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Presentación 

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 2016, proporcionando unha 

visión de conxunto do servizo que se presta 

as 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 

2017. 

 

 

 

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: 

- Área de desenvolvemento persoal 

- Área familiar 

- Área de desenvolvemento sociorrelacional 

- Área de saúde 

- Área escolar e formativo-laboral 

- Área psicolóxica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentación 

 

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 e compartir 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. 

 Optimización e xestión eficiente dos 

recursos asignados, dando contas ante 

os organismos pertinentes. 

 Capacidade de escoita, respeto. 

 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 
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ORGANIGRAMA 
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DIRECTOR XERENTE

DIRECTOR
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PROFESOR DE APOIO

PSICÓLOGO

MONITORA
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ADMINISTRATIVO

PERSOAL DE 
LIMPEZA  

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 al Menor e o Programa Creative. No 

ano 2008, nas mesmas instalacións do 

Centro de Día de Atención al 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 2016 atendéronse no Centro 

de Día de Atención ao Menor Alborada un 

total de TRINTA E UN (31) menores, dos cales 

tres (3) estiveron tanto en réxime de 

Protección como de Reforma, cumprindo un 

deles dúas medidas. 

Polo tanto, ao longo do ano 2016 houbo un 

total de TRINTA E CINCO (35) casos, 

divididos en vinte e sete (27) casos en 

Protección e oito (8) en Reforma. Á hora de 

elaborar esta memoria  tivéronse en conta o 

número total de  casos.  

Así mesmo, destes trinta e cinco (35) casos, 

dezanove (19) foron novos ingresos no 2016. 

 
Gráfica 1: Ingresos durante o 2016
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3.2  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 2016, 

tomando como 

referencia a idade ao finalizar a estancia ou 

no seu defecto a que cumpriron no propio 

ano, é a comprendida entre os quince e os 

dezaseis anos, atopándose neste intervalo 

vinte e seis (26) 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 

Da totalidade de menores asistentes, un 17% 

pertencía á etnia xitana.  

Por outra banda, independentemente do 

lugar de nacemento e tendo en conta a 

bagaxe cultural do menor e a súa familia, 

podemos sinalar que un 9%  amosan 

influencias ou orixe cultural latinoamericana. 

NIVEL EDUCATIVO 

Tomamos como referente do nivel educativo 

dos menores asistentes ao Centro de Día os 

estudos que teñen rematados, así un 60% só 

tiña Estudos Primarios e un 37% o 1º ciclo da 

ESO. Sinalar que non constan datos dun 3% 

dos casos, debido a súa falta de asistencia e 

pronta derivación a un centro residencial. 

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 17% dos 

asistentes ao Centro de Día poderiamos 

consideralos como analfabetos funcionais. 

 

Estudos rematados Número de 
Casos 

Estudos Primarios 21 

1º Ciclo da ESO 15 

Non consta 1 

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 

1º ESO 2 

2º ESO 8 

3º ESO 7 

4º ESO/Módulo IV EPA 3 

1º FPB  14 

3.3 MENORES SEGUNDO O RÉXIME: 
PROTECCIÓN OU REFORMA 

Como xa indicamos, no ano 2016 

atendéronse no Centro de Día un total de 

trinta e cinco (35) casos correspondentes a 

trinta e un (31) menores, dos cales vinte e 

catro (24) estiveron en Réxime de 

Protección, catro (4) en Réxime de Reforma 

e tres (3) en Réxime de Protección e logo de 

Reforma, cumprindo un destes menores dúas 

medidas no mesmo ano. 

 
Gráfica 5: Menores en Reforma ou 

Protección
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3.4    ALTAS NO CENTRO DE DÍA 

Houbo un total de vinte e unha (21) altas no 

Centro de Día, das que o 48%  foron altas 

educativas ou por rematar a medida xudicial, 

un 19% por abandono, e finalmente, o 33% 

que foron derivados a outras institucións ou 

programas dependentes da Consellería de 

Traballo e Benestar: 

 Tres casos foron derivacións internas, é 

dicir, menores que ocupaban praza de 

protección pasan a reforma  

 Catro á UPA Príncipe Felipe 

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

Os datos estatísticos da estancia no Centro de 

Día elabóranse tendo en conta o tempo de 

asistencia dos menores que causaron alta no 

ano 2016. 

Obsérvase que un 5% dos menores 

permaneceron no Centro menos dun mes,  un 

10% de un a tres meses, o 51% de tres a seis 

meses, un 10% de seis a nove meses, un 19% 

entre doce e vinte e catro meses e finalmente 

un 5%  máis de dous anos.  

 

Gráfica 7: Estancia no CD
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3.6 NÚCLEO FAMILIAR DE 
CONVIVENCIA 

Con respecto ao núcleo familiar no que vive o 

menor diariamente, pareceunos moi 

significativo que o 46% sexa un núcleo 

monomarental ou en menor medida 

monoparental. Por outra banda o 29% dos 

menores atendidos no centro  vive con 

ambos proxenitores.  

Se analizamos o resto dos núcleos de 

convivencia atopámonos con que o 11% vive 

coa familia extensa, un  14% co que 

denominamos Familia Nuclear2, é dicir, 

familias formadas pola nai ou o pai e a súa 

nova parella.  

NUCLEAR 10 
Pais 10 

FAMILIA EXTENSA 4 
Avós 2 

Outro familiar 2 
MONOMARENTAL 
MONOPARENTAL 

16 

Nai 5 
Pai 1 

Nai e outro familiar 10 
NUCLEAR2 5 
Nai e parella 5 
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Gráfica 8: Modelos 
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Gráfica 9: Familia 
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Gráfica 10: Familia 
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3.7   INTERVENCIÓNS 

 Visitas domiciliarias: 7 

 Entrevistas/visitas fóra do Centro: 14 

 Entrevistas menor /familia:  

- Titorías: 335 

- Interv. Educativas Individuais: 296 

- Interv. Educativas coa Familia:  43 

- Interv. Educativas só coa Familia: 88 

- Intervencións Fin de semana e fora do 
horario laboral: 13 

 Intervencións Psicolóxicas: 

- Intervencións Psicol. Individuais: 193 

- Intervencións Psicol. coa Familia:  10 

- Intervencións Psicol. só coa Familia:46 

 Contactos telefónicos menor /familia: 

- Contactos Telefónicos  Menores: 63 

- Contactos Telefónicos  Familias: 636 

 Seguimento Académico: 

- Seguimento Académico Telefónico: 326 

- Seguimento Académico Menor: 39 

- Seguimento Académico Familiar: 63 

- Visita Escolar: 52 

 Informes:  315 informes realizados 

 Coordinación de recursos: 53 

 Outras:  

- Técnicos: 101 

- Outras: 54 

 

3.8 SITUACIÓN FORMATIVO 
LABORAL 

Con respecto a súa situación 

formativo/laboral no momento do ingreso no 

Centro de Día: o 66% estaban escolarizados 

e asistían a clase, o 23% escolarizados e non 

asistían a clase, un 9% desempregados que 

non buscaban traballo e  un 3% sen 

escolarizar, a pesares de ser obrigatorio pola 

súa idade. 

 
Gráfica 11: Situación 
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Con respecto aos estudos, ao longo ou ao 

remate do 2016, os menores asistentes ao 

Centro,  independentemente da súa situación 

ao ingreso,  cursaron os seguintes: 

ESO/ESA:  

1º ESO: 2 
2º ESO: 5 
3º ESO: 6 
4º ESO/ Módulo IV: 4 

Formación Profesional Básica: 

1º FPB: 

FPB de Servizos Administrativos: 2 
FPB de Mantemento de Vehículos: 4 
FPB de Servizos Comerciais: 3 
FP Básica Electricidade: 2 
FP Básica Cociña e restauración: 1 
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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 2016 prepararon as 

Probas de Acceso a Ciclos Medios e/ou as 

Probas de Competencias Clave Nivel 2.  

No Programa de Inserción Laboral, con 

anterioridade Programa de Busca Activa de 

Emprego (BAE), participaron dúas (2) 

persoas, das que ningunha atopou traballo.  

3.9 CONSUMO DE DROGAS DOS 
MENORES QUE ESTIVERON NESTE 

ANO NO CENTRO DE DÍA 

Dos menores atendidos, un 20% non eran 

consumidores de ningunha das substancias 

sinaladas. 

Casos Atendidos: 35 

Nota:  Estes datos son recoñecidos polos propios 
menores nas intervencións realizadas con eles 

 
 
 
 

3.10 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 menor, quen non sabe que 

facer ou non manifesta ningunha preferencia. 

Os menores atendidos participaron nas 

seguintes actividades (tendo en conta que 

algúns participaron en varias e outros en 

ningunha):   

DEPORTIVAS:  9 

 Ximnasios: 2 
 Fútbol: 2 
 Escalada: 1 
 Natación: 3 
 Deportes Náuticos: 1 

ACADÉMICAS:  2 

 Curso Manipulador Alimentos: 1  
 Programa Integral de Iniciativa 

Comunitaria para Persoas en risco 
ou Situación de Exclusión “A punto 
Teis”: 1 

OUTRAS:  2 

 Voluntariado Vide: 1 
 Curso Animación Infantil: 1 

 
 

Gráfica 12: Actividades 
fóra do Centro
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3.11   SAÍDAS ORGANIZADAS DENDE 
O CENTRO DE DÍA 

As saídas organizadas dende o Centro 

clasificámolas en tres 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 . 

Neste ano, realizáronse as seguintes saídas: 

COÑECEMENTO DE RECURSOS 

COMUNITARIOS: 

o Concello de Vigo 

o Casa da Xuventude 

o Biblioteca Central / Hemeroteca 

o Centro Cívico de Teis 

o Instalacións deportivas municipais 

(Ximnasio do Carme, Pavillón das 

Travesas, Pavillón de Beiramar,…) 

LECER: 

o Pista de xeo 

o Diferentes actividades de lecer en 

distintas praias da Ría de 

Vigo(Nerga, Melide, Lapamán, 

Patos, …) 

o Praia Fluvial da Freixa (Ponteareas) e 

río Maceiras (Covelo) 

o Actividades deportivas (Tenis, 

Basket,…) 

o Visitas a Cangas, Baiona, Nigrán, … 

o Termas de Outariz (Ourense) 

o Festival Marisquiño – Vigo  

o Vigo Street Stunt– Vigo  

o Visitas a diferentes Centros 

Comerciais 

o Visitas parques de Vigo: O Castro, A 

Guía, a Riouxa, Castrelos,... 

o Espazo Natural Río Barosa (Barro) 

o Illas Cíes 

o Aquapark (Cerceda) 

o Pista de Patinaxe  

o Adestramentos do RC Celta  

 

CULTURAIS: 

o Museo do Castro de Vigo 

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 Feira do Libro 

o Vigozoo 
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3.12 CURSOS COMUNITARIOS 
EMPREGADOS  

SEGUIMENTO ESCOLAR 

IES Politécnico de Vigo 

IES Ricardo Mella 

IES Alexandre Bóveda 

IES Castelao 

IES Rosais I 

IES A Guía 

IES Carlos Casares 

IES Santo Tomé de Freixeiro 

IES de Ponteareas 

CIFP Manuel Antonio 

CIFP Valentín Paz Andrade 

EPA Berbés 

CPR Mª Inmaculada “Carmelitas” 

CPR Nosa Sra. Esperanza 

CPR Vista Alegre 

CPR Inmaculada Ponteareas 

CPR San Miguel II 

CEE Panxón 

CPR Apóstol Santiago “Xesuítas” 

CPR Amor de Dios 

CPR Mercantil 

Inspección de Educación 

Equipo Orientación Específica 
Pontevedra (Trastornos Condutuais) 

Instituto Galego das Cualificacións 

BUSCA DE EMPREGO 

Servizo Galego de Colocación 

INEM 

Plan Comunitario de Teis 

Programa Mentor 

ETT´S de Vigo 

Proxecto TAREA 

 

RECURSOS EDUCATIVOS 

Secretariado Xitano 

Radio ECCA 

Plan Comunitario de Teis 

 

OCIO E TEMPO DE LECER 

Real Clube Celta de Vigo 

Centro Cívico de Teis 

Proxecto Verdear 

Aquapark (Cerceda) 
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UTILIZACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

Vitrasa 

Casa da Xuventude 

Ximnasio Municipal do Carme 

Piscina Municipal do Carmen 

Proxecto Creative 

Aclad Alborada 

 

RECURSOS SANITARIOS E DE 
SAÚDE 

Planificación familiar 

Centro Saúde de Coia 

Querote + 

POVISA 

Hospital Nicolás Peña 

Hospital Álvaro Cunqueiro 

UAD Alborada 

 

 

 

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 Deportivo Salvaterra 

C.D. Rápido de Bouzas 

Fundación VIDE 



Menores en Réxime de Protección 

4 MENORES EN RÉXIME DE 
PROTECCIÓN 

4.1  CARACTERÍSTICAS XERAIS DOS 
MENORES EN  

RÉXIME DE PROTECCIÓN  

SEXO 

Dos vinte e sete (27) casos atendidos en 

réxime de protección, un 63% eran homes e o 

37% restante  mulleres. 

 

Gráfica 13: Sexo
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ORIXE 

Da orixe dos menores atendidos no Centro de 

Día en réxime de protección, un 89% son de 

orixe galega (81% de Vigo, un 4% en 

Redondela e outro 4% Pontevedra).  

Por outra banda, atopamos un 11% de 

menores nados en América Latina. 

 
Gráfico 15: Orixe
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LUGAR DE RESIDENCIA 

 
Gráfica 15: Lugar de Residencia
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OUTRAS CULTURAS 

Da totalidade de menores asistentes ao 

Centro de Día en réxime de protección un 9% 

pertencía á etnia xitana. Ademais, un 6% era 

de orixe sudamericana. (No apartado outras 

culturas non temos en conta os menores 

fillos de emigrantes retornados)  

NIVEL SOCIOECONÓMICO DA 
FAMILIA 

No que se refire ao nivel socioeconómico das 

familias, un 30% medio-baixo e un 33% baixo, 

doutra banda o 22% un nivel  socioeconómico 

medio e un 15% a un nivel medio-alto. 

