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Neste documento pretendemos facer un breve resumo das 

actuacións máis importantes, levadas a cabo ao longo do ano 

na Asociación ASPAS e os seus centros e servizos, para o coñe-

cemento xeral. 

Estrutúrase en once apartados, dos que seis de eles 

(Centro Ocupacional, Vivendas San Marcos, Unidade de Aten-

ción Persoalizada, Centro Residencial “Juán Vidán Torres”, 

Servizos de Familias, e Servizo de Lecer, Deportes e Programa 

de Voluntariado) recollen as actividades máis destacables por 

centros e servizos. O apartado sexto fai referencia aos investi-

mentos realizados no ano e que non están recollidos en aparta-

dos específicos; o oitavo recolle datos sobre a formación dos 

profesionais e voluntarios; o noveno informa  da actividade de 

Aspas Emprego, o décimo dinos con que equipo humano conta-

mos para a prestación do servizo, e no derradeiro apartado re-

cóllense os colaboradores habituais e agradecementos. 

A Asociación ASPAS prestou, no ano 2015, distintos servi-

zos a 121 persoas con discapacidade intelectual e ás súas fa-

milias. O número de socios é 158. 

Iniciouse as obras de adaptación á normativa do centro 

Juán Vidán Torres co fin de conseguir o permiso de “Inicio de 

Actividades” definitivo. 

No centro de San Marcos tamén se fixeron melloras, e dis-

poñemos de unha nova sala de xuntas.  

No 2015 tivemos 9 visitas organizadas de distintos cole-

xios e centros de formación (E.S.O., Formación Profesional, 

etc). En total pasaron polas nosas instalacións máis de 242 

persoas.   
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CENTRO OCUPACIONAL 

Taller de Mantemento 

1. TALLERES 

Centro Ocupacional 

Taller de Cestería 

Taller de Cerámica 

Taller de Manipulado 

Taller de Xardinería e Horticultura 

Taller de Manipulado 

Taller de Cestería 

Taller de Cerámica 

Taller de Mantemento 

Taller de Horticultura 

No ano 2015, con 5 talleres, as actividades que se levaron a 

cabo foron as seguintes: 

Composto por 13 persoas e unha profesional. En el  elabó-

ranse distintos produtos de vimbio para particulares e comercios 

da cidade  

No que participan 12 persoas con unha profesional . Aquí 

confeccionan distintos produtos de cerámica para logo poñer á 

venta. 

Formado por 18 usuarios, coordinados por unha profesional. 

A actividade ó longo do ano foi a de manipulado de elementos  pa-

ra empresas de artes gráficas. 

Con unha participación de 13 persoas con distinta discapa-

cidade intelectual, e dirixidos por 3  profesionais, as actividades 

de este taller van dende mantemento de xardíns propios e exter-

nos, pertencentes a empresas ou particulares, e tamén ó cultivo 

de produtos da horta.  

Este encárgase do mantemento do centro, é dicir, limpeza, 

organización e preparación do comedor, etc .  Está coordinado 

por unha profesional e fórmado por 8 usuarios.  

Ao Centro Ocupacional ASPAS, situado na dirección Santa 

Teresa de Jornet nº19, en San Marcos, asistiron como media 66 

persoas con discapacidade intelectual. O 65 % foron homes e o 

35% mulleres. Todos os usuarios son maiores de 18 anos.  

O Centro Ocupacional ten como obxectivo xeral que median-

te unha atención de tipo habilitador integral, a persoa con disca-

pacidade intelectual, en idade laboral, adquira as destrezas e ha-

bilidades que lles posibiliten superar os obstáculos para acadar 

unha maior integración laboral e social. 

MEMORIA  

2015 
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3. FORMACIÓN DE ADULTOS 

Asisten á aula de formación 85 persoas. Hai  8 grupos esta-

blecidos que asisten a  dúas sesións de 45 minutos á semana. Os 

grupos fixéronse tendo en conta os intereses e necesidades de ca-

da persoa. Son grupos de 9 a 14 persoas.Temos 3 liñas distintas 

de traballo: 

Adquisición e reforzo de destrezas académicas: linguas, mate-

máticas, coñecemento do medio e educación artística.  

Adquisición e afianzamento de habilidades sociais. 

Adquisición de  competencias no manexo das tecnoloxías da 

información e comunicación. 

