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OLA,  
SON ANA

FACENDO UN POUCO DE MEMORIA, 
DOUME DE CONTA OS CAMBIOS QUE 
HOUBO NA MIÑA VIDA... SUPOÑO 
QUE IGUAL QUE NA DE TODOS!

Xa son 15 anos os que levo nesta asociación, a aso-
ciación AMICOS. Antes de comezar esta aventura, eu 
vivía en Betanzos. Estaba interna nun colexio de edu-
cación especial, porque a zona de donde eu son, Ribei-
ra, carecía de recursos para xente coma min. Agora 
as cousas son ben diferentes, e vexo como os nenos 
e nenas poden ir ao colexio e quedar na casa con súa 
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nai, seu pai, seus irmáns… Eu so podía vir á casa na 
fin de semana ou nas vacacións, sempre e cando meus 
pais poideran vir a buscarme. A pesar da distancia e o 
tempo de camino, non me fallaron nin un so día.

As cousas empezaron a cambiar cando rematei a 
escola. Miña nai non estaba disposta a que eu me 
quedara na casa sen facer nada, pois, coma o resto 
da xente, teño dereito a ter unha vida normal: un tra-
ballo, unha casa, amigos… Así que, sen máis dúbidas, 
xuntouse con un grupo de pais e nais da zona que es-
taban na mesma situación, e empezaron a loitar para 
crear o que hoxe coñecemos coma AMICOS.

Os comezos non foron doados, pero pasiño a pasiño 
fomos abríndonos o camino. O centro que agora te-
mos é moi diferente a esas aulas do colexio unitario 
de Oleiros que nos veu nacer. Naqueles tempos era-

mos só 7 compañeiros e, xunto coa nosa monitora, 
facíamos de todo: traballar, a comida, a limpeza, di-
vertirnos…. E, ao rematar, ÍAMOS PARA A CASA! 

Son un pouco preguiceira, e, a verdade, non me gusta 
moito traballar. O que máis me gusta é saír de paseo, 
sentarme a tomar algo e estar coa familia e amigos. 
Encántame as vodas, bautizos e todo aquelo que se 
celebre de maneira especial. Son moi presumida e 
gústame ir a peluquería a que me tapen estas canas, 
me pinten as unllas e me deixen ben guapa. Estrear 
roupa e poner zapatos de tacón, fascíname!

Votando un ollo atrás, daste de conta que a vida pasa 
máis rápido do que parece. Xente que se vai, xente 
que aparece, recordos, novas ilusións…. Con esta 
memoria quero amosarvos todas as cousiñas que 
fixemos en AMICOS durante o 2014.

O QUE MÁIS ME GUSTA  
É SAÍR DE PASEO, SENTARME 
A TOMAR ALGO E ESTAR COA 
FAMILIA E AMIGOS



AMICOS MEMORIA ANUAL DE INTERVENCIÓN 20146

Fran, alumno  
do CEEPR AMICOS

QUEN
SOMOS
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A principal meta da nosa entidade pasa por ofrecer 
unha atención individualizada e personalizada, favo-
recendo así o desenvolvemento emocional, psico-
lóxico e social dos nosos usuarios e usuarias.

ALGO DE HISTORIA…
Amicos xorde no ano 2000, da man dun grupo de pais 
e nais movidos pola necesidade de crear un centro 
que atendese de xeito profesional as necesidades 
dos seus fillos e fillas, con graves discapacidades in-
telectuais. Así, tras anos de esforzos, en 2004 abría 
as súas portas o Centro de Día da Asociación Amicos, 
converténdose no único centro homologado pola 
Consellería de Familia da Xunta de Galicia na comar-
ca do Barbanza.

Pero ese foi só o primeiro chanzo. Desde aquel 8 de 
novembro de 2004 producíronse outros moitos fitos 
arredor de Amicos. Entre eles, a posta en marcha en 
2007 dun Centro Ocupacional, no que se realizan ac-
tividades formativo-ocupacionais para persoas con 
discapacidade intelectual que lles permitan loitar 
pola súa inserción socio-laboral.

Xa en 2008, atendendo ás necesidades dos familiares 
de persoas con discapacidade menores de idade, e á 
gran demanda de atención directa a este colectivo, 
Amicos pon en marcha un Centro Educativo. Esta 
escola, de carácter privado concertado, depende da 
Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

Seguindo con esta línea, no ano 2014 ponse en mar-
cha o servizo de Atención Temperá, cubrindo así a 
necesidade das familias, dunha unidade de atención 
especializada para nenos e nenas de 0 a 6 anos.

Asemade, o inicio da actividade do Centro Residen-
cial supuxo a culminación dun dos nosos soños. Sen 
embargo, esto non contituie unha meta, senón un 
paso máis no longo camiño que Amicos ten por per-
correr, na procura do benestar das persoas con dis-
capacidade intelectual.

Esta memoria pretende reflectir polo miúdo o traballo 
desenvolto por Amicos ao longo do pasado ano 2014.

Amicos está recoñecida como prestadora de 
servizos sociais pola Xunta de Galicia (nº rexistro 
-2000/005362/1).
—
Amicos está declarada de Interese Público (BOE 28 
setembro do 2006).
—
Amicos ten implantado un sistema de calidade 
segundo a norma UNE-EN ISO 9001:2008, certificado 
pola empresa AENOR.
—
En 2009 ampliou o sistema de calidade (norma UNE 
158201:2007), que recolle servizos para a promoción 
da Autonomía persoal e Xestión de Centro de día e 
noite, certificado pola empresa AENOR.

Amicos manifesta e asume o compromiso de 
protección do medio ambiente, facéndose patente 
o mesmo coa implantación do sistema de Xestión 
Ambiental en base ós requisitos da Norma UNE-EN 
ISO 14001 e do Reglamento EMAS, certificado pola 
empresa AENOR.
—
No ano 2011, a Asociación Amicos aumentou o alcance 
da súa certificación, incluíndo na mesma á Formación 
Ocupacional.
—
En 2012 e 2013, sometémonos a unha revisión total do 
sistema de calidade, continuando coa certificación.
—
No ano 2014, ampliou o alcance da súa certificación 
incluindo Centro Residencial e Atención temperá.

AMICOS É UNHA ASOCIACIÓN 
DEDICADA AO COIDADO E 
ATENCIÓN INTEGRAL DAS 
PERSOAS CON DISCAPACIDADE 
INTELECTUAL E DAS SÚAS FAMILIAS



Centro de  
Educación Especial Amicos

Complexo Residencial Amicos  
en Boiro 

ONDE
ESTAMOS



ZONA DE ACTUACIÓN
A nosa entidade atende fundamentalmente a usua-
rios e usuarias dos municipios de Ribeira, Porto do 
Son, Pobra do Caramiñal, Boiro e Rianxo. Malia elo, 
nos últimos anos aumentaron as demandas de aten-
ción dos concellos de Noia e Lousame.

NOSO HORARIO
As nosas instalacións permanecen abertas de luns a 
venres, en horario de 9.00 a 19.00.

OS NOSOS DATOS DE CONTACTO SON
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AMICOS 
• Unidade de Rehabilitación Avanzada
• Centro Residencial
• Centro de Día
• Centro Ocupacional
• Centro de Formación Prelaboral

Comoxo s/n, 15938 Boiro
T 981 865 716 - 981 845 575

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL AMICOS 
• Unidade de Atención de Autismo
• Unidade de Atención Especializada
• Unidade de Atención Temperá
Rúa Gándara 44, Oleiros, 15993 Ribeira
T 981 865 590

asociacion@amicos.org.

www.amicos.org

www.facebook.com/amicos

twitter.com/AsocAmicos@AsocAmicos

Tamén podes seguirnos, a través de internet, para coñecer 
todas as novidades relacionadas coa nosa entidade. Poñe-
mos á túa disposición as seguintes canles:

A SEDE DE AMICOS  
SITÚASE NO CORAZÓN  
DA COMARCA  
COSTEIRA DO BARBANZA,  
NO CONCELLO  
DE RIBEIRA
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Desfrutando da natureza  
no faro de Cabo Villano (Camariñas)

QUE
PRETENDEMOS
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Pretendemos darnos a coñecer como recurso de apoio e  
axuda para as familias de persoas con discapacidade intelectual. 
—
Traballamos para favorecer o desenvolvemento integral das  
persoas con discapacidade intelectual, favorecendo a súa interrelación.
—
Aspiramos a dotar as persoas con discapacidade intelectual de 
coñecementos instrumentais básicos e habilidades sociais que 
faciliten a súa integración no mundo laboral.
—
Loitamos por integrar socialmente ao colectivo con discapacidade 
intelectual, ofrecéndolle os recursos psicosociais necesarios para 
desenvolverse no seu contorno e evitar a exclusión social.
—
Promovemos a atención e a formación ocupacional das persoas con 
discapacidade intelectual.
—
Asesoramos, apoiamos e formamos ás persoas con discapacidade 
intelectual e ás súas familias.
—
Poñemos en coñecemento da sociedade a realidade das persoas  
con discapacidade intelectual, por medio de xornadas de  
integración, visitas a centros de ensino, etc.

NOSO OBXECTIVO 
PRIMORDIAL PASA POR 
PROPORCIONARLLE UNHA 
MAIOR CALIDADE DE VIDA  
ÁS PERSOAS CON 
DISCAPACIDADE INTELECTUAL  
E ÁS SÚAS FAMILIAS
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Un día de paseo  
pola feira Franca en Pontevedra

OS NOSOS
VALORES
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As seguintes premisas impregnan, dun xeito transversal, o conxunto de actividades e servizos que presta a 
nosa asociación:

RESPECTO
Ter en conta tanto a idiosincrasia das persoas, 
abranguendo aos nosos usuarios, ás súas familias e 
aos profesionais de Amicos.

CONFIANZA
Potenciar a transparencia, credibilidade e honesti-
dade en todas as nosas acción.

PROFESIONALIDADE
Desempeñar unha actividade baseada no coñece-
mento, a experiencia, innovación e a formación con-
tinua, desde unha actitude aberta, responsable e 
comprometida.

PARTICIPACIÓN
Fomentar o diálogo entre todos os axentes implica-
dos na atención dos nosos usuarios e usuarias, así 
como o traballo en equipo.

COMPROMISO
Procurar de xeito permanente o benestar dos nosos 
clientes ofrecendo servizos e programas orientados 
a mellorar a calidade de vida.

IGUALDADE
Promover a liberdade de expresión e a defensa dos 
dereitos individuais en igualdade de condicións.

SUPERACIÓN
Afrontar con dinamismo a mellora continua dos pro-
fesionais e dos servizos ofertados.

INCLUSIÓN
Comprometernos a levar a cabo as acción necesa-
rias para proporcionarlle aos nosos clientes oportu-
nidades sociais en igualdade de condicións co resto 
das persoas.

A ACTIVIDADE  
COTIÁ DE AMICOS  
BEBE DUNHA SERIE DE  
VALORES E DUN COMPROMISO 
ÉTICO CARA ÁS PERSOAS CON 
DISCAPACIDADE INTELECTUAL  
E AS SÚAS FAMILIAS

Joana acude diariamente ao  
Centro de Día Amicos



Parte do equipo de profesionais que 
compoñen a plantilla de Amicos

QUE
FACEMOS

Director
Subdirectora
Psicóloga
Pedagoga
Psicopedagoga
Logopeda
Fisioterapeuta
Educadora especial

Profesores/as de taller

Coidadores/as

Técnico de integración

Monitores/as de 
actividades deportivas

Persoal administrativo

Cociñeira

Persoal de limpeza

UN GRAN EQUIPO HUMANO
Para o desempeño do seu labor, Amicos conta co 
traballo e a entrega dun gran equipo de profe-
sionais altamente cualificados e sensibilizados 
co eido da discapacidade. Así, o cadro de persoal 
está conformado por:
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Todas as actuacións de Amicos apóianse en dous 
principios: individualización e igualdade. Cada persoa 
é única e, polo tanto, as súas necesidades son dife-
rentes. A metodoloxía e as actividades desenvolvi-
das deben telo en conta e adaptarse en todo momen-
to aos individuos e ás características do contexto 
que os rodea.