 

Gráfico 16: Nivel socioeconómico
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NIVEL EDUCATIVO DO MENOR 

No momento de ingreso no Centro de Día, o 

59% dos menores en réxime de protección 

tan só remataran os estudos primarios e un 

37% o 1º Ciclo de ESO. Non constan os datos 

dun 4% debido ao reducido tempo de estancia 

no Centro.   

 
Gráfico 17: Nivel educativo
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4.2  MOTIVO DE INGRESO EN RÉXIME 
DE PROTECCIÓN  

Con respecto aos menores en réxime de 

protección, analizando o motivo principal de 

ingreso no Centro de Día de Atención ao 

Menor Alborada, o 7%, foi por problemas 

comportamentais no ámbito formativo-

laboral e familiar, un 26% por conflito 

intrafamiliar, un 4% por absentismo escolar e  

o 63% ingresou no centro para recibir 

orientación persoal debido a súa problemática 

comportamental. 

 
Gráfica 18: Motivo de Ingreso
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4.3   SITUACIÓN FORMATIVO / 
LABORAL 

Con respecto a súa situación 

formativo/laboral no momento do ingreso: o 

67% estaban escolarizados e asistían a clase, 

un 22% escolarizados que non asisten ao 

centro escolar, un 4% sen escolarizar e un 7% 

desempregados que non buscaban traballo.  

 
Gráfica 19: Situación 
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Estudos cursados ao longo do ano e tendo en 

conta os que estaban a cursar na de saída do 

CD ou á fin do  2016, independentemente da 

súa situación ao ingreso: 

Formación Regrada:  

- ESO/ESA:  

a. 1º ESO: 1 

b. 2º ESO: 4 

c. 3º ESO: 4 

d. 4º ESO/Módulo IV: 4 

- Formación Profesional Básica: 

 1º FPB 

FPB de Cociña e Restauración: 1 

FPB de Mantemento de Vehículos: 2 

FPB de Servizos Comerciais: 3 

FPB Electricidade: 2 

FPB Servizos Administrativos: 2 

a) Absentismo escolar 
b) Conflito intrafamiliar 
c) Problemas ámbito formativo 

laboral e familiar 
d) Problemas comportamentais e de 

orientación persoal 
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Formación non Regrada (realizada ao longo 

do ano) 

- Programa Integral de Iniciativa 
Comunitaria para Persoas en Risco ou 
Situación de Exclusión Social “A punto 
Teis”: 1 

- Manipulador de Alimentos: 2 

Sinalar tamén, que a raíz do ingreso no Centro 

de Día, catro (4) persoas menores foron 

incluídas no Programa Específico de 

Preparación de Probas por Libre e durante o 

ano 2016 asistían ao Centro para preparar as 

Probas de Acceso a Ciclos Medios e/ou as 

Probas de Competencias Clave Nivel 2.  

No Programa de Inserción Laboral, con 

anterioridade Programa de Busca Activa de 

Emprego (BAE), participaron dúas (2) 

persoas, das que ningunha atopou traballo.  

 

4.4 MOTIVO DE ALTA DOS MENORES 

Do total das altas, o 43% foron derivados a 

outras institucións dependentes da 

Consellería de Política Social, un 32% foron 

altas educativas e un 25% por abandono do 

programa por parte dos menores e as súas 

familias. 

 
Gráfica 20: Motivo de alta
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4.5 FAMILIARES COS QUE CONVIVE 
O MENOR 

 

 

 
Gráfica 21: Modelos familiares
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Gráfica 22: Familia 
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4.6 NORMAS DE CONVIVENCIA NA 
FAMILIA 

As propias familias sinalan que nun 33%  tiñan 

normas de convivencia normais, nun 26% 

tolerantes e nun 22% contraditorias, sendo 

estes os grupos maioritarios. Por outra banda, 

nun 7% de familias nas que non existen 

normas, nun 4% normas estritas, un 4% 

excesivamente permisivas e outro 4% de 

fogares onde se descoñecen as normas de 

convivencia . 

 

Gráfica 23: Normas de 
Convivencia na Familia
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4.7 INTERVENCIÓNS 

 Entrevistas ou visitas fora do centro: 12 

 Entrevistas menor /familia:  

- Titorías: 262 

- Interv. Educativas Individuais: 238 

- Intervencións Educativas coa Familia: 10 

- Interv. Educativas só coa Familia: 76 

- Intervencións fin de semana/fóra do 
horario laboral: 11 

 Intervencións Psicolóxicas: 

- Intervencións Psicolóxicas Individual: 140 

- Intervencións Psicolóxicas coa Familia: 10 

- Interv. Psicolóxicas só coa Familia:  42 

 Contactos telefónicos menor /familia: 

- Contactos telefónicos cos menores: 60 

- Contactos telefónicos coas familias: 559 

 Informes:  251 informes realizados 

 Seguimento Académico: 

- Seguimento Académico Telefónico: 223 

- Seguimento Académico Menor: 33 

- Seguimento Académico Familiar: 54 

- Visita Escolar: 43 

 Coordinación de recursos: 42 

 Outras:  

- Técnicos: 90 

- Outras:  31 

 

4.8 ACTITUDES DO MENOR ANTE A 
ACTUACIÓN E AS ACTIVIDADES 

Atopámonos con que a maioría dos menores 

foron reacios a colaborar, un 33% pouco 

colaboradores e un 44% nada colaboradores. 

Por outra banda, temos un 15% colaborador 

e somentes un 8%  moi colaboradores.   

 
Gráfica 24: Actitude dos 

Menores
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4.9 PROBLEMÁTICA DOS MENORES 
 

- Historia en Centros de menores: 30% 

- Malos tratos do menor á familia: 44% 

- Medidas xudiciais pendentes: 19% 

- Conflitividade relacional: 56%  

- Ambiente marxinal:  41% 

- Absentismo escolar: 67% 

- Abuso de drogas: 63% 

- Hiperactividade /Déficit de Atención: 22%  

- Asistencia Psiquiátrica: 30%  

- Utilización da violencia para resolver 

conflitos: 59% 

- Vítimas de abusos sexuais: 11% 

- Trastornos ou desordes alimentarias: 15% 

- Drogas na familia: 37% 

- Ausencia de límites: 48% 

- Separación dos pais: 63% 

- Abandono pai/nai biolóxico/a: 30% 

- Abandono pai e nai biolóxicos: 8% 

- Acollemento: 8% 

- Tutelados: 15% 

- Anteriormente en garda: 15% 

- Antes no Programa de Intervención 

Ambulatoria: 48% 

- Adoptados: 11% 

- Emancipación: 4% 

 

 

 

4.10 PROBLEMÁTICA FAMILIAR 

- Dificultades económicas: 67% 

- Tratamento psiquiátrico: 15% 

- Falta de colaboración/interese: 48% 

- Abuso de drogas: 15% 

- Conflitividade veciñal: 8% 

- Malos tratos: 15% 

- Conflitividade parella: 26% 

- Discapacidade/ Enfermidade Física: 4% 

- Problemas xudiciais: 19% 

- Ambiente marxinal: 19% 

- Conflitividade relacional: 15% 

- Utilización da violencia para a resolver 

conflitos: 26% 

- Vítimas de abusos sexuais: 4% 

- Irmáns en Centros de Menores: 22% 

- Irmáns que non coñecen: 12% 

 

4.11 DIFICULTADES ATOPADAS NO 
DESENVOLVEMENTO DAS 

ACTUACIÓNS 

 Dificultades atopadas: 

- Incidentes Leves: 8%  

- Falta de colaboración do menor:  52% 

- Falta de colaboración dos pais: 18% 

- Varias: 18% 

 Sen dificultades: 4% 
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5 MENORES EN RÉXIME DE 
REFORMA 

5.1  EXECUCIÓN DE MEDIDAS 
XUDICIAIS 

DATOS XERAIS 

- Medidas de medio aberto recibidas:  8 

- Menores afectados: 7 

 

5.2 MEDIDAS QUE ESTIVERON EN 
EXECUCIÓN 

 

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 

2 2 4  8 

L. vixiada 
con 

asistencia 
a CD 2º 
período 

     

TOTAIS 2 2 4  8 

 

OBRIGAS 

Liberdade Vixiada con Asistencia a Centro 

de Día: 

- 3 medidas: 1 obriga 

o Continuar co Proceso Formativo 

o Programa de Prevención da Violencia (2) 

 

 

Nº TOTAL DE MENORES QUE 

CUMPRIRON MEDIDAS DE MEDIO 

ABERTO  

 Homes Mulleres TOTAL 

Liberdade vixiada 

CD cautelar 

   

Liberdade vixiada 

con Asistencia a CD 

8  8 

L. vixiada con 

asistencia a CD 2º 

período 

   

TOTAIS 8  8 
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DURACIÓN DAS MEDIDAS 

Das medidas rematadas durante o ano 

podemos indicar que o  20% duraron entre 6 e 

9 meses, e un  80% entre 3 e 6 meses. 

 

20%

80%

De 6 a 9

meses

De 3 a 6
meses

Gráfico 25: Duración das medidas

 

ESTANCIA NO CD 

Recollemos o tempo de estancia no Centro de 

Día a 31 de decembro dos menores que 

estaban a cumprir algunha medida xudicial,  

independentemente da duración da mesma.  
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62%

13%

De 1 a 3
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De 3 a 6
meses

De 6 a 9
meses

Gráfico 26: Estancia no Centro de Día

 

TIPOLOXÍA DOS DELICTOS E DAS 
FALTAS 

 Contra o patrimonio: 

 Roubo con violencia ou intimidación ás 
persoas: 4 
 Furto: 1 

 Utilización ilexítima de vehículo (furto de 

uso): 1 

 Contra as persoas: 

 Vexacións no ámbito familiar: 1  

 Contra a Integridade Moral 

 Contra a Integridade Moral: 1 

 Total: 8 

RECOÑECEMENTO DO MENOR SOBRE 
OS FEITOS 

No recoñecemento do menor sobre os feitos 

atopámonos con que nun 63% das medidas, os 

menores si recoñecen os feitos, pola contra 

nun 37% non os recoñecen.  

 
Gráfica 27: 

Recoñecemento dos 
feitos
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CARACTERÍSTICAS DA COMISIÓN 
DOS FEITOS 

Os feitos foron realizados en solitario nun 

75% do total das  medidas e en grupo nun 

25%. 

 
Gráfico 28: 

Comisión de faltas
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5.3 MEDIDAS PENDENTES DE 
EXECUCIÓN 

Non hai medidas pendentes. 
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5.4 CARACTERÍSTICAS DOS 
MENORES 

Como xa indicamos, no ano 2016 atendéronse 

no Centro de Día de Atención ao Menor 

Alborada en réxime de reforma un total de 

sete (7) menores que cumpriron as súas 

respectivas oito (8)  medidas.  

SEXO 

No referente ao sexo dos menores en réxime 

de reforma atopámonos con que un 100% dos 

casos eran homes. 

 
Gráfica 29: Sexo
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IDADES NO MOMENTO DOS FEITOS 
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Gráfico 30: Idade no momento dos feitos

 

IDADES NO INICIO DA EXECUCIÓN 
DA MEDIDA 
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20%
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Gráfica 31: Idades no inicio da medida

 

ORIXE 

Sinalar que, neste ano, o 100% dos menores 

que cumpriron medidas no centro de día son 

de orixe galega, concretamente da cidade de 

Vigo. 

 

 
Gráfico 32: Orixe
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LUGAR DE RESIDENCIA 

 

20%

80%

Redondela Vigo

Gráfica 33: Lugar de Residencia

 

Respecto ao lugar de residencia dos menores 

atendidos no Centro de Día en réxime de 

reforma, o 100% vivía en Vigo. 

OUTRAS CULTURAS 

Dos menores en réxime de reforma, o 50% 

eran de etnia xitana  

 
Gráfica 34: Outras culturas
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NIVEL EDUCATIVO DO MENOR 

Dos asistentes en Réxime de Reforma no 

Centro de Día, o 63% só finalizou a Educación 

Primaria. Por outra banda, un 37% rematou o 

primeiro ciclo da ESO.  

 
Gráfico 35: Nivel 

educativo
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5.5 SITUACIÓN FORMATIVO / 
LABORAL 

Con respecto a súa situación formativo/laboral 

no momento do ingreso no Centro de Día: o 

63% estaban escolarizados e asistían a clase , 

outro 25% estaban escolarizados e non asistían 

a clase e un 12% desempregados que non 

buscaban traballo. 

 
Gráfica 36: Situación formativo/laboral
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Con respecto aos estudos, a distribución é a 

seguinte: 

Formación Regrada:  

- E.S.O:  

a. 1ºESO: 1 

b. 2ºESO: 1 

c. 3ºESO:3 

- F.P.B.: 

a.  FPB Mantemento do Automóbil: 2 

No Programa de Inserción Laboral 

participou unha (1) persoas, que non atopou 

traballo. 

Sinalar, que a raíz do ingreso no Centro de 

Día, dous (2) persoas menores foron 

incluídas no Programa Específico de 

Preparación de Probas por Libre asistíndo 

ao Centro para preparar as Probas de Acceso 

a Ciclos Medios e/ou as Probas de 

Competencias Clave Nivel 2.  

5.6 FAMILIARES COS QUE 
CONVIVE O MENOR 

 
Gráfica 37: Modelos familiares
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Gráfica 37: Modelos familiares
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5.7 NORMAS DE CONVIVENCIA NA 
FAMILIA 

Respecto as normas de convivencia das familias 

sinalar que un 38% tiñan normas normais, 

sendo este o grupo maioritario, en nun 12% 

dos casos establecíanse normas de convivencia 

contraditorias.  

Por outra banda,  o 25% tiñan normas 

tolerantes e noutro 25% excesivamente 

permisivas. 

 
Gráfica 38: Normas de Convivencia na Familia
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5.8 NIVEL SOCIOECONÓMICO DA 
FAMILIA 

No que se refire ao nivel socioeconómico das 

familias atopámonos con que nun 25% é 

medio-baixo e no 50% baixo.  

