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1 PRESENTACIÓN 
 

Dende o Equipo Educativo do Centro de Día de Atención ao Menor Alborada, 

entendemos a Memoria Anual como o documento no que se describen e avalían 

tódalas actuacións que se realizaron durante o ano anterior, neste caso o 2020, 

proporcionando unha visión de conxunto do servizo que se presta ás persoas 

destinatarias, co obxectivo de que este se vaia adaptando progresivamente ás súas 

necesidades. 

Asemade, a Memoria Anual debe facilitar unha retroalimentación cos documentos 

técnicos do centro (Proxecto educativo, Regulamento de Réxime Interno, Itinerario da 

Intervención Educativa) da poboación atendida e constituír a base para a elaboración da 

Programación Anual do ano 2022. 

 

A MISIÓN DO CENTRO DE DÍA 

A nosa misión é conseguir a incorporación social dos menores con dificultades 

familiares, sociais, académicas e/ou condutuais mediante a participación nun 

programa psicoeducativo, caracterizado por abordar ditos problemas dende un enfoque 

educativo, psicoterapéutico, relacional, socializador, responsabilizador, incorporador e de 

implicación familiar. 

Pretendemos acadar  a nosa misión mediante a participación dos menores e familias 

nunha serie de actividades incluídas nas diferentes áreas do programa psicoeducativo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de Intervención

Desenvolvemento Persoal

Área Familiar

Área Escolar

Área Formativo/laboral

Desenvolvemento 

Sociorrelacional

Ocio e Tempo de Lecer

Área de Saúde
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En canto a colectividade búscase a colaboración con cantos Organismos e Entidades, 

públicas ou privadas, teñan relación coa problemática dos menores, e a nosa misión 

deberá ir encamiñada a participar en campañas de prevención e asesoramento, a 

colaborar en proxectos comunitarios, a elaborar memorias institucionais e a participar en 

actividades  de formación.  

Igualmente, o Centro de Menores Alborada, sigue as directrices que  sinala a normativa 

emitida polos órganos competentes da Xunta de Galicia, en canto á xestión dos  

programas, subprogramas e protocolos de intervención para a atención e/o tratamento de 

menores e adolescentes en conflito, tanto en réxime de reforma como en réxime de 

protección. 

 

VISIÓN DO CENTRO DE MENORES  

A visión que desexamos para o Centro está enfocada cara a satisfacer as necesidades 

dos diferentes usuarios polo que queremos, entre outras cousas, SER:  

- Referentes en Galicia na atención e tratamento de menores en conflito. 

- Considerados como un centro profesional, público, responsábel e innovador. 

- Un centro co que se poida contar para novos retos e proxectos. 

- Áxiles, eficaces e eficientes ante as necesidades detectadas. 

- Referentes na atención integral das condutas disociais e/ou aditivas. 

- Sólidos en criterios de diagnóstico e guías de tratamento para menores en conflito. 

- Colaboradores, compartindo experiencias con outras institucións, organizacións, etc. 

- Colaboradores con proxectos de investigación. 

 

VALORES DO CENTRO DE MENORES  

Os valores nos que nos apoiaremos serán: 

 Transparencia, tanto na xestión, como nas relacións, criterios e actuacións.  

 Empatía, poñerse no lugar das persoas e actuar en beneficio delas.  

 Coherencia, solidariedade, participación co compromiso social e a vontade do 

servizo. 
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 Optimización e xestión eficiente dos recursos asignados, dando contas ante os 

organismos pertinentes. 

 Capacidade de escoita, respecto. 

 Innovación e Investigación, para adaptarse á realidade. 

 Traballo en equipo  dende unha perspectiva multidisciplinar. 

 Eficacia, dar resposta á demanda dos nosos usuarios. 

 Profesionalidade 

 Preparación científico-técnica 

 

 

ORGANIGRAMA 

 

XUNTA DIRECTIVA

DIRECTOR - XERENTE

CONSELLO DE DIRECCIÓN

COORDINADOR

EQUIPO EDUCATIVO

(Persoal específico do Centro de Día)

4 EDUCADORES/AS

(1 Responsable de Reforma)

PROFESOR DE APOIO

PSICÓLOGO

MONITORA

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

PERSOAL DE 

LIMPEZA
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2 DATOS  

XERAIS DA ENTIDADE 
 

A  “Asociación Ciudadana de Lucha contra la droga ALBORADA” comezou a súa 

labor preventiva, asistencial e de incorporación social no campo das drogodependencias 

no ano 1982 coa apertura da Comunidade Terapéutica. Posteriormente creouse a 

Unidade Asistencial, o Centro de Día de Drogodependencias, o Centro de Día de Atención 

ao Menor e o Programa Creative. No ano 2008, nas mesmas instalacións do Centro de 

Día de Atención ao Menor, ponse en funcionamento o Programa de Intervención 

Ambulatoria con Adolescentes en Conflito. 

O feito de pertencer a unha O.N.G. tan ampla, permítelle aos diferentes dispositivos estar 

integrados nunha gran estrutura e beneficiarse e coordinarse  cos diferentes programas da 

Asociación. 
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3 PERFIL DAS PERSOAS 

ATENDIDAS E ACTIVIDADES 
 

3.1  NÚMERO DE MENORES ATENDIDOS 

Durante o ano 2020 atendéronse no Centro de Día de Atención ao Menor Alborada un 

total de VINTE E OITO (28) menores, divididos en vinte e sete (27) menores en Réxime 

de Protección e un (1) en Réxime de Reforma.  

Así mesmo, destes vinte e oito (28) casos, catorce (14) foron novos ingresos no 2020. 

 

Gráfica 1: Ingresos durante o 2019
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3.2 .MOTIVOS DE INGRESO DAS PERSOAS MENORES  

Con respecto as persoas menores usuarias do recurso podemos sinalar que a 

circunstancia principal de ingreso foi, nun 24% por conflito intrafamiliar, un 14% por 

absentismo escolar, un 18% ingresou por mor de problemas no ámbito formativo/laboral e 

familiar, o 36% ingresou no programa para recibir orientación persoal debido a súa 

problemática comportamental, un 4% para o cumprimento de Medidas Xudiciais e, 

finalmente, un 4% debido a outros motivos. 

 

3.3 ÍNDICE DE OCUPACIÓN DO CENTRO DE DÍA 

No referente ao Índice de Ocupación do Centro de Día durante o ano 2020 podemos 

sinalar que o mesma foi un total anual de 86% de ocupación. 
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3.4 CARACTERÍSTICAS XERAIS DOS MENORES ATENDIDOS 
SEXO 

Dos menores atendidos, un 71% eran homes e un 29%  mulleres. 

 
Gráfica 2: Sexo
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IDADE 

A  idade predominante das persoas menores asistentes ao Centro de Día no ano 2020, 

tomando como referencia a idade ao finalizar a estancia ou no seu defecto a que 

cumpriron no propio ano, son os dezasete anos, atopándose neste intervalo dez (10) 

casos.  
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Gráfico 3: Idades 
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LUGAR DE RESIDENCIA 

 

Gráfica 4: Lugar de Residencia
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OUTRAS CULTURAS 

Podemos sinalar que, independentemente do lugar de nacemento e tendo en conta a 

bagaxe cultural do menor e a súa familia, un 18%  amosan influencias ou orixe cultural 

latinoamericana, un 7% magrebí e un 4% romanesa. Por outra banda, un 7% dos usuarios 

pertencian á etnia xitana. 

NIVEL EDUCATIVO 

Tomamos como referente do nivel educativo dos menores asistentes ao Centro de Día os 

estudos que teñen rematados, así un 50% só tiña Estudos Primarios, un 39% o 1º ciclo da 

ESO e somentes un 11% ten rematadas as ensinanzas básicas obrigatorias.  

Pero o feito de ter rematados estes estudos, sobre todo no caso de rapaces e rapazas que 

só teñan Estudos Primarios, non ten porque ser indicativo do nivel educativo real, por 

exemplo podemos sinalar que a un 21% dos asistentes ao Centro de Día poderiamos 

consideralos como analfabetos funcionais. 

 

Estudos rematados 
Número de 

Casos 

Estudos Primarios 14 

1º Ciclo da ESO 11 

ESO 3 
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A nivel informativo achegamos tamén o último curso realizado polos/as menores 

asistentes ao CD, independentemente de que este fora superado ou non.  

Último Curso Realizado 
Número de 
Menores 

6º Primaria 1 

1º ESO /Módulo I ESA 1 

2º ESO /Módulo II ESA 6 

3º ESO/Módulo III ESA 4 

4º ESO/Módulo IV ESA 5 

1º FPB  8 

1º Ciclo Medio 3 

 

3.5 MENORES SEGUNDO O RÉXIME: PROTECCIÓN OU REFORMA 

Como xa indicamos, no ano 2020 atendéronse no Centro de Día un total de vinte e oito 

(28) persoas menores, dos cales vinte e sete (27) menores estiveron en Réxime de 

Protección e un (1) en Réxime de Reforma. 