Tendo en conta a importancia das novas tecnoloxías organi-

zamos unhas charlas informativas coa policía sobre o uso seguro 

das TIC´s. Nas que asistiron 25 persoas. 

Clubs de lectura. 

Dende setembro de 2014 constituímos catro grupos de lectu-

ra atendendo aos diferentes niveis de comprensión lectora e os in-

tereses dos lectores e lectoras. Esta actividade ten moito éxito e 

cada vez hai máis persoas interesadas na lectura. Actualmente 25 

persoas asisten aos clubs de lectura. 

Durante este ano lemos: “La música del viento”, “El misterio  

2. HABILIDADES SOCIAIS 

Para reforzar as actividades de axuste social e persoal desen-

volvidas nos talleres, durante o ano 2015 continuaron os grupo de 

Habilidades Sociais divididos en tres grupos: un de 10, outro de 

11, e outro de 5 persoas. Reúnense periodicamente, coordinados 

pola psicóloga da asociación, para tratar sobre temas que eles 

mesmos propoñen, comentar o que ocorre no seu arredor e mello-

rar as súas maneiras de relacionarse persoalmente.     

Un dos grupos de 
habilidades sociais  

Clase de informática 

Clase de xeografía 

A sociación ASPAS 
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Dentro do horario do centro ocupacional e centro de día, de-

senvólvense as seguintes actividades: 

• De luns a xoves actividades de ximnasia (ximnasio) ata xu-

llo, con 65 usuarios. 

• Os martes a xoves actividade adaptada en medio acuático 

(piscina), asisten 34 usuarios.  

•  Os luns adestramento de atletismo (Pistas de San Lázaro) 

• Os mércores golf adaptado (Aeroclube de Santiago de Com-

postela) para 12 usuarios 

• Os xoves adestramento de fútbol sala e baloncesto (Pavillón 

de Santa Isabel) 

• Os venres actividade psicomotricidade (deporte en seco), 12  

de los marcos desaparecidos”, “El escarabajo de oro”, “El misterio 

del cuarto amarillo” “El agua del Riff”, “Nick” y “La isla del tesoro”.  

En outubro de 2015 comezamos cunha nova iniciativa: a cre-

ación dun club de lectura fácil na Biblioteca Anxel Casal de San-

tiago. 

Nel participaron 5 persoas de Aspas e 3 lectores da bibliote-

ca. 

Asistimos ao II Encontro de Boas Prácticas de Lectura Fácil, 

o 19 e 20 de novembro en Madrid onde expuxemos, xunto a FA-

DEMGA Plena Inclusión Galicia, a nos experiencia cos clubs de 

lectura. 

Como cada ano participamos no concurso de postais de Na-

dal Special Olympics Galicia. 

4 . EDUCACIÓN FÍSICA/PISCINA/ACTIVIDADE FÍSICA 
ADAPTADA/GOLF 

Clube 
de 

lectu-
ra 

fácil 

Volta ciclista 

Natación  

MEMORIA  
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No 2015 tamén se realizou: 

Un curso de sexualidade para usuarios. 

Revisión anual dos Plans Individuais  de Apoio (PIAS).  

O servizo externo de logopedia prestou apoio a 8 persoas. 

O servizo externo de podoloxía atendeu a 33 pacientes en 87 

consultas.  

A fin de ano iniciouse a actividade de teatro con 11 partici-

pantes.  

 

 

 

6. OUTROS 

Elaboráronse unha media de 96 comidas diarias, o que su-

pón un total de 20.352 comidas ao ano que constan dun primeiro 

prato, un segundo prato e sobremesa. Tamén se realizan varias 

comidas especiais (Entroido, San Xoán, Fin de Curso, Magosto e 

Nadal) ás que adoitan asistir, ademais dos usuarios, os volunta-

rios e algún membro da Xunta Directiva. 

A área de cociña está composta por unha 

cociñeira, unha axudante de cociña e dúas 

persoas con discapacidade en apoio dándolle 

servizo ao Centro Ocupacional e á Unidade de 

Atención Persoalizada. 

5. SERVIZO DE COMEDOR 

Equipo de cociña 

usuarios. 

• En Novembro continuo un ano máis o grupo de Fotografía, 

10 usuarios. 

A sociación ASPAS 
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As vivendas de San Marcos danlle un servizo residencial aos 

usuarios do centro ocupacional. Son tres vi-

vendas cunha capacidade máxima de 26 per-

soas, e nas que  no 2015 a ocupación das 

prazas foi das máximas prazas contratadas 

por a administración (24).  