Por outra banda, podemos sinalar que o 25% 

das familias eran dun nivel medio. 

 

Gráfico 39: Nivel socioeconómico
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5.9 INTERVENCIÓNS 

 Entrevistas ou visitas fora do Centro:  2 

 Entrevistas menor /familia:  

- Titorías: 73 

- Intervencións Educativas Individuais: 58 

- Intervencións Educativas coa Familia: 33 

- Intervencións Ed. só coa Familia: 12 

- Intervencións Fins de semana e fóra do 

horario laboral: 2 

 Intervencións Psicolóxicas: 

- Intervencións Psicolóxicas Individual: 53 

 Contactos telefónicos menor /familia: 

- Contactos telefónicos cos menores: 3 

- Contactos telefónicos coas familias: 77 

 Seguimento Académico: 

- Seguimento Académico Telefónico: 103 

- Seguimento Académico Menor: 6 

- Seguimento Académico Familiar: 9 

- Visita Escolar: 9 

 Informes:  64 informes realizados 

 Coordinación de recursos:  11 

 Outras:  

- Técnicos:  11 

- Outras:  23 

5.10 ACTITUDES DO MENOR ANTE A 
ACTUACIÓN E AS ACTIVIDADES 

 

Gráfica 40: Actitude dos Menores
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5.11 MOTIVO DE ALTA DOS MENORES 

Houbo un total de 6 altas durante o ano 2016, 

das que o 100% foi debido a finalización da 

medida xudicial.   

 

5.12 PROBLEMÁTICA DOS MENORES 

- Historia en Centros de menores: 38% 

- Malos tratos do menor a familia: 50% 

- Outras medidas xudiciais: 88% 

- Conflitividade relacional:  88% 

- Ambiente marxinal:  63% 

- Absentismo escolar:  50% 

- Abuso de drogas:  25% 

- Hiperactividade/Déficit de Atención: 25% 

- Asistencia Psiquiátrica: 25% 

- Utilización da violencia para a resolución de 

conflitos:  88% 

- Drogas na familia: 25% 

- Ausencia de límites:  100% 

- Separación dos pais: 50% 

- Abandono nai/pai biolóxico: 12% 

- Marxinalidade da familia de convivencia: 25% 

- Anteriormente no P. Ambulatorio: 38% 

 

5.13 PROBLEMÁTICA FAMILIAR 

- Dificultades económicas:  63% 

- Ambiente Marxinal: 38% 

- Falta de colaboración/interese: 38% 

- Abuso de drogas: 12% 

- Malos tratos na familia: 12% 

- Conflitividade parella: 12% 

- Conflitividade relacional: 12% 

- Problemas xudiciais: 50% 

- Utilización da violencia na resolución de 

conflitos: 50% 

- Irmáns en Centros de Menores: 25% 

 

5.14 DIFICULTADES NO 
DESENVOLVEMENTO DAS 

ACTUACIÓNS 

- Falta de colaboración do menor: 50% 

- Incidentes Leves: 12% 

- Varias: 25% 

- Non hai dificultades: 12% 

 

Gráfica 41: Dificultades
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Valoración dende a Apertura ata o 2016 

6 VALORACIÓN DENDE A 
APERTURA DO CENTRO ATA 

O ANO 2016 
 

6.1 ÍNDICE DE OCUPACIÓN DO CENTRO DE DÍA 

 
Índice  de ocupación
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          ANO 
MES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Xaneiro 30% 75% 95% 75% 100% 95% 85 % 75% 100% 100% 93% 82% 88% 88% 92% 87% 

Febreiro 60% 80% 90% 75% 95% 105% 90 % 100% 90% 95% 83% 83% 92% 89% 100% 94% 

Marzo 60% 95% 95% 95% 95% 110% 95 % 90% 95% 80% 82% 77% 91% 97% 96% 93% 

Abril 50% 90% 85% 100% 100% 100% 90 % 90% 100% 80% 80% 81% 64% 94% 96% 90% 

Maio 65% 105% 100% 100% 100% 110% 105% 100% 100% 85% 82% 91% 66% 87% 89% 89% 

Xuño 70% 105% 115% 100% 105% 110% 110% 90% 100% 95% 95% 91% 70% 95% 90% 76% 

Xullo 95% 100% 110% 100% 95% 100% 100% 95% 100% 95% 84% 94% 82% 100% 82% 77% 

Agosto 105% 105% 105% 95% 110% 80% 100% 100% 100% 90% 95% 86% 87% 91% 83% 78% 

Setembro 105% 110% 95% 100% 100% 90% 100% 100% 95% 80% 95% 88% 78% 79% 85% 75% 

Outubro 85% 110% 95% 100% 105% 110% 100% 95% 100% 90% 90% 73% 68% 87% 92% 81% 

Novembro 95% 105% 75% 75% 105% 100% 90 % 95% 100% 100% 80% 72% 86% 90% 92% 74% 

Decembro 95% 110% 75% 95% 95% 95% 80 % 95% 95% 100% 69% 76% 91% 94% 87% 79% 

Media 
Anual 76% 99% 88% 92% 100% 100% 95% 95% 98% 89% 86% 82% 80% 91% 90% 83% 



 

Valoración dende a Apertura ata o 2016 

 
6.2 NÚMERO DE MENORES 

ATENDIDOS 
 

Durante o ano 2016 atendéronse no Centro 

de Día de Atención ao Menor Alborada un 

total trinta e un (31) menores, dos cales tres 

(3) estiveron tanto en réxime de Protección 

como de Reforma. 

Polo tanto podemos falar que ao longo do 

ano 2016 houbo un total de  TRINTA E CINCO  

(35) casos, divididos en vinte e sete (27) 

casos en Protección e oito (8) en Reforma. 

Sinalar que, á hora de elaborar esta memoria,  

se tiveron  en conta o número total de  casos 

nos dous réximes, é dicir,  trinta e cinco (35) 

casos.  

Así mesmo, destes trinta e cinco (35) casos, 

dezanove (19) foron novos ingresos no ano 

2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 SEXO 

Sinalar que, durante o ano 2016, continuou 

sendo   maioritaria   a   porcentaxe   de  homes  

 

fronte a de mulleres, tendencia recollida dende 

a apertura do Centro de Día. 
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

Mulleres 26% 18% 23% 17% 15 % 29% 28% 25%   36% 33% 30% 32% 26% 31% 33% 29% 

 Ingresos durante o 2016

46%

54%

Continuaban do ano 2015

Ingresos no 2016
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6.4 IDADES MÁIS 
SIGNIFICATIVAS 

No  referente   ás   idades   máis  significativas,  

podemos sinalar que a idade dos menores  

usuarios do Centro de Día é a comprendida 

entre os 15 e os 16 anos, cun 71% dos casos.  

 
Idades máis significativas no ano 2016
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* Esta táboa reflexa somentes as porcentaxes das idades máis significativas. 

 
 
 

6.5 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 2016, do 46% de familias cun único 

referente adulto, un 94% correspondía a 

unidades familiares monomarentais. 

IDADE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

13 -- -- -- -- -- -- 3% 6% -- 3% 9% 11% 9% 3% -- 3% 

14 -- 3% 15% 18% 17% 2%  5% 8% 5% 7% 11% 22% 26% 9% 14% 3% 

15 31% 34% 22% 22% 12% 8% 13% 14% 5% 24% 27% 17% 20% 17% 31% 

16 31% 

 

-- 
17% 14% 19% 32% 19% 22% 18% 15% 13% 31% 34% 14% 33% 40% 

17 38% 37% 10% 22% 19% 20% 32% 17% 33% 37% 28% 3% 11% 40% 33% 20% 

Modelos 
Familiares 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Monoparental 

Monomarental 46 % 24 % 28 % 39 % 42 % 31 % 47 % 43% 35% 27% 39% 39% 40% 48% 50% 46% 

Nuclear 28 % 48 % 51 % 29 % 23 % 33 % 20 % 25% 32% 43% 35% 22% 11% 29% 30% 29% 

Extensa 23 % 24 % 16 % 13 % 11 % 8 % 20 % 16% 5% 8% 2% 19% 23% 14% 8% 11% 

Nuclear 2 -- -- -- 13 % 9 % 18 % 8 % 14% 14% 12% 10% 10% 6% 9% 6% 14% 

Outros 3 % -- -- -- 11 % 10 % 5% 2% 14% 10% 6% 10% 20% -- 6% -- 
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6.6 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 tradúcese 

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 moitos dos  rapaces  que  inician  

en protección, volven 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 Centro 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 

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

Reforma 26 % 52 % 52 % 37 % 42 % 51 % 54 % 58% 43% 60% 46% 27% 29% 20% 14% 23% 
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6.7 MOTIVO DE INGRESO NO 
CENTRO DE DÍA 

Durante o ano 2016, 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.  
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MOTIVO DO INGRESO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Problemas comportamentais no 
ámbito formativo/laboral e 

familiar 
33% 45% 44% 29% 26% 37% 27% 24% 30% 27% 17% 9% 8% 6% 

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

Problemas comportamentais e 
de orientación persoal 16% 13% 2% 3% 10% 11% 11% 12% 13% 13% 29% 37% 42% 48% 

Medida xudicial 37% 38% 43% 54% 54% 45% 43% 48% 28% 27% 29% 20% 14% 23% 

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

Obsérvase que, como motivo de saída do 

Centro de Día, este ano  o  motivo  maioritario  

pasan a ser as altas educativas e finalizacións 

de medida xudicial.  
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ALTAS 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

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

Finalización de 
medida 

Alta educativa 
10 % 75 % 59 % 40 % 49 % 71 % 63% 52% 59% 42% 57% 30% 42% 37% 48% 

Outros 5 % -- 8 % 4 % 7 % 3 % 9% -- 11% -- 4% 10% 5% -- -- 

O
ut

ro
s 

Maioría de idade -- -- 17 % 8 % 7 % -- -- 7% -- -- 9% 20% 16% 
5% 

-- 
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7 ANÁLISE DA XESTIÓN  
 

7.1 RECURSOS HUMANOS 
CAMBIOS NOS RECURSOS HUMANOS 

 

Durante o ano 2016, o equipo 

multidisciplinar do Centro de Día estivo 

composto por: 

- Psicólogo 

- Tres educadores sociais 

- Un mestre de educación especial 

- Unha monitora de Actividades 

plásticas  

- Unha auxiliar administrativo 

- Persoal de limpeza 

 
XUNTA DIRECTIVA

DIRECTOR XERENTE

DIRECTOR

EQUIPO EDUCATIVO
(Persoal específico do Centro de Día)

4 EDUCADORES/AS

PROFESOR DE APOIO

PSICÓLOGO

MONITORA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

PERSOAL DE 
LIMPEZA  

 

FORMACIÓN REALIZADA 

VALORACIÓN DA MESMA  

 

Os cursos e xornadas formativas realizados 

polo Equipo Educativo do Centro de Día ao 

longo do 2016 son os seguintes: 

“Uso da técnica psicoterapéutica da caixa 
de area” 

Secretaría Xeral da Igualdade 

“Trastorno do espectro do Autismo (TEA)” 

Consejo General de la Psicología en España 

“Violencia filioparental ou maltrato de 
fillos a pais” 

Consejo General de la Psicología en España 

“Terapia breve con pacientes difíciles” 

Escuela de Terapia Familiar LOFT 

“A táctica do cambio. Introducción á 
terapia breve estratéxica” 

Consejo General de la Psicología en España 

“Atención Psicolóxica a vítimas de violencia 
de xénero: avaliación, intervención 

terapéutica e ferramentas” 

Consejo General de la Psicología en España 

“Intervención con mulleres vítimas de 
violencia machista dende unha perspectiva 

de xénero a través do empoderamento” 

Consejo General de la Psicología en España 

“Deberes legais básicos en ética profesional e 
deontoloxía, de obrigado cumprimento en 

psicoloxía” 

Consejo General de la Psicología en España 
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Seminario “Prevención, diagnóstico e 
Intervención en DISLEXIA” 

Colegio Oficial de Psicoloxía de Galicia 

Xornada “Análise de Accidentes” 

FREMAP 

Xornada “Neuropsicoloxía e rehabilitación 
neurocognitiva en drogodependencias” 

PLDA – Vigo 

Xornada  “Berrando ao mundo” 

Secretaría Xeral de Igualdade/ Fundación Juan 
Soñador 

Xornada “Internet, whatsapp, botellón e 
outras lerias do montón” 

Asociación Érguete 

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: 

- Reunións do Equipo Psicoeducativo do 

Centro de Día: 

 Os luns a primeira hora o Director da 

ACLAD Alborada convoca a unha xuntanza 

onde se avalía o estado xeral do Centro e 

as súas necesidades. Realizáronse vinte e 

sete (27) reunións. 

 Todos os venres celébrase unha xuntanza 

onde se fai un seguimento da evolución 

dos diferentes usuarios do servizo. 

Celebráronse trinta e dúas (32) 

xuntanzas. 

- Reunión de Educadores e Educadoras do 

Centro de Día: Xuntanza dos mércores na 

que o grupo de educadores concreta a 

programación semanal de actividades e 

búscase solucionar os posibles problemas 

de xestión no día a día. Realizáronse vinte e 

sete (27) 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 

Sinalar a dificultade de cubrir o horario de 

apertura do centro de día e a realización 

axeitada das actividades propostas cos 

menores o que conleva habituais cambios 

horarios entre o equipo de educadores. 

No área formativa  os obxectivos do Plan de 

Formación e Investigación, a mellora da 

formación recibida e continuar impulsando a 

docencia en actividades formativas fóra e 

dentro do Centro, non foron conqueridos 

respecto á formación interna. Cara o vindeiro 

ano concretaranse na Programación anual 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.  



 

Análise da Xestión Realizada 

7.2 RECURSOS MATERIAIS 

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. 

No ano 2016 non se realizaron máis obras nas 

instalacións que as derivadas do mantemento 

do local.  

 

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.  

Por outra banda, e derivado do Plan de 

Calidade, e dentro do Plan de Optimización 

de Recursos e Redución de Gastos continuou 

a desenvolverse no 2016 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, ademais de 

buscar alternativas para continuar coa 

renovación de equipos informáticos 

deficitarios. Sería convinte, tamén, estudar a 

posibilidade de renovar a imaxe xeral do 

Centro de Menores (Decoración, pintado,…) 

non acadada no ano 2016. 