 

Gráfica 5: Menores en Reforma 
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3.6 ALTAS NO CENTRO DE DÍA 

Houbo un total de quince (15) altas no Centro de Día, das que o 46%  foron altas 

educativas ou por rematar a medida xudicial, 27% abandonaron o programa e o 27% 

restante foron derivados a outras institucións ou programas dependentes da Consellería 

de Política Social: 

 Un á UPA de Aldeas Infantiles SOS Galicia  

 Un ao Sanatorio La Robleda  

 Un a unha Casa de Familia de Aldeas Infantiles SOS Galicia 

 Un ao Centro de Menores Avelino Montero de Pontevedra 

 

27%

27%

46%

Gráfica 6: Motivo de alta
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3.7 ESTANCIA NO CENTRO DE DÍA 

Estes datos elabóranse tendo en conta o tempo de asistencia dos menores que causaron 

alta no ano 2020. Obsérvase que o 13% de tres a seis meses, outro 13% de seis a nove 

meses, un 7% de nove a doce meses, un 54% entre doce e vinte e catro meses e 

finalmente un 14%  máis de dous anos.  

 

Gráfica 7: Estancia no CD
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3.8 NÚCLEO FAMILIAR DE CONVIVENCIA 

Con respecto ao núcleo familiar no que vive o menor diariamente, pareceunos moi 

significativo que o 64% sexa un núcleo monomarental ou en menor medida monoparental. 

Por outra banda o 25% dos menores atendidos no centro  vive con ambos proxenitores.  

Se analizamos o resto dos núcleos de convivencia atopámonos con que somentes un 4% 

vive coa familia extensa e un 7% co que denominamos Familia Nuclear2, é dicir, familias 

formadas pola nai ou o pai e a súa nova parella.  

 
Gráfica 8: Modelos 
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Gráfica 9: Familia 
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Gráfica 10: Familia 
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3.9   . NIVEL SOCIOECONÓMICO DAS FAMILIAS 

NUCLEAR 7 

Pais 7 

FAMILIA EXTENSA 1 

Avoa 1 

MONOMARENTAL 

MONOPARENTAL 
18 

Nai 8 

Pai 3 

Nai e outro familiar 3 

Pai e outro familiar 5 

NUCLEAR2 2 

Nai e parella 2 
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No que se refire ao nivel socioeconómico das familias, un 29% medio-baixo e un 40% 

baixo, doutra banda o 20% un nivel  socioeconómico medio e un 11% a un nivel medio-

alto. 

 

Gráfico 10: Nivel socioeconómico
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3.10 NORMAS DE CONVIVENCIA DAS FAMILIAS 

As propias familias sinalan que un 32% tiñan normas de convivencia tolerantes, un 14% 

excesivamente permisivas, un 18% contraditorias e un 18% normas estritas, sendo estes 

os grupos maioritarios.  

Por outra banda, un 7%  tiñan normas de convivencia normais e un 7% de familias nas 

que non existen normas. E por último, nun 4% de fogares onde as normas serían moi 

severas.  

 
Gráfica 12: Situación 
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3.11 INTERVENCIÓNS 
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 Visitas domiciliarias:  121 

 Entrevistas/visitas fóra do Centro: 24 

 Entrevistas menor /familia:  

- Titorías: 257 

- Interv. Educativas Individuais: 332 

- Interv. Educativas coa Familia:  53 

- Interv. Educativas só coa Familia: 48 

- Intervencións Fin de semana e fora do horario laboral: 67 

 Intervencións Psicolóxicas: 

- Intervencións Psicol. Individuais: 134 

- Intervencións Psicol. coa Familia:  69 

- Intervencións Psicol. só coa Familia: 23 

 Contactos telefónicos menor /familia: 

- Contactos Telefónicos  Menores: 539 

- Contactos Telefónicos  Familias: 928 

 Seguimento Académico: 

- Seguimento Académico Telefónico: 69 

- Seguimento Académico Menor: 146 

- Seguimento Académico Familiar: 28 

- Visita Escolar: 19 

 Informes:  195 realizados 

 Coordinación de recursos: 87 

 Outras:  

- Técnicos: 154 

- Outras: 113 

- Urinoanálises: 34 
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No referente ás intervencións realizadas no ano 2020 sinalar que, debido a crise 

sanitaria derivada da pandemia do COVID-19, o centro permaneceu pechado do 13 de 

marzo ao 25 de maio.  

A pesares deste peche físico das nosas instalación, a actividade do centro de día 

continuou desenvolvéndose coa maior  “normalidade” posible todos os días que durou o 

mesmo. Así, atendéronse a dezasete (17) adolescentes e as súas familias durante este 

período, producíndose un ingreso e dúas altas de adolescentes que tiveron que ser 

derivados a outros recursos por mor de situacións no seo familiar provocadas polo 

confinamento. 

As intervencións realizadas polo equipo psicoeducativo foron de caracter telemático, 

telefónico ou, en menor medida, presencial, principalmente para levar comida ou material 

escolar aos adolescentes e as súas familias. Deste xeito repartíronse cestas básicas de 

alimentos ao 50% das familias usuarias e material escolar ao 80% das persoas menores 

(incluindo pago de bonos de datos telefónicos, préstamo de tablets, ordenadores,...) 

As intervencións no periodo de confinamento foron as seguintes: 

 Visitas domiciliarias: 89 

 Intervencións Educativas Telefónicas Menor: 350 

 Intervencións Psicolóxicas Telefonicas Menor: 65 

 Intervencións Educativas Telefónicas Familia: 280 

 Intervencións Psicolóxicas Telefonicas Familia: 62 

 Contactos con Centros Escolares: 42 

 Contactos Técnicos: 36 

 

Por outra banda sinalar que dende o Equipo Psicoeducativo en todo momento se tomaron 

as medidas hixiénico sanitarias, tanto para as intervencións individuais como grupais, 

elaborando diferentes protocolos de actuación que ampliaban as medidas impostas e 

dotando de mellor seguridade e, a priori, menor risco de contaxio na nosa actividade. 

 

 

 

3.12 SITUACIÓN FORMATIVO LABORAL 
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Con respecto a súa situación formativo/laboral no momento do ingreso no Centro de Día: 

o 54% estaban escolarizados e asistían a clase, o 28% escolarizados e non asistían a 

clase, un 11% desempregados que buscaban traballo e un 7% desempregados que 

non buscaban traballo, a pesares de ser obrigatorio por idade. 

Con respecto aos estudos, ao longo ou ao remate do 2020, os menores asistentes ao 

Centro,  independentemente da súa situación ao ingreso,  cursaron os seguintes: 

ED. PRIMARIA 

 6º Primaria: 1 

ESO/ESA:  

1º ESO/ Módulo I ESA: 1 
2º ESO: 3   
3º ESO/ Módulo III ESA: 4 
4º ESO/ Módulo IV ESA: 4  

 

Ciclo Medio de FP 
 

 Servizos de Restauración: 1 
 Estética e Beleza: 1 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

1º FPB: 

FPB de Instalacións Eléctricas e Mecánicas: 1 
FPB Mantemento de Vehículos: 2 
FPB de Tapizaría e Cortinaxe: 1 
FPB Peiteado e Estética: 1 

2º FPB: 

FPB de Servizos Administrativos: 1  
 

Sinalar que, a raíz do ingreso no Centro, cinco (5) persoas menores foron incluídas no 

Programa Específico de Preparación de Probas por Libre e no 2020 prepararon as 

Probas de Competencias Clave Nivel 2, probas que finalmente se suspenderon debido a 

crise sanitaria da COVID-19. Ademais, e dentro deste Programa, dúas persoas 

presentáronse as Probas de Acceso a Ciclos Medios superandoas unha de elas.  

No Programa de Inserción Laboral ACTIVAJOB, con anterioridade Programa de Busca 

Activa de Emprego (BAE), participaron oito (8) persoas, das que dúas (2) atoparon  

traballo no sector hostaleiro.  

E no Programa de Inserción Laboral para Familias “Activate-Xa” participaron tres (3) 

familias. 
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3.13 CONSUMO DE DROGAS DOS MENORES QUE ESTIVERON NESTE 
ANO NO CENTRO DE DÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos menores atendidos, un 32% non eran consumidores de ningunha das substancias 

sinaladas. 

Casos Atendidos: 28 

Nota:  Estes datos son recoñecidos polas propias persoas menores nas intervencións realizadas con elas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14 PERSOAS MENORES EN RÉXIME DE REFORMA 
 

DIARIO FINS DE SEMANA 

 Habitual Ocasional Habitual Ocasional 

ALCOHOL 7% 7% 36% 11% 

TABACO 57% 11% 14% 4% 

CANNABO 39% 4% 14% 7% 

COCAÍNA --- --- --- 14% 

DROGAS  
DE 

SÍNTESE 

--- --- --- 7% 
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DATOS XERAIS 

- Medidas de medio aberto recibidas: 1 

- Menores afectados: 1 

Nº TOTAL DE MEDIDAS  

(APLICADAS, INICIADAS E REMATADAS) 
 

Iniciadas e 

rematadas 

no ano 

Iniciadas no 

ano e non 

rematadas 

Iniciadas 

antes e 

rematadas 

no ano 

Iniciadas 

antes do 

ano e non 

rematadas 

T
O

T
A

IS
 

Liberdade vixiada C. de Día 
cautelar 

     

Liberdade vixiada con 
Asistencia a C. de Día 

   1 1 

L. vixiada con asistencia a 

CD 2º período 
     

TOTAIS    1 1 

OBRIGAS 

Non houbo obrigas no 2020 

DURACIÓN DAS MEDIDAS 

A única medida desenvolvida este ano tiña unha duración de máis de 12 meses. 

