e afeccións 

das usuarias. 

- Prestar todos os apoios necesarios para conseguir que todas as usuarias poidan 

gozar do seu lecer particular. 

- Identificar e expresar, de maneira autónoma, motivacións e preferencias 

persoais para realizar no tempo libre. 

- Desenvolver habilidades para o manexo dos materiais de entretemento que 

existen ao dispor das usuarias no centro así como dos seus propios. 

- Estimular a  autoxestión posibilitando un lecer autónomo 

 

OBXECTIVOS OPERATIVOS 

- Realizar sesións dedicadas ao manexo das novas tecnoloxías dispoñibles no 

centro ( tablets,  mp3, cámara, etc.). 

- Aprender a utilizar correctamente as ferramentas para o #gozar do lecer das que 

dispón o centro, tanto individuais como grupais. 

- Fomentar actividades en grupo. 

- Levar a cabo semanalmente actividades de lecer propostas polas usuarias. 
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3. Valoración 

Durante este ano o programa de autoxestión suspendeu a súa dinámica de 

talleres debido a situación na que nos encontramos coa COVID-19, dándolle a 

prioridade a área rehabilitadora. Foi un ano complicado para todos e todas debido aos 

cambios ós que nos empuxou esta enfermidade, tanto na hora de reducir os grupos de 

convivencia como á súa vez que estes se converteran en grupos burbulla. Sen dúbida, 

deixar de realizar os talleres nos que traballabamos, tanto, a utilización das novas 

tecnoloxías das que dispoñen cada unha delas, máis os dispositivos comúns do centro 

e a súa vez fomentábamos e dábamos ferramentas para a toma de decisións no que se 

refire ao tempo libre, foi un dos aspectos negativos deste ano. 

Pola contra, o mencionado anteriormente, sumado ao brote da COVID-19 que 

viviu o centro e fixo que moitas usuarias tiveran que quedar na súa habitación, non 

fixo máis que “empuxar”  a autoxestión  do seu tempo libre de maneira ”forzosa”. 

Isto pode levar a pensar que foi un punto negativo, pero na realidade foi todo 

o contrario, as usuarias pedían o material que precisaban tanto nas súas tablets, 

radios, como para a lecto-escritura e o entretemento, xestionaron polo xeral de 

maneira fantástica as ferramentas que lles proporcionabamos, e aproveitaron todo ese 

tempo libre, que debido a enfermidade tiveron,  facendo o que querían buscando con 

que entreterse e sabendo pedir o que necesitaban para o desfrute dese tempo de 

lecer. 

Hai que ser conscientes, que os momentos foron complicados, que houbo 

situacións difíciles, días nos que a enfermidade lles facía non ter ganas de facer nada 

ou mesmo que simplemente non lles apetecía, pero xeralmente paréceme moi 

destacable, o manexo que tiveron no que se refire a autoxestión de todo ese tempo, 

cas ferramentas das que dispoñen, o que supón un paso moi importante no obxectivo 

principal do programa. 

Á súa vez a nova organización en grupos de apoio máis pequenos, levounos a 

coñecer mellor as usuarias, sabendo e podendo identificar que cousas lles gustan e 

cales non, o que sen dúbida fixo que os profesionais puideran, dende a 

transversalidade, ofrecer ás usuarias o que precisaban para o desfrute do seu tempo 

libre. O punto clave para que isto se producira foron as asembleas de planificación 

semanal en cada grupo, na cal, coa participación das usuarias se deu espazo a ese ocio 

no que se lles prestaba apoio para desfrutar do tempo  como quixeran. 
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En definitiva, polo xeral e aínda coas dificultades que trouxo a COVID-19, 

podemos falar dun ano positivo no que se refire a como as usuarias se tiveron que 

enfrontar a tomar decisións que competen ao seu tempo libre e afrontalo dun xeito 

máis individual sendo conscientes de que son capaces de facer moitas máis cousas das 

que pensaban. 

 

 

Área rehabilitaroda 

 

» PROGRAMA COMUNICACIÓN 

 

1. Definición  

O Programa de Comunicación denominase “Son Visual”: “Son” significa ser pero 

tamén “son” pode interpretarse como “ soar”. “Visual” fai referencia a cómo podemos 

expresarnos, comunicarnos e tamén comprender o mundo que nos rodea a través de 

signos visuais.  

Son visual, busca  romper as barreiras comunicativas das persoas residentes do 

centro, ofrecer ferramentas adaptadas a cada necesidade para poder expresar o que 

desexan, rexeitar o que non queiran e tomar decisións sobre a súa propia de vida.  

Está principalmente dirixido a persoas cuxa interacción e comunicación están 

severamente afectadas, polo que o principal fin deste programa é atopar os instrumentos 

adecuados a cada persoa para ofrecer unha  intervención comunicativa individualizada.  

Para que a mensaxe sexa  bidireccional o código debe ser comprendido por 

todalas persoas que forman parte do centro, tanto profesional como residente. Polo que 

a aprendizaxe dos SAAC débese estender a todo o centro, indistintamente das súas 

capacidades comunicativas 

 

2. Obxectivos 

 Facilitar o recoñecemento e identificación dos apoios visuais. 

 Comprender mellor a realidade e anticipar o que se espera delas.  

 Favorecer a xeneralización e estandarización dos  SAAC a todalas residentes e 

profesionais.  
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 Posibilitar o uso de  SAAC na intervención con persoas con dificultades para 

comunicarse e estendelo a todo o centro para mellorar a comunicación bilateral. 

 Desenvolver ferramentas e estratexias para poder crear, comprender e mellorar as 

relacións sociais e así poder gozar do que a contorna pode ofrecerche.  

 Incluír os  SAAC como vehículo de aprendizaxe igualmente válida para o 

desenvolvemento cognitivo e social. 

Dependendo do tipo de sesión: 

- Sesións individuais: dirixida a persoas con grandes barreiras comunicativas. Total 

de beneficiarias quince.  

- Sesións  grupais: Dirixidas a persoas que necesitan reforzar as súas ferramentas 

comunicativas ou mellorar as súas habilidades sociais. Beneficiarias dez persoas 

dividas en catro grupos. 

- Sesións xeneralizadas a salas: Estender o uso do código (pictogramas, lingua de 

signos…) a todas as salas. Beneficiarias  todas as residentes e profesionais que 

forman parte do círculo de apoio. 

 

4. Actividades realizadas 

 Valoracións comunicativas individuais ás participantes nas sesións individuais e 

grupais.  