Por outra banda, sería preciso cara o vindeiro 

ano aumentar o investimento económico en 

material de ocio e didáctico para os menores. 
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7.3 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)
- Certificado de Sit. Xurídica (ETM)

- Ficha Actuacións Preparatorias (CD)

ACTUACIÓNS DOCUMENTOS

ME
NOR

ES

REUNIÓN INGRESO CD (MENOR/FAMILIA)

- Anotación Libro de Rexistro Persoas Usuarias(CD)

- Comunicación de Ingreso (24 h. vía FAX)

- Ficha de Identificación
- Rexistro Carácterísticas de Saúde (Inclúe vacinas)

- Recibín Documentación ( RRI + Deberes e Dereitos)

- Contrato Educativo
- Contrato Familiar
- Dereitos e deberes e reclamaciónsApertura Expediente

    - Documentación Administrativa
    - Documentación Sanitaria
    - Documentación Educativa
    - PEI
    - Outros

1ª TITORÍA
- GECEM
- RRI

- Protocolo Drogas
- Solicitude Revisión Médica (De ser posible familia)

- Solicitude revisión oftalmolóxica
- Solicitude revisión odontolóxica

1ª CITA PROFESOR

- Protocolo absentismo
- Contactos escolares

- GECEM

1ª CITA PSICÓLOGO

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

- Informe Inicial (5 días despois EdO)

Horario + actividades+ programas
     Proposta titor 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 Rexistro 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

 

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 



 

Análise da Xestión Realizada 

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... 

Sobre a valoración desta documentación, 

despois da mudanza nos protocolos do 2016, 

concluímos o seguinte:  

- Valoramos positivamente os novos 

contidos e prazos de elaboración do 

Informe Inicial e o PEI , despois da 

ampliación do prazo de entrega entre un 

e outro informe. 

- Resaltar que a escala de observación do 

Análise Inicial solicita datos que requiren 

maior tempo para a súa elaboración para 

ser fiable e aportamos posteriormente a 

datos extraídos de tests ou cuestionarios 

máis técnicos. 

- Observamos, igualmente, a necesidade de 

que sexan documentos vivos, que vaian 

mudando en base a evolución e 

necesidades da persoa menor. 

 

 

 

 

 

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 adaptación ás modificacións 

protocolarias do pasado 2016, de xeito que 

os documentos técnicos realizados sirvan 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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7.4 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, ademáis 

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 diario. 

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 Pontevedra) e os Equipos 

de Orientación Específica (Trastornos de 

Conduta). 

Na Orientación Laboral botamos man de 

diferentes recursos comunitarios. Así, citas 

cos orientadores laborais do INEM ou outras 

organizacións, empresas privadas ou 

dispositivos do concello 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 menores.  

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).  

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 1.12  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:  



 

Análise da Xestión Realizada 

- 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 RESUMO DA MEMORIA 
ECONÓMICA 

PRESUPOSTO E OUTRAS FONTES DE 
FINANZAMENTO 

O presuposto anual do centro de Atención al 

Menor Alborada foi no ano 2016 de  
255.977,50€. 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. 
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8    AVALIACIÓN DOS 
PROGRAMAS  REALIZADOS 

NO CENTRO DE DÍA 

1. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN 
NEUROLÓXICA E PSICOMOTRIZ 

Este programa divídese en dúas liñas 

complementarias pero diferenciadas: a 

estimulación neuropsicolóxica e a 

estimulación psicomotriz. Ambas pretenden 

complementar o tratamento psicolóxico, 

modificalo e adaptalo se é preciso, as 

capacidades cognitivas dos nenos e nenas, nos 

que é evidente ou padece evidenciarse a 

presenza dun déficit neuropsicolóxico e as 

veces tamén algunha alteración psicomotriz, 

que pode afectar ao éxito dos programas de 

tratamento (Tirapu 2010), ou polo menos 

xerarlle suficientes dificultades que interfiran 

no seu proceso normalizado de aprendizaxe. 

Para elo se require facer unha avaliación 

previa, non só por medio de probas 

específicas, senón tamén por medio da 

observación e do análise da información 

aportada por terceiros (pais, educadores etc).  

O programa de estimulación tamén se 

emprega naqueles casos nos que resulta 

inviable ou pouco factible un enfoque 

psicoterapéutico tradicional, dada a 

reactancia, a escasa conciencia dos déficits 

que soen presentar ou porque poden estar 

enmascarados baixo outras manifestacións 

condutuais que tentan compensalos. 

 

Destinatarios 

Especialmente dirixido a aqueles ou aquelas 

rapaces que se sospeitaba de presentar 

posibles alteracións neuropsicolóxicas e 

psicomotrices leves e que poidían beneficiarse 

dun pulo nestas áreas cun plantexamento 

fundamentalmente participativo e 

experiencial. 

Responsable 

O psicólogo do Centro 

Soporte documental e rexistro 

Dispoñemos de información clasificada en 

diferentes carpetas por cada programa, e 

dentro de cada carpeta a documentación 

empregada para a realización de cada sesión. 

Cada programa estará rexistrado tamén no 

GECEM (programa informático de xestión do 

centro de menores), e dentro de cada 

programa estarán anotadas cada unha das 

sesións que se realizan, incluíndo se é unha 

sesión individual ou grupal, o título da sesión, 

os participantes, a valoración e as incidencias 

acaecidas, e a persoa responsable da sesión. 

AVALIACIÓN DO DESEÑO DAS ACTIVIDADES 

O programa vai dirixido non tanto a corrixir, 

dado que isto pode requirir un programa 

específico e rehabilitador dirixido por 

especialistas nesta área, senón máis ben a 

estimular as súas necesidades cognitivas e ser 
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sensible a outros factores que poden estar 

influíndo nas dificultades que presentan e lles 

impiden acadar un rendemento óptimo nas 

tarefas e nas responsabilidades tanto 

académicas, coma comportamentais e 

relacionais.  

AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO OU 
IMPLEMENTACIÓN 

Non resulta infrecuente entre as rapazas e 

rapaces que son atendidos no Centro de Día, a 

presenza de certas alteracións 

neuropsicolóxicas e psicomotrices, as veces 

ocultas o baixo unha imaxe un tanto 

reducionista de problemas comportamentais e 

de fracaso escolar (nalgúns casos son rapaces 

que levan tempo consumindo drogas e 

noutros casos teñen unha historia de déficits 

nos coidados parentais recibidos, que tamén 

influíron no seu desenvolvemento físico e 

psicolóxico e no proceso de maduración 

cerebral). O ano pasado centrámonos 

prioritariamente no traballo de aspectos máis 

puramente neuropsicolóxicos, e en menor 

medida nos psicomotrices, debido aos perfís 

que presentaban os menores. 

O programa non conta cun número fixo de 

sesións e pode ser variable, de xeito que 

nalgúns casos pode estenderse durante toda a 

estancia do mozo/a no Centro de Día. En todo 

caso, atenderanse as necesidades específicas e 

os obxectivos explicitados no propio P.E.I.  

En canto aos obxectivos perseguidos, incidiuse 

fundamentalmente na estimulación de 

determinadas funcións cognitivas, como os 

procesos atencionais, as funcións executivas; 

na memoria de traballoque poden afectar a 

comprensión e a retención de instrucións; o na 

flexibilidade mental.; razoamento, solución de 

problemas, toma de decisións, pensamento  

crítico, pensamento lóxico, resolución de 

conflitos, conduta de elección, razoamento 

moral, percepción, atribución e abstracción; 

teoría da mente, …).   

En canto ao número de beneficiados polo 

programa, dos menores que acudiron ao 

centro de día no ano 2016,  seleccionáronse 

como candidatos nove rapaces que eran 

susceptibles de presentar ou podían 

presentar posibles alteracións 

neuropsicolóxicas.  

AVALIACIÓN DOS RESULTADOS 

Debido as características xerais da etapa do 

desenrolo da poboación coa que traballamos 

no centro, o carácter de contexto de control e 

a baixa conciencia do déficit que presentan 

moitas veces os menores e as súas familias, 

xunto a falta de regularidade na asistencia ao 

centro destes mesmos, non resulta doado 

darlle continuidade fixa a esta actividade, polo 

que os resultados xeralmente aínda que non 

son negativos, a súa repercusión é discreta, 

senón se practican as habilidades máis alá das 

sesións no centro de día. 

As veces as deficiencias son sutís e están 

enmascaradas polas manifestacións e 

alteracións comportamentais e de fracaso 

escolar. Por iso, resultou necesario non só 

facer unha avaliación previa, mediante probas 

específicas, senón tamén por medio da 

observación, e da información aportada por 

terceiros informantes (pais, educadores etc) e 

ir avaliando con continuidade durante o 

proceso da estancia no centro, así tamén de 

cara a conseguir un maior efecto e 

consistencia é necesaria conseguir introducir a 

regularidade.  
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2. PROGRAMA DE APOIO, 
REFORZO E ORIENTACIÓN ESCOLAR 

O “Centro de Día de Atención ao menor 

Alborada”  constitúese como un Centro de Día  

para menores, de carácter interdisciplinar, que 

traballa a educación integral dos mesmos 

dende diferentes enfoques. Un destes 

enfoques sería o enfoque educativo, onde 

téntase que os menores continúen o proceso 

escolar e académico interrompido ou non, coa 

pretensión de integrar ao menor, en canto sexa 

posible, no seu grupo normalizado de 

referencia ou diminuír, de ser o caso, as 

condutas disruptivas no centro escolar. 

O programa conta cos diferentes Programas 

Específicos: 

- Programa Específico de Apoio e Reforzo 

Escolar 

- Programa Específico de Educación 

Compensatoria  

- Programa Específico de preparación de 

Probas por libre e/ou EPA 

- Programa Específico de Prevención do 

Absentismo 

- Programa Específico de Fomento da 

Lectura 

Destinatarios 

A priori todos os menores asistentes ao centro 

de Día son destinatarios do programa de 

orientación escolar. Ben porque están en idade 

de escolarización obrigatoria ou  seguen a 

cursar estudos sendo maiores de dezaseis 

anos, ou ben porque, tendo as ensinanzas 

mínimas inconclusas ou non, hai unha demanda 

por parte do adolescente de retomar os seus 

estudos.  

 

Metodoloxía 

A metodoloxía a empregar no Programa, 

partindo do principio de invidualización, 

favorecerá un desenvolvemento equilibrado 

do individuo, impulsará a autoconfianza e a 

autoestima, desterrando da aula calquera tipo 

de prácticas autoritarias ou descalificadoras, e 

estimulará a resolución dos conflitos por 

medio do debate e o consenso; proporcionará 

as condicións para que os menores adquiran as 

aprendizaxes básicas que lles permitan 

interpretar as linguaxes fundamentais e 

desenvolver os recursos expresivos co 

obxecto de mellorar a súa capacidade 

comunicativa; desenvolverá os conceptos, 

procedementos e actitudes cos que 

comprender o espazo físico, biolóxico, 

xeográfico e ecolóxico, de maneira que poidan 

intervir criticamente nel; desenvolver 

experiencias afectivas, sociais e cognitivas que 

capaciten aos destinatarios para coñecer 

criticamente a riqueza cultural e histórica 

legada tanto pola tradición do ámbito cultural 

galego como  polas  grandes  liñas  de 

tradición cultural universal; e desenvolver 

experiencias que posibiliten o acceso, 

manipulación e utilización crítica das fontes de 

información características da sociedade 

contemporánea; tamén promoverá nos 

individuos experiencias, situacións e 

actividades específicas que favorezan o 

desenvolvemento de relacións, non só co 

grupo de iguais, senón tamén coa comunidade 

adulta, baseadas nos principios de 

cooperación, diálogo e tolerancia propios da 

convivencia democrática tentando así evitar 

actitudes disruptivas; finalmente, deberá 

abrirse á súa realidade máis próxima e, a partir 

desa apertura, á realidade social en xeral. 
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Dende o Centro de Día entendemos como un 

elemento esencial da nosa metodoloxía a 

coordinación e o traballo en rede co centro 

escolar dos diferentes menores, empregando 

metodoloxías semellantes e buscando a 

coherencia entre todos os instrumentos 

metodolóxicos a emprega e, polo tanto, da 

súa posta en práctica. 

Responsable 

O profesor de apoio Alfonso L. López Otero 

Soporte documental e rexistro 

Dispoñemos de información clasificada en 

diferentes carpetas. A primeira, onde se recolle 

o material e  actividades realizadas por cada 

menor participante no programa, gárdanse no 

armario habilitado a tal efecto no aula de 

estudo. Unha segunda sería o historial da 

persoa menor cun apartado habilitado para o 

área escolar e formativa. E por último, as 

diferentes intervencións individuais, familiares, 

contactos telefónicos cos centros escolares, 

visitas escolares,.... recóllense na historia 

individual de cada menor no GECEM (programa 

informático de xestión do centro de menores). 

AVALIACIÓN DO DESEÑO DAS 
ACTIVIDADES 

Dende o Centro de Día entendemos que para a 

integración social dos menores é necesario 

potenciar o éxito escolar, facilitando, dende 

unha perspectiva inclusiva, unhas condicións 

máis favorables de acceso e desenvolvemento 

do  proceso de ensino e aprendizaxe aos 

menores mediante unha serie de programas 

específicos destinados a incrementar o número 

de usuarios que progresan adecuadamente ao 

longo da súa vida escolar ou garantindo a 

maior adquisición posible das Competencias 

Educativas Básicas.  

Partindo desta premisa avaliamos 

positivamente o deseño das actividades 

realizadas dentro deste programa, mais 

nalgúns casos é preciso sinalar as dificultades 

atopadas  á  hora   de  deseñar   as  diferentes 

sesións de estudo individual,  xa que a 

negativa dos propios menores a empregar 

materiais de apoio, como a axenda escolar, ou 

non traer o seu material escolar ao Centro de 

Día complica enormemente darlle 

continuidade ao que están a traballar non 

diferentes Institutos. A esta dificultade 

habería que sumarlle a imposibilidade, nalgúns 

casos, de ter un contacto máis fluído co 

profesorado non só cos titores/as e 

Departamentos de Orientación, tema 

subsanado en parte co uso de novas 

ferramentas como o correo electrónico. 