Seguindo o camiño que marcan estas directrices fun-
damentais, desde Amicos traballamos para acompa-
ñar, guiar, integrar, comprender e poñer en valor non 
só ás persoas que padecen calquera tipo de discapa-
cidade intelectual, senón tamén ás súas familias. Así, 
as persoas que conforman o contorno máis próximo 
dos nosos usuarios e usuarias constitúen tamén un 
eixo de actuación fundamental. Amicos proporciona 
apoio, asesoramento, e tamén o necesario descanso, 
aos pais, nais e titores dos nosos usuarios e usuarias.

A nosa entidade traballa activamente para atender ás 
persoas con discapacidade intelectual co obxectivo 
primordial de favorecer o seu desevolvemento per-

soal e social. Todo elo, desde a premisa fundamental 
de que cada un dos nosos usuarios e usuarias precisa 
dunha atención, coidados e actividades concretas, 
atendendo ás súas necesidades e ás circunstancias 
que os/as rodean. Neste senso, unha das metas prin-
cipais de Amicos pasa por conseguir a inserción labo-
ral dos nosos rapaces e rapazas, a través dun empre-
go axeitado na medida do posible.

Ao longo do 2014, Amicos atendeu a un total de 90 
usuarios e usuarias con diferente grao de discapa-
cidade intelectual. Entre elas, logramos a inserción 
laboral de 10 persoas, e colaboramos con diversas 
empresas e institucións dando a coñecer as capaci-
dades dos nosos usuarios e usuarias.

Os Centros de Atención Diurna permanecen abertos 
de luns a venres de 9:00 a 19:00 horas. O centro resi-
dencial ten un horario continuado ao longo de toda a 
semana, os 365 días do ano. Ademais, durante a fin 
de semana realízanse todo tipo de actividades de le-
cer e deporte.

TRABALLAMOS DÍA A DÍA PARA 
PROPORCIONARLLE UNHA VIDA 
MELLOR ÁS PERSOAS CON 
DISCAPACIDADE INTELECTUAL

Proporcionamos a atención necesaria para 
favorecer o desenvolvemento persoal e social dos 
nosos usuarios e usuarias.
—
As nosas actividades céntranse en cada 
persoa, entendéndoas como individuos cunhas 
necesidades e especificidades concretas.
—
Os dereitos humanos da non distinción, a 
igualdade de oportunidades, a un trato digno 
e respectuoso, e a aspirar a un traballo digno, 
constitúen a base fundamental do noso traballo.

Pretendemos que as necesidades dos nosos 
usuarios e usuarias sexan atendidas nun 
contorno próximo ao seu lugar de residencia.
—
Ao longo do 2014, Amicos atendeu a un 
total de 90 persoas con diferente grao de 
dIscapacidade intelectual.
—
Amicos ofrece atención aos seus usuarios e 
usuarias os 365 días do ano.
—
O cadro de persoal de amicos está conformado 
por profesionais especializados altamente 
cualificados.
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Jésica,  
no servizo de comedor

CENTROS E  
SERVIZOS  

AMICOS OFRECE UNHA  
AMPLA VARIEDADE DE  
SERVIZOS DESTINADOS A 
PROPORCIONAR A MELLOR 
ATENCIÓN POSIBLE AOS SEUS  
USUARIOS E USUARIAS
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As actividades promovidas por Amicos estrutúran-
se arredor de varios centros e áreas en función das 
necesidades concretas dos seus usuarios e usuarias.

A Asociación Amicos consta de diversos centros e 
áreas diferenciadas, destinados a ofrecer a mellor 
atención posible aos seus usuarios e usuarias en 
función das súas características e necesidades con-
cretas, tales como idade, grao de discapacidade, si-
tuación familiar, etc.

A PRESENTE MEMORIA 
CONSTITÚE UN COMPENDIO DO 
LABOR DESENVOLVIDO POLOS 
DIFERENTES CENTROS E ÁREAS DE 
AMICOS AO LONGO DO ANO 2014

Servizo de atención de día a  
persoas con discapacidade.
—
Servizo de atención e apoio a familias.
—
Servizo de rehabilitación: fisioterapia, 
hidroterapia, hipoterapia…
—
Servizo de apoio e atención psicolóxica.
—
Servizo de logopedia.
—
Servizo de formación.
—
Servizo de emprego.
—
Servizo de asesoría xurídica.

Servizo de respiro familiar.
—
Servizo de apoio domiciliario.
—
Servizo de comedor.
—
Servizo de transporte adaptado.
—
Actividades de lecer e deporte 
adaptado.

BIOCENTRO
VIVEIRO FORESTAL
ARTES GRÁFICAS
MANIPULADO ALIMENTOS

AULA ESPECIAL DE AUTISMO
AULA DE PLURIDEFICIENCIAS

CENTROS  
ATENCIÓN  
DIURNA

FUNDACIÓN  
AMICOS

INTEGRADOS PROPERDIS Servizos EIL SLU é unha empresa de inserción laboral que ten como 
finalidade primordial a incorporación ao mercado laboral de persoas en risco ou situa-
ción de exclusión social.

SERVINSERTA Centro especial de emprego que ten por obxectivo principal o de 
proporcionarlle ás persoas con discapacidade a posibilidade de realizar un traballo re-
munerado, axeitado ás súas necesidades, que permita a súa integración laboral.

CENTRO DE DÍA Centro destinado a atender ás persoas cunha discapacidade in-
telectual severa, que fai que requiran de apoio extenso ou xeneralizado. Dispón dunha 
Unidade de Atención Personalizada –UAP– destinada a atender os casos máis graves.

CENTRO EDUCATIVO Centro destinado a atender aos rapaces e rapazas con 
discapacidade intelectual e idades comprendidas entre os 3 e os 21 anos.

UNIDADE DE ATENCIÓN TEMPERÁ Servizo destinado a dar atención espe-
cializada a nenos e nenas de 0 a 6 anos, e favorecer con elo o seu desenrolo.

CENTRO OCUPACIONAL Centro destinado a atender ás persoas cunha disca-
pacidade intelectual máis leve, que presentan necesidades de apoio intermitentes. 

ÁREA DE  
EMPREGO



Benjamin,  
no taller de decoración

CENTRO 
DE DÍA

AMICOS MEMORIA ANUAL DE INTERVENCIÓN 201418



AMICOS MEMORIA ANUAL DE INTERVENCIÓN 2014 19

David e Ramón amósanos  
unha das súas obras de arte  
no taller de abalorios.

O Centro de Día da Asociación Amicos está dirixido 
a aquelas persoas con discapacidade intelectual 
que presentan grandes necesidades de atención. Os 
servizos ofrecidos pola nosa entidade contemplan 
a prestación de coidados paliativos e a satisfacción 
das súas necesidades persoais, tales como hixiene, 
alimentación ou afectividade.

Así, mediante un amplo abano de servizos e acti-
vidades, non só se melloran as condicións de vida 
das persoas que padecen graves discapacidades 
intelectuais, senón que tamén se favorece o seu 
grao de autonomía mediante o desenvolvemento 
de actividades cotiás, tales como os labores máis 
esenciais de aseo persoal ou a elaboración dunha 
comida sinxela.

O Centro de Día de Amicos conta cunha Unidade de 
Apoio Personalizado –UAP– destinada a atender 

a aqueles casos que precisan dun maior grao de 
atención. Desde esta unidade específica préstanse 
coidados paliativos e trabállanse aspectos como a 
estimulación sensorial ou a linguaxe e comunicación 
alternativa, fundamentais para aquelas persoas 
que presentan unha multidiscapacidade.

O noso Centro de Día é moito máis. Así, persíguense 
un amplo abano de metas, entre elas as de mellorar 
a psicomotricidade, a memoria e atención dos nosos 
usuarios e usuarias, ou de favorecer avances no con-
trol da súa saúde mental.

De seguido, infórmase polo miúdo das tarefas des-
envolvidas polo Centro de Día de Amicos ao longo 
de 2014.

O CENTRODE  
DÍA DE AMICOS  
ATENDEU EN 2014  
A 41 USUARIOS  
E USUARIAS
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ÁREA DE DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DA VIDA DIARIA –AVD–

As actividades da vida diaria, son un conxunto de técnicas compensatorias que permiten ás persoas desenvolver-
se con eficiencia nas diversas tarefas que a rutina cotiá esixe. Desde os labores máis básicos de aseo persoal, ata 
a preparación dunha comida sinxela. Nesta área, procúrase iniciar ás persoas con discapacidade na aplicación das 
técnicas básicas das AVD, fomentando así a súa autonomía e independencia persoal.

OBXECTIVOS

n	 Adquirir habilidades básicas de autonomía persoal 
–control de esfínteres, comida, vestirse / espirse, 
aseo persoal...–.

n	 Aumentar e consolidar a autonomía persoal. 
n	 Realizar aprendizaxes útiles de autonomía persoal 

avanzada: habilidades en tarefas domésticas, 
hixiénico-sanitarias.

n	 Manter e mellorar o estado emocional e psicolóxico.
n	 Estimular o sentido da responsabilidade e a 

autoconfianza.

ACTIVIDADES

n	 Actividades para adquirir hábitos de autonomía 
persoal e social básicos: vestirse e espirse, comer de 
forma correcta...

n	 Actividades de autonomía persoal avanzada ou 
habilidades superiores de autonomía nas que se 
incluirán as seguintes:
• Poñer a mesa e axudar a recoller os pratos. 
• Barrer, fregar…
• Aquelas outras que facilitan a súa participación e 

autonomía na súa vida diaria.

n	 Actividades dirixidas a coñecer e empregar 
correctamente os diferentes utensilios de uso 
doméstico, de limpeza… participando nas tarefas 
cotiás do centro.

Pili ensínanos cómo funciona  
a lavadora, encántalle  
sentirse autosifuciente e poñela  
a funcionar ela soa
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ÁREA DE POTENCIACIÓN  
DA PSICOMOTRICIDADE

Esta área do Centro de Día traballa de xeito específico 
para desenvolver e potenciar as habilidades motrices 
básicas, tanto a nivel da psicomotricidade fina coma a 
grosa. Trátase dun campo imprescindible á hora de tra-
ballar a autonomía das persoas con discapacidade.

OBXECTIVOS

n	 Potenciar o coñecemento e o control do propio 
corpo.

n	 Exercitar o control do ton muscular.
n	 Adquirir o control do ton en trazados finos e grosos.

 

n	 Potenciar o dominio do esquema corporal.
n	 Coordinar os distintos membros do corpo.
n	 Facilitar a coordinación óculo-manual.

ACTIVIDADES

nn	 Actividades de equilibrio, dinámicas e de 
coordinación estática.

n	 Xogos cooperativos e deportivos.
n	 Actividades de orientación e lateralidade.
n	 Actividades de control viso-manual, 

grafomotricidade.
n	 Actividades de ton, forza e movemento nas mans: 

plastilina, barro, pasta de sal, escaiola, fimo…

 

n	 Exercizos de rasgado cos dedos, corte con tixeiras e 
picado con punzón.

n	 Collage: pintar, picar, cortar, pegar…
n	 Manualidades con ceras, pintura de dedos, 

acuarelas…
n	 Inserción de abelorios.
n	 Realización de puzzles, encaixables…

Coa inserción de abelorios  
potenciamos habilidades psicomotrices
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ÁREA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Nesta área resulta fundamental que os usuarios e 
usuarias non esquezan as aprendizaxes e habilidades 
adquiridas na súa etapa de escolarización. Tamén cóm-
pre traballar a súa memoria e a atención.

OBXECTIVOS

n	 Reforzar os coñecementos adquiridos na 
etapa escolar –fundamentalmente o cálculo e a 
preescritura– e potenciar a súa aprendizaxe.