As vivendas funcionan de luns a venres, e nelas preténdese 

fomentar a vida independente no fogar, estando tamén dispoñi-

bles durante os festivos situados por o medio da semana.  

Os residentes colaboran en todas as tarefas do fogar acompa-

ñados por profesionais para prestarlles os apoios precisos. Tamén 

participaron no programa de lecer e deportes. 

Destacamos a participación de persoas voluntarias  en dis-

tintas actividades, como por exemplo: repostaría, manicura, pase-

os por a cidade, grupo de chef, e os martes “ocio e tempo libre”, 

onde se divirten e disfrutan aprendendo a xogar ca Wii, outros xo-

gos e outras actividades  de lecer na comunidade. 

VIVENDAS SAN MARCOS 

Tarefas no fogar 

UNIDADE DE ATENCIÓN PERSOALIZADA 

A Unidade de Atención Persoalizada (U.A.P) é un servizo no 

que participan persoas con grandes necesidades de apoio, en áre-

as moi diversas. Durante o 2015 participaron 18 usuarios,  apoia-

dos por 4 profesionais. 

O obxectivo xeral é  aumentar a autonomía das persoas  nas 

actividades da vida diaria, mellorando así a súa calidade de vida. 

Cada persoa ten un Plan Individual de Apoios (PIA), que se 

revisou durante este 2015  unha vez. 

U.A.P.  

MEMORIA  

2015 
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O traballo céntrase en 8 áreas: 

Coidado persoal e aseo: Prestamos os apoios que precisa ca-

da usuario en comida, vestido, hixiene, aspecto persoal… 

Novas tecnoloxías: facilitar o acceso e  o manexo de ordena-

dores, Tablet´s, pizarra dixital, videoconsolas (WII)... 

Comunicación: Sistemas alternativos de comunicación para 

facilitar  a comunicación e a interacción social a todos usuarios. 

Apoio conductual: gran parte do traballo se centra en favo-

recer o benestar das persoas, incrementando comportamentos 

adaptativos e minimizando riscos.  

Estimulación cognitiva: sesión de atención, memoria, con-

ceptos básicos, xogos, dinámicas, fichas… 

Habilidades sociais: Fomentamos a  expresión de ideas e 

sentimentos, desexos, preocupacións, facemos accesible a infor-

mación a todos usuarios, traballamos as normas de comporta-

mento e convivencia. 

Vida na comunidade: (programa de utilización dos Pisos de 

Fontiñas) Cando acudimos ós Pisos e facemos salidas utilizamos 

recursos comunitarios (ás veces transporte, supermercados, cen-

tros socioculturais…) 

  Vida no fogar: (programa de utilización dos Pisos de Fonti-

ñas). Limpieza, mantemento, elaboracións de menús, conserva-

ción de alimentos, elaboración de comidas… 

Autocoidado e imaxe: aprendemos hábitos saudables, a la-

varnos, manternos limpos, peitearnos, coidar o noso aspecto… 

Ocio: aprendemos a escoller actividades que nos satisfagan 

para o tempo de lecer (saídas ó teatro, excursións a áreas recreati-

vas, parques, praia, Cambados, viaxe en veleiro…) 

 

Tomando algo 

Programa “vida no 
fogar e na 

comunidade” - Pisos 

Museo da historia 
natural 

Paseo en veleiro 

Traballando no taller 

A sociación ASPAS 
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CENTRO RESIDENCIAL “JUÁN VIDÁN TORRES” 

No ano 2015 a ocupación de prazas foi completa. Os progra-

mas e servizos que a Residencia  ofrece leváronse a cabo con nor-

malidade intentando realizar sempre pequenos cambios para me-

llorar a atención. 

Servizo de ATENCIÓN XERAL :No  2015 levouse a cabo un 

gran cambio no calendario de atención anual, axustando o mes-

mo a que o centro pechase 30 días ó ano. Esto supuxo un gran 

esforzo para nos: unir o calendario laboral do persoal con unha 

maior atención ós Residentes e as súas familias. 

Servizo de ATENCIÓN CONTINUA : 

Os programas de ocio  foron menores que outros anos ó 

dispoñer de unha persoa para realizar as actividades e a non dis-

por da sala de música debido ás reformas.  