 Proba/ test para a avaliación das necesidades de sistemas  aumentativos de 

comunicación para identificar  de maneira precisa que  SAAC axústase máis ás 

necesidades comunicativas e cal debemos empregar en cada caso.   

 Creación do plan de intervención individual coas participantes nas sesións 

individuais.  

 Creación e renovación de material para tódalas salas. 

a) Adaptación  o material segundo as necesidades de cada sala.  

b) Guía e apoio ás persoas que forman parte de Círculo de apoio de cada sala 

para que poidan impartir os talleres de comunicación. 
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5. Valoración anual  

Durante o ano 2021, houbo que adaptarse á nova realidade así como adaptar o 

centro ás circunstancias constantemente cambiantes que a pandemia e as restricións 

traían consigo. Polo que as sesións individuais e grupais foron intermitentes no tempo e 

houbo que dirixir as actividades do programa cara á transversalidade e a xeneralización. 

Polo que o punto catro das actividades foi o punto central do mesmo durante todo o ano. 

Houbo gran acollida tanto por parte dos profesionais de cada sala como das 

residentes á hora de realizar os talleres. Houbo unha mellora significativa no 

recoñecemento de  pictos, así como de  LSE. 

Sobre as actividades dos puntos 1,2,3 só puidéronse levar a cabo as valoracións 

comunicativas individuais, a elección do   SAAC adecuado para cada persoa e o plan de 

intervención quedando a parte practica 

 

 

 

» PROGRAMA FISIOTERAPIA 

 

1. Definición 

O programa de fisioterapia ten como finalidade proporcionar máis 

autonomía física, para consecuentemente unha mellora da calidade de vida. 

Dentro da mostra poblacional das usuarias temos as sintomatolóxicas 

crónicas con enfermidades reumatolóxicas ou neurolóxicas permanentes que só 

podemos controlar a sintomatología dolorosa e non erradicar por completo a 

enfermedade ou limitación física. Temos usuarias con gran necesidade de apoio 

físico en momentos específicos, sean puntuais ou recurrentes como unha 

lumbalxia/cervicalxia/tendinitis unha fractura, traumatismo, esguince provocado 

por unha caída, ou cualquier outro tipo de anomalías físicas temporais. 

A rehabilitación física das usuarias neste centro ten un gran 

apoio/ferramenta complementar sempre que sea necesario: Traballo 

pautado/transversal (implementación de pautas rehabilitadoras dirixidas 

específicamente a cada usuaria  de cada grupo específico se hai necesidade). 
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Por outra parte tamén se presta atención a usuarias con sobrepeso, unha 

preocupación no que se refire a movilidade e outras patoloxías  como a diabetes, 

retención de líquidos o la hipertensión. 

 

2. Obxetivos 

Obxetivos Xerais 

- Mellorar a autonomía das usuarias máis limitadas físicamente.  

- Mellorar e manter a apetencia física e motora das usuarias. 

 

Obxetivos Específicos 

- Ter un coñecemento máis amplo das usuarias e as súas limitacións físicas. 

- Realizar sesións terapéuticas dinámicas en contexto natural o aire libre 

(camiñar, percorrer rutas, hidroterapia, exercizos terapéuticos máis 

especializados...). 

 

3. Persoas destinatarias 

Este programa está destinado a todalas usuarias do centro, pero atendese a un 

perfil : 

 Usuarias con enfermidades reumatolóxicas ou neurolóxicas permanentes 

tratamento crónico/mantemento. 

 Usuarias con demanda puntual/urxente con sintomatoloxía dun lumbago 

ou cervicalxia, tendinitis, esguince ou traumas derivados de caídas. 

 Persoas con sobrepeso con pouca movilidade física e con gran 

susceptibilidade de ter diabetes, retención de líquidos ou ser hipertensa. 

 

 

4. Actividades  

 Electroterapia 

 Termoterapia 

 Mobilización articular (pasiva/activa/resistida) 

 Masaxe transversal profunda 

 Masaxe de relaxamento 

 Estiramentos coordenados pasivamente 
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 Fortalecemento muscular activo coordenado/pasivo/resistido 

 Rehabilitación neurolóxica 

 Manipulación articular 

 Colocación de bandas neuromusculares 

 O traballo en coordinado co Programa de Psicomotricidade na piscina 

(hidroterapia), como as dificultades por varios tipos de marcha que as usuarias 

presentan. 

 O traballo realizado polo equipo motriz, formado por: enfermeiro, 

psicomotricista, terapeuta ocupacional e o fisio. 

 

5. Valoración anual 

As usuarias de cada Grupo asistiron coas medidas preventivas 

transversais de seguridade (COVID-19) por maioría a demandas puntuais coas 

seguintes sintomatoloxías: lumbalxia, dor de pescozo, ou lixeiros traumas por 

caídas e tamén traumas máis. Outras usuarias acudiron a sesións terapéuticas 

con moita regularidade como é o caso dos tratamentos continuos. Na época 

de Verán como é habitual baixar coas señoras á piscina do centro, practican 

diferentes actividades terapéuticas como é hidroterapia mesturándoas con 

actividades de lecer.  

No momento que o centro sufre un brote de Covi_19, a función de 

fisioterapia volvese imprescindible, polo que a realización de actividades desta 

índole na zona de illamento era moi importante, xa non só para manter o 

estado das residentes, senón tamén para non aumentar o deterioro que 

sufrían nesas condicións de confinamento. 

 

» PROGRAMA PSICOMOTRICIDAD 

 

1. Definición 

O programa de Psicomotricidade está dirixido a mulleres con discapacidade 

intelectual nun rango de idade comprendido entre os 25 e os 80 anos, usuarias do 

Centro das Escravas da Virxe Dolorosa de Crecente. 

Este programa ofrécese co propósito de incrementar a calidade de vida das 

usuarias por medio de tódalas súas dimensións. 
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A calidade de vida asóciase á valoración persoal dun individuo, da súa situación 

de vida dentro do contexto cultural e dos valores cos que vive. Tradúcese na 

percepción de benestar resultante do equilibrio entre valores, obxectivos, intereses, 

expectativas, esixencias ambientais e recursos para afrontalas. Este benestar defínese 

operacionalmente como a asociación de emocións vinculadas ó sentimento de 

confianza cara o mundo que rodea á persona, a capacidade de manexo en eventos 

vitais significativos e en conflitos, e a participación en actividades. 

O modelo de educación psicomotriz vivenciada comparte os plantexamentos 

anteriores xa que formula como principio de intervención, partir das potencialidades 

de cada persoa e non da súa deficiencia. Dende este enfoque non existen categorías 

de discapacidades, senón diferenzas individuais de movilidade, de comunicación ou de 

acceso ó coñecemento. 