 

n	 Mellorar o proceso de aprendizaxe a través do 
entrenamento cognitivo.

ACTIVIDADES

n	 Taller de lectura: lectura de contos, historias.
n	 Taller de teatro.
n	 Taller de vídeo e audio.
n	 Taller de memoria. Lembrar datas, falar do que se 

fixo o día anterior…
n	 Actividades de concentración e atención: fichas para 

buscar diferencias e semellanzas…

 

n	 Actividades de comprensión.
n	 Actividades de cálculo: actividades impresas e 

simulación de situacións reais.
n	 Actividades de orientación espazo-temporal: 

utilización de reloxos…

Reforzamos a capacidade atencional no 
taller de estimulación cognitiva a través dun 
xogo grupal (LINCE)
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ÁREA DE ESTIMULACIÓN BASAL (SENSORIAL) 

A estimulación sensorial é esencial en persoas que presentan unha multidiscapacidade. Agudizar aqueles senti-
dos mellor conservados e traballar os que se atopan máis deteriorados resulta fundamental para mellorar a súa 
comunicación e interacción co contorno que as arrodea..

OBXECTIVOS

n	 Mellorar a comunicación e interacción co contorno.
n	 Fomentar o desenvolvemento daqueles sentidos 

máis deficitarios.
n	 Potenciar as capacidades conservadas polos 

usuarios e usuarias.

ACTIVIDADES

n	 Capacidade visual: actividades de distinción 
cromática, o seguimento visual de obxectos en 
movemento –traballando ao mesmo tempo a 
capacidade atencional–...

n	 Capacidade auditiva: actividades musicais, con 
diferentes ritmos e intensidades.

n	 Capacidade olfactiva e gustativa: actividades  
de identificación de alimentos e diferentes  
materiais coñecidos a través dos sentido do olfacto 
e do gusto.

n	 Capacidade táctil: mediante diferentes texturas 
–rugosas, suaves, granuladas, lisas, ásperas...– 
traballamos a sensibilización e diferenciación táctil.

Co tubo de burbullas traballamos  
a estimulación sensorial
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ÁREA DE LINGUAXE E COMUNICACIÓN ALTERNATIVA

No noso traballo cotián atopamos distintas necesidades educativas especiais da linguaxe, en función de cada 
un dos nosos usuarios e usuarias. Por iso cómpre deseñar programas específicos segundo o nivel e a necesida-
de concreta, para desenvolver a linguaxe, ben sexa oral, mediante signos ou por sistemas complementarios ou 
alternativos.

Por outra banda é importante mellorar a fala daquelas persoas nas que exista esta posibilidade. Así, nestes 
casos o tratamento logopédico resulta fundamental.

OBXECTIVOS

n	 Estimular a linguaxe oral, mellorar a expresión oral, a 
calidade e volume da voz, elementos prosódicos da 
fala, reducir a imprecisión articulatoria.

n	 Adoptar unha respiración correcta diafragmática, 
lograr a relaxación da musculatura intrínseca e 
extrínseca da larinxe, automatizar o patrón de 
respiración diafragmático e lograr a coordinación 
fonorrespiratoria.

n	 Mellorar as habilidades cognitivas xerais, manter 
e mellorar habilidades cognitivas de memoria, 
atención e aspectos formais da linguaxe.

 

n	 Traballar a lecto-escritura e as súas alteracións,  
a construción de oracións gramaticais  
correctas, uso de tempos verbais, preposicións,  
etc. de forma correcta.

n	 Estudar as condicións do paciente para a 
implantación e uso dun sistema aumentativo de 
comunicación.

Juan Manuel  
nunha sesión de logopedia
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ACTIVIDADES

A NIVEL LINGÜÍSTICO:
n	 Coñecemento e concienciación do funcionamento do 

sistema respiratorio.

n	 Praxias bucofonatorias sen resistencia e 
contrarresistencia, masaxes faciais e mobilizacións 
pasivas de músculos orofaciais.

n	 Concienciación e coñecemento do aparato 
fonador: exercizos de resonancia, coordinación 
fonorrespiratoria, exercizos de relaxación larínxea.

n	 Exercizos pasivos de motricidade do tiroides.

n	 Exercizos de expresión oral con láminas de imaxes, 
descrición do contorno, acontecementos ocorridos, etc.

n	 Exercizos de comprensión oral mediante a 
designación de imaxes, oracións, textos lidos, 
execución de ordes de distinta dificultade, etc.

n	 Uso e compresión de vocabulario.

n	 Buscar estratexias compensatorias para os puntos e 
xeitos de articulación imposibles. 

n	 Corrección específica de cada fonema alterado, 
ensinando o punto e modo correcto. 

n	 Exercizos de proxección con diferentes escalas de 
ton e intensidade.

 

n	 Exercizos de lectura e compresión de palabras, 
oracións, textos…

n	 Actividades manuais e dixitais: exercizos de control 
de liñas rectas, onduladas e curvas, exercizos de 
preescritura...

n	 Exercizos de memoria visual e auditiva.
n	 Exercizos de expresión oral con material 

manipulativo: figuras, fichas de cores, formas 
xeométricas, etc.

n	 Exercizos de manipulación de obxectos seguindo 
ordes sinxelas.

n	 Reprodución de sons ambientais, onomatopeias, etc.

A NIVEL DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA:
n	 Para aquelas persoas que mostran dificultades á hora 

de comunicarse co mundo que as rodea a través da 
linguaxe oral elabóranse sistemas complementarios 
ou alternativos de comunicación: Pointing, 
Pictogramas: Sistema Bimodal, Benson Schaeffer, 
Linguaxe de signos, PECS…

Terapia grupal de 
estimulación da linguaxe
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ÁREA DE CONTROL DA SAÚDE MENTAL

En persoas con discapacidades intelectuais graves vese moi afectada a comunicación verbal, o que dificulta en 
gran parte poder descubrir a existencia dalgún problema mental asociado. Con todo, o feito de que estes usuarios 
e usuarias presenten dificultades de comunicación non significa que non busquen algunha maneira de transmitir 
sentimentos e necesidades. 

Os factores de estrés ambientais –problemas familiares, cambios ambientais bruscos...– afectan con suma frecuen-
cia á vida destas persoas, polo que un control das devanditas situacións contribúe a mellorar a súa saúde mental.

OBXECTIVOS

n	 Reducir as situacións estresantes.

n	 Aprender a afrontar situacións estresantes. 
n	 Potenciar condutas adecuadas na solución  

de problemas.

ACTIVIDADES

n	 Reforzo verbal e xestual de condutas axeitadas.
n	 Extinción de condutas problemáticas.
n	 Ignorar chamadas de atención.
n	 Utilización do “rincón de pensar”.

ÁREA DE CONTROL FARMACOLÓXICO (FARMACOVIXILANCIA) 

A maioría dos nosos usuarios e usuarias precisa dunha medicación, malia que non son capaces de responsabili-
zarse da súa axeitada administración. Así, desde Amicos realízase un control farmacolóxico individualizado, que 
queda reflectido nun rexistro da medicación que lle corresponde a cada paciente. Desde a nosa entidade, tamén 
se levan a cabo tarefas de farmacovixilancia, destinadas a vixilar os posibles efectos secundarios ou reaccións 
derivadas da administración de medicamentos aos nosos usuarios e usuarias.

OBXECTIVOS

n	 Controlar a dosificación correcta na toma  
da medicación.

n	 Realizar un seguimento dos posibles efectos 
adversos dos medicamentos que toman os nosos 
usuarios e usuarias.

ACTIVIDADES

n	 Control e rexistro da medicación.

Rafael,  
usuario do Centro de Día Amicos
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ÁREA DE COIDADOS HIXIÉNICOS E SANITARIOS 

O aseo persoal é outro dos aspectos que se traballan no día a día. Para mellorar a autonomía persoal dos nosos 
usuarios e usuarias cómpre que estes realicen un correcto aseo, xa que unha imaxe axeitada e limpa facilita as 
relacións sociais e, en consecuencia, a integración.

ÁREA DE MOBILIZACIÓN POSTURAL

Este servizo asume a realización e control de cambios 
posturais naquelas persoas con problemas de mobili-
dade, coa finalidade de mellorar o seu estado físico e 
de saúde e polo tanto a súa calidade de vida.

OBXECTIVOS

n	 Mellorar o estado físico dos usuarios e usuarias  
con problemas de mobilidade.

n	 Evitar úlceras.

ACTIVIDADES

n	 Realización e control de cambios posturais.

OBXECTIVOS

n	 Mellorar a autonomía dos usuarios e usuarias. 
n	 Crear e potenciar uns hábitos de hixiene  

correctos.

ACTIVIDADES

n	 Control de esfínteres.
n	 Hixiene bucal. Nos usuarios que non dominan estas 

tarefas, procúrase mellorar os hábitos de hixiene 
mediante o modelado e reforzo condutual. Así os 
monitores e monitoras de Amicos desenvolven 
estas rotinas de hixiene en presenza dos usuarios, 
actuando como modelos, de cara a fomentar que se 
inicien nese mesmo hábito.

n	 Hixiene persoal: lavado de mans e cara cando 
corresponda ensinando mediante modelado, por 
parte dos monitores e monitoras, os pasos  
a seguir.

Jesús realizando exercicios 
 coas mans para reducir a atrofia muscular
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TALLERES ADAPTADOS

Dentro do colectivo que nos ocupa pódense diferenciar diversos niveis de discapacidade que afectan en maior ou 
menor medida á autonomía e desenvolvemento xeral das persoas. Así pois, para os usuarios e usuarias que pre-
sentan un maior grao de discapacidade realizamos diversas actividades en pretalleres, coa finalidade de que se 
poidan integrar durante unhas determinadas horas no taller correspondente –ao que asisten persoas cun menor 
grao de discapacidade–.

Dentro das actividades e tarefas a realizar nos devanditos pretalleres englobaríamos aquelas nas que se traba-
llan de xeito directo as destrezas óculo-manuais, psicomotricidade fina e grosa, cálculo, coordinación e lateralida-
de co obxectivo de acadar un mellor desenvolvemento integral da persoa.

OBXECTIVOS
n	 Potenciar o desenvolvemento persoal integral das 

persoas con discapacidade.
n	 Desenvolver/potenciar capacidades para realizar 

diferentes actividades de maneira autónoma.

 

n	 Desenvolver a psicomotricidade.
n	 Desenvolver a capacidade creativa.
n	 Fomentar unha actitude activa ante o traballo.

ACTIVIDADES
n	 Taller de bisutería: mediante o insertado de 

abelorios traballamos a capacidade óculo-manual e 
a atención, así como tamén a psicomotricidade fina.

n	 Taller de pasta de modelar: traballamos o control 
psicomotriz fino, así como a coordinación óculo-manual.

n	 Taller de creatividade: desenvolver e fomentar 
as capacidades cognitivas a través de diferentes 
actividades: collages, murais, postais, bonecos de 
pompón...

n	 Taller de manualidades: traballamos a atención, 
concentración, a coordinación oculo-manual e a 
psicomotricidade fina mediante a elaboración e 
decoración de: caixas de cartón, caixas de madeira, 
decorado de tellas, decorado de candeas, decorado 
de xabróns.

n	 Taller de papel reciclado: pensado para os usuarios 
e usuarias con maiores dificultades psicomotrices. 
Nel poden participar practicamente sen apoio, o 
que contribúe a incrementar o seu sentimento de 
autorrealización.

n	 Taller de psicomotricidade: engloba tanto 
as actividades encamiñadas a reforzar a 
psicomotricidade fina –ton e forza muscular, 
desenvolvemento da pinza– coma a grosa  
–deambulación, equilibrio ou coordinación motora–.

n	 Taller de artes plásticas: trátase dun taller no que 
a través do traballo co barro, os usuarios realizan 
múltiples obxectos empregando diferentes técnicas 
–técnica de modelado, técnica dos moldes, técnica 
dos churros...–. Os propios usuarios e usuarias 
completan todo o proceso, desde darlle a forma a 
peza ata finalizar a súa decoración. 

 
n	 Taller de lectoescritura: as persoas con 

discapacidade intelectual presentan grandes 
dificultades de memoria, atención… polo que 
cómpre traballar estes aspectos a través de 
fichas e de actividades específicas discriminación, 
seguimento visual, trazado e repaso de figuras...