TIPOLOXÍA DOS DELITOS E DAS FALTAS 

 Lesións: 

 Maltrato: 1 

 Total: 1 

 

RECOÑECEMENTO DO MENOR SOBRE OS FEITOS 

No recoñecemento do menor sobre os feitos atopámonos con que a persoa menor 

implicada si recoñece os feitos.  

 

CARACTERÍSTICAS DA COMISIÓN DOS FEITOS 

Os feitos foron realizados en solitario. 
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3.15 PROBLEMÁTICA DOS MENORES 

 

- Historia en Centros de Protección:  46% 

- Historia en Centros de Reforma Xuvenil:  7% 

- Malos tratos do menor á familia: 46% 

- Medidas xudiciais pendentes: 21% 

- Conflitividade relacional: 54%  

- Ambiente marxinal:  39% 

- Absentismo escolar: 39% 

- Abuso de drogas: 39% 

- Hiperactividade /Déficit de Atención: 14%  

- Asistencia Psiquiátrica: 29%  

- Utilización da violencia para resolver conflitos: 50% 

- Vítimas de abusos sexuais: 14% 

- Trastornos ou desordes alimentarias: 11% 

- Drogas na familia: 29% 

- Ausencia de límites: 57% 

- Separación familiar: 79% 

- Abandono pai/nai biolóxico/a: 54% 

- Abandono familiar: 4% 

- Acollemento: 7% 

- Tutela: 11% 

- Anteriormente en garda: 18% 

- Antes no Programa de Intervención Ambulatoria: 29% 

 

 

3.16 PROBLEMÁTICA FAMILIAR 
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- Dificultades económicas: 71% 

- Tratamento psiquiátrico: 46% 

- Falta de colaboración/interese: 32% 

- Abuso de drogas: 21% 

- Conflitividade veciñal: 7% 

- Malos tratos: 36% 

- Conflitividade parella: 60% 

- Discapacidade/ Enfermidade Física: 29% 

- Problemas xudiciais: 14% 

- Ambiente marxinal: 32% 

- Conflitividade relacional: 39% 

- Utilización da violencia para resolver conflitos: 36% 

- Vítimas de abusos sexuais: 7% 

- Irmáns en Centros de Menores: 14% 

- Irmáns que non coñecen: 11% 

 

 

3.17 DIFICULTADES ATOPADAS NO DESENVOLVEMENTO DAS 
ACTUACIÓNS 

 

 Dificultades atopadas:  

- Falta de colaboración do menor:  32% 

- Falta de colaboración dos pais: 11% 

- Varias: 46% 

 Sen dificultades: 11% 

 

 

3.18 ACTIVIDADES E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CENTRO  
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No ano 2020  realizáronse no Centro de Día os seguintes Programas Específicos nos que 

participaron de xeito individual ou grupal: 

- Programa de Habilidades Sociais: 23 usuarios, un 82% do total 

- Programa de Autocontrol Emocional: 16, un 57% 

- Programa de Relaxación: 9, o 32% 

- Programa afectividade, diversidade, sexualidade e xénero: 17 usuarios, un 61% 

- Programa de Educación para a saúde: 

o P. Específico de Hábitos de Hixiene: 17, 61% 

o P. Específico de Hábitos Alimenticios Saudabeis: 17, 61%  

o P. Específico de Prevención de Drogas: 10, 36% 

o P. Específico de Afectividade e Sexualidade: 18, 64% 

-  Programa de Prevención e Intervención no Consumo de Droga: 

o Programa de Mantemento da Abstinencia: 6, 21% 

o Programa de Redución do Consumo: 9, 32% 

o Programa de Redución de Riscos: 9, 32% 

- Programa de Educación Viaria: 12,  

- Programa de Ocio e Tempo de Lecer: 19, 68% 

- Programa de Dias Especiais: 16, 57% 

- Programa de Actividades Plásticas e Creatividade: 9, 32% 

- Programa de Outras Culturas e Realidades Sociais: 14, 50% 

- Programa de Apoio e Reforzo Escolar: 25, 89% 

- Programa de Inserción Laboral ACTIVAJOB: 8, 29% 

- Programa de Inserción Laboral para Familias “Activate Xa”: 3, 11% 

 

 

 

Por outra banda,  e no referente aos programas desenvolvidos polo psicólogo do centro: 
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- Programa de Intervención Psicolóxica: 

o Programa Específico de Desenvolvemento Persoal: 24, 86% 

o Programa E. De Atención a Menores que Usan Drogas: 17, 61% 

o P. Específico de Prevención dos Comportamentos Violentos e 

Fomento das Habilidades Prosociais e do razonamento Moral: 15, 

54% 

o P. E. De Desenvolvemento Sociorrelacional: 23, 82% 

o P. E. Do Área Formativa/Laboral: 22, 79% 

o P. E. Do Área do Ocio e o Tempo de Lecer: 23, 82% 

- Programa de Autocontrol Emocional: 21, 75% 

- Programa de Intervención no Maltrato: 

o Intervención con Persoas Menores que Exercen Maltrato nos seus 

Fogares ou nas súas Relacións Sociais ou de Parella: 7, 25% 

o Prevención e Tratamento para Familias con Prácticas de Diversas 

Formas de Maltrato: 9, 32% 

o Tratamento de Vítimas de Violencia: 2, 7% 

- Programa de Estimulación Neuropsicolóxica e Psicomotriz: 3, 11% 
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3.19 ACTIVIDADES FORA DO CENTRO  

Dende o Equipo Educativo entendemos fundamental a participación dos menores en 

actividades normalizadas fóra do centro, gratificantes e escollidas por eles. A finalidade 

principal é potenciar afeccións e intereses, o cal en moitas ocasións é un traballo a longo 

prazo comezando pola motivación do adolescente, quen non sabe que facer ou non 

manifesta ningunha preferencia. As persoas menores atendidos participaron nas seguintes 

actividades (tendo en conta que algúns participaron en varias e outros en ningunha):   

DEPORTIVAS:  12 

 Ximnasios: 7 

 Balomán: 1 

 Tenis de Mesa: 1 

 Badminton: 1 

 Remo: 1 

 Baloncesto: 1 

ACADÉMICAS:  11 

 Programa Integral de Iniciativa Comunitaria para Persoas en risco ou Situación 

de Exclusión “A punto Teis”: 3 

 Manipulador de Alimentos: 3 

 Curso Ofimática Básica, Máis Emprego, Fundación Juan Soñador:1 

 Curso Camareira Restaurante Bar, Máis Emprego, Fundación Juan Soñador: 1  

 Curso de Inglés: 1 

 Curso de Xaponés: 1 

 Curso Competencias Clave, Academia Octavio: 1 

OUTRAS:  8 

 Clases de piano: 1 

 Clases de Guitarra: 1 

 Clases de baile: 1 

 Robótica: 1 

 Campamento de verán Panxón: 1 

 Campamento Náutico Concello Vigo: 2 

 Campamento Granxa Escola Tomiño: 1 
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3.20 ACTIVIDADES ORGANIZADAS DENDE O CENTRO DE DÍA 

Dentro da multitude de actividades desenvolvidas dentro do Programa de Atención de Día 

(Desenvolvidas no punto 5 desta memoria) gustaríanos resaltar, por unha banda, as visitas 

puntuais de persoas alleas ao recurso en representación propia ou de institucións para 

participar en pequenos obradoiros cos adolescentes. E por outra, as diferentes saídas 

realizadas dentro dos diferentes programas desenvoltos no ano 2021. 

Así, este ano contamos coas visitas de: 

 Яoma, cantante e compositora, que impartiu un obradoiro de musicoterapia. 

 “Asociación Nós Mesmas” as súas representantes impartiron un obradoiro de 

diversidade afectivo sexual. 

 Figueragro, obradoiro de educación ambiental. 

As saídas organizadas dende o Centro clasificámolas en catro tipos dependendo do 

obxectivo que se persiga: 

 Coñecemento dos recursos comunitarios da cidade de Vigo e a súa bisbarra, de 

xeito que os menores coñezan onde acudir cando precisen unha orientación 

determinada (sexual, laboral, tempo libre,...), así como o emprego axeitado de outros 

como bibliotecas, hemerotecas,... 

 Saídas de lecer: a súa finalidade é que coñezan e gocen de diferentes alternativas de 

lecer e tempo libre. 

 Saídas culturais: o obxectivo é achegar aos menores a diferentes recursos culturais, 

así como potenciar a reflexión e o debate sobre diversos temas . 

 Saidas enmarcadas dentro do Programa ActivateJob: Saídas con finalidade de 

amosar realidades profesionais e laborais. 