Respecto aos menores participantes no 

Programa Específico de preparación de Probas 

por libre e/ou EPA, a principal dificultade 

atopada no deseño da actividade é a 

incorporación irregular dos menores á mesma, 

a súa asistencia irregular ou falta de 

puntualidade. Habería que sinalar tamén o 

baixo nível académico dos menores que se 

postulan para superar as diferentes probas 

por libre, xa que, exceptuando as Probas das 

Competencias Clave da Consellería de 

Economía, Emprego e Industria, as probas 

esixen uns coñecementos próximos ao 

currículo de 4º da ESO e os alumnos e alumnas 

que participantes no programa proveñen, na 

súa inmensa maioría, de situacións de fracaso  

escolar onde non chegaron a superar 1º ou 2º, 

no mellor dos casos, da ESO.  

Se a isto lle sumamos o baixo esforzo 

amosado polos menores, que moitas veces 

consideran que unicamente co traballo 

desenvolvido  no  Centro  de  Día  é  máis  que 
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suficiente para superar as probas, e o nulo 

traballo escolar nas súas casas as posibilidades 

de éxito a hora de superar estas probas vense 

moi mermadas. 

AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO OU 
IMPLEMENTACIÓN 

O Programa de Apoio, Reforzo e Orientación 

Escolar  traballa principalmente a área de 

desenvolvemento persoal 

(intelectual/cognitivo, afectivo/emocional e 

personalidade e actitudes), ademais de 

fomentar a integración social especialmente 

no contexto escolar/formativo.  

Ao longo do ano 2016 realizáronse 334 

sesións grupais dentro do programa, cunha 

media de case que 4 asistentes por sesión. 

Destas sesións aproximadamente un terzo 

corresponden a sesións grupais do Programa 

Específico de preparación de Probas por libre 

e/ou EPA cunha duración  de dúas horas e 

media repartidas en varios períodos durante 

as mañás. 

 

Ao longo do ano 2016 participaron, tanto a 

nivel individual como en sesións grupais, trinta  

(30) menores, é dicir un 86% do total.  

Atendendo aos diferentes programas 

específicos nos que se divide e entendendo 

que houbo menores que ao longo do ano 

participaron en varios, podemos sinalar: 

- Programa Específico de Apoio e Reforzo 

Escolar, foron incluídos neste programa 

dezaoito  (18) adolescentes, un 52% dos 

asistentes. 

- Programa Específico de Educación 

Compensatoria, participaron oito (8) 

rapaces e rapazas, un 23%. 

- No Programa Específico de preparación de 

Probas por libre e/ou EPA, participaron 

catro (4) mozos e mozas, un 12%. 

- No Programa Específico de Prevención do 

Absentismo, participaron vinte e cinco (25) 

persoas menores, é dicir un 72% dos 

asistentes ao Centro de Día. 

- Programa Específico de Fomento da 

Lectura, participaron neste programa oito  

(8) o que supón un 23%.  

AVALIACIÓN DOS RESULTADOS 

Como xa indicamos no programa participaron 

un 86% dos menores asistentes ao Centro de 

Día. Entendemos que é unha porcentaxe a 

valorar positivamente, xa que somentes un 

74% dos usuarios e usuarias estaba 

escolarizado, independentemente da súa 

asistencia ou non ao centro escolar, no 

momento de ingreso no Centro de Día . 

Mais á hora de realizar a valoración do 

programa realizámola tendo en conta os 

diferentes Programas Específicos e os 

resultados académicos dos menores: 

- Programa Específico de Apoio e Reforzo 

Escolar. Dos dezaoito (18) participantes 

obtiveron unha melloría nos resultados da 

súa avaliación escolar, no momento de 

finalizar a estancia no Centro ou na 1ª 

avaliación do curso 2016-17, un 33%. 

Tendo en conta que un  100%   dos   casos 
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proviñan de situacións de fracaso escolar 

hai que valorar positivamente os 

resultados escolares. 

No referente as condutas disruptivas no 

centro escolar, oito (8) participantes tiñan 

problemas comportamentais graves, 

observando unha melloría nun 13%. 

- Programa Específico de Educación 

Compensatoria. No caso dos oito (8) 

participantes traballouse a mellora da súa 

adquisición das Competencias Básicas e a 

súa cultura xeral. 

Asemade, dos participantes neste 

programa o 100% presentaban condutas 

disruptivas e problemas comportamentais 

graves no ámbito escolar. Ao longo do ano 

observamos unha melloría nas súas 

actitudes nun 50% dos casos. 

-  Programa Específico de preparación de 

Probas por libre e/ou EPA. Dos catro (4) 

participantes,  prepararon tres (3)  a Proba 

de Acceso a Ciclos, presentándose a 

mesma dous (2) e  non superándoa en 

todos os seus ámbitos, debido, como xa 

sinalamos, ou ben ao escaso traballo e 

esforzo realizado, ou ben ao seu baixo 

nivel académico. Non obstante, sinalar que 

un dos alumnos aprobou parcialmente a 

proba.  

Dous (2) menores presentáronse as Probas 

das Competencias Clave aprobando 

parcialmente as mesmas, xa que resultaron 

non aptos en Lingua Inglesa.  

- Programa Específico de Prevención do 

Absentismo. Durante o ano 2016 asistiron 

ao Centro de Día vinte e cinco (25) 

menores con comportamentos 

absentistas ou risco do mesmo no 

contexto escolar, destes atopámonos 

cunha melloría da conduta absentista ou 

un mantemento da asistencia a clase nun 

68% dos casos. 

- Programa Específico de Fomento da 

Lectura. Dentro dos programas específicos 

da área escolar este  continúa a ser o máis 

deficitario participando unicamente oito 

(8) menores.  
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3. PROGRAMA DE 
AUTOCONTROL EMOCIONAL 

Actualmente a violencia e as condutas 

agresivas están demasiado presentes nas nosa 

vidas. Moitos dos/as adolescentes que asisten 

ao Centro de Día carecen da capacidade de 

dominar os seus enfados, reprimir os seus 

impulsos, escoitar aos demais, poñerse no 

lugar do outro, sentirse responsables do que 

fan, etc;  levándoos a manifestar condutas 

agresivas tales como: pegar, insultar, ameazar, 

humillar, etc. Estes comportamentos son 

aprendidos polo que observan no seu entorno 

próximo, en ocasións son comportamentos 

reforzados e eloxiados polo grupo de iguais ou 

polo propio poder en si mesmo. Por todo isto 

dende a familia e as distintas institucións 

temos a responsabilidade de ensinar 

habilidades básicas como o autocontrol.  

Se sabemos cómo e por qué sentimos dun 

determinado xeito estamos na capacidade de 

manexar mellor as nosas emocións.  

No traballo diario cos menores do centro de 

día, vemos a necesidade de poñer en práctica a 

Intelixencia Emocional. Consiste básicamente 

en poñer en desenrolar a habilidade para 

detectar e entender as nosas propias 

emocións, é dicir, saber denominar claramente 

o estado de ánimo no cal nos atopamos, 

identificar o modo en que éste afecta o noso 

comportamento e decidir a forma en como 

expresamos os sentimentos que estes xeneran. 

Facelo nos permite comportarnos con 

seguridade, tomar decisións mais acertadas, 

ter unha mellor relación cos demáis e saber 

cando mudar o rumbo. 

En base a estas definicións o que plantexamos é 

o adestramento en autocontrol ao igual que 

noutro   tipo   de   intervencións  que  levamos  a 

cabo. O obxectivo do programa de 

autocontrol non é a eliminación do problema 

puntual, se non que o adolescente interiorice 

unhas técnicas e unha metodoloxía de manexo 

de situacións que lle permita a abordaxe de 

outros aspectos problemáticos. Soamente 

cando o/a mozo/a sexa capaz de utilizar as 

técnicas aprendidas por si mesmo poderemos 

falar de autocontrol. 

Destinatarios 

Todos os menores que no seu PEI apareza 

reflexado algún obxectivo a alcanzar nesta 

liña. Para todos os/as adolescentes asistentes 

e sobre todo os que manifesten condutas 

antisociais e violentas con carencia de 

estratexias axeitadas de autocontrol 

emocional e de resolución de conflitos. 

Metodoloxía 

A Metodoloxía está inspirada na 

profesionalización propia do Recurso e na 

Programación Educativa que de maneira 

individual, grupal e familiar levamos a cabo. 

Para o seu desenvolvemento baseámonos 

nunha serie de principios que pretenden 

reflexar a filosofía do noso traballo: 

Multidisciplinaridade e Transdisciplinaridade, 

Individualización, Flexibilidade, Discernir - 

Valorar: Problemática vs. Normalización. 

Responsables 

O psicólogo, Manuel Muíños Collazo, e o 

educador Antonio García Ceriz. 
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Soporte documental e rexistro  

Dispoñemos de información clasificada en 

diferentes carpetas por cada programa, e 

dentro de cada carpeta a documentación 

empregada para a realización de cada 

sesión.Cada programa estará rexistrado tamén 

no GECEM (programa informático de xestión 

do centro de menores), e dentro de cada 

programa estarán anotadas cada unha das 

sesións que se realizan, incluíndo se é unha 

sesión individual ou grupal, o título da sesión, 

os participantes, a valoración e as incidencias 

acaecidas, e a persoa responsable da sesión.    

AVALIACIÓN DO DESEÑO DAS ACTIVIDADES 

É importante sinalar a ausencia de problemas 

no deseño das actividades previstas,   

cumpríndose  as diferentes previsións e 

expectativas. Os contidos foron adaptados 

dependendo do perfil dos menores asistentes 

aos distintos obradoiros e foron impartidos de 

modo axeitado tanto no cumprimento dos 

tempos coma na programación de actividades 

complementarias.  

Nesta tempada adicáronse mais sesións a 

outras temáticas. 

 O espazo onde se tiñan que desenvolver as 

actividades foi axeitado, case sempre nun aula 

adaptada e con todo o material preciso para as 

actividades, tanto as grupais ( 7 máximo) , 

como as individuais. 

AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO OU 
IMPLEMENTACIÓN 

No referente a implementación sinalar unha 

melloría por parte dos menores da súa 

participación activa nas actividades, sobre todo 

no relacionado coa atención cara os  temas  

expostos e a solicitude  pola  súa  parte  

de que se sigan impartindo os obradoiros 

relacionados con esta temática por 

consideralos importantes para a súa vida. 

Confirmar, igualmente, que custa cada vez 

mais manter a boa interrelación dos menores 

en canto ao respeto de turnos de participación 

e a atención e interese pola materia impartida. 

Percíbese un aumento maior na disposición 

dos menores a falar tanto en canto o tema que 

se comparta sexa mais próximo as súas 

necesidades persoais. 

Os obxectivos, tanto no tema participación 

activa coma no traballo en pequenos grupos, 

cumpríronse. Comprobouse un avance por 

parte dalgúns menores no coidado dos 

materiais audiovisuais que utilizamos de apoio 

nas diferentes sesións e unha utilización eficaz 

da posta en práctica noutros contextos nos 

que se desenvolve o rapaz ou rapaza (familia, 

centro escolar, grupo de iguais…) 

Neste programa, principalmente desenvolto 

de xeito individual, participaron un total de 

doce (12) menores, o que supón un 34% dos 

asistentes ao Centro de Día. 

De xeito grupal realizáronse as seguintes 

sesións: 

SESIÓNS  PARTICIPANTES 

Autocontrol  13 

Expresión de 
emocións/sentimentos 

20 

Condutas Inadecuadas/Perdas 
Control 

Técnicas Autocontrol 

13 

Expresión de sentimentos 12 

Bullyng/Role Playing emocións  9 

Empatía /Asertividade nas 
emocións 

15 
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AVALIACIÓN DOS RESULTADOS 

Neste apartado comentar a dificultade de 

traballar con temas interrelacionados dentro 

dun so título coma é o Autocontrol, xa que 

abarca moitos campos. A satisfacción dos 

usuarios deste programa xa convertido nun 

referente a traballar sempre, por pertencer as 

características dos perfís dos menores que 

acoden o noso centro. O feito de traballar en 

pequenos grupos ou de maneira individual, nos 

permite obter unha maior precisión nos 

resultados que eles obteñen dos obradoiros. 

Destacar o descoñecemento ou a dificultade 

por parte dalgúns menores para entender ou 

experimentar os beneficios da posta en 

práctica do que se tratou en liñas xerais. 

FASES DE ADESTRAMENTO DO AUTOCONTROL

1. Auto-observación 2. Establecemento de 
obxectivos

3. Adestramento en 
técnicas concretas

4. Aplicación das técnicas 
no contexto real

5. Revisión das aplicacións e prevención: 
técnicas de relaxación e evasión

 

Chegamos a conclusións moi claras como que 

seguimos tendo  unha poboación máis moza e 

con grandes carencias en canto a ter asumidos 

os aprendizaxes neste ámbito. Os 

instrumentos por parte dos menores para 

afrontarse a situacións de falla de control  nas  

diferentes áreas da vida diaria son 

inexistentes, están pouco traballados e é moi 

complicado que nesta etapa os interioricen 

dun modo axeitado.  Tamén destacar a pouca 

posta en práctica do que se traballa cos 

menores. Seguen a utilizar as técnicas de 

sempre, o que os leva a obter fracasos e non 

obter os verdadeiros beneficios do aprendido. 

4. PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
VIARIA 

Un número considerable dos mozos e mozas 

que asisten ao Centro de Día o fan en bicicleta, 

skate ou ciclomotor, ben propios ou como din 

eles os “achegan  amigos”; outros veñen en 

servizo público de transporte, andando ou os 

achega a familia. O programa está orientado a 

que coñezan os factores persoais do risco 

dunha mala educación viaria e as 

consecuencias, o perigo que conleva e queiran 

evitalo. Preténdese tamén ampliar 

coñecementos, fundamentalmente prácticos, 

no mundo do tráfico, facéndolles partícipes da 

importancia e da necesidade dun bo 

comportamento na vía pública, tanto como 

peóns como ciclistas ou motoristas.  

