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1. VISIÓN XERAL
A Asociación de Pais de Persoas con Discapacidade Intelectual de Bergantiños, ASPABER, é unha
Asociación de pais e familiares de persoas con discapacidade intelectual que nace no ano 1976.
É unha asociación aberta e plural, en contínuo proceso de adaptación ante a realidade e as
necesidades das persoas con discapacidade intelectual.

HISTORIA DA ASOCIACIÓN
PERÍODO
1976

1983
1994
1999
2000
2004
2012
2013
2013

FEITOS
A Asociación ASPABER constitúese no ano 1976 sen fins de lucro como resposta a un
grupo de pais que observan un futuro incerto sen centros nin servizos para atender
aos seus fillos e fillas. Inicia os seus primeiros pasos nun local cedido polo Concello de
Carballo nas instalacións do colexio hoxe chamado Fogar.
No ano 1983 iniciase a construcción dun Centro Ocupacional estreando as
instalacións no ano 1986 cun total de 30 usuarios.
A Asociación conta cun total de 60 usuarios e xorde unha nova esixencia, as persoas
que residen lonxe do Centro, para iso constrúese unha miniresidencia que se poñerá
en marcha no ano 1997 con 16 usuarios
Amplíanse as instalacións destinadas a talleres de carpintería e manipulados
Crease o Centro Especial de Emprego ASPABER S.L
O C.E.E preséntase o concurso de Limpeza Viaria do Concello de Carballo onde
consigue a concesión por un período de dez anos.
Concesión de limpeza viaria do Concello de Malpica
Concesión do Punto Limpo e Limpeza Viaria do Concello de A Laracha
Concesión limpeza de colexios de Carballo(Bergantiños, Fogar, Nétoma -Razo),
unitarias e Cra
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN
O ámbito de actuación da Asociación ASPABER é
provincial, abarcando 14 concellos da provincia de A
Coruña.
(A Coruña, Laracha, Arteixo, Cabana, Carballo, Cerceda,
Coristanco, Laxe, Malpica, Ponteceso, Santa Comba,
Tordoia, Val do Dubra e Zas)

ORGANOS DE GOBERNO E PARTICIPACION
Asamblea Xeral
A Asamblea Xeral da Asociación ASPABER reúnese anualmente para debatir e aprobar os temas
de máis relevancia para a Asociación.Tales cuestións, son entre outras, aprobar as contas anuais, a
memoria do exercicio anterior e presuposto anual.
Xunta Directiva
A Xunta Directiva da Asociación ASPABER foi elexida na Asamblea Anual Extraordinaria celebrada
en data 14 de xuño de 2014.
A súa composición é tal e como se reflexa a continuación:

EQUIPO DIRECTIVO:
Directora e Xerente:

Dolores Fernández García
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EQUIPO DE PERSOAL

Nº

OCUPACION

C.OCUP

C.DIA

C.RESI

C.E.E

1
2
1
1
1
1
4

Xerencia
Area Administración
Area de Traballo Social
Area de Informática
Area de Logopedia
Area de Fisioterapia
Area de Axuste Persoal e Social (Psicoloxía e
Pegagoxía)
Area Laboral Ocupacional
Area de Centro de Día
Area de Residencia
Area de Comedor e Llimpeza
Conductor
C.E.E

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

6
4
3
2
1
33

X

X

ORGANIGRAMA DA ENTIDADE
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2. CENTROS E SERVIZOS PRESTADOS

No servizo Centro Ocupacional atendemos a 93 usuarios e trabállanse os seguintes obxetivos:
SERVIZOS
Habilidades académico
funcionais
Coidado Persoal
Utilización recursos
comunitarios
Adaptación vida social e
laboral
Programas
complementarios

OBX .XERAIS

Nº Obx.Relacionados

-Conseguir cumplimentar diferentes documentos
oficiais.
-Coñecemento e manexo dos cartos.
-Conseguir mellorar a lectura comprensiva.
-Interiorizar hábitos relacionados coa hixiene e
imaxen persoal.

156

111

-Adquirir destrezas que permitan desenvolverse
autónomamente na comunidade, máis alá da
residencia habitual.
-Interiorizar hábitos laborais.
-Adquirir destrezas relacionadas coa convivencia.