Neste ano, realizáronse as seguintes saídas: 

COÑECEMENTO DE RECURSOS COMUNITARIOS: 

o Concello de Vigo 

o Casa da Xuventude 

o Biblioteca Central / Hemeroteca 

o Vigosónico 
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o Instalacións deportivas municipais (Ximnasio do Carme, Pavillón das Travesas,   

Pavillón de Beiramar,…) 

o Porto de Vigo 

LECER: 

o Diferentes actividades de lecer en distintas praias da Ría de Vigo(Nerga, Melide, 

Lapamán, Patos, Praia América …) 

o  Praia Fluvial de Mondariz 

o  Actividades deportivas (Tenis, Basket,…) 

o Visitas a Cangas, Baiona, Nigrán, Marín, Soutomaior, Mondariz, Oia, A Guarda, 

Ourense, Bueu, … 

o Surf en Patos 

o Roteiro río Eifonso (Vigo)  

o  Visitas a diferentes Centros Comerciais 

o  Visitas parques de Vigo: O Castro, A Guía, A Riouxa, Castrelos,... 

o Saídas a diferentes cinemas de Vigo 

CULTURAIS: 

o  Museo do Castro de Vigo 

o Xunqueira do Lagares  

o  Pazo Quiñones de León – Castrelos 

o  Museo Liste 

o  MeiRande - Museo de Rande 

o  Museo Marco 

o  Centro de Interpretación do Parque Nacional das Illas Atlánticas 

o  Visitas guiadas ao casco vello de Vigo e Bouzas 

o Citania Sta. Tegra 

o Visita Aras romanas do Monte Facho  

BÚSQUEDA DE EMPREGO: 

o Empresa caixas e embalaxes EMBARBOX 

o Taller mecánico MOTOTEC 
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   3.20     RECURSOS COMUNITARIOS EMPREGADOS  

SEGUIMENTO ESCOLAR 

IES Alvaro Cunqueiro 

IES Teis 

IES Beade 

IES Valadares 

IES Alexandre Bóveda 

IES Carlos Casares 

IES Paralaia 

IES  Castelao 

CIFP Manuel Antonio 

CIFP Valentín Paz Andrade 

EPA Berbés 

CPR San Miguel II 

CPR Mendinho 

CPR Amor de Dios 

Inspección de Educación 

Instituto Galego das Cualificacións 

Acción Laboral 

C.C. Valadares 

Escola Oficial de Idiomas 

BUSCA DE EMPREGO 

Emprego Galicia 

SEPE 

Plan Comunitario de Teis 

Programa Mentor 

ETT´S 

Proxecto TAREA 

Fundación Juan Soñador 

Máis Emprego. Concello de Vigo 

Teranga 

Radio Ecca 

Acción Laboral 

Fundación Laboral da Construción 

Centro de iniciativas de Emprego 

Concello de Vigo 

Cámara de Comercio 
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Secretariado Xitano 

Radio ECCA 

Acción Laboral 

Escola de Hostalería Cidade de Vigo 

Plan Comunitario de Teis 

Juan Soñador. Teranga 

Capitanía Marítima 



 

Perfil das Persoas Atendidas e Actividades 
 

OCIO E TEMPO DE LECER 

Proxecto Verdear 

Conservatorio Mayeusis 

Pavillón de Bouzas 

Pavillón do Carme 

Centro Cívico de Teis 

Escolas Deportivas Municipais 

Escola de Surf  

Campaña Verán Xunta de Galicia 

Museo Etnográfico Liste 

Museo Marco 

Museo do Mar 

Vigozoo 

Meirande 

Ximnasio Simón 

EdamCross 

UTILIZACIÓN DE 

INFRAESTRUTURAS 

Vitrasa 

Casa da Xuventude 

Ximnasio Municipal do Carme 

Piscina Municipal do Carmen 

Aclad Alborada 

RECURSOS SANITARIOS E DE 
SAÚDE                                                                                     

Planificación familiar 

Centro Saúde de Coia 

Querote + 

POVISA 

Hospital Nicolás Peña 

Hospital Álvaro Cunqueiro 

UAD Alborada 

 Clínica Dental Álvarez de Frutos 

 Farmacia Carrascal 

 061 

 Urxencias PAC Vigo 
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OUTROS  

Policía Local 

Policía Autonómica 

Policía Nacional 

UFAM 

Fiscalía Protección 

Servizo de Infancia e Familia 

Cruz Vermella 

UNED 

Universidade de Santiago de 

Compostela 

Correos 

Clube Rachaplumas 

S.O.S. Racismo 

Programa Intervención Familiar 

Servizos Sociais Concello de Vigo 

Nós Mesmas 

Cáritas Diocesana 

Universidade de Vigo 

Yaracan 

UTS Concello de Vigo 
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4 VALORACIÓN DENDE A 

APERTURA DO CENTRO 
ATA O ANO 2020 

 
 

4.1 ÍNDICE DE OCUPACIÓN DO CENTRO DE DÍA 
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ANO 
 

Taxa de Ocupación 

2001 76% 

2002 99% 

2003 88% 

2004 92% 

2005 100% 

2006 100% 

2007 95% 

2008 95% 

2009 98% 

2010 89% 

2011 86% 

2012 82% 

2013 80% 

2014 91% 

2015 90% 

2016 83% 

2017 75% 

2018 89% 

2019 88% 

2020 86% 

Media 
Interanual 

89% 
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4.2 NÚMERO DE MENORES ATENDIDOS 

 
Durante o ano 2020 atendéronse no Centro de Día de Atención ao Menor Alborada un total 

vinte e oito (28) menores, divididos en vinte e sete (27) casos en Protección, un (1) en 

Reforma.  

Así mesmo, destes vinte e oito (28) casos, quince (15) foron novos ingresos no ano 2020. 

52%

48%

Ingresos durante o 2020

Continuaban do ano 2019

Ingresos no 2020

 
 
 

4.3 SEXO 

Sinalar que, durante o ano 2019, continuou sendo maioritaria a porcentaxe de homes fronte 

a de mulleres, tendencia recollida dende a apertura do Centro de Día. Mais é importante 

sinalar que no pasado ano, a porcentaxe de mulleres, un 38%, foi a máis alta dende a 

apertura do centro xunto co ano 2018. 
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Varóns 74% 82% 77% 83% 85% 71% 72% 75% 64% 67% 70% 68% 74% 69% 67% 71% 72% 62% 62% 71% 

Mulleres 26% 18% 23% 17% 15% 29% 28% 25% 36% 33% 30% 32% 26% 31% 33% 29% 28% 38% 38% 29% 
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4.4 IDADES MÁIS SIGNIFICATIVAS 

No  referente   ás   idades   máis  significativas, podemos sinalar, que este ano, a idade tipo 

dos menores  usuarios do Centro de Día é a de 17 anos, cun 35% dos casos. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

* Esta táboa reflexa somentes as 

porcentaxes das idades máis significativas. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

             
IDADE 

ANO 

13 14 15 16 17 

2001 -- -- 31% 31% 38% 

2002 -- 3% -- -- 37% 

2003 -- 15% 34% 17% 10% 

2004 -- 18% 22% 14% 22% 

2005 -- 17% 22% 19% 19% 

2006 -- 2% 12% 32% 20% 

2007 3% 5% 8% 19% 32% 

2008 6% 8% 13% 22% 17% 

2009 -- 5% 14% 18% 33% 

2010 3% 7% 5% 15% 37% 

2011 9% 11% 24% 13% 28% 

2012 11% 22% 27% 31% 3% 

2013 9% 26% 17% 34% 11% 

2014 3% 9% 20% 14% 40% 

2015 -- 14% 17% 33% 33% 

2016 3% 3% 31% 40% 20% 

2017 3% 9% 16% 38% 34% 

2018 -- 8% 15% 23% 51% 

2019 -- 3% 9% 20% 60% 

2020 4% 
(12 anos) 

4% 21% 29% 35% 
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4.5 MODELOS FAMILIARES 

Exceptuando os anos 2002, 2003 e 2010, destaca entre os diferentes modelos familiares a 

familia monomarental ou monoparental, sobresaíndo  entre  estas  dúas a que ten por 

cabeza de familia á nai. Así no ano 2020, do 64% de familias cun único referente adulto, un 

72% correspondía a unidades familiares monomarentais. 
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Modelos  
Familiares 

 
Ano 

Monoparental 

Monomarental 
Nuclear Extensa Nuclear 2 Outros 

2001 46 % 28 % 23 % -- 3 % 

2002 24 % 48 % 24 % -- -- 

2003 28 % 51 % 16 % -- -- 

2004 39 % 29 % 13 % 13 % -- 

2005 42 % 23 % 11 % 9 % 11 % 

2006 31 % 33 % 8 % 18 % 10 % 

2007 47 % 20 % 20 % 8 % 5% 

2008 43% 25% 16% 14% 2% 

2009 35% 32% 5% 14% 14% 

2010 27% 43% 8% 12% 10% 

2011 39% 35% 2% 10% 6% 

2012 39% 22% 19% 10% 10% 

2013 40% 11% 23% 6% 20% 

2014 48% 29% 14% 9% -- 

2015 50% 30% 8% 6% 6% 

2016 46% 29% 11% 14% -- 

2017 53% 25% 13% 9% -- 

2018 60% 10% 15% 15% -- 

2019 44% 29% 15% 12% -- 

2020 64% 25% 4% 7% -- 

Media Interanual 42% 26% 18% 9% 5% 
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4.6 RÉXIME DE ESTANCIA NO CENTRO DE DÍA 

No Centro de Día, hai menores tanto en réxime de protección como de reforma; pero dende 

o ano 2011 unicamente se reservan tres prazas para Liberdades Vixiadas con Asistencia a 

Centro de Día, isto traduciuse estatisticamente na importante diminución do número de 

casos de Reforma levados no Centro de Día. 