TERAPIA OCUPACIONAL

Co obxectivo de acadar un máximo de autonomía e 
integración, mediante a terapia ocupacional avalíase 
a capacidade de cada persoa para desempeñar unha 
actividade e así intervir nas correspondentes áreas de-
ficitarias. Mediante as diferentes actividades promo-
vidas pretendemos que os nosos usuarios e usuarias 
adquiran os coñecemento e aptitudes necesarias para 
o desenvolvemento de determinadas tarefas.

OBXECTIVOS

n	 Fomentar a rehabilitación das persoas con 
discapacidade intelectual procurando o 
desenvolvemento da autonomía nas actividades da 
vida diaria, nas actividades laborais e no disfrute do 
lecer e o tempo libre. 

n	 Mellorar a calidade de vida das persoas con 
discapacidade.

ACTIVIDADES

n	 Actividades encamiñadas a fomentar/potenciar 
habilidades para que os usuarios e usuarias de 
Amicos se desenvolvan da maneira máis autónoma 
posible: actividades psicomotrices, actividades de 
coordinación, equilibrio e lateralidade, actividades 
de estimulación cognitiva…

Carmen no taller  
de creatividade

Alejandro no taller  
de artes plásticas
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José Manuel,  
no taller prelaboral de artes gráficas

CENTRO  
OCUPACIONAL



AMICOS MEMORIA ANUAL DE INTERVENCIÓN 2014 31

O Centro Ocupacional de Amicos presta atención a 
aquelas persoas con discapacidade intelectual que 
precisan de apoio de xeito intermitente. Nesta área, 
que abrangue desde o control farmacolóxico ata a 
elaboración de dietas personais, traballamos para 
que os usuarios e usuarios adquiran novas habilida-
des que lles permitan mellorar os seus niveis de au-
tonomía e faciliten a súa integración laboral.

Así, ademais de incidir nestas actividades forma-
tivas-rehabilitadoras, o Centro desenvolve toda 
unha serie de obradoiros prelaborais adaptados, 
destinados a que os usuarios e usuarias adquiran 
os coñecementos e habilidades básicas en diversas 
ocupacións. Con este obxectivo, Amicos promove 

toda unha serie de obradoiros relacinados co sector 
da hostalería, a serigrafía ou a agricultura ecolóxica.

Ademais, desde Amicos ofrécese formación especí-
fica para aquelas persoas que conten con posibilida-
des de optar a unha oferta laboral concreta, median-
te o asesoramento e a preparación de entrevistas 
de traballo, e un servizo de intermediación laboral 
que inclúe tarefas de orientación e guía persoal. 
Este acompañamento continúa unha vez consegui-
do o posto de traballo, cun servizo de seguimento e 
apoio fronte ás posibles dúbidas e problemas deri-
vados do ambiente laboral.

Estas son algunas das accións levadas a cabo polo 
noso Centro Ocupacional durante o ano 2014.

O ANO PASADO,  
O CENTRO OCUPACIONAL 
AMICOS DOU ATENCIÓN  
A 13 PERSOAS

Ángel realizando a impresión  
nunha camiseta
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CONTROL FARMACOLÓXICO E FARMACOVIXILANCIA

O control farmacolóxico realízase a través dun rexistro no que se analizan os posibles efectos adversos da medi-
cación. Coa finalidade de aumentar a autonomía dos nosos usuarios e usuarias, procuramos que eles mesmos se 
responsabilicen paulatinamente da súa medicación. Seguindo esta liña de actuación, e sempre baixo supervisión 
dun profesional, aspiramos a que recoñezan a medicación correspondente e lembren a hora das súas tomas.

OBXECTIVOS

n	 Realizar un control farmacolóxico da medicación que 
lle corresponde a cada un dos usuarios e usuarias.

n	 Concienciar da necesidade de seguir unhas pautas 
na toma da medicación.

n	 Incrementar a autonomía dos usuarios e usuarias na 
toma da medicación. 

ACTIVIDADES

n	 Desenvolvemento de charlas grupais nas que se 
analiza a importancia da medicación.

n	 Actividades de identificación da medicación propia.
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POTENCIACIÓN DE HÁBITOS SAUDABLES

Desde a Asociación Amicos potenciamos a adopción de hábitos de vida saudables. Perseguindo este obxecti-
vo, a través da nosa entidade foméntase a práctica deportiva de xeito regular, evítase o sedentarismo, e incúl-
case o beneficio de seguir unha dieta variada e pobre en graxas, evitando os excesos e a toma de alimentos de 
xeito compulsivo.

OBXECTIVOS

n	 Fomentar hábitos de vida saudables.

ACTIVIDADES

n	 Actividades deportivas.
n	 Elaboración de dietas personalizadas. 
n	 Obradoiro de autonomía e hixiene.

Ramona en hidroterapia



POTENCIACIÓN DA HIXIENE PERSOAL

A área que nos ocupa resulta fundamental no que res-
pecta á integración social e laboral, atendendo a que 
esta será máis doada se os nosos usuarios e usuarias 
ofrecen unha imaxe limpa e coidada. Esta é unha área 
moi importante, xa que proxectar unha boa imaxe fa-
cilita a integración social. Así pois, desde Amicos pro-
curamos que os usuarios e usuarias, sempre contando 
coa colaboración das súas familias, adquiran hábitos 
axeitados no que respecta á imaxe persoal.

CONTROL DA SAÚDE MENTAL

Un dos máis importantes obxectivos dentro do traba-
llo de Amicos pasa por mellorar a calidade de vida dos 
nosos usuarios e usuarias. É moi común atopar, asocia-
dos á discapacidade intelectual, problemas relaciona-
dos coa saúde mental.

Así pois, a nosa entidade realiza un control da saúde 
mental dos usuarios e usuarias en colaboración con 
especialistas desta área (psiquiatras, psicólogos, asis-
tentes sociais...).

OBXECTIVOS

n	 Interiorizar hábitos axeitados de hixiene persoal.

ACTIVIDADES

n	 Obradoiro de autonomía e hixiene.
n	 Hábitos axeitados na hixiene íntima tanto masculina 

como feminina.
n	 Asearse antes e despois das comidas.
n	 Hixiene bucal diaria.

OBXECTIVOS

n	 Mellorar a saúde mental dos nosos usuarios  
e usuarias.

n	 Realizar un control da saúde mental.
n	 Potenciar o desenvolvemento de mecanismos de 

defensa axeitados aos problemas cotiáns.

ACTIVIDADES

n	 Charlas individuais para analizar problemas 
atopados e contribuír a que estes sexan solventados.

n	 Charlas grupais para analizar en problemas sociais 
que lles preocupan e afectan.

n	 Programa de habilidades sociais.
n	 Contacto cos profesionais da área para analizar e 

realizar un seguimento dos problemas existentes.
n	 Charlas cos familiares, analizando a situación 

familiar.

José Luis coidando  
a súa hixiene bucal
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ELABORACIÓN DE DIETAS PERSOAIS

O sobrepeso é un dos factores que van xeralmente asociados a moitos dos nosos usuarios e usuarias. Así, en Ami-
cos procedeuse a elaborar dietas personalizadas destinadas a mellorar a calidade de vida de cada unha das per-
soas nesta situación.

Ademais do factor do sobrepeso, outros problemas médicos asociados como un elevado índice de colesterol, dia-
betes ou ácido úrico, determinaron a necesidade de que se sigan estas planificacións individualizadas.

OBXECTIVOS

n	 Conseguir unha reeducación alimentaria.

n	 Concienciar da necesidade dunha vida saudable. 
n	 Adquirir hábitos alimenticios axeitados.
n	 Reducir o sedentarismo.

ACTIVIDADES

n	 Actividades deportivas.
n	 Charlas grupais sobre hábitos alimenticios.
n	 Dietas personalizadas.

Tomates cultivados  
no biocentro Amicos, preparados para 
convertirse en salsa de tomate
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POTENCIACIÓN DE ACTIVIDADES  
DA VIDA DIARIA

Ao falar das actividades propias da vida diaria referí-
monos a un conxunto de técnicas compensatorias que 
permiten ás persoas desenvolverse con eficiencia nas 
diversas tarefas que a experiencia cotiá esixe: desde 
os labores máis sinxelos de aseo persoal, ata a prepa-
ración dunha comida.

A consecución dos obxectivos marcados neste as-
pecto, supón un importante fito para os nosos usua-
rios e usuarias, avanzando un chanzo máis cara a súa 
autonomía.

OBXECTIVOS

n	 Adquirir habilidades básicas de autonomía persoal 
–control de esfínteres, comida, vestirse / espirse, 
aseo persoal..–.

n	 Aumentar e consolidar a autonomía persoal.
n	 Realizar aprendizaxes útiles de autonomía persoal 

avanzada: habilidades en tarefas domésticas, 
hixiénico-sanitarias, habilidades básicas de 
administración doméstica...

n	 Manter e mellorar o estado emocional e psicolóxico.

 

n	 Dominar e aplicar as técnicas básicas das A.V.D 
–Actividades da Vida Diaria–, fomentando unha 
autonomía e independencia persoal.

n	 Confiar nas súas posibilidades, prestándolles a 
oportunidade de responsabilizarse en determinadas 
tarefas.

n	 Estimular o sentido da responsabilidade e a 
autoconfianza.

ACTIVIDADES

n	 Actividades dirixidas a adquirir hábitos de 
autonomía persoal e social como pode ser vestirse 
axeitadamente dacordo á estación do ano, comer de 
forma correcta...

n	 Actividades de autonomía persoal avanzada ou 
habilidades superiores de autonomía nas que se 
incluirán as seguintes: poñer a mesa e axudar a 
recoller os pratos, barrer, fregar, limpar o pó, limpeza 
de vehículos.

n	 Actividades dirixidas a coñecer e utilizar 
correctamente os diferentes utensilios de uso 
doméstico, de limpeza…

n	 Colaboración na realización dos menús, aprendendo 
así a diferenciar os alimentos e a seguir unha dieta 
saudable e equilibrada.

María no taller de axuste persoal, 
realizando tarefas básicas da vida diaria
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Juan Antonio recibe instruccións  
das súa educadora no taller de fieltro

ACTIVIDADES CREATIVAS

O desenvolvemento de determinadas actividades crea-
tivas fomenta a autorrealización dos nosos usuarios e 
usuarias, e reforza as súas propias personalidades a 
través do eido artístico.

Por medio da pintura, as manualidades con papel, 
pastas modelables… contribúese ademais a que as 
persoas con discapacidade intelectual exerciten e me-
lloren as súas habilidades óculo manuais e a psicomo-
tricidade fina.

ACTIVIDADES CULTURAIS

Ao falarmos de mellorar a autonomía das persoas con 
discapacidade cómpre non esquecerse de desenvolver 
e fomentar a programación e realización de activida-
des culturais destinadas aos nosos usuarios e usuarias. 
Con estas actividades preténdese o seu crecemento 
como persoas, así como incrementar os seus coñece-
mentos dunha forma lúdica e recreativa. 

Do mesmo xeito tamén se traballan actividades de re-
forzo educativo coa finalidade de que as persoas con 
discapacidade non esquezan os coñecementos apren-
didos durante a etapa de escolarización nas áreas bási-
cas, tales como as matemáticas, lingua…

OBXECTIVOS

n	 Desenvolver e potenciar a imaxinación e a 
creatividade.