196
141

-Mellorar a axilidade física (reducir a porcentaxe de
grasa corporal, tonificar o corpo, mellorar o
equilibrio e postura e aumentar a vitalidade e
enerxía).

100

893 obxetivos repartidos en 7 perfiles de traballo
Evaluación OBXETIVOS 2014

Activos
Alcanzados
Abandonados
Total

386
475
5
866

45%
55%
1%
100%
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No servizo de Centro de Día atendemos a 15 usuarios traballando un total de 150 obxetivos repartidos en 7
perfiles de traballo.
SERVIZOS

Habilidades académicofuncionais

Coidado Persoal

Utilización recursos
comunitarios
Adaptación vida social e
laboral
Programas complementarios

Nº
Obx.Relacionados

OBX .XERAIS
-Prestar os apoios que precisen as persoas para
garantir unha correcta hixiene, alimentación,
vestido e demáis actividades instrumentais da
vida diaria.
-Facilitar apoios para o acceso a servizos de
atención sanitaria eficaces e satisfactorios a
través de actividades de entrenamento de
probas relacionadas coas visitas médicas.
-Formar aos usuarios para acceder a lugares e
grupos comunitarios e participar do mesmo
modo que o resto das personas sen
discapacidade.
-Desenvolver actitudes comportamentais e
destrezas manipulativas elementais.
-Mellorar a axilidade física(reducir a porcentaxe
de grasa corporal, tonificar o corpo, mellorar o
equilibrio e postura, e aumentar a vitalidade e
enerxía.

2

86

15

6

19

Evaluación OBXETIVOS 2014

Activos
Alcanzados
Abandonados
Total

Plantexados
66
86
6
158

% consecución
42%
54%
4%
100%
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No Centro Residencial atendemos a 14 usuarios traballando un total de 32 obxetivos repartidos en 3
perfiles de traballo

SERVIZOS

Coidado persoal

Utilización recursos
comunitarios

Adaptación vida social e
laboral

Nº
Obx.Relacionados

OBX .XERAIS
-Conseguir o vestido de prendas de forma
autónoma.
-Adquirir destrezas relacionada coa elaboración de
menús.
-Mellorar as destrezas relacionadas co coidado da
roupa.
-Manter unha conducta socialmente adecuada nas
saídas a unha cafetería.
-Incrementar a participación en actividades non
habituais de ocio na comunidade no 50%.
-Xeneralizar o aprendizaxe de habilidades sociais
relacionadas coa súa convivencia no Fogar.
-Conseguir dirixirse as persoas (compañeiros e
profesionais) mantendo conductas apropiadas.

18

4
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Evaluación OBXETIVOS 2014

Plantexados
Activos
Alcanzados
Abandonados
Total

17
14
3
34

%
consecución
50%
41%
9%
100%
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OBXETIVOS DE CALIDADE POR CENTROS
Dende o ano 2012 e ata abril de 2015 estivemos desenvolvendo un obxetivo de calidade que incide na
mellora da planificación,elaboración, seguemento e avaliación dos plans individuais dos usuarios a través
da implantación dun programa informático que abarca o funcionamento de toda a entidade, +INTEGRA.
As liñas de acción desenvolveronse deste xeito:

Durante o 2014 co motivo de adaptar o Plan de Desenvolvemento Individual aos perfiles plantexados
na nova carteira de Servizos desenvolveronse Programas Complementarios nas Planificacións dos
Centros.

PROGRAMAS EN NÚMEROS
Programa activ. Lúdico-deportivo
Taller cociña básica
Programa participación e inclusión na
comunidade
Programa de Formación para o emprego
Programa Visitas: Escola inclusiva

Nº Usuarios
111
16

Nº Obx.
Vinculados
69
10

Nº Obx.
conseguidos
57
7

66

40

30

14
300

15
2

10
-
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Dentro do C.E.E xeramos condicións laborais para a incorporación das persoas con discapacidade intelectual
a un posto de traballo, levando a cabo cantas accións sexan adecuadas para ofrecer produtos e servizos
competentes e de calidade dentro do mercado aberto en un marco de Economía Social.