Realizáronse os habituais talleres, as festas propias do En-

troido, S. Xoán, Magosto , Nadal e cumpreaños unha vez ó mes 

así como as saídas dos mércores a Santiago. 

Por primera vez invitamos ás familias á festa do Entroido. 

Contamos coa presencia de 6 familias. 

Como actividades extras tivemos no centro festas como “A 

Feira de Abril en Laraño” e “A Vendima” con recollida de uvas, pi-

sado e visita de bodegas, organizado por cada grupo de atención.  

Continuouse cas visitas mensuais ó Refuxio de Bando com-

pletando a actividade coa preparación de papel e cartóns que se 

lle leva ós cans para que non pasen frío. 

A festa de Nadal foi moi especial ó coincidir en ese mes coa 

celebración dos nosos 30 ANOS NA RESIDENCIA. Para os Resi- 

Centro “Juan Vidán 
Torres” 

MEMORIA  

2015 
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dentes ó mellor, unha boa comida. Para o persoal a satisfac-

ción de que intentamos que sean felices. 

En equipamento fixéronse compras de reposición como 

mueble de comedor, escaleiras para armarios, armario para toa-

llas, carro para toallas, cubos para a roupa, chuvasqueiros, botas 

e carretilla para almacéns , cadeiras de rodas para comedor, 

sillóns para control de noite.  

Continúase co servizo de marcado de roupa e perruquería. 

Este último cada vez ten máis demanda pasando de 6 a 16 usua-

rios. 

Servizo de ATENCIÓN Á SALUDE E HIXIENE: 

Seguimos con unha boa saúde na maioría dos internos en 

base ós controis anuais que de forma preventiva se realizan. Este 

ano 2015 coménzouse un plan de revisión Odontolóxica para  os 

Residentes, continuando nos próximos anos. 

Tamén se empezou un plan de mantemento da movilidade 

con bicicleta estática  e funcionou a piscina de forma continua to-

do o ano. 

SERVIZO DE FAMILIAS 

O servizo en familia, contou ata setembro coa mesma 

estructura de traballo que nas anteriores. A partir de outubro 

quedou reducida a unha traballadora soa, 7 horas /día.  

A nivel grupal, continuaron apoiando e coordinando durante 

o ano 2.015. 

  O grupo de autoxestores está composto por 12 persoas, 

que se reúnen quincenalmente para debatir e tratar temas do seu 

interese. 

Este ano, realización de cursos de dereitos e lectura fácil e 

duelo.7 persoas participaron no Encontro Autonómico de  

 

Celebración de festas 
no centro 

Visita ós autoxestores 
de Aspanais, Vigo 

A sociación ASPAS 
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autoxestores. 

O grupo de pais:  integrado por 24 persoas que se reúnen 

unha vez ó mes e tratamos temas do seu interese, que durante o 

ano 2015 adicamos a coñecer os centros e servizos de ASPAS, 

polo que estivemos reunidos cos encargados dos servizos, con 

vivendas, con responsables do centro de atención diurna, ca 

directora do centro residencial Juan Vidán Torres, cos 

responsables da recuperación funcional etc. 

Este ano, continuamos as andainas por máis centros de 

persoas con discapacidade integrados en FADEMGA ,e así  o 

intercambio e visita ao grupo de pais da nosa Asociación  xunto 

co grupo de pais de ASPANAES de Vigo a outros centros,como a 

Fundación Menela e Asociación Juán XXIII. 

Comisión de ocio de familias, comisión formada por 

membros do grupo de pais, que organiza a Convivencia familiar 

Anual da Asociación ASPAS. 

Colaboramos cunha investigación de Coach e 

envellecemento, desde a óptica das familias , dos pais de persoas 

con discapacidade intelectual, na que participarón 8 nais , e que 

levou o recoñecemento de mellor investigación de este ano. 

Charlas de socios: Durante o ano 2.015, continuáronse fa-

cendo charlas a socios, en marzo tivemos as charla de riscos aso-

ciados as novas tecnoloxías  e uso de redes sociais ca colabora-

ción de Inspectora de Policía  Nacional Dona Sonia Rama Martí-

nez. 

Coordinación e acompañamento ó intercambio co colexio de 

Compañía de María , visitas en centro de alumnos de 4º da ESO, 

charlas de autoxestores a alumnos de 1º de bacharelato e taller 

no cole para alumnos de 5º de primaria. 