 

Beneficios da actividade física en persoas maiores 

Hai un consenso internacional en que o esforzo fisiolóxico relacionado coa actividade 

física, a saúde e a forma física repercute en seis áreas: o estado dos ósos, a forza 

muscular, a flexibilidade do esqueleto, a forma do corpo, a forma física do aparato 

motor e a forma física do metabolismo. Ademáis, está comprobado que a actividade 

física tamén produce efectos na saúde mental, na función cognitiva e na adaptación 

dos individuos nos seus entornos sociais.  

Estos efectos positivos producidos pola actividade física débense á sua relación con:  

 as actividades da vida diaria 

 as actividades instrumentais da vida diaria 

 a actividade e o exercicio en xeral 

 o exercicio para lograr unha boa forma física 

A realización de exercicios físicos de forma regular, a partires dun patrón 

específico co fin de xerar resultados desexables, contribúe na prevención dos efectos 

negativos do envellecemento, sobre a capacidade funcional e a saúde. A actividade 

física pode previr enfermedades e contribuir no benestar das personas maiores. 
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A psicomotricidade dirixida a usuarias do Centro “Escravas da Virxen Dolorosa” 

Basado nunha visión global da persoa, o termo psicomotricidade integra as 

interaccións cognitivas, emocionais, simbólicas e sensorio-motrices na capacidade de 

ser e de expresarse nun contexto psicosocial, polo tanto, ten un papel fundamental no 

desenvolvemento armónico da personalidade. 

A partir do programa de intervención psicomotriz para o grupo de usuarias do noso 

centro é posible estimular:  

 o control motor e a lateralidade 

 a coordinación motriz e o equilibrio  

 a adaptación e o axuste espazo-temporal  

 a vivencia e o recoñecemento do propio corpo  

 a memoria inmediata e remota  

 o sentido do ritmo e a sensibilidade musical  

 a expresión e a comunicación non verbal 

 

2. Objetivos 

A. OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA DE PSICOMOTRICIDADE 

 
A partir da misión e valores do centro, redáctanse os seguintes obxectivos que 

pretenden abarcar toda a amplitude do modelo de calidade de vida: 

 Adquirir e/ou manter un estado de benestar físico e emocional, 

desenvolvendo a personalidade integral, que aumente a calidade de vida. 

 Promover a independencia e promocionar a autonomía mediante o 

incremento da movilidade articular, a autoconfianza e o dominio da 

orientación espazo-temporal. 

 Traballar o desenvolvemento dos procesos cognitivos (atención, memoria, 

creatividade, linguaxe…). 

 Corrixir e/ou compensar as principais alteracións motrices e posturais, 

mediante os exercicios físicos con carácter individual, colectivo e 

diferenciado. 
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 Desenvolver as habilidades motrices básicas e capacidades físicas mediante 

exercicios de carácter lúdico (individuais ou colectivos), expresando a 

actividade corporal en movementos simples e combinados e promovendo 

actitudes de sensibilización, cooperación e comunicación. 

B. OBXECTIVOS DO PROGRAMA DE DOMINIO CORPORAL 

 

Este programa é a matriz da Área de Psicomotricidade, sendo fieis á tendencia 

constructivista. Pretendemos trasladar tódolos contidos ás accións do día a día, 

favorecendo un aprendizaxe significativo por medio de aprendizaxes enlazados e 

sustanciais.  

Ámbito cognitivo / motor: 

 Manter e mellorar os elementos que compoñen o esquema corporal: Percepción do 

corpo, coordinación dinámica xeral e equilibrio, ton muscular, disociación de 

movementos e a lateralidade 

 Manter e mellorar os elementos que compoñen a orientación espacial primando as 

trasposicións das nocións espaciais  

 Manter e mellorar os elementos que compoñen o Esquema temporal: 

 Adquisición ou mantemento dos elementos básicos 

 Toma de conciencia das relacións no tempo 

Ámbito social: 

 Desenvolver a iniciativa individual e o hábito de traballo en equipo, aceptando as 

normas e regras que previamente se establezan nas actividades. 

 Desenvolver actitudes de tolerancia e respecto ás posibilidades e limitacións dos 

demáis para favorecer a convivencia.  

C. OBXECTIVOS OPERATIVOS POR BLOQUES DE CONTIDO 

 Expresión corporal e danza 

 Traballar de forma específica os pasos de diferentes estilos de baile 

 Desenvolver a creatividade descubrindo unha forma de expresar e comunicar co corpo 

e o movemento a través da música e o baile por medio de xogos 
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 Favorecer a cohesión de grupo mellorando a interacción e a comunicación entre 

compañeiras 

 Crear coreografías grupais nas que poidan participar as usuarias 

 Xogos cooperativos 

 Promover actitudes de sensibilización, cooperación e comunicación 

 Aprender novos xogos de cooperación (por exemplo “volei sentado”) 

 Practicar a progresión da tarefa en cada aprendizaxe do xogo concreto 

 Circuitos motrices 

 Desenvolver e/ou afianzar as habilidades e destrezas motrices básicas como saltar, 

deslizarse, rodar, trepar, balancearse, inclinarse, estirarse, xirarse, levantarse, lanzar, 

golpear, atrapar… de forma individual 

 Respetar os turnos de execución das compañeiras 

 Traballar as progresións das habilidades nun mesmo circuito 

 Motricidade fina 

 Controlar o movemento muscular logrando movementos precisos e coordinados 

 Fomentar o exercicio dos dedos índice e pulgar para un bo agarre da pinza e presión 

correcta 

 Fortalecer os movementos bimanuais de pequena amplitude  

 Aplicar os coñecementos adquiridos ás actividades da vida diaria: comer, 

vestirse/desvestirse, asearse, etc. 

D. OBXECTIVOS DO PROGRAMA DE HABILIDADES ACUÁTICAS 

 Familiarización e experimentación co medio acuático 

 Dominio básico e autonomía no medio acuático 

 Respetar as normas de seguridade na piscina 

 Traballar a apnea mediante xogos para favorecer o control da respiración 

(algunhas usuarias) 

 Iniciar e/ou mellorar as habilidades motrices básicas no medio acuático 

(desprazamentos, saltos, xiros, manipulacións…) 
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 Mellorar as condicións globais, normalizar o ton postural e potenciar a función 

muscular 

 Conseguir unha respiración rítmica, proveitosa e aumentar a resistencia contra á 

fatiga. 