Participaron neste programa mozos e mozas 

asistentes ao Centro de Día, especialmente 

aqueles que posúen un ciclomotor ou 

bicicleta, e que se vexa a necesidade de 

intervir sobre esta cuestión. 

O obxectivo do mesmo pasa por incrementar a 

propia seguridade e acadar unha cidadanía 

máis concienciada, máis informada, reflexiva, 

dialogante e máis responsable, e polo tanto 

máis segura. 

Unha das necesidades indiscutibles é a 

eliminación dos  riscos que  supón o  consumo  

Vivencias (Libro de vida) 2 

Límites en emocións 3 

Pautas felicidade emocional 4 

Expresión de emocións  

(Racismo/Discriminación) 

8 

Comunicar Emocións Efectiva 3 

As emocións 3 

Respecto ás emocións 2 

Espazo Interpersoal en emocións 3 
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de Drogas e Alcol e a Condución, por estar 

directamente relacionado coa etapa da 

adolescencia; segundo a Dirección Xeral de 

Tráfico, os accidentes de tráfico supoñen a 

primeira causa de mortandade entre os 

novos/as de 18 a 24 anos e o 57.6% dos/as 

mozos/as consumen alcol durante as fines de 

semana.  

Por todo o anteriormente descrito 

consideramos que a permanencia no Centro de 

Día é un bo momento para que os/as mozos e 

mozas reciban unha información clara sobre a 

Educación Viaria, o consumo de alcol e drogas 

e a súa relación cos accidentes de tráfico.  

Destinatarios 

Todos os mozos e mozas asistentes ao Centro, 

especialmente aqueles que posúan un 

ciclomotor ou bicicleta e que se vexa a 

necesidade de intervir sobre esta cuestión. 

Metodoloxía 

A Metodoloxía está inspirada na 

Profesionalización propia do Recurso e na 

Programación Educativa que de maneira 

individual, grupal e familiar levamos a cabo. 

Para o seu desenvolvemento baseámonos 

nunha serie de principios que pretenden 

reflexar a filosofía do noso traballo: 

Multidisciplinaridade e Transdisciplinaridade, 

Individualización, Flexibilidade, Discernir - 

Valorar: Problemática vs. Normalización. 

Responsable 

O educador Nicolás Domínguez. 

Soporte documental e rexistro 

Dispoñemos de información clasificada en 

diferentes carpetas por cada programa, e 

dentro   de   cada   carpeta   a   documentación  

empregada para a realización de cada sesión. 

Cada programa estará rexistrado tamén no 

GECEM (programa informático de xestión do 

centro de menores), e dentro de cada 

programa estarán anotadas cada unha das 

sesións que se realizan, incluíndo se é unha 

sesión individual ou grupal, o título da sesión, 

os participantes, a valoración e as incidencias 

acaecidas, e a persoa responsable da sesión.    

AVALIACIÓN DO DESEÑO DAS 
ACTIVIDADES 

Este programa tivo unha moi boa aceptación e 

valoración por parte dos menores. Os contidos 

intentan abordar todo o relacionado co tráfico 

e os seus elementos, o comportamento 

responsable do peón, a utilización dos espazos 

públicos, as sinais e os problemas de consumo 

de sustancias como alcol e outras drogas. 

Tamén tivemos unha sesión coa policía local 

de Vigo pertencente á área de tráfico. A 

intención para o ano seguinte é ter de novo a 

visita a Alento e tamén poder repetir a sesión 

coa policía local, ademáis de facer as sesión no 

centro de día. 

AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO OU 
IMPLEMENTACIÓN 

Estes obradoiros, que realizáronse en sesións 

grupais cos menores, tentan acadar a 

concienciación dos menores, que estean máis 

informados, que sexan máis responsables, 

tanto como peóns, acompañantes ou como 

condutores de calquera vehículo. Cada sesión 

ten un obxectivo específico dentro do 

obxectivo xeral da educación viaria. 

Así, o traballo cos menores centrouse no 

desenvolvemento intelectual do menor 

respecto ao elementos do tráfico e a 

circulación, os accidentes e a prevención, o uso 

do casco e o cinto de seguridade. Tamén 

fíxose   moito  fincapé  no  tema  do  alcol e as 
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drogas. Os menores valoraron positivamente 

as sesións manifestando a importancia dunha 

boa aprendizaxe da educación viaria. 

Moitos deles fan uso da bicicleta, o skate ou 

do ciclomotor, tamén do transporte público e 

o coche cun adulto. Todos estes elementos 

fan que os menores xa teñan algún 

aprendizaxe e algúns hábitos que se intentan 

trocar a mellor cando non teñen unha boa 

conduta. O tema do alcol e outras drogas é 

central no programa pola percepción errónea 

dos rapaces de que non lle vai pasar nada e é 

algo habitual en moita xente beber alcol e 

consumir drogas e conducir calquera vehículo.      

Tamén foi un éxito a sesión coa policía local de 

tráfico onde os menores puideron 

preguntarlle todo tipo de preguntas aos 

policías ademais de recibir a charla 

correspondente. 

Participaron a nivel individual dezaseis (16) 

menores en sesión grupais, un 46% dos 

asistentes ao Centro de Día no ano 2016. 

A nivel grupal, houbo un total de cinco sesións 

cunha media de sete menores por sesión. 

 

 

 

AVALIACIÓN DOS RESULTADOS 

A participación foi boa e os rapaces mostraron 

moito interese. Púidose comprobar tanto no 

que os menores falaban como na práctica 

diaria con eles, que melloran as súas actitudes 

cívicas e como peón. Tamén a visita da policía 

axudou a trocar a percepción dos menores 

como un axente de axuda e non represivo. 
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5.    PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA 

Os obxectivos xerais sobre os que se fixa a  

intervención psicolóxica abarcan dende 

aspectos de desenvolvemento persoal, 

familiar e relacional e tratan de promover a 

competencia social do suxeito, a súa 

adaptabilidade e a modificación de estilos de 

vida pouco saudables e mesmo antisociais. 

Polo tanto constitúen propiamente o 

programa de tratamento. Así pois, tentará 

incidir sobre o conxunto de factores 

individuais, sociais e ambientais que poden 

previr ou reducir a probabilidade de 

desenvolver desordes e potenciar ao máximo, 

e na medida do posible aqueles outros 

factores protectores. 

Os obxectivos estiveron orientados a 

desenvolver nos adolescentes maior 

adecuación no afrontamento das dificultades 

personais, familiares, educativos, sociais, etc, 

así coma enriquecer aos pais/nais e 

acolledores con habilidades e recursos máis 

efectivos e eficientes no exercicio da 

parentalidade. 

Destinatarios 

Os menores e as familias usuarios do Centro 

de Día. 

Metodoloxía 

O formato é xeralmente individual e familiar, 

aínda que as veces realizáronse algunhas 

intervencións puntuais en pequeno grupo con 

outros menores do centro, fomentando a 

participación activa e reflexiva.  

A intervención comeza en canto se ten 

coñecemento da chegada dun/ dunha menor 

ao centro. Inicialmente se explora o 

coñecemento   que   o   menor    ten    da    súa  

situación real máis inmediata, así como dos 

motivos do ingreso no centro e se reúne a 

información disponible acerca do mesmo e as 

circunstancias que deron lugar a adopción 

deste recurso, así coma o plan de caso 

elaborado polos ETM do Servizo de Menores. 

Nese intre comeza a intervención-avaliación 

psicolóxica propiamente dita, e o proceso de 

avaliación continua, que levase a cabo 

mediante a aplicación de diversas probas 

psicométricas, as entrevistas mantidas co 

menor e familias e as propostas que tamén se 

reciben desde o equipo educativo do centro.  

Responsable 

 O psicólogo do Centro 

Soporte documental e rexistro 

Dispoñemos de información clasificada en 

diferentes carpetas por cada programa, e 

dentro de cada carpeta a documentación 

empregada para a realización de cada sesión. 

Cada programa está rexistrado tamén no 

GECEM (programa informático de xestión do 

Centro de Menores), e dentro de cada 

programa estarán anotadas cada unha das 

sesións que se realizan, incluíndo se é unha 

sesión individual ou grupal, o título da sesión, 

os participantes, a valoración e as incidencias 

acaecidas, e a persoa responsable da sesión.    

AVALIACIÓN DO DESEÑO DAS ACTIVIDADES 

Dende o modelo competencial no que se 

desenvolve a atención psicolóxica levada a 

cabo no Centro de Día, se atendeu 

especialmente as necesidades do menor, 

afondando non só nas súas características 

persoais, senón tamén, a súa 

contextualización e as circunstancias que 

concorren na vida deste e que teñen que ver 

ou están asociadas co seu estilo de vida.  
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Dende esta perspectiva, se incidiu nas áreas 

fundamentais de desenvolvemento dos 

menores (desenvolvemento persoal e 

repercusións na saúde física e psíquica; na área 

familiar; escolar; formativo; sociorrelacional  e 

na xestión do tempo de lecer) segundo a 

relevancia de cada unha delas, co gallo de 

favorecer ademáis dunha maior adaptabilidade 

persoal, familiar, formativa, e social-relacional. 

Ademáis e transversalmente tamén se traballa 

na  adquisición dunhas destrezas e habilidades 

prosociais que permitiran unha maior 

adecuación das súas condicións vitais. 

                      AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO 
OU IMPLEMENTACIÓN  

A intervención psicolóxica está pois en 

consonancia co programa educativo 

individualizado e permite a estruturación e 

consecución dos obxectivos das outras áreas e 

programas. Esta persoalización esixe un 

seguimento e actuacións coordinadas por 

parte de todos os profesionais implicados. A 

avaliación de cada caso faise de maneira 

continua, con reunións periódicas de revisión, 

onde se perfila unha valoración do proceso, 

que permita ir reorientando a intervención en 

función dos resultados obtidos. 

Tendo presente a situación de variabilidade 

persoal, sociofamiliar e en definitiva vital, 

require da atención psicolóxica unha 

flexibilidade non só nos procedimentos, mesmo 

tamén nos tempos de intervención, e utilización 

de diversas estratexias motivacionais. Por 

estas razóns non sempre conséguese abarcar 

en profundidade todos os contidos reflectidos 

nos seus PEIs 

A finalidade última trata de incidir e potenciar 

o    desenvolvemento   dos   posibles   factores 

protectores individuais, sociais e ambientais 

que poden previr ou reducir a probabilidade 

de desenvolver desordes comportamentais, 

para así facilitar o desenvolvemento integral 

do/da menor, acompañandoo, reforzando e 

buscando o xeito de compensar as 

necesidades detectadas. 

En canto aos obxectivos  acadados: 

- Durante o tempo que o/a menor esta de 

alta no centro, establecéronse 

periódicamente citas de seguimento co/a 

propio/a menor e as demáis partes ou 

subsistemas implicadas e relevantes 

(fundamentalmente a familia) 

- Planificáronse propostas de intervención 

psicopedagóxica (P.I.P) coa finalidade de 

posibilitar a realización de programas 

dirixidos a súa recuperación escolar e 

socioafectiva. 

- Realizáronse actividades de coordinación 

co resto dos profesionais do centro, coa 

finalidade de mellorar o desenvolver as 

actividades diarias do centro,  

- Prestouse orientación, atención e apoio as 

familias acerca da evolución do/a menor. 

- Participouse en actividades e 

colaboracións con outras institucións e 

profesionais vinculados ao traballo con 

menores, cunha óptica de intervención 

comunitaria ou de rede 

As exploracións e avaliacións individuais e/ou 

colectivas dos menores requeriron unha 

avaliación continuada durante todas as fases 

da súa estancia no centro de día. Cada menor 

ten a súa propia especificidade, e ingresan no 

centro en distintos momentos do ano, polo 

que     a     abordaxe      será     necesariamente 
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individualizada, aínda que en ocasións tamén 

se poideron realizar actuacións grupais 

relacionadas coas áreas e subprogramas 

específicos.                                 

A nivel xeral no relativo a atención psicolóxica 

desenvolvida no Centro de Día de Atención ao 

Menor ACLAD Alborada participaron trinta e 

cinco (35) menores, colaborando tamén un bo 

número das súas familias (30 familias) que 

supón un   86%. 

Analizando os datos dun xeito máis 

pormenorizado atopámonos que 

especificamente traballáronse os contidos:  

- No programa específico de 

desenvolvemento persoal participaron 

trinta e un (31) menores, o que supón un 

89% do total e 30 familias. 

- No programa específico de atención a 

menores que usan drogas foron incluídos 

vinte e dous (22) adolescentes, un 63%. 

- No de prevención dos comportamentos 

violentos e fomento das habilidades 

prosociais e do razoamento moral 

asistiron vinte e nove(29) rapaces, o 83%. 

- No programa específico de 

desenvolvemento sociorrelacional un 

total de trinta e un (31) menores, un 89% 

- No programa específico área formativo 

laboral de xeito individual trinta (30) 

rapaces e rapazas, un 86% 

- No programa intervención no maltrato 

foron incluídos de xeito individual un total 

de vinte e cinco(25) adolescentes, un 71% 

- No programa de estimulación 

neuropsicolóxica e psicomotriz 

atendéronse un total de  nove rapaces (9), 

un 26%. 

AVALIACIÓN DOS RESULTADOS  

A atención psicolóxica parte en principio dun 

posicionamento un tanto paradóxico, que non 

sempre resulta doado de solucionar. 

Constítúese coma unha actividade de axuda, 

ainda que a actividade desenvólvese dentro 

dun contexto de control no que se 

circunscriben as actividades cotiás. Ademáis 

non soe existir voluntariedade inicialmente, 

nin por parte dos menores, nin tampouco por 

parte de moitas das familias, pese a que 

inicialmente ambas partes firmaron o 

pertinente compromiso. Inicialmente as máis 

das veces tampouco posúen axeitada  

conciencia dos déficits ou noutros casos esta 

constitúe cicais outra tentativa profesional 

máis, despois doutras moitas que fracasaron 

ou non conseguiron acadar uns bos resultados, 

é a situación tornouse todavía máis insostible 

e limitante. Nembargantes, compre sinalar o 

feito de que conseguiuse as máis das veces 

crear neste espacio terapéutico un clima 

favorecedor de cambios relevantes.  