ACTIVIDADES AS QUE SE DEDICA O C.E.E:

NOVIDADES 2014: No ano 2014 catro usuarios de Centro Ocupacional promocionaron a C.E.E
Medios técnicos cos que contamos:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

1 Baixo 260 m2 dedicado a oficina e almacén en Carballo
1 Baixo dedicado a oficina e almacén en A Laracha
2 varredoras
15 carros de limpeza
1 furgoneta con remolque
Sopladoras manuais
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As actividades que se realizan dende este servizo son:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Acompañamentos a médicos de familia, probas e especialistas
Elaboración de informes psicolóxicos
Control, supervisión e xestión da medicación
Intervencións presenciais e telefónicas de apoio ás familias
Elaboración de plans de intervención e apoio cos usuarios: plans de modificación de conducta
(economía de fichas, pactos de convivencia, contratos de conducta,manexo de reforzos,..) apoio
conductual positivo, planificación centrada na persoa
Apoio psicolóxico en situación de estrés, ansiedade, duelo
Entrenamento en técnicas de relaxación
Seguemento do estado conductual-emocional dos usuarios
Deseño, aplicación e avaliacón de instrumentos de avaliación psicolóxica
Coordinación do Servizo de Psiquiatría da Entidade

ATENCION PSICOLÓXICA EN
NÚMEROS
Nº Intervencións telefónicas
NºAcompañamentos a médicos e
especialistas
Nº Informes elaborados para
consulta/outras xestións
Nº Intervencións presenciais con
familias
Nº de horas adicadas a xestión da
medicación
Nº de consultas telefónicas a
médicos de familia e especialistas

Centro
Ocupacional
2013
200

2014
216

140

Centro de Día

TOTAL

2013
238

2014
251

2013
438

2014
467

153

50

57

190

210

155

171

65

72

220

243

15

29

12

20

27

49

550

590

225

245

775

835

------

7

------

4

----
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EVALUACION OBXETIVOS 2014
Obx.Atención
Psicolóxica
ACTIVOS
ALCANZADOS
ABANDONADOS
TOTAL

CO

CD

TOTAL

37
51
0
88

8
10
0
18

45
61
0
106

%
Consecución
42%
58%
0%
100%
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Atención psiquiátrica
A través dun convenio co servizo de Saúde Mental, a asociación dispón dun servizo de psiquiatría coa visita dun
profesional unha vez ao mes á entidade, así como a posibilidade de ser atendidos ante calquera urxencia por
teléfono.
O servizo de Psiquiatría traballa dende a prevención para así evitar ingresos en unidades específicas ou visitas
repetidas os servizos de urxencias das distintas dependencias dos complexos hospitalarios por non atopar resposta
nin medicación apropiada nos médicos de familia.

CO
CD
Consultas
CO
C.Saúde

TOTAL

Xa
6
3

Fe
5
3

Ma
5
5

Ab
6
6

Ma
6
5

Xun
6
4

Xull
5
3

Set
9
5

Out
5
2

Nov
3
2

Dec
‐
‐

Total
56
38

4

4

6

4

2

4

2

4

6

3

5

44

13

12

16

16

13

14

10

18

13

8

5

138

Programa de Apoio Activo
No útlimo trimestre do ano 2014 comezamos a poñer en marcha as primeiras liñas de acción deste programa, co
que pretendemos levar a cabo un traballo interdisciplinar entre os profesionais de ASPABER e os profesionais do
Centro de Saúde de Carballo, e lograr así unha maior interacción entre os diferentes profesionais, tanto de atención
primaria como de especialidades.
As accións que se levaron a cabo neste período son:
 Dúas reunión entre os profesionais de Aspaber e os profesionais do Centro de Saúde (Psiquiatría e médico
de familia), para coordinar e deseñar as acción a levar a cabo para iniciar o programa
 Primeiro contacto con Ángel Carracedo, catedrático de Medicina Legal e director do grupo de Medicina
Xenómica da USC, para informarlle acerca deste programa
 Inicio de consultas telefónicas con médicos de familia e especialistas