 Adaptar as súas posturas á desgravitación 

 Traballar a relaxación en determinados casos 

 

3. Personas destinatarias 

O programa de Psicomotricidade está dirixido a mulleres con discapacidade 

intelectual nun rango de idade de 20 a 80 anos, usuarias do Centro das Escravas da 

Virxe Dolorosa, Crecente. 

A parte de sesións específicas en sala está dirixida ó 80% das usuarias, xa 

que aquelas que teñen unas necesidades de apoio moi elevadas traballan 

directamente co fisioterapeuta do centro. 

INTENSIDADE DAS SESIÓNS 

 

P

o

r

 

o

u

t

r

a

 

b

a

n

 

P

o

NÚMERO DE SESIÓNS POR 

SEMANA 

DURACIÓN 

A1 

 

3 sesiones 15-30 ‘(a intervalos/ con pausas)  

A2 

 

4 sesiones 20-40 ‘(a intervalos/ con pausas) 

B1 

 

3 sesiones 45-60 ‘ 

B2 

 

3 sesiones 45-60 ‘ 

C1 

 

2 sesiones 45-60 ‘ 

C2 

 

1 sesión 45-60 ‘ 

SESIÓN I 

INDIVIDUAL 

2 sesiones Sesión con usuarias coas que non se puido 

traballar durante a semana ou que precisan 

un reforzo 
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Por outra banda, dende o programa de Psicomotricidade tamén de coordinan na 

medida do posible os paseos diarios que necesitan tódalas usuarias do centro que 

poden camiñar en maior ou menor medida, de acordo sempre co seu nivel de 

condición física. 

 

INTENSIDADE DE PASEOS DIARIOS POR GRUPOS 

Nº  MÍNIMO DE PASEOS/ROTEIROS POR 

SEMANA 

DURACIÓN TOTAL 

GRUPO 1 

 

7 roteiros (usuarias coas que sexa 

posible) 

5´-10 ‘(a intervalos) /1 por día 

GRUPO 2 

 

7 roteiros (usuarias coas que sexa 

posible) 

10-20 ‘(a intervalos) /1-2 por día 

GRUPO 3 

 

7 roteiros (usuarias coas que sexa 

posible) 

30-45 ‘(a intervalos) /1-2 por día 

GRUPO 4 

 

7 roteiros/paseos 45-60 ‘/ 2 por día 

GRUPO 5 

 

7 roteiros/paseos 45-60 ‘/ 2 por día 

GRUPO 6 

 

7 roteiros/paseos (usuarias coas 

que sexa posible) 

45-60 ‘/ 2 por día 

 

HIDROTERAPIA 

Esta parte do programa lévase a cabo durante os meses de verán (de finales de 

Xuño a comezos de setembro), compartida co fisioterapeuta do centro, e vai dixirida á 

totalidade de usuarias do nose centro, centrando o traballo sobre todo nas persoas 

con maiores necesidades de apoio, que son as que mías se benefician del. Tódalas 

mañás que é posible trabállase con 2 usuarias na piscina (sempre con apoio 1-1) 

durante aproximadamente 30-60 minutos, dependiendo de cada caso concreto. 

 

4. Actividades 

 Sesións de Psicomotricidade: durante o ano, sempre que foi posible e as restriccións o 

permitiron, leváronse a cabo sesións semanas de psicomotricidade no ximnasio do 

centro, nas cales se traballa a parte física das usuarias centrándose sobre todo en 
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ralentizar e minimizar o seu deterioro físico co paso do tempo e manter a autonomía 

adquirida, aplicando todo o aprendizaxe nas actividades da vida diaria. 

 Baterías de exercicios de Psicomotricidade: nos momentos nos que non era posible 

traballar no ximnasio do centro debido ás restriccións pola COVID-19, creouse unha 

batería de exercicios físicos simples e moi básicos para levar a cabo nos grupos burbulla 

que se formaron para evitar brotes masivos no centro, traballando así de maneira 

transversal en tódalas salas. 

 Piscina: nos meses de verán (de finales de Xuño a comezos de setembro), tódalas tardes 

que foi posible, fomos á piscina coas usuarias do centro para traballar con elas no medio 

acuático. 

 Hidroterapia: nos meses de verán (de finales de Xuño a comezos de setembro) sempre 

que o tempo o permitía, o fisioterapeuta e o psicomotricista ían polas mañás á piscina 

para traballar individualmente coas usuarias con maiores necesidades de apoio 

específicamente. 

 Ruta sendeirismo: este ano creamos unha ruta improvisada o máis adaptada posible en 

varios días, que abarcaba unha parte do concello de Crecente y e unha parte do concello 

de Arbo. Esta ruta levouse a cabo cun grupo de usuarias autónomas do centro, pensando 

nunha futura actividade ó aire libre. 

 Paseos exteriores semanais: tódalas semanas, siempre que o tempo o permitiu, fixemos 

longos paseos por fora do centro con usuarias autónomas na marcha.  

 Baile de Nadal: elabórase un baile con motivo das festas, que posteriormente levan a 

cabo as usuarias do centro mediante unha actuación para todo o persoal. 

 Actividades canceladas por mor da COVID-19: durante o ano lévanse a cabo 2 sesións de 

“zumba” por semana (excepto nos meses de verán), das que se encarga unha monitora 

de fóra do centro e que van dirixidas a un grupo de usuarias autónomas. Ademáis tamén 

se leva a cabo unha sesión semanal de “aquagym” na piscina municipal do concello de A 

Cañiza, á que asiste outro grupo de usuarias autónomas.   

 

5. Valoración 

Durante o ano 2021, o programa de Psicomotricidade sufríu varios paróns no tempo 

debido á pandemia que se vive nestes momentos, pola cal se tiveron que suspender sesións e 

actividades en varias ocasións por mor das restriccións impostas dende a Xunta, os cambios 
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estructurais que sufríu o centro para adaptarse ás circunstancias que se vivían en cada 

momento, etc. 

Debido a isto, e ó gromo de COVID-19 que sufrimos no centro, notouse un lixeiro 

deterioro físico en moitas das usuarias, xa que non recibían os estímulos físicos diarios 

necesarios para manter a súa condición física, ben por estar contaxiadas, ben por estar 

aisladas nas habitación durante varios días, etc. Para poder contrarrestar este déficit de 

actividade física, creáronse e distribuíronse baterías de exercicios polos grupos para que todo 

o persoal traballase diariamente de forma transversal coas usuarias. Con isto conseguiuse o 

obxectivo de facer que todas as usuarias tivesen estímulos físicos diarios (exercicios en sala, 

roteiros, paseos exteriores, piscina…), ainda que non se puidesen traballar directamente 

tódolos obxectivos do programa. 