Solicitudes de información: atendemos  visitas de orientador- 

 

Intercambio co grupo de 
pais de Aspanaex  

Reunión de Grupo de 
Pais 

Festa convivencia 2015 

Comisión de ocio de 
familias 
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res de colexios e institutos, e solicitudes de información  de 

dez visitas e solicitudes de información durante o ano 2015. 

Colaboramos co persoas de prácticas de distintas especiali-

dades na toma de datos para os estudios realizados. 

En actividades coordinadas dende Fademga e Special Olym-

pics GALICIA: 

En novembro. Asistiron a xornadas  de familias 6 persoas. 

En Xullo asistimos 60 persoas  á XIX convivencia familiar 

de persoas con discapacidade intelectual, Special Olympics 

Galicia/Fademga Feaps Galicia, celebrada no Carballiño.  

Ofertouse o servizo de Asesoría Xurídica de FADEMGA, e 

solicitaron dito servicio 4 familias de ASPAS. 

O servicio de Respiro familiar foi solicitado por dúas 

familias que disfrutaron de 10 servizos.  

Na convocatoria de viaxes do IMSERSO, solicitaron viaxar 

25 persoas das que viaxaron 13, que estiveron por Tenerife, 

Santander e Benidorm. 

A nivel individual e familiar, continuouse apoiando as 

persoas atendidas no centro así como as súas familias, sempre 

que o precisaron, por exemplo, visitas hospitalarias, 

acompañamentos en proceso de duelo,etc..As tramitacións e as 

solicitudes dende o centro, como prestacións,  solicitudes de 

libros de familia numerosa, e todas aquelas solicitudes de 

información que foron xurdindo durante o ano.Solicitudes de 

estancias temporais en outros centros. 

A nivel xudicial, realizaronse solicitudes de moficacións da 

capacidade, apoio as familias en rendicións e inventarios de 

contas. 

 

Charla en Compañía de 
María 

Viaxe a Tenerife 

Viaxe a Satander 

A sociación ASPAS 
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SERVIZO DE LECER E DEPORTES  

EQUIPAMENTOS / INVERSIÓNS 

“Mantemos un ano máis 

na área de ocio e 

deportes a actividade de 

Fotografía e Teatro” 

Entroido 

O máis destacable no ano foi o inicio das obras de reformado 

do centro Juán Vidán Torres, necesarios para a concesión defini-

tiva do permiso de Inicio de Actividades.  

Destacamos tamén a adquisición de equipamento por a nova 

Sala de Xuntas no centro de San Marcos, pintado de vivendas co-

munitarias, equipamento de cadeiras para os cuartos, etc.  

Fixéronse melloras de equipamento nos invernadoiros cam-

biando o plástico por policarbonato.  

Estos investimentos e quipamentos foron posible GRAZAS a 

apoios de Fundación Once, Fundación Barrié, Diputación de A 

Coruña e fondos propios.   

O servizo de lecer e deportes de ASPAS ten como finalidade  

facilitar os apoios precisos para o desenvolvemento persoal e    

unha maior integración social das persoas con discapacidade in-

telectual a través do gozo do lecer e do deporte.  

Esta finalidade está orientada a valores como a calidade , a 

comunicación , o traballo en equipo, a autodeterminación , o gozo 

e o pracer, as relación persoais e a confidencialidade .  

O servizo de lecer e deportes funciona actualmente para os  

usuarios do centro ocupacional e da Unidade de Atención Persoa-

lizada, así como para a residencia (Vivendas San Marcos) que de 

forma voluntaria se apuntan a este servizo.  

A través do Programa de Voluntariado préstanselle os apoi-

os precisos ás persoas que utilizan o servizo de lecer e deportes. O 

número de voluntarios participantes no ano 2015 foi de 32. A ac-

tividade que desenvolven é a de acompañar as persoas con disca-

pacidade intelectual en acitividades de lecer e deportes durante o 

ano.  

Invernadoiros 

Obras no centro Juán 
Vidán Torres 

Sala de Xuntas. 
Centro San Marcos 

MEMORIA  
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O número de actividades realizadas no ano 2015 foron as se-

guintes: 

 45 actividades de lecer, cunha media de participación de 12 

persoas con discapacidade e 4 monitores. 

 Apoio Ocio Viviendas: Chef, repostería,manicura, bailes de 

salón animación, saídas. 