ACTIVIDADES

n	 Taller de manualidades: elaboración de figuras de 
plastilina, pasta de sal e barro, collages, disfraces, 
pompóns…

n	 Taller de pintura: traballos en diferentes materiais: 
lenzo, papel, cartón...

n	 Taller de restauración: as actividades realizadas 
neste taller van desde o lixado do material para 
eliminar os refugallos, pinturas, óxido, verniz... ata o 
decorado do mesmo.

n	 Taller de feltro: a manipulación do feltro a través 
de punzóns, tesoiras e outros materias xunto coa 
combinación das diferentes cores dá renda solta á 
imaxinación para crear broches, chaveiros, colares....

OBXECTIVOS

n	 Aumentar os coñecementos de maneira lúdica e 
recreativa.

n	 Reforzar os coñecementos aprendidos na etapa 
escolar.

n	 Crear sentimento de curiosidade que os leve a 
querer aprender máis.

ACTIVIDADES

n	 Exercizos de habilidades sociais.
n	 Exercizos de reforzo da atención e memoria.
n	 Reforzo da lectoescritura e cálculo.
n	 Charlas sobre temas actuais: SIDA, drogas, 

inmigración, desastres naturais, terrorismo…
n	 Educación en valores.
n	 Educación vial.
n	 Reforzo de áreas curriculares tales como: historia, 

coñecemento do medio…
n	 Taller de lectura.
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TALLERES DE TRABALLO ADAPTADO

Os obradoiros prelaborais constitúen a principal ac-
tividade do Centro Ocupacional de Amicos. A través 
destes talleres, favorécese a posibilidade de que as 
persoas con discapacidade intelectual poidan acceder 
ao desempeño dun posto de traballo.

Así, desenvólvense unha serie de rotinas e obrigas des-
tinadas a preparar aos nosos usuarios e usuarias para o 
cumprimento da disciplina propia do eido laboral. Os dife-
rentes obradoiros prelaborais de Amicos cumpren tamén 
un importante papel rehabilitador, fomentando hábitos 
positivos e a comunicación e interrelación entre os compa-
ñeiros e compañeiras de cada un dos grupos establecidos.

OBXECTIVOS

n	 Adquirir habilidades e destrezas necesarias para a 
realización dunhas tarefas normalizadas, nun posto 
de traballo determinado.

n	 Aprender os fundamentos básicos da disciplina laboral.

n	 Adquirir normas básicas de seguridade e hixiene no 
traballo. 

n	 Potenciar a comunicación e cooperación cos 
compañeiros.

ACTIVIDADES

n	 Taller de coiro: confección de carteiras e moedeiros 
de pel e de banda deseñada coa finalidade da 
exposición e venda en feiras e mercados da zona.

n	 Taller de bisutería: realización de colares, pulseiras, 
pinzas, aneis e pendentes para a súa posterior venda 
en feiras e mercados da zona.

n	 Taller de olaría: trátase dun obradoiro no que a través 
do traballo co barro, os usuarios e usuarias realizan 
diferentes obxectos empregando diversas técnicas 
–técnica de modelado, técnica dos moldes, técnica 
dos churros...–, seguindo todo o proceso desde dar a 
forma ata a decoración final.

n	 Taller de Fimo: elaboración de pendentes, colares, 
pisapapeis e diversos elementos de decoración 
utilizando coma base a pasta Fimo. Esta é modelada 
tanto manualmente como por medio de utensilios.

n	 Taller de encadernación: Realización artesanal 
de carpetas e encadernación de libros utilizando 
materias alternativos e reciclados.

 

n	 Taller de lectoescritura e cálculo: a través destas 
actividades foméntase a aprendizaxe da lectura 
e a escritura partindo do recoñecemento dos 
grafemas e fonemas que conforman a linguaxe 
oral e escrita. Refórzanse así as aprendizaxes 
adquiridas na etapa escolar, e poténciase a devandita 
aprendizaxe naqueles suxeitos que aínsa non a teñen. 
Ademais, realízanse actividades de identificación, 
representación e discriminación da moeda.

n	 Taller de expresión dramática: o obxectivo 
principal pasa por fomentar, mediante a linguaxe, 
a capacidade creadora, empregando o corpo como 
medio de expresión e comunicación.

n	 Taller de alfombras: elaboración de alfombras 
artesanais, destinada a traballar a psicomotricidade 
fina, a atención e a capacidade de concentración.

n	 Taller de creatividade: co obxectivo de favorecer o 
desenvolvemento da imaxinación e da creatividade, 
potenciando asemade a toma de decisións, 
realízanse diferentes actividades manipulativas 
onde destinadas a que os usuarios e usuarias se 
expresen de maneira artística.

Sergio realizando actividades de silvicultura
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Patri no taller de elaboración  
de mermeladas

TALLERES PRELABORAIS ADAPTADOS

Na sociedade actual a incorporación ao ámbito labo-
ral constitúe un requerimento fundamental para a in-
tegración social. Se no contexto que estamos a vivir 
o acceso ao mercado de traballo resulta sumamente 
complexo para calquera mozo ou moza, aínda o é moi-
tísimo máis para aqueles que presentan algún tipo de 
discapacidade.

Así, en Amicos pensamos que resulta prioritario ofre-
cerlles aos nosos usuarios e usuarias, dentro das súas 
posibilidades, unha formación ocupacional a través da 
que poidan adquirir habilidades básicas para o desem-
peño de determinados postos de traballo.

OBXECTIVOS

n	 Formar ás persoas con discapacidade de cara a un 
futuro posto de traballo.

n	 Adquirir os coñecementos básicos de cada 
ocupación laboral.

n	 Fomentar un sentimento de valía.

ACTIVIDADES

TALLER DE ENVASADO: 
Con este taller pretendeuse que os usuarios descubri-
ran e interviñesen no proceso de elaboración de dife-
rentes produtos ata chegar ao seu envasado.
As actividades concretas que se levaron a cabo no seo 
deste taller foron as seguintes:

• Elaboración de cabelo de anxo para a súa utilización 
en repostería ou envasado.

• Limpeza de legumes –pementos, xudías, coliflores…– 
para o posterior envasado ou conxelación.

• Pelado e envasado de patacas, para varios 
restaurantes da zona.

• Preparación de salsa de tomate.
• Elaboración de marmeladas, confituras e xaleas 

artesanais de pexego, pera, mazá, laranxa, amoras...
• Elaboración de froitas en almibre.
• Limpeza de froitas e realización de compotas para o 

autoconsumo do centro.
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TALLER DE EMPAQUETADO
A colaboración das empresas da zona é fundamental 
para a realización deste taller, pois a actividade funda-
mental é a clasificación e empaquetado de diferentes 
productos segundo o pedido. 

SERVIZO DE MANIPULADO DE ALIMENTOS
A experiencia coa manipulación de alimentos derivada 
do traballo diario nos talleres de envasado e elabora-
ción de marmeladas, abriunos a oportunidade de ini-
ciar esta nova actividade hostaleira.
A través deste obradoiro ofrécese apoio ao servizo de 
cociña, realizando actividades de limpeza, corte, mani-
pulado ou envasado de diferentes alimentos: froitas, 
verduras, hortalizas, peixe, carne… 

TALLER DE SERIGRAFÍA
Moitas das demandas do mercado laboral fan referen-
cia ao sector téxtil, polo tanto un taller orientado a esta 
área ofrecerá máis posibilidades de inserción aos no-
sos usuarios e usuarias. As principais actividades que 
se desenvolven no mesmo son:

• Separación e clasificación das prendas de vestir por 
talles e/ou por cores.

• Embalaxe e etiquetaxe das prendas de vestir.
• Aprender a dobrar as prendas.
• Actividade de serigrafía.
• Actividade de tampografía.
• Actividade de bordado.
• Creación de vinilos en plotter.
• Emulsionado e insolado de pantallas e recuperación 

das mesmas.
• Insolado e revelado de placas.

BIOCENTRO
A través de actividades de agricultura ecolóxica des-
envolvemos hábitos laborais axeitados, garantindo a 
participación das persoas con discapacidade en todo 
o proceso de cultivo.
As verduras e hortalizas do noso biocentro contan co 
certificado de produto ecolóxico, quedando así garan-
tizada a calidade das mesmas. Así pois, atopamos nas 
nosas colleitas leitugas, pementos, tomates, coliflor... 
diferentes produtos de tempada en función da época 
do ano.

ECOVIVEIRO
O cultivo de árbores autóctonas no ecoviveiro ofrece 
ás persoas con discapacidade intelectual a oportuni-
dade de desenvolver uns hábitos de traballo axeitados, 
ao tempo que coidan o medio ambiente. 
Ao proceso de cultivo das árbores súmanselle outras 
actividades paralelas como a repoboación forestal, 
contribuíndo á mellora do hábitat dos nosos montes.

Javier realizando a impresión nunha 
camiseta no taller de serigrafía
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Luis asistindo a un curso  
de formación

FORMACIÓN ADAPTADA A DEMANDAS LABORAIS

Aqueles usuarios e usuarias de Amicos con posibilidades de inserción laboral e que presenten características e 
competencias adaptadas para algunha demanda de traballo concreta, reciben a formación axeitada para asistir á 
correspondente entevista de traballo.

Ademais, desde a nosa entidade instrúeselle naquelas capacidades precisas para o desempeño do posto de tra-
ballo en cuestión, no caso de resultar seleccionados.

OBXECTIVOS

n	 Desenvolver habilidades sociais apropiadas para 
enfrentarse a unha entrevista laboral.

n	 Desenvolver as habilidades necesarias para 
desempeñar o labor solicitado.

n	 Fomentar un sentimento de valía e responsabilidade.

ACTIVIDADES

n	 Role playing para entrevista persoal.
n	 Actividades de reforzo de habilidades específicas.
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SERVICIOS DE ORIENTACIÓN  
E GUÍA PERSOAL

Tanto os cursos coma os talleres adaptados e prelaborais teñen como finalidade orientar aos nosos usuarios e 
usuarias de cara á consecución d un posible posto de traballo. Este pode emprazarse nun taller ocupacional, nun 
centro especial de emprego ou, no mellor dos casos, nunha empresa.

OBXECTIVOS

n	 Coñecer o mercado de traballo da comarca  
do Barbanza.

n	 Elaborar itinerarios de inserción laboral para  
cada persoa.

n	 Desenvolver as habilidades sociais necesarias  
que propicien un achegamento máis realista ao 
mundo laboral.

n	 Mellorar a autoestima dos usuarios e usuarias.

 

n	 Facer conscientes aos participantes das súas 
necesidades, carencias e potencialidades,  
así como asumir os seus compromisos no seu 
itinerario de inserción.

n	 Axudar a adquirir aos nosos usuarios e usuarias 
aquelas competencias profesionais que lles faciliten 
o feito de atopar un posto de traballo.

ACTIVIDADES

n	 Entrevistas personalizadas para valorar os seus 
intereses profesionais, capacidades...

n	 Coñecemento dos servizos públicos de emprego. 
Visita ao INEM para inscribirse e pasar a formar 
parte das súas bases de datos.

n	 Actividades dirixidas a coñecer a diferentes técnicas 
de procura de emprego –empregando como 

 
 recursos básicos internet e os anuncios publicados 

na prensa–.
n	 Elaboración de currículos.
n	 Preparación para entrevistas de selección para  

as que foron convocados algúns dos noso usuarios  
e usuarias.

Carmen, no Congreso Internacional de 
Xuventude potenciando as súas habilidades 
sociais, realizando labores de azafata
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APOIO POSTLABORAL

O traballo desenvolvido por Amicos non se considera rematado unha vez conseguida a inserción laboral dalgún 
os nosos usuarios e usuarias. Pola contra, a nosa entidade realiza un exhaustivo seguimento destinado a propor-
cionarlle á persoa con discapacidade os apoios precisos para solventar as súas limitacións, así como formación 
continuada para adaptarse á evolución do mercado laboral.

Para desenvolver este labor, encomendamos un titor que se responsabiliza de realizar o devandito acompaña-
mento e de poñerse en contacto coa persoa responsable asignada no seo da empresa que corresponda.