En xeral a valoración do ano foi positiva, xa que a pesar das complicadas 

circunstancias vividas, os cambios constantes, a incertidume e o medo, puidemos seguir 

traballando diariamente e sobre todo apoiando ás usuarias para que se sentisen ben en todo 

momento, que é o máis importante do noso traballo. 

 

 

» PROGRAMA TERAPIA OCUPACIONAL 

 

1. Definición 

Debido ás características psicofísicas das residentes de EVD Crecente, ben pola 

tendencia ao envellecemento ou por patoloxía asociada; é necesario a creación dun 

programa de terapia ocupacional. Devandito programa tenta axudar a superar as 

dificultades que as persoas poidan ter no desenvolvemento diario das áreas de 

desempeño.  

As actividades para realizar van encamiñadas a potenciar as habilidades da 

execución, así como funcións corporais, cognitivas e sensoriais que se precisan para 

favorecer a autonomía persoal. Cando falamos de habilidades de execución: 

traballaremos habilidades motoras e habilidades de procesamento, cando mencionamos 

as funcións corporais, facemos referencia á parte neuromuscular e motriz, e por último 

con respecto ás funcións cognitivas falaremos de: memoria, atención, funcións 

executivas, linguaxe, etc. Outro punto crave, será a valoración das necesidades sensoriais.  
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En EVD Crecente existe unha gran implicación para que as persoas beneficiarias 

dos nosos programas, poidan manter a súa independencia o máximo posible, facilitando 

os servizos e apoios necesarios desde o equipo técnico e demais traballadores, 

traballando xuntos cun mesmo obxectivo final: benestar físico e cognitivo da persoa.  

 

2. Obxetivos 

   OBXETIVO XERAL 

Mantener y/o mejorar el desempeño ocupacional de la persona.  

OBXETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Físico: 

 Mantener y/o mejorar el recorrido articular. 

 Mantener y/o mejorar la fuerza muscular 

 Potenciar la coordinación bi-manual. 

 Potenciar el equilibrio estático y dinámico. 

 Mantener y/o mejorar la motricidad fina y gruesa. 

 Mantener y/o mejorar la pinza y el agarre de MMSS. 

 Mantener y/o mejorar la percepción del propio cuerpo. 

 Potenciar el control de tronco. 

 Potenciar el sentimiento de autoeficacia. 

 Mejorar la autoestima. 

b) Cognitivo: 

 Favorecer la orientación espacial y temporal de la persona. 

 Mantener y estimular la comprensión verbal. 

 Favorecer la incitación y la fluidez verbal.  

 Favorecer la comprensión y expresión del lenguaje no escrito.  
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 Potenciar la memoria. 

 Favorecer la capacidad de concentración.  

 Ejercitar capacidad de planificación.  

c) Sensorial: 

 Valorar las necesidades sensoriales de la persona. 

 Creación de pautas de autorregulación sensorial. 

 Facilitar espacios seguros donde ofrecer espacios de calma. 

 

3. Personas destinatarias 

Este programa vai dirixido a todas as usuarias pertencentes a EVD Crecente 

que presenten algunha limitación funcional e/ou cognitiva que limite e/ou impida o 

correcto desempeño ocupacional e que polas súas características físicas e psíquicas, 

poidan verse beneficiadas polo devandito programa. 

 

4. Actividades 

Para poder ofrecer un servizo de calidade, podendo chegar ao maior número de 

persoas posibles, as actividades/talleres clasificaranse en:  

• Sesións individuais co T.O.: ditas sesións terá unha duración aproximada de 

media hora. Nelas traballarase as necesidades de cada persoa en función dos resultados 

previos facilitados á hora de realizar a valoración. 

 • Pautas individuais realizadas en salas co persoal de PAD, sempre pautadas polo 

profesional de referencia. Serán actividades que complementarán o traballo de T.Ou. 

realizados nas salas polos profesionais, previamente descritos e explicados. Realizarase 

un acompañamento, así como un seguimento das devanditas tarefas. Desta maneira, 

reforzaremos o traballo individual desde T.O., potenciando a transversalidade dos 

obxectivos marcados.  

As pautas serán: 

 Mobilizacións pasivas.  

 Colocación en cadeira de rodas. 

 Traslados e/ou recolocación en cadeira. 
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 Calquera outra relacionada coas necesidades da persoa. 

 

As actividades serán adaptadas ás características e necesidades da usuaria, 

traballando sempre na medida do posible, dunha maneira significativa. Para iso, realizarase 

unha análise da actividade previo. 

Segundo o obxectivo para conseguir traballaremos: a posición, forza, resistencia, 

coordinación, mobilidade, diferentes tipos de pinzas, presas e garras; actividades sensoriais, 

equilibrio e motricidade fina/grosa, mobilidade activa/pasiva das extremidades, e as 

diferentes capacidades cognitivas necesarias para a realización do desempeño. Ditas 

actividades serán levadas a cabo polo T.O. en sesións individuais. A maiores, como se dixo 

anteriormente, haberá pautas de mobilización, postural, de utilización de produtos de apoio, 

etc. que se realizarán na sala e/ou lugar adaptado para iso. De maneira que todo o persoal 

coñézaas e podamos traballar de maneira interdisciplinar.  

 

5. Valoración 

Neste ano 2021 o programa sufríu varios paróns non tempo debido o COVID _19, 

pola cal a programación tivo que modificarse, suspendendo sesións/actividades ou 

adaptacións dás mesmas, tendo en conta sempre as restriccións impostas dende a Xunta, 

vos cambios estructurais que sufríu ou centro para adaptarse ás circunstancias que se 

vivían en cada momento, etc.  

Debido a isto, e ó gromo de COVID-19 que sufrimos non centro, notouse un 

lixeiro deterioración física en moitas dás usuarias, pese ou traballo que se levou a cabo 

para a relentización do deterioración a nivel motor e cognitivo. Para eses momentos 

leváronse a cabo unha serie de obxetivos:  

• Evitar a aparición de problemas respiratorios como consecuencia da síndrome de 

inmobilidade.  

• Previr a aparición de UPP.  

• Evitar e/ou previr a aparición/aumento da espasticidad.  

• Manter a autonomía nas ABVD. 

• Manter o ton muscular.  

• Favorecer unha rutina diaria de actividade física e cognitiva adaptada ás necesidades e 

características.  

• Manter a orientación espazo-temporal.  
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• Potenciar as funcións cognitivas preservadas.  

• Favorecer os cambios posturales das usuarias encamadas.  

• Favorecer un bo estado emocional.  