 2 campamento de verán por unha parte Boiro con 13 usua-

rios e por outra Arcade con  14 usuarios; para estes dous campa-

mentos contouse cun total de 8 monitores. 

3 viaxes do IMSERSO: Tenerife, Santander, Benidorm . 

 2 viaxe por deporte: O Eixo Atlántico (Matosinhos), Los 

Ángeles (EEUU)  

30 adestramentos de baloncesto, con 8 usuarios. 

30 adestramentos de fútbol, con 13 usuarios. 

30 adestramentos de atletismo, con 7 usuarios. 

A través do programa de voluntariado é posible organizar este 

tipo de actividades, ás que lle dedicaron  4015 horas do seu tem-

po. 

Tamén destacamos a participación en: 

 Xogos Autonómicos de Natación. Vigo 

 Xogos Autonómicos de Fútbol Sala. Carballiño 

 Xogos Autonómicos de baloncesto . Lugo 

 Xogos  Autonómicos de Atletismo. Vilagarcia. 

 Maratón Autonómico urbano. Riveira.  

Campo a través Monforte de Lemos. 

3 Marcha ciclista unificada. Santiago.  

Saída ó museo 

O Eixo Atlántico 

Campeonato de 
natación 

Viaxe a Los Ángeles 

Equipo de baloncesto 
 

Equipo de fútbol 

A sociación ASPAS 
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FORMACIÓN 

Durante o ano 2015, o persoal da asociación participou en 

distintas actividades de formación co fin de reciclarse profesio-

nalmente e mellorar a atención ás persoas con discapacidade in-

telectual da asociación.  

“Ó longo do 
ano o persoal 
da Asociación 
participou en 

distintas 
actividades 

de formación” 

FORMACIÓN HORAS ORGANIZADO POR ASIS 

Como convertir Conflictos en 

Oportunidades 

8 Foro técnico de formación 28 

Curso Básico de Lectura Fácil  12 Fademga Plena Inclusión 3 

Intervención na Atención Socio-

sanitaria en Institucións 

90 FOREM 2 

Intenverción na Atención Hixié-

nico-Alimentaria en Institucións 

79 Xunta de Galicia. Conseller-

ía de Traballo e Benestar 

1 

Apoio na Organización de Inter-

vencións no Ámbito Institucio-

nal  

80 Xunta de Galicia. Conseller-

ía de Traballo e Benestar 

1 

Prevención de Riscos Laborais 2 Servinor 29 

Prevención, Detección e Inter-

vención en Casos de Abuso a 

Persoas con Discapacidade Inte-
lectual 

50 Fundación Carmen Pardo –

Valcarce 

1 

IX Seminario sobre Discapaci-

dade Intelectual e Saúde Mental 

7 Fademga Feaps Galicia 3 

Curso Básico de Formación de 

Directivos 

40 Fademga Feaps Galicia 1 

Sesións informativas  4 Fademga Feaps Galicia 2 

Taller de duelo 4 Fademga Fepas Galicia 2 

Más Social Conecta 32 Fundación Barrié 2 

V Sesión Clínica 7 Fademga 2 

    

MEMORIA  
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ASPAS EMPREGO, S.L. 

En 2005 constituíuse a empresa ASPAS EMPREGO, SL co fin 

de xerar unha alternativa empresarial para crear emprego para as 

persoas con discapacidade da asociación que, por distintas razóns, 

non poidan acceder a un traballo noutra empresa. 

A finais do ano 2005, ASPAS EMPREGO, SL, recibiu a cualifi-

cación de Centro Especial de Emprego pola Xunta de Galicia, o que 

a faculta para acceder a distintos beneficios fiscais e relacionados 

coa normativa sociolaboral. 

As actividades principais da empresa neste momento son a 

xardinería e a fruticultura, destacando o incremento de superficie 

de xardinería que estamos a manter.  

Por unha banda, responsabilizándose do mantemento do Par-

que Municipal de Brandía e, por outra, da explotación dunha finca 

de 4 hectáreas de frutais en Oza (Teo).   

Continúase ca actividade de mantemento e hixiene das insta-

lacións así como o coidado dos animais que hai no Centro de Ra-

zas Equinas Autóctonas de Galicia. 

Por outro lado, púxose en marcha a  actividade de lavandería 

nas instalacións do centro de San Marcos, que da servizo as viven-

das residencias que ten a Asociación en esta localidade, e o centro 

“Juán Vidán Torres”. Este servizo proporciona formación práctica a 

usuarios do centro ocupacional.  