Por outra banda, hai que sinalar que, ao  longo do tempo, algúns  rapaces e rapazas que  

inician  en protección, voltan ao centro para cumprir algunha medida xudicial. Con outros, o 

feito de estar no proceso xudicial antes de ter sentencia, fixo que accederan a acudir ao 

programa de Atención de Día, polo que se puido intervir antes. E nalgúns casos as familias 

solicitaron o ingreso en réxime de Protección para seguir traballando as problemáticas do 

menor e da familia despois de ter rematado a medida xudicial. 
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RÉXIME 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Protección 74 % 48 % 48 % 63 % 58 % 49 % 46 %  42% 57% 40% 54% 73% 71% 80% 86% 77% 84% 85% 94% 96% 

Reforma 26 % 52 % 52 % 37 % 42 % 51 % 54 % 58% 43% 60% 46% 27% 29% 20% 14% 23% 16% 15% 6% 4% 
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4.7 MOTIVO DE INGRESO NO CENTRO DE DÍA 

Durante o ano 2020, dentro do réxime de protección,   continúa   o  cambio  da demanda 

principal de ingreso, experimentado durante o 2013, sendo a maioritaria as problemáticas 

comportamentais e de orientación persoal. 

Mais este ano, e a pesares de continuar esta tendencia, hai que sinalar o importante 

crecemento dos ingresos derivados de problemáticas comportamentais no ámbito 

formativo/laboral e familiar. 
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MOTIVO DO INGRESO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Problemas comportamentais no 
ámbito formativo/laboral 

e familiar 
33% 45% 44% 29% 26% 37% 27% 24% 30% 27% 17% 9% 8% 6% 12% 31% 26% 18% 

Conflito intrafamiliar 5% 4% 11% 10% 3% 2% 7% 8% 18% 22% 17% 29% 28% 20% 19% 10% 26% 24% 

Problemas comportamentais e de 
orientación persoal 

16% 13% 2% 3% 10% 11% 11% 12% 13% 13% 29% 37% 42% 48% 53% 36% 30% 36% 

Medida xudicial 37% 38% 43% 54% 54% 45% 43% 48% 28% 27% 29% 20% 14% 23% 16% 15% 6% 4% 

Outros 10% -- -- -- 7% -- 12% 8% 11% 11% 8% 6% 8% 3% -- 8% 12% 18% 
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4.8 ALTAS NO CENTRO DE DÍA 

Obsérvase que, como motivo de saída do Programa de Atención de Día o pasado ano, o 

motivo principal foron as altas educativas ou finalizacións de medida cun 46%.  

Por outra banda, atopámonos con que as derivacións a centros de carácter residencial ou 

outros programas supuxeron un 27% e, sinalar tamén, a existencia doutro 17% de 

abandonos do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTAS 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Abandono 45% 8% 8% 20% 10% 13% 9% 17% 11% 13% 17% -- 5% 16% 19% -- 17% 20% 27% 

Derivación 40% 17% 8% 28% 27% 13% 19% 24% 28% 27% 13% 40% 32% 42% 33% 50% 52% 45% 27% 

Finalización 
de medida 

Alta 
educativa 

10% 75% 59% 40% 49% 7% 63% 52% 59% 42% 57% 30% 42% 37% 48% 50% 31% 25% 46% 

Outros 5% -- 25% 12% 14% 3% 9% 7% 11% -- 13% 30% 21% 5% -- -- -- -- -- 
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5 ANÁLISE DA XESTIÓN  
 

5.1 RECURSOS HUMANOS 

CAMBIOS NOS RECURSOS HUMANOS 

 

Durante o ano 2020, non houbo cambios nos diferentes recursos humanos do Centro de 

Día. Así, durante este ano, o equipo multidisciplinar do Centro de Día estivo composto por: 

- Coordinador / mestre de educación especial 

- Psicólogo 

- Catro educadores sociais (Un deles responsable do Programa de Reforma) 

- Unha monitora de Actividades plásticas 

- Unha auxiliar administrativo 

- Persoal de limpeza 

 

XUNTA DIRECTIVA

DIRECTOR - XERENTE

CONSELLO DE DIRECCIÓN

COORDINADOR

EQUIPO EDUCATIVO

(Persoal específico do Centro de Día)

4 EDUCADORES/AS

(1 Responsable de Reforma)

PROFESOR DE APOIO

PSICÓLOGO

MONITORA

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

PERSOAL DE 

LIMPEZA
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FORMACIÓN REALIZADA 

VALORACIÓN DA MESMA  

 

Dentro do Programa de Formación Interna do Programa de Atención de Día, durante o ano 

2020 e por mor da situación sanitaria derivada da crise da COVID-19 non se realizaron 

sesións formativas destinadas ao persoal de Adolescentes Alborada.  

Por outra banda, os cursos e xornadas formativas realizados polo Equipo Educativo do 

Centro de Día ao longo do 2020 son os seguintes: 

 

Coeducación: perspectivas e retos para a prevención da violencia de xénero 

Concello de Vigo 

 

Terapia Familiar e Experta en Intervencións Sistémicas 

Gabinete de PsicoloxÍa Karma 

 

Abuso sexual Infantil: De vítimas a vitimarios  

Amino Galicia 

 

Prevención de Riscos Laborais 

Quirón Prevención 

 

 Psiquiatría e Postpsiquiatría en Tempos de Crise 

J. García-Valdecasas Campelo 

Asociación Terapia Familiar e Mediación de Galicia (ATFM) 

 

Intervención Breve en Situacións de Crise en Relación coa Pandemia COVID-19 
J. Navarro Góngora 

Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF) 

 

“Traballando con Adolescentes con Condutas Suicidas e Autodestrutivas”  
Matthew Selekman 

Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas ASEPCO  

 

“Co-creando alianzas colaborativas con familias reacias e desmoralizadas”  
Matthew Selekman 

Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas ASEPCO  
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Intervención Psicolóxica con Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero 

Consejo General de la Psicología en España 

 

Curso: “Políticas de Igualdade”(LIN 20-25) 

Deputación de Pontevedra  

 

Curso MOOC UGR : “Masculinidade e Violencia” 

Universidade de Granada 

 

Curso: “Modelo de Intervención en Crianza Terapéutica”(LIN 20-030) 

Deputación de Pontevedra  

 

Curso: “Interv. dos Equipos Multidisciplinares ante o maltrato FilioParental”(LIN 20-
030) 

Dirección Xeral de Diversidade Familiar e Servizos Sociais  

 

Entendemos que a formación, tanto a externa como a interna, realizada o longo do ano 

repercute positivamente na mellora da nosa intervención profesional no centro ao aportar 

diferentes visións enriquecedoras. Tamén valoramos como positivo e enriquecedor o poder 

contrastar con outros profesionais do noso ámbito os distintos xeitos de abordar o noso 

traballo. 

ÓRGANOS COLEXIADOS 

REUNIÓNS REALIZADAS E ACORDOS ADOPTADOS  

Xuntanzas do Equipo Educativo: 

E preciso sinalar que durante o ano 2020, e a pesares das medidas de confinamento 

derivadas da situación sanitaria por mor da COVID-19 que obrigaron a suspender a 

actividade presencial do programa de Atención de Día, a atención aos adolescentes e as 

súas familias estivo sempre garantida mediante atención telemática e visitas domiciliarias 

polo que foi preciso continuar coa frecuencia habitual das nosas xuntanzas de equipo. 

- Reunións do Equipo Psicoeducativo do Centro de Día: 

 Todos os luns celébrase unha xuntanza onde se fai un seguimento da evolución dos 

diferentes usuarios do servizo. Celebráronse trinta e cinco (35) xuntanzas. 

 Os venres convócase a unha xuntanza onde se avalía o estado xeral do Centro e as 

súas necesidades, se concreta a programación semanal de actividades e búscase 
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solucionar os posibles problemas de xestión no día a día. Realizáronse trinta e catro 

(34) reunións. 

Comité de Calidade: Dentro do Plan de Calidade fixéronse catro reunións, con carácter 

trimestral, co obxectivo continuar desenvolvendo o Plano Estratéxico do Centro de 

Menores Alborada, do que se da cumprida información no apartado Relacións Externas 

(Plan de Calidade) desta memoria. Ademais, celebrouse unha reunión anual de 

planificación de estratexias e actividades. 

 

 

 

PROPOSTAS DE MELLORA  

PARA O ANO PRÓXIMO NESTA ÁREA 

No área formativa, e dentro dos obxectivos do Plan de Formación e Investigación, é 

preciso recuperar as accións formativas colectivas de carácter interno ademais de potenciar 

as actividades individuais de cada membro do equipo psicoeducativo adicadas a formación 

persoal.  

Así, cara o vindeiro ano e dependendo da evolución da pandemia da COVID-19, 

retomarase a Programación anual e as actividades formativas internas para así, deste xeito, 

garantir a súa celebración. 

Por último, no referente aos Órganos Colexiados, e preciso un maior esforzo para cumprir 

os obxectivos  marcados nas xuntanzas, pois moitas veces o quefacer diario do Centro de 

Día e as múltiples actividades a realizar cos menores dificultan en gran medida acadalos.  

 

 

5.2 RECURSOS MATERIAIS 

O pasado 2020, dende o Centro de Día de Atención ao Menor Alborada solicitouse a 

axuda, derivada da Orde do 17 de decembro de 2019, pola que se regulan as bases que 

rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das 

infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de 

iniciativa social e que se convocan para o ano 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, 

para a realización de obras e novo equipamento para o noso centro, cun importe total de 
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30.739,18 €, que supuxeron diferentes melloras  derivadas de obras menores, por unha 

banda, e adquisición de equipamento por outra.  