Reunión coas profesionais do Centro de Saúde
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Programa

Información,
orientación
asesoramento familiar

Indicadores

e

Nº

Atención solicitudes información admisión
Atención chamadas telefónicas (recibidas)
Atención chamadas telefónicas (emitidas)
Das cales:
Avisos
Información e asesoramento
Tramitacións
Relacionado con temas de saúde
Atención familiar no Centro

8
232
540
270
120
19
306
40
1
1

Incapacitacións xudiciais
Asesoramento xurídico
Respiros Familiares
Fademga(Turnos programados)

Xestión de recursos sociais

2
1
1
2
5
1

Dependencia
Xunta de Galicia
Centro Aspaber
Centro Pai Menni(Privado)
Campamento verán Xunta

Acompañamentos

Adultos Sos

Inyectables Enfermería saúde Mental
Inyectables(outros)
Urxencias/Médico/Enfermería
Odontoloxia(Pacientes especiais)
Inem
Banco
Servizo Público Emprego Galicia

97
4
7
3
3
7
2

Visitas domiciliarias
Compras

15
7

SARDIÑADA
XANTAR
NADAL

Nº Familias
participantes
55

Nº Total
participantes
203

89

278
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O servizo de Logopedia acuden un total de 40 usuarios/as do centro.
Este servizo proporciona respostas a patoloxías como:
-

Problemas na comunicación e linguaxe
Alteración no ritmo da fala
Alteracións nas cualidades da voz
Deficits na audición
Problemas na deglución

OBXETIVOS 2014
Introducir particulas de forma correcta
nunha frase sinxela
Mellorar a pronunciación dos fonemas
Reducción do ritmo da fala e do número
de bloqueos
Xeneralizar o uso dos saac (iriscom e
springboard)
Reeducación da voz
Entrenamento e estimulación de funcións
auditivas
Toma de conciencia da dieta e
introducción de novos alimentos
Mellorar problemas de deglución
(mellorar o acto do paso do bolo
alimenticio)
Fomentar autonomia á hora de comer e
preparación do plato
Previr atragantamentos mediante
adaptación do menu
Estimular os órganos que interveñen na
deglución , por unha glosectomia parcial
Petición do menú de forma oral
Fomentar a relaxación mediante un
programa especifico
Fomentar a comunicación en outros
entornos e con outras persoas , mediante
saídas a comunidade
Iniciar a aprendizaxe de signos mediante
o sistema Benson-Schaeffer

Nº USUARIOS
2
7

Ademáis de prestar a atención individual na aula
específica de logopedia. Tamén presta apoio e
dá instruccións as profesionais de centro de día
elaborando os obxetivos do P.D.I e facendo
material específico para traballar con eles/as na
propia aula (15 usuarios/as).

3
1
2
4
3
1
6
1

Os obxetivos de deglución traballanse no propio
comedor, seguindo un programa específico e
atendendo os obxetivos individuais de cada
usuario/a.

Mediante pequenas saídas en grupo unha vez
por semana, e seguindo o programa de saídas a
comunidade traballanse os obxetivos do P.D.I
de comunicación en diferentes entornos e con
diferentes persoas , fomentando que se
produzca deste xeito,
un intercambio
comunicativo de forma real e fóra dun ambiente
familiar.

1
3
3
Total de
usuarios/as que
acuden a
logopedia

Tamén se realizan acompañamentos para a
revisión e seguimento de audífonos en centros
especializados, ademáis de facelo dende o
propio servizo.

5
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O servizo de Fisioterapia acuden un total de 43 usuarios, dos cales 7 pertencen ó Centro de Día e 36 ó Centro
Ocupacional. Realízase unha abordaxe tanto inidividual como grupal, dependendo das necesidades de cada
usuario. Estase a revisar historiais de fisioterapia e plantexar un cambio de obxetivos e actividades.