Respecto aos resultados acadados e en canto 

ao grado de participación foi  similar aos anos 

anteriores, con algunhas variacións. En canto a 

distribución nos subprogramas específicos, 

deuse unha maior participación nos seguintes: 

atención a menores que usan drogas, 

prevención de comportamentos violentos e 

fomento das habilidades prosociais, así como 

do desenvolvemento sociorelacional e 

formativo laboral e intervención no maltrato. 

Os principais actores da intervención 

(menores e familias participantes) 

recoñeceron avances e obtiveron resultados 

satisfactorios, tendo en conta aos obxectivos 

fixados ou co-elaborados nos respetivos PEIs. 

Nos casos nos que non se conseguiron  

avances,         estiveron        xustificados       pola  
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confluencia de  varios factores (falta de 

colaboración dalgunha das partes ou de 

ningunha delas, ou polo feito de ter 

interrumpida a súa estancia debido a 

suspensión da medida ou traslado do menor a 

outro recurso). Neses casos nos que non se 

conseguiron avances significativos, as veces 

tamén tiveron influencia algunhas condicións 

da cronicidade no seo familiar, con vínculos 

relacionais seriamente deteriorados ou 

danados nos que foi infructuosa calqueira 

tentativa de aproximación .  

En xeral, observouse unha maior adecuación 

de alteracións comportamentais que 

presentaban inicialmente, así coma unha 

progresión ascendente na adquisición ou 

desenvolvemento das capacidades 

individuais sociais. Tamén conseguiuse 

traballar de maneira conxunta e colaborativa 

coa maior parte das familias atendidas.  

 

 

 

Menores que recibiron Intervención Psicolóxica 

Programas Específicos Ano 2015 
Menores 

Ano 2016 
Menores 

Desenvolvemento Persoal 31 31 

Atención a Menores que Usan Drogas 20 22 

Prevención dos Comportamentos Violentos e Fomento das 
Habilidades Prosociais e Razoamento Moral 

25 29 

Desenvolvemento Sociorrelacional 26 31 

Programa Específico do Área Formativo Laboral 25 30 

Programa de intervención no maltrato 23 25 

Programa de estimulación neuropsicolóxica e psicomotriz 8 9 

Total de menores de alta 36 35 

Atención psicolóxica individualizada as familias    

Total de familias 26 30 

Atención psicolóxica grupal as familias   

Total de sesións 2 3 

Media de participantes por sesión 8.5 5.66 
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6. PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN NO MALTRATO 

O Programa desenvolveu a intervención no 

maltrato dende tres liñas temáticas diferentes, 

a saber:  

Un programa de intervención con adolescentes 

que se subdivide en:  

a) Programa de intervención con menores 

que exercen maltrato nos seus fogares 

ou nas súas relacións de parella;  

b) Programa de intervención con menores 

que exercen maltrato cos iguais 

Outra liña de intervención dirixida as familias 

(Programa de prevención e tratamento para 

familias con prácticas de diversas formas de 

maltrato) 

Unha terceira liña de intervención: programa 

de tratamento a vítimas de maltrato.  

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN NO MALTRATO

Adolescentes Familias Vítimas

Programa de Intervención con 
Menores que Exercen Maltrato nos 

seus Fogares ou nas súas Relacións 
Sociais ou de Parella

Programa de Prevención e 
Tratamento para Familias con 

Prácticas de Diversas Formas de 
Maltrato

Programa de Tratamento a Vítimas 
de Maltrato

 

 

Destinatarios  

Trátase dun programa terapéutico, dentro 

doutro máis amplo, dirixido a mozos/as que 

presenten condutas de maltrato, xa sexa no 

ámbito familiar ou nas súas relacións afectivas 

ou sociais e que se atopaban de alta no centro 

de día. 

Metodoloxía 

O formato foi en xeral individual, as veces en 

grupo reducido, sendo a metodoloxía   de   tipo 

activo e participativa. Dadas as características 

do centro, resulta complicado formar un 

grupo de adolescentes estable e coa mesma 

problemática, durante toda a aplicación do 

programa, polo que as veces o grupo e 

rotativo.  

Tras comezar coa exploración do menor, 

mediante as entrevistas mantidas con éste, a 

aplicación das probas psicolóxicas 

pertinentes e as entrevistas iniciais coas 

familias destes, se explora tamén o grado de 

coñecemento que ten o propio menor da súa 

situación administrativa ou xudicial. Do 

mesmo modo, resulta necesario coñecer as 

motivacións para delinquir, coñecer qué 

pensan respecto a conduta violenta, a súa 

utilización, o grado de preocupación que lles 

xenera as dificultades no manexo do 

autocontrol e a interiorización da propia 

conciencia do problema, dado que isto é un 

importante factor de pronóstico. 

Responsable  

 O psicólogo do Centro 

Soporte documental e rexistro  

Dispoñemos de información clasificada en 

diferentes carpetas por cada programa, e 

dentro de cada carpeta a documentación 

empregada para a realización de cada sesión. 

Cada sesión e cada intervención do programa 

estará rexistrado tamén no GECEM 

(programa informático de xestión do centro 

de menores), incluíndo se é unha sesión 

individual ou grupal, o título da sesión, os 

participantes, a valoración e as incidencias 

acaecidas...   Entre os materiais sobre os que 

se traballa contamos no centro con material 

elaborado desde propio centro, outros 

elaborados e publicados pola Axencia para a 

Reeducación     e     Reinserción     do     Menor 
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Infractor e outros materiais actualizados sobre 

intervencións en comportamentos violentos  

AVALIACIÓN DO DESEÑO DAS 
ACTIVIDADES 

Este programa en conxunto vincúlase dun 

xeito transversal coas outras áreas de 

intervención psicolóxica e ademais bloques 

programáticos reflectidos nos seus PEIS.  

O fenómeno do maltrato e en xeral a violencia 

non só constitúe un problema social de 

profunda relevancia, senón que ademais 

moitos dos menores atendidos no noso centro 

tiveron padecido, presenciado, cando non 

xenerado comportamentos maltratantes con 

diferente grado de participación, involucración, 

ou afectación noutras esferas da súa vida 

persoal, social e delincuencial. Neses casos, a 

intervención nesta área foi case unha 

constante que definiu ou caracterizou o eixo 

central dos seus diversos programas 

educativos.  

A tipoloxía da violencia familiar sobre as que 

viñemos intervindo foron as seguintes: 

- Violencia parento-filial 

- Violencia de xénero 

- Violencia doméstica 

- Violencia filioparental 

- Violencia entre iguais 

AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO OU 
IMPLEMENTACIÓN 

A temporalización do programa estivo 

mediatizada polas necesidades do/da menor 

destinatario (situación persoal, horario de 

actividades, apoio familiar, estudos que 

realiza,...) en base ao principio de 

individualización e en consonancia cos 

obxetivos propostos no seu P.E.I. En todo caso,  

a avaliación do Programa foi continua, global, 

formativa e integradora en consonancia coa 

evolución do/a adolescente, a avaliación do 

proceso e dos recursos humanos e materiais.  

Os diferentes programas dentro do ámbito 

do maltrato foron dirixidos aos menores do 

centro e as súas familias, e os contidos 

elaboráronse co propósito de facer fincapé 

na distinta dimensión que conleva a 

responsabilidade persoal de cada quen, aínda 

que cos matices específicos de cada 

manifestación tipolóxica e o papel que lle 

tocaba a cada quen dentro destas situacións.  

Nalgúns casos a intervención facíase ao 

sospeitar da existencia de este fenómeno no 

seo da familia, todavía non recoñecidos 

expresamente, nin revelados, nin 

xudicializadas e noutros casos coñecíase 

porque así viña constaba nos expedientes de 

protección ou de reforma, ou existían 

fundamentadas sospeitas de que esas 

condutas puideran aparecer. 

Na modalidade do tratamento para Vítimas 

de Maltrato a finalidade principal consistiu 

en co-construír unha axuda axeitada que 

asegure unha adecuada resposta protectora 

e ou terapéutica acorde ás necesidades das 

persoas expostas á violencia. Primeiramente, 

tratando de elaborar estratexias preventivas 

que permitiran coñecer e recoñecer as 

situacións de violencia nas que poden 

atoparse, informalos dos recursos 

específicos en materia de protección a 

vítimas de violencia, e cando estes riscos 

están suficientemente delimitados, os 

obxectivos se dirixiron á redución do impacto 

psicolóxico derivado da violencia sufrida, así 

coma á potenciación dos recursos 

psicolóxicos  e  persoais  claves,  facilitadores 
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cara o proceso de reestruturación dunha vida 

autónoma e libre de violencia. 

A metodoloxía activa e participativa e os 

contidos traballáronse en sesións individuais, 

as veces sesións familiares con/sen a presenza 

do menor, ou tamén en sesións grupais con 

outras familias de menores do centro, pero 

sempre coidando a vulnerabilidade e riscos 

daquelas persoas susceptibles de estar 

inmersas nalgunha situación maltratante. No 

ten un número fixo de sesións, estendéndose 

estas en función das necesidades existentes. 

Se fixo fincapé a individualización en 

consonancia cos obxectivos do P.E.I. do propio 

menor, e atendendo a especificidade de cada 

familia. 

No relativo aos obxectivos acadados debe 

reseñarse que: 

- O obxectivo xenérico dos tres programas 

de Intervención no Maltrato consistiu 

primordialmente en diminuír e facer 

desaparecer as condutas de maltrato, 

calquera que sexa o tipo que sexa e de 

maneira auxiliar, substituír estas por outras 

condutas alternativas.  

- O deseño dos programas é moi amplo e 

global, aínda que se adaptou en cada caso 

a súa especificidade.  

- Os recursos técnicos, materiais e humanos 

foron os axeitados. 

- Tamén se traballou na identificación e 

recoñecemento do fenómeno do maltrato 

como xeito inadecuado de relacionarse 

dunhas persoas con respecto a outras, e 

vincularse patolóxicamente entre elas.  

Dada a particularidade dos menores asistentes 

ao centro e a especificidade dos seus horarios 

mesturáronse algunhas  sesións  a nivel  grupal, 

con outras individuais, atendendo as 

necesidades dos e das menores e os seus 

principais indicadores de risco, ou pola 

situación procesual na que se atopaban. 

No caso da intervención coas familias 

resultaba especialmente dificultoso acceder 

as veces, debido ao non recoñecemento  por 

parte deles de responsabilidade nas 

situacións maltratantes, a defensividade que 

presentaban e ao feito de que nalgúns casos  

a falta de implicación e escasa colaboración 

era xeral e coincidente coas demais 

actividades do centro 

Programa de Intervención no Maltrato Participantes 

Programas Específicos 2016 

Programa de Intervención con Menores 
que Exercen o Maltrato nos seus 

Fogares ou nas súas Relacións Sociais 
ou de Parella 

17 

Programa de Prevención e Tratamento 
para Familias con Prácticas de Diversas 

Formas de Maltrato 
18 

Tratamento con Vítimas de Violencia 15 

Maltrato entre iguais 16 

Os contidos fundamentais desenvolvidos no 

programa foron os seguintes:  

- Aceptación da propia responsabilidade 

- Definición de violencia: tipos de 

violencia. 

- A violencia de xénero. Qué é e cáles son 

os mitos entorno a ela. 

- As relacións de apego e os subtipos 

deste. Control emocional 

- Entrenamento en habilidades sociais 

(comunicación, asertividade, resolución 

de problemas, etc.) 

- Empatía e expresión de emocións. 
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- Modificación das crenzas irracionais en 

canto o uso da violencia e respecto o 

xénero  

- Prevención de recaídas 

AVALIACIÓN DOS RESULTADOS 

O punto de enfoque estivo fixado nos danos 

que estas condutas xeran nas persoas que a 

sofren, así coma coñecemento, análise e 

intervención nos principais factores que 

participan na súa xénese, ou teñen algún tipo 

de relación directa o non con algunha ou varias 

das súas modalidades. Ás veces, estas 

situacións podían aparecer mesturadas e non 

se daban de xeito excluínte, polo que nunha 

mesma familia ou mesmo nunha mesma persoa 

requiría de aplicar estratexias distintas e 

mesmo contrapostas (vítima-agresor-testigo). 

Inicialmente avaliouse se os proxenitores 

dispoñen de recursos mínimos para asegurar 

un crecemento e desenvolvemento san e se 

deseñan as intervencións que permitan 

complementar naqueles aspectos nos que 

amosen incompetencias e deficiencias. 

Posteriormente se avalía a 

reversibilidade/irreversibilidade das 

competencias parentais diferenciando o seu 

carácter transitorio ou circunstancial, a 

severidade e/ou cronicidade e outros niveis de 

toxicidade parental. 

Os datos extraídos na avaliación a corto prazo 

do programa estarían fundamentados 

primordialmente nas observacións 

conductuais: Asistencia, puntualidade,  

participación, asimilación de conceptos, 

entrenamento habilidades; dominio da 

habilidade; xeneralización en situacións naturais.  

Non sempre se puideron confirmar acadar os 

resultados  buscados, debido   a   varias   razóns  

algunhas xa expostas e ademáis ata o de 

agora resulta complicado poder facer unha 

avaliación de garantía nos resultados, e poder 

avaliar a estabilidade ou non no tempo dos 

logros, ao no poderse facer un seguimento a 

medio prazo. Non obstante é de supoñer que 

naqueles casos das familias que recoñeceran 

con responsabilidade nas súas accións, o 

programa terá un maior impacto, que aqueles 

outros nos que non se conseguiu negociar 

uns obxectivos comúns e tampouco tiveron 

unha axeitada implicación co resto do 

programa de centro de día, ao partir dun 

criterio de certa obrigatoriedade ou ben non 

recoñeceron en absoluto unha auto-

responsabilización nas súas condutas 

maltratantes. 