OBXECTIVOS

n	 Apoiar ás persoas con discapacidade no seu posto 
de traballo. 

n	 Contribuír a solventar os problemas xurdidos no 
ambiente laboral.

ACTIVIDADES

n	 Visitas personalizadas aos postos de traballo.
n	 Charlas individuais ou grupais nas que solventar 

problemas.

Un grupo de usuarios e usuarias  
de Amicos visita o INEM
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Alex, alumno  
do CEEPR AMICOS

CENTRO  
EDUCATIVO



O Centro de Educación Especial Amicos, dependen-
te da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, 
abríu as súas portas en 2008, tras moitos esforzos 
encamiñados a dar resposta ás necesidades dos fa-
miliares de persoas con discapacidade menores de 
idade. Este centro –de carácter privado, concerta-
do, aconfesional e respectuoso con todas as cren-
zas– dispón dunha aula especial de autismo e dunha 
aula de plurideficiencias.

Nesta escola de Amicos, dirixida aos rapaces e ra-
pazas con idades comprendidas entre os 3 e os 21 
anos, preténdese dotar ao alumnado de habilidades 
adaptativas e funcionáis, realizando exercizos de 

estimulación a nivel atencional, perceptivo, senso-
rial e cognitivo. Mediante a atención personalizada, 
e poñendo en práctica unha metodoloxía altamente 
participativa, promóvese un amplo abano de activi-
dades destinadas a que nenos e nenas aprendan a 
pensar, a convivir e a desenvolverse como persoas.

A programación estritamente formativa do Cen-
tro de Educación Especial Amicos compleméntase 
cunha ampla oferta de actividades extraescolares 
e actividades de verán. Ofrécese asemade un pro-
grama de reforzó continuado que presta apoio ex-
traescolar aos rapaces e rapazas con discapacidade 
intelectual escolarizados en centros ordinarios.

O CENTRO EDUCATIVO  
DE AMICOS ATENDE A 
NENOS E NENAS CON IDADES 
COMPRENDIDAS ENTRE  
OS 3 E OS 21 ANOS

Laura atenta ao conto que a profe  
lle está contando
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PROXECTO EDUCATIVO

Os dous principios xerais do Proxecto Educativo de 
Centro parten da Lei Orgánica de Educación 2/2006 do 
3 de maio e son os mesmos que inspiran o Regulamento 
de Organización e Funcionamento do centro e o Plan de 
Convivencia:

n A esixencia de proporcionar unha educación de cali-
dade a todos os cidadáns de ambos os dous sexos, 
en todos os niveis do Sistema Educativo –calidade e 
equidade–.

n A necesidade de que todos os compoñentes da co-
munidade educativa colaboren para conseguir ese 
obxectivo –esforzo compartido–.

OBXECTIVOS

n	 Desenvolver as competencias/habilidades básicas 
do alumnado coa finalidade de que este poida acadar 
unha formación integral.

n	 Axudar e apoiar aos alumnos e alumnas a descubrir 
e potenciar as súas habilidades adaptativas: 
comunicación, coidado persoal, vida no fogar…

n	 Fomentar a autorregulación do alumnado coa fin de 
mellorar a súa autonomía persoal e social. 

n	 Fomentar a participación dos alumnos e alumnas en 
todos os contextos nos que se desenvolve a vida. 

n	 Promover o desenvolvemento das actitudes e 
normas laborais elementais.

n	 Formar na busca de auténticos valores de xustiza, 
verdade, solidariedade... 

n	 Optar por unha educación de calidade personalizada 
e en equipo.

METODOLOXÍA

A metodoloxía a seguir é:
Participativa e activa: os alumnos e alumnas son 
partícipes da súa aprendizaxe

Construtiva: o mestre/a actúa de guía para a 
construción das aprendizaxes

Lúdica: baseamos as adquisicións en situacións 
motivadoras para o alumnado

Globalizadora: con independencia da área na que se 
traballen os procedementos utilizados

 

Funcional: a ensinanza ten utilidade na vida real

Coeducativa: sen facer diferencias en canto aos roles 
sociais de cada sexo

Integradora. 

A metodoloxía do Centro de Educación Especial Amicos 
está encamiñada, en todos os casos, a ensinar a pensar, 
ensinar a convivir e ensinar a ser persoa.

Alfonso,  
alumno do CEEPR AMICOS
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ACTIVIDADES

As actividades organízanse atendendo ao momento 
do desenvolvemento dos nenos e nenas, dentro das 
unidades didácticas:

n Actividades iniciais: recollen información sobre os 
coñecementos previos dos nenos e nenas e como 
motivación de cara ao centro de interese.

n Actividades de desenvolvemento: para a adquisición 
de novos conceptos e a través delas, os nenos e ne-
nas descubren, organizan e relacionan a información 
proporcionada.

n Actividades finais: comproban o nivel de logro do 
alumnado con respecto aos obxectivos.

AS ACTIVIDADES TIPO

n	 Contos, poemas e cancións.

n	 Actividades de psicomotricidade: circuitos,  
carreiras de obstáculos, xogos con pelotas,...  
xogos tradicionais como o da pita cega,  
as agachadas,...

n	 Actividades de expresión corporal: bailes, expresións 
faciais, dramatización de contos,...

n	 Actividades de grafomotricidade: como facer 
distintos trazos: curvas, zig-zag, ondulado, 
horizontais, verticais,...

n	 Actividades de expresión plástica: modelado con 
plastelina, elaborar murais con distintas técnicas 
coma o collage, a dactilopintura, o estampado,... 
elaborar diferentes xoguetes con material de 
refugallo.

n	 Actividades de lectoescritura: recoñecer as letras 
que configuran o seu nome, lectura de láminas, 
actividades impresas nas que teñan que recoñecer e 
discriminar as vogais ou consoantes traballadas...

n	 Actividades cognitivas: realización de seriacións 
atendendo a un criterio dado, puzzles, 
recoñecementos de pictogramas,... 

 

n	 Expresión lingüística: con cancións, actividades de 
logopedia,...

n	 Actividades de expresión musical: tales como 
experimentar o son de distintos instrumentos, facer 
e tocar os nosos propios instrumentos con material 
de reciclaxe, aprender a cantar cancións, distinguir 
sons producidos por distintos obxectos, animais ou 
persoas.

n	 Actividades de estimulación visual: actividades de 
fixación e seguimento visual a través de tarxetas en 
branco e negro, con obxectos de cores...

n	 Estimulación tactil: experimentar novas sensacións a 
través de obxectos de diferentes texturas.

n	 Actividades de expresión matemática: entre as 
que están representar os números con plastilina, 
escribilos no encerado, debuxalos con corda no chan 
e que paseen pola corda, facer grupos de tantos 
elementos como se indique,..

n	 Comunicación: favorecemos espazos e actividades 
estimulantes para que os nenos e nenas inicien e 
potencien unha comunicación funcional, aportando 
sistemas de comunicación alternativos para aqueles 
que non teñan unha linguaxe oral.

Laura,  
alumna do CEEPR AMICOS
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ACTIVIDADES ESTIVAIS

Dada a gran demanda de atención directa a este colectivo durante o verán, desde a asociación Amicos desenvol-
véronse diferentes actividades estivais.

Carol, en hidroterapia

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Son aquelas actividades que se realizan con alumnos e alumnas en horario lectivo e que, formando parte da pro-
gramación teñen carácter diferenciado en canto ao momento, espazo e recursos empregados.

• Celebración do Magosto.

• Celebración do Samaín.

• Visita dos Reis Magos.

• Día da Discapacidade.

• Participación no Festival de Nadal

• Concurso de Tarxetas de Nadal

• Visita ao Planetario e máis á Casa 
das Ciencias na Coruña.

• Día da Paz.

• Desfile de entroido.

• Visita aos Castros de Neixón.

• Día do Libro

• Día das Letras.

• Visita ao Balneario de Cuntis.

• Viaxe en tren.

• Celebración de San Xoán e fin  
de curso.

• Excursión a San Ramón de Bealo.

• Visita a Praia Xardin.

• Visita ao supermercado.

• Teatro “Zapatos” en Santiago.

• Visita a praia de Cabío.

• Teatro en Melide.

Durante o curso escolar 2014, no CEEPR AMICOS realizáronse as seguintes actividades extraescolares:

OBXECTIVOS

n	 Facilitar un servizo de respiro familiar onde os nenos 
e nenas reciban unha atención especializada.

n	 Ofrecer actividades lúdicas para nenos e nenas con 
discapacidade. 

n	 Reforzar as habilidades desenvovidas e favorecer a 
súa evolución.

ACTIVIDADES

n	 Reforzo educativo: en idades temperás faise 
imprescindible a estimulación continuada para 
non esquecer o aprendido e adquirir unha maior 
flexibilidade para aprender cousas novas. 

n	 Actividades de lecer: sendo época de vacacións, as 
actividades de ocio deben ser a principal ocupación, 
sen esquecer que xogando tamén se aprende.
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ACTIVIDADES DE REFORZO CONTINUADO

Servizo de apoio extraescolar, para aquelas persoas con discapacidade que, estando escolarizadas en centros 
ordinarios, presentan unhas necesidades especiais que estes centros non cubren.

OBXECTIVOS

n	 Ofrecer unha atención especializada atendendo ás 
necesidades dos nenos e nenas.

n	 Estimular o desenvolvemento dos nenos e nenas e 
aumentar a súa calidade de vida. 

n	 Favorecer un desenvolvemento integral.

ACTIVIDADES

n	 Servizo de atención psicolóxica.
n	 Servizo de logopedia. 
n	 Servizo de fisioterapia.
n	 Servizo de psicopedagoxía.

Domingo realizando exercicio  
aeróbico coa elíptica
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Edu, en estimulación  
psicomotriz

ATENCIÓN 
TEMPERÁ



A intervención vai dirixida a nenos e nenas de entre 
0 e 6 anos, á súa familia e ó seu contorno, abarcando 
diferentes áreas:

n		 Área motora

n		 Área social

n		 Área comunicativa

n		 Área perceptivo/cognitiva

n		 Área de autonomía persoal

Este servizo realízase en sesións individualizadas, 
adaptadas ás súas necesidades e seguindo unha 
metodoloxía centrada no aproveitamento máximo 
das súas posibilidades.

O principal obxectivo desta atención temperá con-
templa que os nenos e nenas que presenten tras-

tornos no seu desenvolvemento, ou corran risco de 
padecelos, reciban, seguindo un modelo que con-
sidere os aspectos bio-psico-sociais, todo aquello 
que desde a vertente preventiva e asistencial poi-
da potenciar a súa capacidade de desenvolvemen-
to e de benestar. Deste xeito, favorecerase a súa 
integración no medio familiar, escolar e social, así 
como a súa autonomía persoal, do xeito máis com-
pleto posible.

Os equipo de profesionais está composto:

n		 Psicóloga

n		 Logopeda

n		 Fisioterapeuta

n		 Psicopedagoga/Mestra

A ASOCIACIÓN AMICOS  
OFRECE UN SERVIZO  
DE ATENCIÓN TEMPERÁ 
DESTINADO A MELLORAR A 
CALIDADE DE VIDA DE NENOS/AS 
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 
DE APOIO EDUCATIVO

Sala de estimulación sensorial,  
piscina de bolas
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SERVINSERTA E.I.L.
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

SERVIZOS E.I.L
EMPRESA DE INSERCIÓN LABORAL

Sergio, realiza traballos  
relacionados coa construcción  
a través de Properdis



Máis aló da actividade en prol da inserción laboral 
dos seus usuarios e usuarias que Amicos desenvol-
ve a través do seu Centro Ocupacional, a entidade 
é a responsable da posta en marcha de Servinserta 
(é un centro especial de emprego) e Properdis (unha 
empresa de inserción laboral que vén consolidando a 
súa actividade arredor dos eidos do medioambiente 
e as obras).