OBXETIVOS 2014
Normalizar índice de masa corporal
Incrementar os niveis de actividade física
Evitar episodios recurrentes de dor de espalda
Manter/Incrementar recorrido articular
Evitar evolución das retraccións
Mellorar as destrezas motoras
Mellorar o equilibrio
Mellorar a coordinación
Normalizar o tono muscular e acortamientos
musculares
Estimular o tránsito intestinal
Permeabilizar vías aéreas
Manter a función respiratoria
Evitar evolución da hipertensión venosas en membros
inferiores

Nº
Usuarios
23
25
3
17
7
6
8
5
4
2
2
2
1

Outras actividades que se levan a cabo dende este servizo son:
9
9
9
9
9
9
9
9

Control de peso mensual en usuarios de fisioterapia grupal
Seguemento e tratamento de afeccións respiratorias e cardiovasculares
Seguemento da aparición de úlceras e toma das medidas pertinentes
Seguemento e tratamento de lesións osteorticulares e musculares nos que estea indicada a fisioterapia
Realización de cambios posturais en usuarios con cadeira de rodas
Curso de cambios posturais
Rehabilitacón en piscina
Asesoramento, seguemento e acompañamento a Oza dos usuarios que precisen servizo
médico/ortopédico (usuarios de cadeiras de rodas e calzado ortopédico)
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Dende o servizo de logopedia lévase a
cabo o programa de Deglución.
Obxetivos:
-

-

-

-

1 TURNO COMEDOR
Centro de Día

Usuarios con gran
número de
apoios.Necesitan de
atención individual e
preparación do prato
Apoio e adquisición de
hábitos
Obxetivos individuais,
marcados no PDI
Obxetivos específicos de:
Seguimento e toma de
conciencia das dietas
Aprendizaxe do uso de
utensilios
Potenciar a autonomía
Pedir a comida de forma
verbal
Elección do prato
Introducir novos alimentos
na dieta
Apoio para a preparación
de prato, por problemas de
motricidade

16
usuarios

Horario: 12h45
Deseñar un programa específico para
cada usuario en función das súas
necesidades
2 TURNO COMEDOR
Estimular os órganos que interveñen na
deglución (mediante estimulación e
HORARIO:13H00
entrenamento dos órganos implicados
na deglución)
Autoconcienciar aos usuarios de dieta
dos alimentos que non deben tomar
Usar correctamente os utensilios para
comer (aprendizaxe do preparado do
prato)
Potenciar que o usuario coma con
menos apoios posibles (autonomía)
Favorecer unha postura correcta á hora
de inxerir tanto a comida como a bebida
3 TURNO COMEDOR
Elexir o menú de forma verbal, sinalada
CENTRO
por xestos, según gustos
OCUPACIONAL
Comer de forma pausada e calmada
Hora:13h15
Evitar conductas inadecuadas que
interfiran nunha correcta deglución
Identificar aqueles usuarios con maior risco de atragantamento
Preparar a comida e supervisar a aqueles usuarios con algún tipo de patoloxía
Actuar seguindo o protocolo de atragantamento

11
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No ano 2014 o servizo transporte adaptado 065 deixa de funcionar e vense afectados un total de 17 usuarios
,motivo polo cal ASPABER ten que restructurar e
incorporar novas liñas de transporte:
¾ Incrementando nova liña de Autos Queijeiro
Carballo –Tordoia
¾ Modificación da liña de Autos Queijeiro Ruta
Laxe
¾ Modificación da liña de Autos Queijeiro Ruta A
Laracha
¾ Incorporación do servizo de Taxi
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E segue mantendo os medios de transporte que dispón a Asociación en liñas próximas.

DATA
03/05/2014
05/07/2014
14 o 19 xullo
8 o 13 set
05/04/2014
14/10/2014
29/11/2014
23/11/2014

ACTIVIDADE
Festa na honra a San Benito Menni
Betanzos
Etapa fin de Camiño de Santiago
Campamento Portonovo
Campamento Baiona
Noite efervescente
Teatro Aspamite
Expo canina A Laracha
Xogos de Mesa Betanzos
Curso fotografía

PARTICIPANTES

ACOMPAÑANTES

15

3

21
31
17
15
7
14
22
4

4
6prof+4vol
3
3
2
3
6
1

Os obxetivos a conseguir son os seguintes:
¾ Aumentar a satisfacción das necesidades individuais dos nosos usuarios
¾ Mellorar a axilidade física (reducir a porcentaxe de grasa corporal, tonificar o corpo, mellorar o
equilibrio e postura e aumentar a vitalidade e a enerxia
¾ Promover a realización das actividades en contornos comunitarios (piscina, pavillón municipal, club
de padel,..)
¾ Favorecer a inclusión na comunidade a través de saídas a entornos naturais e culturais.
DIAS