 

En xeral a valoración foi positiva, xa que a pesar dás complicadas circunstancias 

vividas, ou traballo diario foise levando a cabo na medida do posible, tanto nas sesións 

como nas salas de maneira transversal. 

 

 PRODUCTOS DE APOIO 

Este programa por definilo dalgunha forma, pertence  programa de T.O. e 

non ten sesións programadas, se non que segundo necesidades da persoa 

valórase a necesidade de solicitude e/ou adestramento dun produto de apoio 

para favorecer a súa autonomía persoal. Neste  proceso atópase:  

• Compras de baldas 

• Valoración de adaptación camas 

• Valoración espazo sensorial 

• Cita pendente no rehabilitador 

• Renovación cubertos adaptados 

• Substitución de productos 

 

Manteranse obxetivos como:  

• Valorar as necesidades e capacidades de cada usuaria (segundo demanda)  

• Solicitar produtos de apoio en función da valoración realizada  

• Adestrar, se fose necesario, no uso da axuda técnica  

• Crear pauta de uso e mantemento dos P.A.  

• Actualizar os P.A. das usuarias e do centro. 

 

 Xa se creou un inventario de PA.  

Indicadores:  

• Escalas de valoración  

• Seguimentos de uso e mantemento dos P.A. 
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» LOGOPEDIA 

 

Mediante a realización deste Programa Rehabilitador, preténdese detectar, 

identificar, avaliar e proporcionar tratamento e intervención a todas as usuarias que o 

necesiten para atender alteracións do fala, a voz, a linguaxe, a comunicación, a 

deglución, ou outros trastornos relacionados.  

Este programa por motivos do COVID_19  suspendeuse durante todo o ano, xa 

que a persoa que o imparte ven do centro de Mos e non queríamos que houbese 

contaminación cruzada. 

O programa de comunicación e de HBVD tivo en conta esta circunstancia a hora 

de realizar o seu programa. 

Estase a espera de que se poida reanudar. 

 

 

 

Área terapéutica 

 

» PROGRAMA HABILIDADES SOCIAIS 

1. Definición 

As habilidades sociais son un conxunto de condutas e comportamentos 

que se poñen en xogo en situacións de interacción social. Estas son indispensables 

na vida de calquera persoa para o seu desenvolvemento e benestar emocional. 

Saber relacionarse con outras persoas, establecer relacións satisfactorias, resolver 

conflitos… Son habilidades básicas no desenvolvemento de calquera individuo.  

No caso concreto das persoas con discapacidade intelectual, sobre todo as 

que viven nunha institución, co que isto supón, necesitan do adestramento destas 

habilidades, xa que moitas delas non as aprenderon nos seus contextos. Isto, 

sumado a certas limitacións no recoñecemento e expresión de emocións que se 

dan nalgúns casos, apunta á necesidade de apoio no devandito campo. Por iso, 

deben adestrarse diferentes aspectos do coñecemento social, condutas e 

habilidades que levarán a cabo mediante diferentes actividades e dinámicas deste 

programa. 
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2. Obxetivo 

O obxectivo xeral do programa é: Promocionar a competencia social, das 

usuarias asistentes ao programa, desenvolvendo e fomentando as relacións 

interpersoais positivas coa súa contorna.  

Adestrar aquelas habilidades que lles permitan relacionarse dunha maneira 

máis adaptativa coa súa contorna social e mellorar as interaccións dentro e fóra do 

Centro. Desta maneira, preténdese conseguir que cheguen a establecer e manter 

relacións interpersoais gratificantes e potenciar os seus recursos persoais, mellorando 

o desenvolvemento persoal e o benestar emocional das usuarias. 

 

3. Valoración  

Este programa veuse afectado pola situación do COVID_19 durante todo o 

ano, véndose na obriga de cancelar as súas sesión/talleres e traballalo doutra 

maneira, dándoselle prioridade os programas da área rehabilitadora.  

Deste xeito, e para non eliminar definitivamente o programa e pola 

importancia que ten, tívose que modificar a súa impartición. Levouse a cabo un 

traballo transversal en todalos grupos con diferentes actividades, pero non se 

puido facer un seguemento do programa como tal, xa que constaba de dinámicas 

e actividades atractivas, que tiñan como finalidade seguer o obxetivo do 

programa dunha forma máis animada para a situación que se estaba vivindo no 

centro. 

 

» PROGRAMA MANEXO DO EURO 

1. Definición 

O programa sobre o manexo do Euro fundaméntase na necesidade que 

teñen as persoas con discapacidade intelectual de adquirir certas capacidades, 

condutas e destrezas para adaptarse e satisfacer as esixencias das súas contornas 

habituais, nos seus grupos de referencia e afrontar as experiencias da vida cotiá co 

obxectivo de alcanzar altos niveis de autonomía persoal como o é a aprendizaxe do 

concepto de diñeiro, concepto de cantidade e o seu correspondente uso práctico e 

concreto na vida diaria. 
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2. Objetivo 

O obxectivo xeral do programa é que os seus participantes coñezan o euro, e 

posteriormente aprendan a manexar de forma autónoma, na medida das súas 

posibilidades, o seu diñeiro. Desta forma, preténdese promover a súa autonomía e 

favorecer o seu desenvolvemento persoal. 

 

3. Valoración 

Este programa veuse afectado pola situación do COVID_19 durante todo o 

ano, véndose na obriga de cancelar as súas sesión/talleres e traballalo doutra 

maneira, dándoselle prioridade os programas da área rehabilitadora.  

Deste xeito, e para non eliminar definitivamente o programa e pola 

importancia que ten, tívose que modificar a súa impartición. Levouse a cabo un 

traballo transversal en todalos grupos a través das saídas do centro para asistir a 

cafeterías, compras para o material de talleres…., pero non se puido facer un 

seguemento do programa como tal, pero desta forma puidose  seguer o obxetivo do 

programa dunha forma máis normalizada para a situación que se estaba vivindo no 

centro. 

 

» PROGRAMA XESTIÓN EMOCIONAL 

 

1. Definición 

 

Este programa pretende mellorar as habilidades nas persoas que residen en 

EVD Galicia para enfrontarse a situacións que requiren o despregamento das 

habilidades emocionais e adaptarse correctamente á súa contorna. 

 

2. Obxetivos 

 

 Coñecer as emocións básicas (alegría, tristeza, medo, enfado e sorpresa).  

 Recoñecer en si mesmas as seguintes 3 emocións básicas: alegría, tristeza e enfado.  