O mercado laboral actual está marcado pola dificul-
tade de acceso para a mocidade a un posto de em-
prego. Esta realidade resulta aínda moito máis com-
plexa nas persoas con discapacidade intelectual, un 
colectivo en grave risco de exclusión social, que pre-
cisa acompañar a súa formación de oportunidades 
de práctica laboral, a través das que amosar as capa-
cidades para desenvolver un traballo normalizado.

A través dun emprego remunerado e da formación 
e asesoramento precisos, facilítase que as persoas 
con discapacidade gocen da oportunidade dunha in-
tegración sociolaboral. Para acadar este obxectivo, 
realízase un plan individualizado de inserción no cal 

se analizan os niveis formativos ou competencias 
profesionais presentadas, coa finalidade de desen-
volver as aptitudes e habilidades demandadas polo 
mercado laboral activo. Poténcianse, asemade, hábi-
tos sociais de traballo e de convivencia que favore-
zan a adaptación social.

Ao longo do pasado ano, Properdis e Servinserta 
desenvolveron actividades destinadas a mellorar a 
empregabilidade das persoas en risco de exclusión 
social, a través dos seguintes eidos:

• Servizos de obras, 
construción e reformas

• Servizos de xardinaría
• Servizos de limpeza
• Traballos forestais e 

medioambientais
• Viveirismo

• Construción de 
invernadoiros e 
sistemas de rego

• Venda e distribución de 
material publicitario e 
de artesanía

Coa finalidade de acadar os seus obxectivos, Pro-
perdis e Servinserta desenvolveron as seguintes 
liñas de actuación:

AO LONGO DO 2014,  
CREÁRONSE 20 POSTOS DE 
TRABALLO PARA PERSOAS CON 
DISCAPACIDADE OU EN RISCO 
DE EXCLUSIÓN, CHEGANDO A 
CONSOLIDARSE 10 DOS MESMOS Jacobo, moi estricto co seu traballo,  

vixila que todo saia como é debido
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FORMACIÓN

O proceso formativo céntrase no desenvolvemento 
de hábitos socio-persoais relacionados coa ocupa-
ción, así como na elaboración dun plan de inserción 
para o emprego. Estas dúas áreas, combinadas cunha 
práctica laboral a través de contratos de traballo de 
carácter temporal, serven de pasarela cara ao merca-
do de traballo.

OBXECTIVOS

n	 Desenvolver hábitos sociopersoais relacionados coa 
ocupación.

n	 Elaborar un plan de inserción.

ACTIVIDADES

n	 Aula Permanente de Seguridade e Saúde Laboral.
n	 Curso de Prevención de riscos laborais en Industria 

alimentaria.
n	 Curso de alfabetización informática básica.
n	 Técnico de mantemento en edificios e instalacións 

públicas.
n	 Técnico profesional en dietética e nutrición.
n	 Curso de Formación en materia de Hixiene 

alimentaria e manipulación de alimentos.

ORIENTACIÓN

A través do apoio técnico necesario, facilítaselles aos 
usuarios e usuarias o proceso de planificación que lles 
sirva de referente para acadar a progresiva autono-
mía no establecemento do seu itinerario de inserción 
laboral. Así pois, o/a orientador/a preséntase como 
un mediador entre as necesidades do demandante de 
emprego e as esixencias do mercado laboral, intenta-
do favorecer a autonomía do/a usuario/a no proceso 
de inserción.

OBXECTIVOS

n	 Elaborar itinerarios de inserción laboral para cada 
persoa.

n	 Mellorar a autoestima dos usuarios e usuarias.
n	 Facer conscientes aos participantes das súas 

necesidades, carencias e potencialidades, así como 
asumir os seus compromisos no seu itinerario de 
inserción.

ACTIVIDADES

n	 Titorías individualizadas: nestas sesións acórdanse 
as actividades que se deben levar a cabo para que 
a inserción sexa o máis efectiva posible. Para elo, 
realízanse entrevistas a través das que coñecer 
a realidade da persoa que recibe a orientación 
–formación, intereses, necesidades, situación 
social…– e así trazar un itinerario personalizado 
de inserción laboral. En concordancia con estas 
actividades realízanse:
• Análises e elaboración de currículos.
• Elaboración de cartas de presentación.
• Prácticas de entrevistas de selección.

n	 Sesións grupais: a través das sesións grupais danse a 
coñecer as estratexias necesarias para realizar unha 
busca de emprego activa, organizada e planificada. 
As actividades desenvolvidas nestas sesións van 
encamiñadas a:
• Reforzo de habilidades sociais.
• Potenciación de recursos persoais: comunicación, 

autonomía, traballo en equipo, liderado…
• Elaboración de xuízos realistas.

Alumnos/as do curso Hixiene alimentaria  
e Manipulación de alimentos
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Sesión de traballo  
no Biocentro de Amicos

INTERMEDIACIÓN LABORAL

Por medio da intermediación laboral preténdese pro-
porcionar aos traballadores e traballadoras un empre-
go axeitado ás súas características, así como facilitar 
aos empregadores os traballadores máis axeitados 
atendendo aos seus requirimentos e necesidades.

Desde Properdis poñémonos en contacto con empre-
sas do sector para facilitar oportunidades de traballo 
a aquelas persoas beneficiarias que completan o seu 
plan de traballo, dando así a coñecer o perfil de cada 
un dos candidatos e candidatas.

OBXECTIVOS

n	 Ofrecer oportunidades laborais a persoas en risco 
de exclusión social.

ACTIVIDADES

n	 Preparación para a inserción laboral.

ACOMPAÑAMENTO NO POSTO  
DE TRABALLO

A través de actividades de seguimento, valórase a 
evolución de cada unha das persoas usuarias segundo 
o seu itinerario de inserción.

OBXECTIVOS

n	 Apoiar ás persoas en risco de exclusión social no seu 
posto de traballo.

ACTIVIDADES

n	 Visitas no posto de traballo que permitan analizar 
calquera problemática presentada.
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OUTROS 
SERVIZOS

Ramona, no servizo de fisioterapia
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A ampla oferta que se xunta de seguido vai destina-
da non só aos propios usuarios e usuarias da nosa 
asociación, senón tamén –na súa meirande parte– a 
aquelas persoas que precisen beneficiarse dos mes-
mos de forma externa.

ADEMAIS DAS ACTIVIDADES 
CORRESPONDENTES AOS DIFERENTES 
CENTROS QUE CONFORMAN AMICOS, 
E QUE VIMOS DE DESCRIBIR POLO 
MIÚDO, A NOSA ENTIDADE CONTINUOU 
DESENVOLVENDO AO LONGO DE 2014 
TODA UNHA SE RIE DE SERVIZOS 
COMPLEMENTARIOS Edu, na aula de estimulación sensorial

Sala de xogo creativo
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ÁREA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Esta área, de carácter multidisciplinar, combina de xeito transversal e complementario o desenvolvemento de 
diversas actividades e tratamentos do obxectivo de prestar unha atención altamente especializada e individua-
lizada ás persoas con discapacidade intelectual. Así, para cada un dos seus usuarios e usuarias confórmase un 
programa único e adaptado ás súas necesidades concretas, a través dos seguintes servizos:

SERVIZO DE PSICOLOXÍA

n Actividades de estimulación cognitiva.
n Actividades de estimulación sensorial.
n Actividades de estimulación psicomotriz.
n Reforzo de habilidades sociais.
n Actividades de modificación de conduta.
n Atención ao envellecemento.
n Actividades de distensión.
n Apoio a familias.

SERVIZO DE LOGOPEDIA

n Patoloxía da voz –fonación e resonancia–.
n Patoloxía da fala –articulación e fluencia–.
n Patoloxía específica da linguaxe –niveis  

de intervención por áreas: morfoloxía, sintaxe, 
semántica e pragmática–.

n Patoloxías derivadas de problemas auditivos.

SERVIZO DE REHABILITACIÓN

n Fisioterapia.
n Hidroterapia.
n Equitación terapéutica e hipoterapia.
n Potenciación da psicomotricidade grosa.
n Actividades deportivas.
n Atención ao envellecemento.
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ÁREA DE ATENCIÓN A FAMILIAS

En Amicos somos conscientes de que unha gran parte do noso traballo debe necesariamente estar orientada ao 
apoio, acompañamento e atención das familias que teñen ao seu cargo a persoas con discapacidade intelectual. Re-
sulta fundamentar ofrecerlles os recursos e coñecementos necesarios para afrontar tanto a realidade cotiá como 
outros posibles problemas, dúbidas ou acontecementos concretos. Ao longo do pasado ano, abordáronse desde 
Amicos os seguintes aspectos:

SERVIZO DE ASESORÍA XURÍDICA

O servizo de atención xurídica está a disposición tanto dos nosos usuarios e usuarias como das súas familias e/ou 
titores legais.

OBXECTIVOS

n	 Asesorar e orientar sobre aspectos legais. 
n	 Resolver dúbidas referentes a procedementos legais.

ACTIVIDADES

n	 Atención a consultas e resolución de dúbidas a  
nivel legal...

n	 Información e asesoramento sobre novas lexislativas. 
n	 Asesoramento para cubrir impresos, solicitudes...
n	 Solicitudes relativas á Lei da Dependencia.

SERVIZO DE RESPIRO FAMILIAR

Para avanzar na mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e dos seus familiares, este 
servicio desenvolve accións de información, formación, apoio e alivio ás familias, que favorecen a creación de con-
dicións e actitudes positivas no contorno familiar.

OBXECTIVOS

n	 Orientar ás familias no proceso de educación e 
desenvolvemento do membro con discapacidade 
intelectual.

n	 Prever situacións de desestruturación familiar. 
n	 Prestar servizos de atención temporal a curto prazo 

a persoas con discapacidade  
intelectual, co fin de liberar aos pais e nais e reducir o 
estrés familiar.

ACTIVIDADES

n	 Campamentos

n	 Servizo de canguro
n	 Estadías de respiro en centros e residencias en 

momentos críticos, como poden selo as estadías dos 
proxenitores no hospital, etc.

n	 Xuntanzas con outros familiares.
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ÁREA DE FORMACIÓN

EA nosa entidade entende a formación como un dos ve-
hículos esenciais para acadar a integración en igualda-
de dos nosos usuarios e usuarias. Non só desde accións 
concretas destinadas ás persoas con discapacidade 
intelectual, senón tamén por medio de iniciativas de 

formación continua enfocadas a que os/as nosos/as 
profesionais poidan ampliar os seus coñecementos e 
desenvolver novas actividades. No eido da formación, 
en 2014, cómpre salientar os seguintes fitos:

FORMACIÓN OCUPACIONAL

Amicos promove diversas accións relacionadas coa formación laboral específica, destinada a formar ás persoas 
con discapacidade para que poidan optar a un posto de traballo nun futuro. As actividades desenvolvidas céntran-
se en proporcionarlles os coñecementos básicos para cada unha das ocupacións laborais.

OBXECTIVOS

n	 Adquirir habilidades e destrezas necesarias para a 
realización dun traballo normalizado.

n	 Aprender os fundamentos básicos da disciplina 
laboral.

 

n	 Adquirir normas básicas de seguridade e hixiene no 
traballo.

n	 Potenciar a comunicación e cooperación cos 
compañeiros e compañeiras.

ACTIVIDADES

n	 Curso de agricultura ecolóxica.

n	 Curso de manipulador/a de alimentos.
n	 Curso de informática.

 

n	 Curso de alfabetización.
n	 Operario auxiliar en tratamentos selvícolas.

FORMACIÓN INTERNA

O proceso de formación continua dos nosos traballadores e traballadoras mellora a calidade do servizo ofertado, dan-
do a oportunidade tanto a usuarios coma a profesionais de ampliar coñecementos e desenvolver novas actividades.

OBXECTIVOS

n	 Dotar aos profesionais das ferramentas necesarias 
para desenvolver o seu traballo cos máximos niveis 
de calidade.

 

n	 Mellorar a formación dos nosos profesionais.