 

INSTALACIÓNS, OBRAS REALIZADAS E NECESIDADES DETECTADAS 

O “Centro de Día de Atención al Menor Alborada” desenvolve as súas actividades no 

local sito na rúa Arquitecto Pérez Bellas número 9, nunha zona céntrica e ben situada da 

cidade de Vigo. O local, de 276´25 m2, está adaptado ás necesidades dun Centro de 

Atención de Día, tanto polas características do mesmo como polos recursos que nos oferta 

o entorno, de tal xeito que contén todos os elementos necesarios para atender 

adecuadamente aos/ás menores.  

 

Ao longo dos anos, dende que se abriron as actuais instalacións do Centro de Día de 

Atención ao Menor, o equipo psicoeducativo do centro valorou moi acaídas as 

mesmas para a nosa laboura de intervención tanto cos adolescentes usuarios e as 

súas familias. Contamos con espazos amplos, multifuncionais, un número axeitado de 

salas ou despachos para a intervención grupal e individual, sala de lecer e descanso, 

cociña-comedor, baños, ducha, sala de novas tecnoloxías,….  e un entorno con 

abundante vexetación, zona deportiva e de lecer,…   

Despois das obras acometidas nas nosas instalacións, dende o ano 2018, acadouse 

unha mellora integral das mesmas, obtendo un espazo mais acaído ao traballo con 

adolescentes. Un centro máis amable, próximo e acolledor. Así falabamos do hándicap 

que supuña a frialdade do centro, unha friaxe física e estética, e podemos sinalar que 

estas eivas foron en gran medida resoltas coa redecoración e remuda do centro en 
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base a criterios da “arquitectura detox”. Mais era preciso continuar afondando na súa 

mellora cara a acadar unhas instalacións mais próximas a un fogar e atraentes para 

mozas e mozos, convertindo así o centro nun espazo no que se sintan cada día máis a 

gusto a través da mellora das súas condicións de habitabilidade e do seu entorno. 

Así, e co gallo de acadar estes obxectivos, no ano 2020 desenvolvéronse as seguintes 

obras menores nas nosas instalacións:  

1. Mellora das fiestras e porta de acceso ao Centro de Día 

A obra consistiu en mudar todas as fiestras e porta de acceso ao Centro de Día, 

substituíndo as antigas, de aluminio e sen ponte de rotura térmica, por outras de PVC 

e con illante que fixeron do centro un espazo moito máis eficiente enerxeticamente, 

optimizando as posibles perdas de calor ou  graduando a calor no interior do centro 

nos meses de verán mellorando, así, a súa habitabilidade. 

Por outra banda, a instalación das novas fiestras oscilobatientes achegou moito máis a 

natureza que rodea o centro, ao poder abrirénse totalmente nos meses de verán. 

Ademais é moito máis doado ventilar os diferentes espazos e aulas na actual situación 

sanitaria. 

Foi unha actuación integral que modificou e mellorou substancialmente os espazos 

educativos e de lecer dos mozos e das mozas. 

 

 

2. Mellora do chan do Centro de Día 

Esta actuación viu motivada para solucionar ou mellorar as condicións  de 

habitabilidade do centro, reducindo o número de superficies frías (Baldosas) cara a 

gañar en confort e illamento térmico.  

Supón a finalización das medidas iniciadas coas obras do ano 2018 co obxectivo de 

repensar o noso centro cuns novos conceptos estéticos do mesmo, baseados no que 

damos en chamar “arquitectura DETOX”.  Un novo modelo de repensar os modos de 

construír, deseñar e habitar os espazos cara a preservar os recursos e mellorar a 

calidade de vida das persoas usuarias. Un “novo centro” en harmonía coa natureza 

que o rodea, un dos noso puntos fortes, que facilite unha mudanza nos hábitos non só 

dos adolescentes e as súas familias, senón tamén dos propios profesionais que 

desenvolvemos a nosa laboura no centro. 
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Así, cubriuse o chan do Centro de Día, exceptuando a cociña, os cuartos de baño e o 

almacén,  con tarima aspecto madeira de alta durabilidade buscando os seguintes 

obxectivos: 

a. Crear espazos máis humanos e cálidos, tentando facelos mais acolledores 

para os mozos e mozas usuarias e as súas familias. 

b. Mellorar as condicións  de habitabilidade do centro reducindo o número de 

superficies frías (baldosas) cara a gañar en confort e illamento térmico.  

c. Valorar a natureza, as cores do centro, o verde mais o branco, sumadas ao 

emprego de madeira no interior, a creación de novos espazos vexetais e o 

novo entarimado busca por en valor e unificar o centro co espazo que o 

rodea, un dos puntos fortes das nosas instalacións. 

MOBILIARIO E ENSERES 

 DETECCIÓN DE NECESIDADES 

O Centro dispón de mobiliario, utensilios, aparatos e enseres apropiados para a vida cotiá e 

que garanten a seguridade e o benestar dos/as menores. Igualmente está acondicionado a 

dar resposta ás diferentes circunstancias e idades dos/as mozos/as.  

Así, durante o 2020 realizouse, co apoio da Unión Europea e da Xunta de Galicia tal e 

como xa sinalamos, unha forte inversión en equipamento que repercutiu directamente na 

intervención educativa coas persoas menores e as súas familias, a súa comodidade na 

estancia no Centro de Día, a mellora de espazos relacionais, o seu acceso ás novas 

tecnoloxías o que supón unha mellora no acceso a servizos culturais, sociais e recreativos, 

a implantación de novas actividades, como as propostas no Obradoiro de Educación 

Ambiental ou o Obradoiro de Fomento da Lectura, e tamén novos modelos de intervención 

psicoeducativa no propio centro.  

A inversión acadada foi empregada en seis liñas concretas:  

a. Materiais didácticos (Libros, xogos de mesa, xogos PS4, material deportivo) 

A adquisición destes novos materiais tivo por obxecto reforzar os seguintes 

aspectos: 

- Mellora do Programa de Fomento da Lectura coa adquisición de novos títulos, 

mais acaídos a mocidade actual, para a biblioteca do centro. 

- Mellora do Programa de Ocio e Tempo de Lecer buscando dotar ás persoas 

menores de novos materiais cos que inicialos en prácticas deportivas, novos 
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modelos de tempo de lecer, opcións sanas de ocio, uso de novas tecnoloxías 

fortalecer habilidades físicas, mentais e emocionais,... 

- Mellora de diferentes programas: Habilidades Sociais, Educación para a 

saúde, Afectividade, Sexualidade, Apoio ao Estudo, Relaxación,... coa 

adquisición de textos de apoio aos mesmos. 

- Provocar novas situacións lúdicas que permitan traballar educativamente 

dende o xogo e buscando unha maior sintonía cos mozos e mozas usuarias do 

recurso. 

- Mellora do seu desenvolvemento emocional a través de xogos proxectivos, 

habilidades relacionais e de cooperación, traballo da memoria mediante 

actividades lúdicas. 

 

b. Materiais didácticos de intervención psicolóxica 

Na intervención con adolescentes, tanto a nivel psicolóxico coma educativo, é 

fundamental o uso de material que avalie o dano (probas psicométricas) e outro 

que complemente a intervención psicoeducativa para a abordaxe das distintas 

problemáticas específicas que padece a mocidade usuaria do recurso.  

Ditas problemáticas abarcarían os seguintes contidos: Habilidades sociais 

básicas, expresión de sentimentos, control de ira, trauma simple e complexo, 

disociación, sintomatoloxía sufrida por maltrato e/ou abuso sexual infantil, 

habilidades comunicativas, control de impulsos,... 

 

c. Elementos decorativos do Centro de Día 

Co obxectivo de construír espazos de intervención e estancia máis atraíntes e 

próximos á adolescencia. 

d. Materiais e elementos para o Obradoiro de Educación Ambiental 

Adquisición de materiais e plantas que supuxeron a mellora do Programa de 

Educación Ambiental. Hoxe en día, a sostenibilidade do planeta sigue 

enfrontándose a conflitos que minan a súa saúde, tales como o despilfarro de 

recursos enerxéticos e materiais, a perda de biodiversidade, a problemática da 

xestión dos recursos naturais ou a realidade do cambio climático, entre outros. 

Para respostar a esta situación é importante recuperar a capacidade da cidadanía 
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para facerse cargo deste serio problema e xestionar dun xeito máis directo e 

comprometido os procesos de solución a esta situación de crise socioambiental. 

A educación ambiental desempeña unha función determinante, formando aos 

adolescentes asistentes ao Centro de Día para que actúen de forma proactiva e 

tomen as decisións adecuadas para contribuir á conservación do noso entorno. 

Unha acción que non só nos beneficia agora, senón tamén ás xeracións futuras. 