 Recoñecer nos demais as seguintes 3 emocións básicas: alegría tristeza e enfado 

 Adquirir habilidades de autoobservación física e emocional. 
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 Adquirir habilidades sociais de empatía antes as 2 seguintes emocións básicas (alegría 

e tristeza).  

 Iniciar as prácticas de habilidades de autocontrol utilizando a respiración. 

 

3. Persoas ás que vai destinado 

O programa está destinado ás persoas residentes en EVD Crecente, mulleres 

con discapacidade intelectual con idades comprendidas entre os 26 anos e os 75 anos. 

Un total de 33 persoas organizadas en tres grupos diferentes participaron no 

programa ao longo do ano 2021. 

 

4. Actividades realizadas 

 

Ao longo do ano 2021 realizáronse 9 sesións por cada un dos 3 grupos entre os 

meses de abril e xuño. Nestas sesións realizáronse as seguintes actividades: 

 Todos os días ao iniciar a sesión lembramos cales son as emocións básicas e como 

se manifestan. 

 Todos os días dedicáronse 10 minutos en cada sesión á autoobservación 

emocional e 10 minutos á autoobservación física. 

 Realizamos dinámicas con fotografías e vídeos nas que se observen as 3 emocións 

básicas e as súas manifestacións físicas noutras persoas. 

 Cada día observamos a compañeiras que presentan unha emoción desagradable e 

entre todas axudámoslle a dicir a emoción que senten observando as súas 

manifestacións.  

 Realizamos actividades de roleplaying sobre como actuar e apoiar a unha persoa 

que sente alegría ou tristeza. 

 Dedicamos 1 sesión ao mes para practicar a habilidade de autocontrol utilizando a 

respiración.  

 

5. Valoración 

O ano 2021 foi un ano moi complicado para a xestión e continuidade do programa 

debido a dous factores: 

- Por unha banda a pandemia COVID-19 na que o centro viviu un brote importante e 

medidas de prevención e contención do covid non permitiron manter o contacto entre as 

diferentes residentes e entre as persoas de apoio e os residentes. 
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- Doutra banda e, a consecuencia tamén das necesidades observadas nas persoas 

residentes tras a pandemia, iniciouse no centro un cambio organizacional para a mellora 

da intervención individual das persoas residentes pasando a traballar os obxectivos deste 

taller dunha forma transversal e individual dentro do Circulo de apoio e grupo de cada 

residente, tendo como basee o seu Plan de Desenvolvemento Individual.  

 

A valoración do programa tras estas sesións do 2021 considérase que foi a 

seguinte:  

- Aproximadamente un 60% das usuarias participantes no programa teñen adquirida a 

habilidade de nomear 5 emocións básicas e explicar unha característica de como se 

manifestan. 

- Un 86% das usuarias participantes non programa teñen adquirida a habilidade de 

autoobservación física para manifestar malestares físicos.  

- Un 70% das usuarias participantes no programa teñen adquirida a habilidade de 

autoobservación emocional para manifestar como senten.  

- Un 80% das usuarias participantes no programa teñen adquirida a habilidade de recoñecer 

en imaxes e vídeos doutras persoas o como senten as mesmas.  

- Un 68% das usuarias participantes no programa teñen adquirida a habilidade de recoñecer 

as emocións básicas das súas compañeiras ao observar o seu comportamento.  

- Un 74% das usuarias participantes no programa teñen adquiridas habilidades sociais de 

empatía #ante emocións de tristeza ou alegría das súas compañeiras. 

- Un 45% dás usuarias participantes non programa adquiriron a habilidade de autocontrol a 

través da respiración mantendo a atención na mesma e realizando unha respiración 

completa durante 5 minutos.  

 

» PROGRAMA DEREITOS 

 

1. Definición 

É un dereito acceder ao coñecemento dos propios dereitos e dos dereitos propios.  

En xeral, as persoas con discapacidade intelectual, son grandes desconocedoras 

dos propios dereitos; avanzouse moito nestes últimos anos co desenvolvemento de novos 

modelos de intervención e abrigo co crecemento do movemento Autogestores, grupos de 

PCDI que se forman e desenvolven na propia autodeterminación e autogestión; unha co 
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obxecto de defender os seus dereitos no ámbito individual e a outra no ámbito social e 

como representación dun colectivo.  

A realidade de EVD Galicia é que, o coñecemento dos dereitos propios das 

usuarias, está aínda menos avanzado que o resto da poboación de PCDI como 

consecuencia de anos de atención baixo modelos baseados no asistencialismo e soamente 

coidados básicos, e dos efectos da institucionalización na súa calidade de vida e en 

dimensións tan importantes como a autodeterminación, dereitos e inclusión social.  

 

2. Obxetivos 

Obxertivos  xerais: 

 Coñecer os dereitos que ten unha persoa polo mero feito de “Ser PERSOA”.  

 Comezar a defender os dereitos propios no día a día. 

Obxectivos específicos: 

 Avaliar   Pre-inicio taller a percepción individual que teñen as usuarias sobre os 

seus dereitos. 

 Coñecer os documentos máis importantes nos que están reflectidos os dereitos 

das  PCDI. 

 Coñecer o Modelo de Calidade de Vida de  Shalock e Verdugo e as súas 

dimensións. 

 Coñecer cada un dos dereitos das  PCDI. 

 Xerar ideas de como dar a coñecer cada dereito das  PCDI na nosa casa  EVD 

Crecente. 

 Practicar habilidades (sociais, comunicación,  asertividad) para defender no día a 

día os meus dereitos. 

 Crear un Grupo de  Autogestoras no centro de  EVD Crecente. 

Obxectivos operativos: 

 Dedicar dúas sesións a coñecer de forma xeral a Convención Internacional sobre os 

Dereitos da Persoas con Discapacidade da ONU. 

 Dedicar dúas sesións a coñecer de forma xeral o Modelo de Calidade de Vida de  

Shalock e Verdugo. 

 Dedicar dúas sesións prácticas sobre cada dereito reflectido na convención da 

ONU, unha sesión dedicada a coñecer ese dereito e outra dedicada a realizar 

accións para dalo a coñecer no noso centro, entre compañeiras e  PAD. 
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 Dedicar as últimas 3 sesións a seleccionar ás persoas interesadas e sentar as bases 

e normas básicas para a creación dun grupo de  Autogestoras. 

 

3. Persoas ás que vai destinado. 

O programa está destinado ás persoas residentes en  EVD Crecente, mulleres 

con discapacidade intelectual con idades comprendidas entre os 26 anos e os 75 anos. 

Un total de 23 persoas organizadas en dous grupos diferentes participaron no 

programa ao longo do ano 2021. 