Actividade

Luns

Piscina

Mércores
Xoves

Ximnasia mantemento
Pádel

Venres

Baloncesto

Venres

Baile”Ritmos Latinos”

Participantes
51
70
29
29
77

Monitores
5 monitores contratados
4 profesionais
1 monitora
1 monitora
2 acompañantes
3 monitores Xiria Basket
1 acompañante
1 profesor
1 acompañante
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3-VISITAS E ENTREVISTAS





Participación en programa de Radio en colaboración coa Empresa Urbaser de recollida de residuos
Entrevista conJusto de Benito Basanta secretario da Consellería de Medio Ambiente para a
agilización do Plan Especial Urbanístico
Reunión co Centro APEM, para unha posible colaboración con APEM de cara a realización dun
transporte conxunto
Asistencia o Parlamento invitados pola Formación Política PSG, o debate” Políticas Sociais en
Galicia

4-ACCIONS FORMATIVAS O PERSOAL ANO 2014
ACCIONS FORMATIVAS
Data
06/03/2014
25/04/2014
Ata
30/05/2014
06/2014
28/07/2014
29/07/2014
01/09/2014
02/09/2014
10/2014
22/10/2014
22/10/2014
11/2014
2/12/2014
5/12/2014
23/12/2014

DENOMINACION DO CURSO
Formación específica no posto de Traballo (MC Mutual)
Xestión de sistemas de información e arquivo

Nº ASISTENTES
4
1

Alternativas á contención en PCDI
Intervención positiva ante problemas de comportamento

4

Etica na intervención en PCDI
+ Integra
3ª Sesión clínica de saúde mental e discapacidad intelectual
Foro mais social empresa
Copago da Lei de Dependencia
VII Seminario sobre Discapacidade Intelectual e Saúde Mental
Primeiros auxilios

21
6
2
1

Curso Afectivo-Sexual para PCDI

22

5

2
16

5 -ACTIVIDADES RESEÑADAS ANO 2014
ABRIL
-Participación na noite efervescente cun total de 15 usuarios
-Entrevista con Carmen Calviño, acompañando a Asociación Aloumiños para una
posible colaboración das dúas entidades
-Reunión con AGAT(Asociación Galega de Atención Temperá)
-Entrevista con Jorge Barros Consellería de Traballo, para tratar acerca dos novos
contratos do Centro Especial de Emprego
-Participación nas xornadas de información e orientación sobre a oferta educativa
en colaboración co Instituto Parga Pondal de Carballo

MAIO
-Participación no vídeo “Happy Carballo”
-Entrevista de Carmen Orgeira para a posible posta en marcha dunha unidade de
atención temperá
-Asistencia a unha exposición de material policial no Forum de Carballo invitados pola guardia civil
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XUÑO
-Asistencia de 25 usuarios á representación dunha obra de teatro da Compañía Blanca Marsillach na casa da
Cultura de Melide

XULLO
-Participación na Xornada de Cooperativas, sostenibilidade e innovación social organizado pola Consellería de
Traballo

SETEMBRO
-Participación na charla informativa na escola EFA Fonteboa para 40 alumnos acerca da Asociación ASPABER

OUTUBRO
-Participación na sesión fotográfica cun total de 8 usuarios invitados pola Biblioteca de Carballo, para formar parte
dos murais que van expoñer
-Encontro para acadar melloras acerca dos servizos de Psiquiatría,no que participaron o psiquiatra Juan Carlos Díaz
del Valle e a Doctora Eva Fontela e un equipo de profesionais de ASPABER.

NOVEMBRO
-Participación e Asistencia Asamblea Xeral de AEDIS
-Nombramento de Dolores Fernández García, como membro da comisión de empleo de AEDIS
-Participación na Feira de Asociacións de Carballo

6-SAIMOS EN PRENSA
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