Búscase acadar con este programa: Maior Conciencia ambiental, Coñecementos 

sobre a realidade ambiental, Actitudes vinculadas ás formas de percepción da 

realidade ambiental e o desenvolvemento da autoconciencia, Aptitudes e 

habilidades, acadadas mediante actividades específicas que conleven a 

realización de experiencias no centro. 

e. Mobles para a mellora de espazos de intervención e lecer 

A adquisición de moblaxe destinada á mellora dos espazos de uso habitual dos 

usuarios e usuarias do centro supuxo, por unha banda, a mellora dun espazo 

relacional e de lecer entre as persoas menores e persoal psicoeducativo no aula 

de tempo libre, complementado coa compra dos xogos propostos, buscando 

situacións lúdicas máis acaídas a realidade actual dos adolescentes. Por outra 

banda, unha mellora nos espazos de intervención individual e/ou terapia 

dotandoos de maior comodidade para profesionais, mozos e mozas e as súas 

familias. 

f. Mellora das novas tecnoloxías do Centro de Día 

O equipamento tecnolóxico vai destinado a avanzar na alfabetización dixital dos 

menores usuarios e usuarias, o uso responsable das redes sociais, o apoio 

escolar e a búsqueda de novos modelos de intervención educativa empregando 

as novas tecnoloxías como ferramenta moito máis atraínte aos adolescentes de 

hoxe en día. 
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Por outra banda, derivado do Plan de Calidade, e dentro do Plan de Optimización de 

Recursos e Redución de Gastos continuou a desenvolverse no 2020 dentro do Centro de 

Menores unha campaña de consumo responsable do material funxible por parte de 

usuarios e profesionais que conqueriu manter a redución significativa do mesmo iniciada no 

2013, ano no que se iniciou o Plan.  

     

PROPOSTAS DE MELLORA PARA O ANO PRÓXIMO NESTA ÁREA 

As propostas de mellora pasan polo mantemento adecuado e mellora de instalacións, 

mobiliario e enseres.  

Por outra banda, sería preciso cara o vindeiro ano pular pola adquisición dunha furgoneta 

de 9 prazas específica para o Programa de Atención. 
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5.3 RECURSOS TÉCNICOS 

DOCUMENTOS: VALORACIÓN DA EFICACIA E USO PRÁCTICO DOS MESMOS 

Dende o Equipo Educativo, para a posta en funcionamento do traballo requirido, 

elaboramos un Manual de Estancia do Menor no Centro de Día no que se sinalan tanto os 

documentos emanados dos protocolos esixidos pola administración, incluíndo as súas 

modificacións no ano 2016, como outros documentos de elaboración propia. Todos eles 

facilitan a recollida de información e son o puntos de saída para a posta en marcha das 

intervencións educativas realizadas no Centro de Día. 

MANUAL DE ESTANCIA DA PERSOA MENOR NO CENTRO DE DÍA (PROTOCOLOS)

INGRESO: 3 MODALIDADES

- ORDINARIO

- URXENTE (diferente)

- MENA (diferente)

REUNIÓN ETM + MENOR/FAMILIA

REUNIÓN ETM + MENOR/FAMILIA + CD

- Plan de Caso (ETM)

- Cert if icado de Sit . Xurídica (ETM)

- Ficha Actuacións Preparatorias (CD)

ACTUACIÓNS DOCUMENTOS

ME

NOR

ES

REUNIÓN INGRESO CD (MENOR/FAMILIA)

- Anotación Libro de Rexist ro Persoas Usuarias(CD)

- Comunicación de Ingreso (24 h. vía FAX)

- Ficha de Ident if icación

- Rexist ro Carácteríst icas de Saúde (Inclúe vacinas)

- Recibín Documentación ( RRI + Deberes e Dereitos)

- Cont rato Educat ivo

- Cont rato Familiar

- Dereitos e deberes e reclamacións
Apertura Expediente

    - Documentación Administ rat iva

    - Documentación Sanitaria

    - Documentación Educat iva

    - PEI

    - Out ros

1ª TITORÍA

- GECEM

- RRI

- Protocolo Drogas

- Solicitude Revisión Médica (De ser posible familia)

- Solicitude revisión of talmolóxica

- Solicitude revisión odontolóxica

1ª CITA PROFESOR

- Protocolo absent ismo

- Contactos escolares

- GECEM

1ª CITA PSICÓLOGO

INTERVENCIÓN - Escala de Observación (10 días Todo o Equipo)

- Informe Inicial (5 días despois EdO)

Horario + act ividades+ programas

     Proposta t itor ao equipo - PEI (30 días seguintes)

- Titor + Psicólogo

- Profesor

- I. Seguimento  (6 meses ou situacións relevantes)

- Titor + Psicólogo

- Profesor

REUNIÓN EQUIPO CD: Proposta e debate

REUNIÓN  ETM + CD - I. Final

Comunicación baixa

Baixa no Libro de Rexist ro Persoas Usuarias(CD)

SAÍ

DA

 

PROTOCOLO PROGRAMACIÓN E MEMORIA ANUAL
- Memoria Anual: Finais de febreiro, no RUEPSS marzo

- Programación anual: Finais de febreiro

PROTOCOLO SANITARIO

- Rexistro Características de Saúde

- Libro Vacinas

- Rexistro Administración de Medicamentos + prescripción 

- Sospeitas consumo: Avisar ao ETM

- Responsable de Botica

PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN PROPOSTAS E 

MELLORAS

- Explicar menores e familias a posibilidade de participar

- Documento dereitos e deberese e reclamacións (adaptado)

- Folla Suxestións + Caixa de Suxestións

- Libro de Reclamacións (Con copia a menores)

PROTOCOLO REFORZO EDUCATIVO E MEDIDAS 

CORRECTIVAS

- Modelo de Convivencia (RRI)

- Rexistro Medidas Correctivas

PROTOCOLO RÉXIME DE VISITAS, SAÍDAS E 

COMUNICACIÓNS
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Tal e como se recolle no manual, a relación de documentos do Centro é  a seguinte:  

- Ficha de actuacións preparatorias 

- Comunicación de ingreso 

- Ficha de Identificación 

- Rexistro de características de saúde 

- Recibín documentación 

- Contrato educativo 

- Contrato familiar 

- Documento de dereitos e deberes 

- Folla de reclamacións 

- Escala de observación 

- Informe inicial 

- Proxecto Educativo Individualizado/Programa de execución da medida 

- Informe de seguimento do PEI/PEM 

- Informe de incidencias  

- Informe final 

- Comunicación de baixa 

- Rexistro de medidas correctivas e reforzo educativo 

- Rexistro  Administración de medicamentos 

- Memoria anual  

- Programación anual 

- Rexistro de Avaliacións Individuais 

A maiores de toda esta documentación estará a que utiliza cada profesional nos diferentes 

programas especializados, os cales contan con material propio recollido en carpetas físicas 

gardadas no centro: rexistros, follas de análise, vídeos, técnicas...  
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GECEM: VALORACIÓN DA EFICACIA E USO PRÁCTICO DO MESMO 

É sabido que para o Equipo Educativo do Centro de Día é fundamental como soporte 

Técnico o programa informático propio co que contamos: GECEM. Unha útil ferramenta de 

traballo para como rexistro de actividades e intervencións, como apoio para a elaboración 

de informes, axenda, elaboración da memoria anual,…  

 

 

PROPOSTAS DE MELLORA PARA O ANO PRÓXIMO NESTA ÁREA 

As propostas de mellora pasan por continuar coa posta en marcha do Rexistro de 

Avaliacións Individuais, de xeito que sirva de soporte para unha mellor intervención 

psicoeducativa cos menores e as súas familias. 

Asemade, é preciso insistir na adecuada utilización do GECEM e as súas posibilidades 

como ferramenta de organización do día a día no centro.  
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5.4 RECURSOS EXTERNOS 

PARTICIPACIÓN ESTABLECIDA CON AXENTES EXTERNOS AO CENTRO 

Dende o momento que un/ha menor causa alta no Centro de Día, vanse deseñando as 

diferentes áreas nas que se vai traballar con él/a e maila súa familia. Iso implica, ademais 

dun traballo por parte dos profesionais do Centro de Día, unha coordinación con outras 

entidades, coas que imos traballar en rede dependendo das necesidades que atopemos 

no/a menor ou na súa familia. Así, durante todo o ano mantívose comunicación cunha 

grande cantidade de recursos externos. Con algúns hai un traballo de coordinación case 

que a diario e con outros de forma mais puntual, pero todos eles fanse imprescindibles no 

noso traballo. 

Dividimos os recursos segundo o área no cal interveña o mesmo, así podemos falar de 

Seguimento Escolar, Búsqueda de Emprego, Recursos Educativos, Ocio e Tempo de 

Lecer, Infraestruturas, Recursos Sanitarios e de Saúde e Outros. 

No referente ao Seguimento Escolar, temos contacto de primeira man cos I.E.S. e 

colexios, co profesorado, titores, xefes de estudio e orientadores, para realizar o 

seguimento de cada menor e traballar en coordinación con eles. Ademais colaboramos con 

Inspección de Educación (Vigo) e os Equipos de Orientación Específica (Trastornos de 

Conduta). 

Na Orientación Laboral botamos man de diferentes recursos comunitarios. Así, citas cos 

orientadores laborais do SEPE, outras administracións (Xunta de Galicia, Deputación de 

Pontevedra e Concello de Vigo) ou outras organizacións, empresas privadas ou dispositivos 

para acadar oportunidades de formación ou traballo.  

Os recursos educativos non formais cos que se traballa facilitan a oportunidade dunha 

formación persoal para os menores nalgunha preferencia determinada. Prácticas en 

perruquerías, voluntariado e participación no deporte, música, uso da informática na vida 

diaria, prevención na sexualidade, son algúns dos cursos que fixeron os adolescentes.  