 

4. Actividades realizadas 

Ao longo do ano 2021 soamente realizáronse 5 sesións por cada un dos 2 

grupos entre os meses de abril e xuño. Ao longo das sesións realizáronse as seguintes 

actividades: 

 Todas as persoas residentes contestan na primeira sesión o Cuestionario de 

Dereitos da Guía de Dereitos de Plena Inclusión. 

 Dedicamos 1 sesión a coñecer de forma xeral onde están escritos os dereitos das 

Persoas con Discapacidade Intelectual. 

 Dedicamos 1 sesión  a coñecer de forma xeral que é a calidade de vida e as súas 

dimensións. 

 Traballamos cada un dos seguintes dereitos: Igualdade e non Discriminación, 

Accesibilidade, Dereito á vida, Riscos e Emerxencias Humanitarias e Igual 

Recoñecemento #ante a Lei utilizando as fichas da Guía de Dereitos de Plena 

Inclusión. 

 Asociamos cada dereito ao seu  pictograma. 

 

5. Valoración 

O ano 2021 foi un ano moi complicado para a xestión e continuidade do programa 

debido a dous factores:  

- Por unha banda a pandemia COVID-19 na que o centro viviu un brote 

importante e medidas de prevención e contención do  covid non permitiron manter o 

contacto entre as diferentes residentes e entre as persoas de apoio e os residentes. 

- Doutra banda e, a consecuencia tamén das necesidades observadas nas 

persoas residentes tras a pandemia, iniciouse no centro un cambio  organizacional para a 

mellora da intervención individual das persoas residentes pasando a traballar os 
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obxectivos deste taller dunha forma transversal e individual dentro do Circulo de apoio e 

grupo de cada residente, tendo como basee o seu Plan de Desenvolvemento Individual. 

A valoración do programa tras estas sesións do 2021 considérase que foi a 

seguinte: 

- O 45% das usuarias participantes ten unha percepción individual sobre se os seus dereitos 

son respectados ou non. 

- O 15% das usuarias coñecen o documento no que están reflectidos os seus dereitos. 

- O 30% das usuarias coñecen que é a calidade de vida e algunhas das dimensións que son 

importantes para ela 

- O 15% das usuarias coñecen cada dereito traballado e conseguen diferenciar en que 

consiste. 

 

b. Atención Residencial Terapéutica: 

 

Área de Formación básica e instrumental 

» PROGRAMA DE HABILIDADES BÁSICAS DA VIDA DIARIA 

1. Definición  

A vida de calquera persoa con discapacidade depende en gran maneira da 

contorna que a rodea, particularmente dos tipos  de apoios existente. As causas 

ambientais poden facilitar ou impedir o crecemento, desenvolvemento, benestar e 

satisfacción da persoa.  

O ámbito das Habilidades da Vida Diaria é un reflexo, en calquera institución 

como a nosa, da maneira na que se prestan apoios e de como a contorna promociona 

ou impide o desenvolvemento de habilidades das persoas.  

Desta maneira debemos facer fincapé en crear o que  Schalock e  Kiernan 

definen como unha contorna saudable, sendo aquel que fomenta por encima de todo 

o crecemento e desenvolvemento da persoa, que proporciona oportunidades para 

tal fin, apoiándonos nun acompañamento, unha provisión de apoios baixo uns 

valores e criterios, baseados na dignidade, a toma de decisións e a participación de 

cada unha das persoas coas que traballamos.   
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2. Obxectivos 

1. Mellorar a calidade de vida das residentes en EVD Crecente a través de 

programas e accións dirixidas a promover o desenvolvemento persoal, o 

benestar e a autonomía, potenciando apoios de calidade.  

2. Transformar os servizos cara a unha modalidade de apoios individualizados de 

calidade. 

 

3. Persoas ás que vai destinado.  

O programa está dirixido á totalidade das residentes do centro.  

 

4. Actividades realizadas 

 Capacitar ao persoal en habilidades e procedementos específicos para enfocar 

o seu traballo no apoio directo ás persoas en actividades significativas.  

 Xerar fichas individuais de apoio para que estes sexan personalizados e 

sempre sexan os mesmos independentemente do profesional que os ofreza.  

 Creación dunha liña basee para identificar posibles metas de mellora de 

participación, contribución e relacións da persoa durante as súas  AVD. 

Observando e analizando os niveis de participación da persoa nas súas 

actividades para atopar as oportunidades de aprendizaxe e así escoller os 

niveis de apoio e marcar os pasos para seguir. 

 

5. Valoración anual  

Debido ás restricións derivadas do  COVID19, o programa non puido ser 

trasladado a todas as residentes. Centrándose sobre todo nos grupos un e tres dos 

cales son referente. Sí se realizaron fichas individuais de apoio a todas as residentes, 

sendo necesario ampliar os puntos e a información. Comezouse a crear a  línea base  

dalgunhas  persoas de grupo 3, pero ou  preceso se viu relentizado debido o  COVID. 

Destacar que  valoráronse e  conseguironse  novos  apoios técnicos para 

facilitar  as   ABVD dá maioría dás  persoas con  GNNAA.    
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» ACTIVIDADES DE APOIO EN SERVICIOS 

Esta actividade denominámola oficios. Para nos o obxectivo principal é que as 

residentes teñan a posibilidade de participar nunha actividade significativa do centro , que 

teñan roles sociais valorados na súa casa e que sexan recompensadas economicamente 

por esta achega ao funcionamento da entidade.  

Para que cada señora no seu PDI poda reflectir as súas preferencias respecto a as 

actividades ou oficios a realizar no fogar, facendo un seguemento adecuado dos mesmos. 

Con isto conseguiremos diferentes resultados en función da individualidade de cada 

señora. 

 

 

Área en atención hosteleira 

 

Garantir os servizos de atención hosteleira as nosas residentes, cubrindo as súas 

necesidades nutricionais de maneira eficaz. Para elo, realizamos uns cuestionarios de 

satisfacción (recollidos no noso Sistema de Calidade) as usuarias para poder mellorar  dito 

servizo ano tras ano, tendo sempre en conta as súas suxerencias e preferencias. 

 

O dispoñer de cociña propia, temos a posibilidade de ofrecer un menú (realizado 

por unha nutricionista) de calidade, preocupándose ducha dieta equilibrada, saudable, 

personalizada e cun alto valor nutricional, adaptándose sempre as diferentes texturas e 

necesidades das nosas residentes.  
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13.ANEXOS 

ANEXO I : PLANS DE ACTUACIÓN  
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ANEXO II: RUTINAS GRUPOS 
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