ACTIVIDADES

n	 Psicoestimulación en persoas con discapacidade.

n	 Primeiros aucilios e extinción de incendios.
n	 Introducción á calidade.
n	 Rehabilitación e fisioterapia en persoas con 

discapacidade.

 

n	 Comunicación alternativa: PECS, LSE.
n	 Educacion ambiental no tempo libre.
n	 Educación sexual para persoas con discapacidade.
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ÁREA DE LECER

O lecer constitúe outra das pezas fundamentais para 
incrementar a calidade de vida das persoas con dis-
capacidade intelectual e das súas familias. Coñece-
dores desta realidade, desde Amicos traballamos ac-
tivamente para conformar unha ampla oferta de ocio, 
tanto para os nosos usuarios e usuarias como para as 
persoas do seu contorno máis próximo. Un completo 
programa de actividades, por semana e fin de semana, 
destinadas a enriquecer a vida das persoas con disca-
pacidade intelectual, e de mellorar os seus estados 
anímico e físico, mediante a práctica de diversas dis-
ciplinas deportivas.

ACTIVIDADES DE OCIO

Aprender a disfrutar o tempo de ocio resulta funda-
mental na sociedade actual, rexida polo estrés e o 
traballo. As persoas con discapacidade intelectual non 
constitúen unha excepción a esta realidade, xa que 
tamén precisan dispoñer dun tempo para gozar coas 
actividades que máis lles agradan.

OBXECTIVOS

n	 Descansar, divertirse e romper a rutina da vida 
habitual.

n	 Dar a coñecer formas alternativas e atractivas para 
gozar do tempo libre.

 

n	 Fomentar o coñecemento e disfrute de lugares novos, así 
como de costumes diferentes aos propios.

n	 Potenciar a participación das persoas con 
discapacidade nas actividades lúdicas que ofrece a 
sociedade.

ACTIVIDADES

	n	 Grupo de teatro.
n	 Saídas e visitas culturais: monumentos da zona 

–dolmes, castros…–, museos, Casa das Ciencias, 
catedrais…

 

n	 Actividades medioambientais: excursións, sendas de 
montaña e costeiras, praia, piscinas naturais, termas, 
acuario, zoo, á neve, parques naturais, romarías 
populares, programa de voluntariado nas Illas 
Atlánticas…

n	 Participación en actividades comunitarias: festas 
populares, cafetarías, cine, magosto, San Xoán, circo, 
fútbol, cabalgata de Reis, entroido, teatro…

Visita á casa de Rosalía de Castro  
en Padrón
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ADEMAIS…

SERVIZO DE COMEDOR

O servizo de comedor ofrecido por Amicos debe entenderse como un complemento máis do labor desenvolvido 
pola entidade. Así, por medio dunha actividade cotiá, foméntanse os hábitos e as actitudes saudables dos no-
sos usuarios e usuarias con respecto á nutrición, e garántese unha dieta sana e equilibrada. O servizo conta coa 
colaboración dunha dietista encargada de elaborar os menús personalizados para aqueles casos que precisen 
de dietas especiais.

SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO

A nosa entidade dispón dunha frota conformada por un total de dez vehículos adaptados –un minibús e doce 
furgonetas–, cinco dos cales contan con adaptación para o traslado de persoas con mobilidade reducida. A tra-
vés deste servizo de transporte, Amicos facilita o desprazamento dos seus usuarios e usuarias desde os seus 
respectivos domicilios ata a sede da asociación, e viceversa.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Adquirir hábitos esencias de mellora do estado físi-
co resulta esencial nas persoas con discapacidade, 
xa que deste xeito mellorará o seu autoconcepto e 
autoestima, o que repercutirá favorablemente na 
súa integración.

OBXECTIVOS

n	 Evitar o sedentarismo.
n	 Mellorar o estado físico das persoas con 

discapacidade. 
n	 Reducir o estrés.

ACTIVIDADES

n	 Natación.
n	 Rotas de camiñadas.
n	 Xogos pre-deportivos.
n	 Fútbol-sala. 
n	 Baloncesto. 
n	 Atletismo.
n	 Petanca.
n	 Deportes alternativos: actividades con quads, bolos, 

canoas, tiro con arco...
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PROXECTOSSala de estimulación psicomotriz



AMPLIACIÓN DA UNIDADE  
DE ATENCIÓN TEMPERÁ

Atendendo á gran demanda de atención que presentan 
os nenos e nenas con parálise cerebral e TEA (trastor-
nos do espectro autista), a Asociación AMICOS decidiu 
apostar pola posta en marcha dunha unidade comarcal 
de atención temperá para nenos e nenas con este tipo de 
discapacidades.

A posta en marcha desta unidade vén dar resposta a unha 
das meirandes demandas por parte dos pais de nenos e 
nenas con pluridiscapacidade, sector con gran necesida-
de na comarca. Así pois, a gran aceptación deste servizo 
fai necesario a súa ampliación, tanto no referente ao hora-
rio de atención, como no número de especialistas. 

Cabe destacar a importancia de que a unidade de atención 
temperá da entidade está autorizada e inscrita no Rexis-
tro Unificado de Servizos Sociais, formando así parte de 
rede pública de servizos sociais de atención temperá.

POSTA EN MARCHA DO CENTRO 
PRELABORAL E FORMACIÓN PARA  
O EMPREGO

As persoas con discapacidade intelectual necesitan de 
diferentes apoios para acceder a un emprego normaliza-
do, a formación, igual que no resto de persoas é un punto 
clave para acadar o éxito na inclusión laboral. Así pois, a 
posta en funcionamento do centro prelaboral e de for-
mación para o emprego da Asociación Amicos vese como 
algo fundamental nesta loita da integración laboral.

Coa formación prelaboral preténdese proporcionar coñe-
cementos e habilidades xerais que melloren a empreabi-
lidade das persoas con discapacidade intelectual (HHSS, 
manexo do euro, educación vial, búsqueda de emprego, 
coñecementos sobre o mercado de traballo…).

A través da formación para o emprego ocupacional rea-
lizarase formación vinculada a ocupacións concretas, in-
tentando adecuar a cualificación profesional das persoas 
con discapcidade intelectual ás demandas do mercado. 
Trátase básicamente de aprender un oficio.

Estas acción formativas adaptadas ás necesidades e ca-
racterísticas deste colectivo aumentarán as súas posibili-
dades de iniciar unha vida laboral normalizada.

Centro prelaboral
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ASOCIACIÓNS  
COLABORADORAS

Un grupo de usuarios e usuarias de 
Amicos, a piques de desputar un partido 
de fútbol sala
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INTEGRADOS

INTEGRADOS é unha asociación multidisciplinar constituída por mozos e mozas traballadores/as, persoas con 
discapacidade intelectual, familiares e amigos destas persoas con capacidades psíquicas reducidas. O seu prin-
cipal labor pasa por conseguir que as persoas con discapacidade intelectual poidan aprender a gozar do seu tem-
po libre mediante o deporte, a cultura e a promoción da saúde, mellorando deste xeito a súa calidade de vida.

De seguido sinálanse as metas e actividades desenvolvidas pola Asociación Integrados ao longo do ano que vén 
de rematar:

OBXECTIVOS

n	 Apoiar, asesorar, promocionar e prestar atención e 
seguimento ás persoas con capacidades psíquicas 
reducidas.

n	 Asesorar e prestar apoio legal, administrativo e 
psicolóxico ás familias das persoas con capacidades 
psíquicas reducidas.

n	 Dinamizar o colectivo de persoas con capacidades 
psíquicas reducidas –centrándose especialmente nas 
máis novas– mediante a realización de actividades 
culturais, sociais, medioambientais, deportivas e de 
promoción da saúde.

 

n	 Facilitar que sexan os máis novos quen participen 
e fomenten todo tipo de actividades que faciliten 
a integración e normalización das persoas con 
capacidade psíquicas reducidas no seu contorno 
social e nas actividades habituais que realiza a 
poboación.

n	 Organizar actividades encamiñadas ao 
desenvolvemento da cultura, lecer e deporte para os 
nenos, mozos e adultos, autoxestionadas e deseñadas 
pola poboación mais nova, tal e como se recolle nas 
directrices europeas de acción xuvenil.

ACTIVIDADES

	n	 Actividades de reforzo formativo e educativo:
• Actividades de reforzo a través das tecnoloxías  

da información e da comunicación.
• Actividades de reforzo “Aprende Xogando”.

n	 Actividades de rehabilitación:
• Hidroterapia.
• Terapia ecuestre e hipoterapia.
• Deporte e actividade física.

n	 Actividades deportivas:
• Natación.
• Fútbol sala.
• Baloncesto.
• Atletismo.
• Rotas de camiñadas.
• Xogos pre-deportivos.
• Deportes alternativos: actividades con karts, 

actividades con quads, tiro con arco, bolos, 
piragüismo.

n	 Actividades culturais:
• Grupo de teatro INTEGRADOS.
• Obradoiros culturais.
• Participación nas festas tradicionais.
• Ir ao cine, teatro…
• Realización de visitas a museos, monumentos, 

restos históricos…

 

• Actividades de educación en valores.
• Saídas culturais e visitas guiadas por Galicia co fin 

de facera os usuarios e usuarias coñecedores/as 
da riqueza do noso país.

• Actividades de encontro con outras asociacións.

n	 Actividades de ocio e tempo libre:
• Campamentos.
• Saír de festa, ir á discoteca, pub, cafetarías.
• Pasear.
• Asistir a concertos.
• Relaxarse: balneario, termas…

n	 Actividades medioambientais:
• Visitas a lugares protexidos e de interese 

paisaxístico e ambiental de gran relevancia.
• Promoción de actividades vencelladas ao 

medioambente.
• Participación en actividades de hipoterapia. 

n	 Actividades medioambientais: excursións, sendas de 
montaña e costeiras, praia, piscinas naturais, termas, 
acuario, zoo, á neve, parques naturais, romarías 
populares, programa de voluntariado nas Illas 
Atlánticas…

n	 Participación en actividades comunitarias: festas 
populares, cafetarías, cine, magosto, San Xoán, circo, 
fútbol, cabalgata de Reis, entroido, teatro…
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FUNDACIÓN AMICOS

A fundación AMICOS nace coa finalidade de tutelar e protexer ás persoas con discapacidade orfas ou en situa-
ción de desprotección. Esta organización de carácter non gubernamental, sen ánimo de lucro, créase no ano 
2006 e conta con personalidade xurídica propia e plena capacidade para obrar.

Ao longo de 2014, a Fundación Amicos asumiu a tutela de varias persoas, que por diversas causas non contan cun 
familiar ou persoa cercana que poida exercer esta labor.

ACTIVIDADES

n	 	Servizo tutelar.
n	 Servizo de curatela.

n	 Servizo de asesoría xurídica. 
n	 Servizo de atención a familias.
n	 Servizo de emprego.

OBXECTIVOS

n	 Potenciar e promocionar as persoas con 
discapacidade.

n	 Mellorar a calidade de vida das persoas con 
discapacidade e das súas familias.

n	 Organizar, patrocinar ou fomentar a creación 
de centros de asistencia, centros ocupacionais, 
centros educativos, obradoiros de aprendizaxe e 
de formación ocupacional, unidades de atención 
temperá.

n	 Promover a integración laboral das persoas con 
discapacidade.

n	 Tutela e curatela de persoas con discapacidade e 
maiores que queden orfas ou desamparadas.





CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AMICOS 
Unidade de Rehabilitación Avanzada
Centro Residencial
Centro de Día
Centro Ocupacional
Centro de Formación Prelaboral
Comoxo s/n, 15938 Boiro
T 981 865 716 - 981 845 575

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL AMICOS 
Unidade de Atención de Autismo
Unidade de Atención Especializada
Unidade de Atención Temperá
Rúa Gándara 44, Oleiros, 15993 Ribeira
T 981 865 590

info@amicos.org  www.amicos.org