No ocio e tempo de lecer tívose relación con recursos do concello ou incluso da provincia, 

sobre todo os relacionados co deporte e actividades o aire libre.  

As infraestruturas empregadas doutros recursos seguen sendo importantes no 

desenvolvemento diario do Centro. Por exemplo para os desprazamentos (vitrasa), lugares 

onde podemos atopar información doutras actividades (Casa da Xuventude) ou 

empregamos para a realización de intervencións e actividades fóra do centro (Centro Cívico 

de Teis).  
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Outros recursos cos que existiu coordinación durante o pasado ano foron corpos da policía 

local, autonómica e nacional, Xulgados, Fiscalía de Menores, Servizo de Menores, outros 

Centros de Menores ou Casas de Acollida e contactos puntuais con universidades, Cruz 

Vermella, …  

O listado de recursos aparece recollido no apartado 3.20  Recursos Comunitarios 

Empregados Dende o Centro De Día. 

 

PROPOSTAS DE MELLORA PARA O ANO PRÓXIMO NESTA ÁREA 

As propostas de mellora nesta área cara o vindeiro ano pasan pola recuperación dos plans 

de acción elaborados a raíz da posta en marcha do Plan de Calidade que afectan a 

relación cos Recursos Externos:  

- Plan de Mellora das Relacións Institucionais, retomar o directorio de Recursos 

Externos, establecendo planos de visita a diferentes institucións e rentabilizar, aínda 

máis se cabe,  a pertenza a ACLAD Alborada. 

- Plan de Avaliación, derivado dun Plano de Mellora realizado no 2015, que aposta por 

sistematizar unha enquisa anual ao equipo técnico do servizo de Menores que inclúe un 

tríptico informativo do programa e actividades do Centro de Día. 

Profesionais da 

ACLAD Alborada
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5.5 RESUMO DA MEMORIA ECONÓMICA 

PRESUPOSTO E OUTRAS FONTES DE FINANZAMENTO 

O ingreso anual do Centro de Día de Atención ao Menor Alborada foi no ano 2020 de  

287.924,21€. O convenio esta asinado coa Consellería de Política Social da Xunta de 

Galicia sendo a única fonte de finanzamento. Non temos nin cotas de socios, nin donativos 

nin outras subvencións. 

AVALIACIÓN DOS GASTOS REALIZADOS 

VIABILIDADE DOS PROXECTOS EMPRENDIDOS 

Un ano máis, acadouse equilibrar os gastos e os ingresos a base de axustar os gastos 

emprendendo plans de aforro en conceptos como material funxible, luz, telefono, etc. 

Estes planos de aforro fixeron que os proxectos e actividades realizadas o longo do ano 

foran viables e repercutiran positivamente nos usuarios do servizo. 

 

 

 



 

Relacións Externas 

6 RELACIÓNS EXTERNAS  
CONTACTOS INSTITUCIONAIS 

A nivel institucional podemos sinalar a reducción de contactos presenciais co persoal  

técnico do Servizo de Menores da Xunta de Galicia debido as medidas restrictivas por mor 

da pandemia da COViD-19. Así, realizáronse once (11) reunións cos técnicos dos distintos 

equipos, das cales dúas (2) foron co Equipo de Medio Aberto (EMA) e nove (9) cos outros 

equipos. 

Os contidos traballados foron a coordinación dos ingresos, altas e derivacións dos 

menores. Apórtase e recíbese información sobre os menores ingresados no Centro de Día 

e faise unha supervisión da evolución dos usuarios do servizo.  

Por outra banda existiron tamén habituais contactos coa UFAM (Unidade de Atención á 

Familia e a Muller do Corpo Nacional de  Policía)    nas    que    se traballou o seguimento a 

menores con problemas de conduta   na   casa ou en situación de fuga. Igualmente, sempre 

contamos co apoio da UFAM no caso de problemas ou conflitos xurdidos cos menores 

usuarios do Centro de Día. 

Tamén podemos sinalar a visita anual dos fiscais da Fiscalía de Pontevedra, Sección 

Menores.  

INSPECCIÓNS REALIZADAS 

O pasado 25/08/2020 o Servizo de Inspección de Familia e Menores, da Consellería de 

Política Social, realizou unha inspección no Centro de Día de Atención ao Menor. Durante a 

mesma atopáronse diferentes incumprimentos os cales foron enmendados ou xustificados 

en tempo e forma, tal e como se acreditou documentalmente. 

 

 

 

 



 

Conclusións 

7     CONCLUSIÓNS 

Despois de analizar os datos extraídos desta Memoria Anual 2020, dende o Equipo 

Educativo do Centro de Día achegamos as seguintes conclusións divididas en dous 

bloques, por unha banda as derivadas dos datos estatísticos e por outra as da xestión: 

DATOS ESTATÍSTICOS: 

 Observamos un pequeno descenso na media de ocupación no ano 2020, un 86%, 

fronte a media de ocupación dende a apertura do centro no ano 2000, situada nun 

89%. 

 Sinalar un importante descenso do número de persoas menores mulleres asistentes ao 

centro de día, un 29%, uns dos datos mais baixos nos 20 anos de apertura do centro.  

 Atopámonos cun descenso da idade promedio dos usuarios e usuarias do centro. Así, 

observamos un aumento dos adolescentes usuarios con 15 anos , situandose no 21% 

do total. 

 Continua o descenso dos casos en réxime de reforma, continuando coa diminución dos 

últimos anos, este ano un 4%, un 6% no 2019 e  un 15% do ano 2018.  

 Respecto ao motivo de ingreso, sinalar que mantívose un aumento dos casos que 

chegan a nós derivados de problemas comportamentais no ámbito formativo laboral e 

familiar, un 24%. Pese a isto o motivo maioritario de ingreso continúan a ser os 

motivados por problemas comportamentais e de orientación persoal cun 36% dos 

casos. 

 No referente aos modelos familiares dos asistentes ao Centro de Día sinalar:  

o Importante aumento da porcentaxe de menores que viven só coa súa nai e ás 

veces outro familiar, é dicir familia monomarental, constituíndo un 64%, é dicir, 

máis a metade dos asistentes ao Centro de Día. 

o Diminución dos asistentes que vivían coa familia nuclear2, é dicir nai ou pai e a 

nova parella, un 7%, e os convivintes coa familia extensa, un 4%. 

 Observamos que unicamente tres dos menores asistentes ao centro durante o ano 2020 

rematara a ESO no momento de ingreso ao Centro de Día.  

 Poderiamos considerar que un 21% dos asistentes durante o 2020 eran analfabetos 

funcionais, unha cifra moi superior ao ano 2019, cando falabamos dun 12%. 
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 Sinalar a dificultade de reconducir academicamente a todos os adolescentes que, sendo 

maiores de 16, non queren estudar e non atopan traballo debido a situación actual. 

XESTIÓN E AVALIACIÓN DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS 

 No referente aos recursos materiais entendemos como moi acaídas, para o 

desenvolvemento da nosa misión, as actuais instalacións do Centro de Menores 

Alborada. A aposta nos recursos materiais debe pasar agora por acadar unha furgoneta 

de nove prazas de uso prioritario para o Programa de Atención de Día. 

 Valórase o GECEM, programa informático propio de xestión do Centro de Menores, 

como unha ferramenta de traballo fundamental no día a día no centro, mais é preciso 

continuar unificando criterios entre os diferentes profesionais e o emprego da axenda de 

profesionais como novo elemento de xestión. 

 No referente ás relacións externas mantidas dende o Centro de Día hai que sinalar 

como moi positivo, a pesares das dificultades xurdidas coa pandemia da COViD-19, o 

fluído contacto co Servizo de Menores da Xunta de Galicia,coas Fiscalías de Protección 

e Reforma e Xulgado de Menores. 

 Tamén entendemos que é un punto forte na xestión do Centro de Día o traballo en rede 

con outras institucións alleas a ACLAD Alborada, centros escolares, servizos de ocio e 

tempo de lecer, de busca de emprego, emprego de infraestruturas, recursos sanitarios e 

de saúde,... Entendemos que é preciso desenvolver aínda máis este  campo, 

fortalecendo as alianzas existentes e creando outras novas.  

 Por outra  banda o traballo en rede interno, con outros dispositivos da ACLAD Alborada, 

tamén se converte nun piar fundamental no funcionamento do Centro, onde é habitual 

no traballo diario a colaboración co persoal e emprego dos recursos propios do 

“Proxecto Ambulatorio de Intervención con Menores en Conflito”, ou dos outros 

dispositivos de Alborada como o Proxecto Creative, Laboratorio, Comunidade 

Terapéutica, UAD, Programa Verdear, ...  

 Por último, sinalar a capacidade de crear alternativas de intervención e o bo facer por 

parte do Equipo Psicoeducativo durante os meses de confinamento, etapa na que a 

pesar de todas as dificultades existentes detectamos que as necesidades dos 

adolescentes e as súas familias foron cubertas do mellor dos xeitos posibles. 

 

 


	 Яoma, cantante e compositora, que impartiu un obradoiro de musicoterapia.
	 “Asociación Nós Mesmas” as súas representantes impartiron un obradoiro de diversidade afectivo sexual.
	 Figueragro, obradoiro de educación ambiental.