O Centro Especial de Emprego da traballo a 11 persoas con 

discapacidade , incrementándose este número, sobre todo no perí-

odo de recollida de froita.  

 

 

   a
e

spas 
mprego,s.l.

ae

Traballos de poda e 
equipo en explotación 

frutícola. 

Centro Equino de 
Sergude 

Traballos de 
xardinaría no parque  

Brandía 

Equipo de lavandería 

A sociación ASPAS 
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PROFESIONAIS: 

EQUIPO HUMANO - ANO 2015 

 (1)Centro Ocupacional (2) Centro Residencial “Juan Vidán Torres” (3) Uni-
dade de Atención Persoalizada (Centro Asistencial de Día—San Marcos) (4) 

Vivendas San Marcos (5) Profesional da Consellería de Educación en comi-

sión de servizo  (6) Programa de Cooperación Xunta de Galicia. 

CATEGORÍA  Nº  CO

(1)  

C.R.

(2)  

UAP 

(3)  

VSM

(4)  

CEE  

Xerente 1      

Administrativo  2      

Responsable Calidade * 1      

Psicólogo 1      

Traballador Social * 2      

Director C.Residencial 

(Médico) 

1          

Médico-Rehabilitador* 1          

Coidadores *  30        

Mantemento 2      

Lavandaría 3          

Limpeza 4        

Cociña 5        

Persoal de Taller * 7         

Profesor Educación Es-

pecial (5) 

1         

Técnico Deportivo 1         

Fisioterapeuta * (6) 1          

Animadores Sociocultu-

rais * (6) 

2       

Peóns  9          

Persoal en prácticas 8      

TOTAL 82           

MEMORIA  

2015 
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COLABORADORES 

 
 
(1)Centro Ocupacional   (2)Unidade de Atención Persoalizada 

VOLUNTARIOS Nº C.O.(1) U.A.P.(2) 

Clube Lecer e Deportes 35     

TOTAL 35     

VOLUNTARIOS 

O noso máis sincero agradecemento a: 

 Consellería de Política Social (Contrato de Mantemento de 

Centros)  

 Consellería de Economía, Emprego e Industria 

(Programas de Cooperación para contratación de desemprega-

dos) 

  Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

(Convenio formación adultos) 

  Deputación de A Coruña (Equipamentos varios,  repara-

cións no Centro de San Marcos) 

  Fundación Pedro Barrié de la Maza (actividades asociati-

vas, Centro Juán Vidán Torres, Más Social, Conecta, actualiza-

ción da web) 

 Concello de Santiago (actividades asociativas) 

 Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais (Vacacións IM-

SERSO) 

 PLENA INCLUSIÓN (Vacacións…) 

 

A sociación ASPAS 
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 FADEMGA PLENA INCLUSIÓN GALICIA(Familias, Respiro 

Familiar, Emprego…) 

 Special Olympics Galicia (Lecer, Deportes…) 

 AERO CLUB (Actividades deportivas: golf) 

 FUNDACIÓN ONCE (Equipamento e Reparacións no Centro 

Juan Vidán Torres). 

 Fundación José Otero — Carmela Martínez (actividades 

asociativas) 

 Banco de Alimentos  Rías Altas (Donación de víveres) 

E  a todas aquelas persoas e empresas que colaboran habi-

tualmente coa asociación. 

Un agradecemento, moi especial aos voluntarios que dunha 

maneira totalmente desinteresada colaboran coa asociación para 

conseguir unha maior integración social das persoas con discapa-

cidade intelectual.  

Sen a colaboración de todas estas entidades e persoas, o noso 

labor sería imposible de realizar.   

 

 

 

 

Decembro 2015  

 

 

“O noso máis 

sincero 

agradecemento 

a todos os 

voluntarios e 

colaboradores” 

GRAZAS A TOD@S   
 

“A cooperación é a convicción  de que ninguén  pode chegar 

á meta se non chegan todos” 
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Entidades Colaboradoras 

2015 

Séguenos: 

Conéctate a... WEB 
FACEBOOK 
YOU TUBE 

...... 

Páxina Web: 
www.asociacionaspas.org 
 

Facebook: 
www.facebook.com/AsociacionASPAS 
 

Youtube: 
www.youtube.com/channel/UC1iQHrYlslELn1VRDt1-ZEw 

@SPAS 

¡Esperámoste! 