7. PROGRAMA DE OCIO E 
TEMPO DE LECER 

Dende o “Centro de Día de Atención ao 

Menor Alborada” entendemos que un dos 

aspectos fundamentais para acadar a 

inserción total e efectiva dos menores e/ou 

mozos e mozas asistentes ao centro é a 

adecuada utilización e xestión do seu tempo 

de lecer e  do ocio. En xeral son adolescentes 

que pasan moito tempo na rúa e con 

bastante tempo libre, xa que a maioría non 

acoden á escola ou instituto, non realizan 

tarefas polas tardes e tampouco teñen un 

emprego. Moitos/as  emprégano en 

actividades pouco saudábeis e xeitos de 

diversión pouco beneficiosos para eles: 

consumo de drogas, amizades e ambientes 

non apropiados, etc.  

O obxectivo do mesmo pasa por fomentar a 

participación dos/as menores en actividades 

de ocio e tempo de lecer saudables e 

educativas, preferentemente con iguais e en 

espazos  normalizados,  que   lles  leven  a  un 
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desenvolvemento positivo da súa 

personalidade. Este programa pretende 

ofertar recursos de ocio e tempo de lecer que  

fomenten a participación dos/as menores en 

actividades gratificantes e pracenteiras, e que 

leven a realizar un uso proveitoso do mesmo, 

acudindo aos recursos da comunidade e 

participando en actividades que satisfagan as 

súas necesidades personais dunha forma 

saudábel. 

Trátase de conciencialos de que hai outras 

opcións para divertirse moito máis sans e 

beneficiosas, alternativas a comportamentos 

delitivos. 

Destinatarios 

A priori todos os mozos e mozas asistentes ao 

Centro de Día son destinatarios do Programa 

de Ocio e Tempo de Lecer. Agora ben, 

dependendo do seu horario, situación persoal, 

afeccións, gustos,… varía o modelo de 

intervención nesta área. 

Metodoloxía 

A Metodoloxía está inspirada na 

Profesionalización propia do Recurso e na 

Programación Educativa que de maneira 

individual, grupal e familiar levamos a cabo. 

Para o seu desenvolvemento baseámonos 

nunha serie de principios que pretenden 

reflexar a filosofía do noso traballo: 

Multidisciplinaridade e Transdisciplinaridade, 

Individualización, Flexibilidade, Discernir - 

Valorar: Problemática vs. Normalización. 

Responsables  

Os educadores Ana Lucía Rial Tato e Alfonso  L. 

López Otero 

 

 

Soporte documental e rexistro 

Dispoñemos de información clasificada en 

diferentes carpetas, e dentro de cada carpeta 

a documentación empregada para a 

realización de cada actividade. As actividades 

dependentes do programa estarán 

rexistradas tamén no GECEM (programa 

informático de xestión do centro de 

menores), incluíndo se son individuais ou 

grupais, o título da mesma, recursos 

empregados, participantes, valoración e 

incidencias acaecidas, e a persoa responsable 

da sesión.    

AVALIACIÓN DO DESEÑO DAS 
ACTIVIDADES 

Este programa intenta fomentar a 

participación dos menores en actividades de 

todo tipo no seu tempo libre; culturais, 

deportivas, lúdicas, musicais, etc, 

individualmente ou en grupo. Hai actividades 

que fanse dende o centro de día e outras nas 

que o menor vai pola súa propia vontade.  

AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO OU 
IMPLEMENTACIÓN 

Este programa levouse a cabo durante todo o 

ano, facilitando a participación dos menores 

na maior cantidade de actividades de ocio 

saudables e educativas, preferentemente con 

iguais e en espazos normalizados, intentando 

que lles leven un desenvolvemento positivo 

da súa personalidade. 

Entendemos que as actividades 

desenvolvidas no Programa de Ocio e Tempo 

de Lecer son un puntal importante na 

integración social dos menores e do seu 

desenvolvemento persoal.  

As actividades lévanse a cabo durante todo o 

ano pero é durante os períodos non lectivos, 

vacacións   de   verán,    Nadal,    Entroido   e  a   
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Semana Santa, cando se realizan máis 

actividades pertencentes a este programa, xa 

que é cando os menores teñen máis tempo 

libre.   

Participaron a nivel individual neste programa 

trinta (31) menores, un 86% dos asistentes ao 

centro. Realizando un total de 30 actividades 

con carácter grupal. 

AVALIACIÓN DOS RESULTADOS 

A gran participación resalta o éxito deste 

programa, os menores están sempre 

motivados para este tipo de actividades. 

Gústalles facer cousas fora do centro, tanto en 

grupo como individualmente, mostran moito 

interese e as reclaman semanalmente nas 

reunións de grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Ocio e Tempo de Lecer

Está preparado para participar en 
actividades da comunidade

- Informes do Servizo de       
Menores
- Enquisa de gustos e  
preferencias persoais
- Historia do menor
- Entrevistas coa familia
- Entrevistas co menor
- ...

Si Non

Análise 
Situación Persoal

Actividades de Ocio e 
Tempo de Lecer da 

Comunidade Social de 
referencia

Actividades de Ocio e 
Tempo de Lecer propias 

do Centro de Día

- Saidas culturais, de 
coñecemento de recursos, de 
lecer,…
- Actividades deportivas
- Actividades musicais
- Programa de Creatividade e 
Actividades Plásticas
-  ...

-Actividades deportivas 
(Fútbol, Baloncesto, tiro con 
arco, Natación,..)
- Teatro
- Conservatorios musicais
- Escolas de Baile e Ballet
- ...
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8. PROGRAMA DIAS ESPECIAIS 

Hai problemáticas do noso entorno e dos 

nosos modelos de desenvolvemento que 

poñen de manifesto a falta de actitude crítica e 

conciencia de cambio da sociedade, estas 

situacións poden vulnerar os nosos dereitos ou 

poden poñer en perigo a nosa saúde: violación 

dos dereitos humanos, deterioro ecolóxico, 

discriminación, violencia, subdesenvolvemento, 

etc.   

Por todo isto consideramos moi importante 

comezar a acercarlles aos adolescentes a 

diversos acontecementos a través dalgunhas 

datas de interese ao longo do ano que 

axudarán a crear unha mentalidade máis 

crítica, dinámica, aberta e tolerante que facilite 

a incorporación de determinadas condutas e 

ideoloxías ás súas accións na vida cotiá. 

É preciso comezar a acercarlles aos 

adolescentes diversos acontecementos a 

través dalgunhas datas de interese ao longo do 

ano que axudarán a crear unha mentalidade 

máis crítica, dinámica, aberta e tolerante que 

facilite a incorporación de determinadas 

condutas e ideoloxías ás súas accións na vida 

cotiá. 

O obradoiro consistirá na ambientación de 

determinados espazos dentro do centro a 

través de decoración adaptada á ocasión, 

murais, trípticos, fotos, música, disfraces, etc. 

Todo isto estará reforzado coas visitas a 

distintos puntos de interese relacionados coa 

temática a resaltar. O calendario de posibles 

datas a celebrar estará condicionado polo 

grupo e o momento, xa que hai ocasións nas 

que hai temáticas para as cales non están 

preparados. 

 

Destinatarios 

Todas as persoas menores asistentes ao 

Centro de Día. 

Metodoloxía 

A Metodoloxía está inspirada na 

Profesionalización propia do Recurso e na 

Programación Educativa que de maneira 

individual, grupal e familiar levamos a cabo. 

Para o seu desenvolvemento baseámonos 

nunha serie de principios que pretenden 

reflexar a filosofía do noso traballo: 

Multidisciplinaridade e Transdisciplinaridade, 

Individualización, Flexibilidade, Discernir - 

Valorar: Problemática vs. Normalización. 

Responsable 

O educador Nicolás Domínguez 

Soporte documental e rexistro 

Dispoñemos de información clasificada en 

diferentes carpetas por cada programa, e 

dentro de cada carpeta a documentación 

empregada para a realización de cada 

sesión.Cada programa estará rexistrado 

tamén no GECEM (programa informático de 

xestión do centro de menores), e dentro de 

cada programa estarán anotadas cada unha 

das sesións que se realizan, incluíndo se é 

unha sesión individual ou grupal, o título da 

sesión, participantes, valoración, incidencias 

acaecidas e a persoa responsable da sesión.    

AVALIACIÓN DO DESEÑO DAS 
ACTIVIDADES 

O obradoiro consiste na ambientación de 

determinados espazos dentro do centro a 

través de decoración adaptada á ocasión, 

murais, trípticos, fotos, música, etc. Todo isto 

estivo reforzado coas visitas a distintos 

puntos de interese relacionados coa 

temática a resaltar. 
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AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO OU 
IMPLEMENTACIÓN 

O calendario de posibles datas a celebrar 

estará condicionado polo grupo e o momento, 

xa que hai ocasións nas que hai temáticas para 

as cales non están preparados ou 

consideramos que é moi amplio e nalgunha 

ocasión foinos difícil compaxinar coas 

actividades xa programadas dentro do centro, 

aínda que este ano adaptouse mellor cada 

xornada de celebración coa programación 

anual. 

As actividades a desempeñar dependen do día  

a traballar e de si ten unha repercusión 

especial no noso entorno, por exemplo o día da 

violencia de xénero, acercarnos a ver o que 

aportan os compañeiros dos seus institutos 

nunha xornada propostas polo concello. 

Basicamente traballamos na área de 

integración social, xa que son contidos que 

pretenden mellorar a conciencia social. 

Neste programa estanos resultando sinxelo 

alcanzar os obxectivos propostos xa que case 

sempre amosan moito interese, polo que, 

continuaremos coas mesmas ferramentas de 

traballo incidindo nas saídas temáticas, as cales 

axudan moito a ensalzar a solución a 

problemática a traballar do día.  

Moitas veces estas xornadas están 

acompañadas coa realización de obradoiros de 

carácter individual ou colectivo nos que 

participaron 21 menores, e dicir un 60% dos 

asistentes ao Centro. En total fixéronse 14 

actividades cos menores referidas aos 

seguintes días especiais (as veces máis de unha 

por día): 

Xaneiro  

30. Día Mundial da Non Violencia 

Febreiro 

4. Día Mundial contra o Cáncer  

20. Día da xustiza social. 

Marzo 

8. Día da Muller  

Abril 

22. Día da terra 

Maio 

2. Día contra el acoso escolar 

17.  Día das letras galegas 

31.  Dia Mundial sen tabaco  

Xuño  

5. Día Mundial do Medio Ambiente 

Setembro 

21. Día mundial do alzheimer 

Outubro 

2. Día contra a pena de morte 

Novembro 

20. Día dereitos do neno 

25. Día Internacional da Eliminación da 

Violencia contra a Muller. 

Decembro 

1. Día Mundial contra a SIDA 

AVALIACIÓN DOS RESULTADOS 

Despois de avaliar os resultados, 

consideramos que este programa sigue 

sendo de interese e avaliado dunha forma 

positiva polos menores no cuestionario de 

avaliación. O obxectivo principal sigue sendo 

mellorar a conciencia social dos menores e 

nese sentido consideramos que a maioría dos 

menores acadaron e mostraron empatía coas 

temáticas que se traballaron.  
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9. PROGRAMA DE HABILIDADES 
SOCIAIS 

O adestramento en Habilidades Sociais atópase 

entre as técnicas máis potentes e máis 

frecuentemente utilizadas para o tratamento 

dos problemas psicolóxicos para a mellora da 

efectividade interpersoal e para a mellora xeral 

da calidade de vida. As relacións sociais 

apréndense mediante as interaccións cos 

demais; os contextos sociais actuais non 

favorecen os espazos nin tempos para isto e 

moitos dos problemas de convivencia teñen a 

súa orixe na falta de habilidades sociais.  

Polo tanto é importante destacar que as 

habilidades sociais: 

- Son condutas, isto quere dicir que son 

aspectos observables, medibles e 

modificables; non é un trazo innato dun 

suxeito, determinado polo seu código 

xenético 

- Esta relación co outro é efectiva e 

mutuamente satisfactoria. A persoa con 

habilidades sociais defende o que quere e 

expresa o seu acordo ou desacordo sen 

xerar malestar na outra persoa. 

Destinatarios 

Todos os mozos e mozas asistentes ao Centro 

de Día son destinatarios do Programa de 

Habilidades Sociais; tanto aqueles que 

manifesten condutas problemáticas 

(comportamentos excesivos e comportamentos 

inhibidos) como aqueles que, non presentando 

ningún problema condutual, poidan 

beneficiarse dun enfoque preventivo de 

mellora da convivencia social. 

Metodoloxía 

A Metodoloxía está inspirada na 

Profesionalización  propia    do    Recurso   e   na 

Programación Educativa que de maneira 

individual, grupal e familiar levamos a cabo. 

Para o seu desenvolvemento baseámonos 

nunha serie de principios que pretenden 

reflexar a filosofía do noso traballo: 

Multidisciplinaridade e Transdisciplinaridade, 

Individualización, Flexibilidade, Discernir - 

Valorar: Problemática vs. Normalización. 

Responsable 

O educador Antonio García Ceriz. 

Soporte documental e rexistro 

Dispoñemos de información clasificada en 

diferentes carpetas por cada programa, e 

dentro de cada carpeta a documentación 

empregada para a realización de cada 

sesión.Cada programa estará rexistrado 

tamén no GECEM (programa informático de 

xestión do centro de menores), e dentro de 

cada programa estarán anotadas cada unha 

das sesións que se realizan, incluíndo se é 

unha sesión individual ou grupal, o título da 

sesión, os participantes, a valoración e as 

incidencias acaecidas, e a persoa responsable 

da sesión.    

HABILIDADES SOCIAIS EXPRESIÓN DE 
SENTIMENTOS

AUTOCOÑECEMENTO 
E AUTOESTIMA

HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN

 

AVALIACIÓN DO DESEÑO DAS 
ACTIVIDADES 

Cumpriuse parte dos obxetivos previstos no 

deseño, non existindo problemas no deseño 

da actividade. 
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Os contidos, materiais e temática, 

habitualmente, se adaptan dependendo do 

número de menores que asistentes ao 

obradoiro e o seu perfil. Custa cada vez mais 

debido a heteroxeneidade do grupo de 

menores e a sua falta de interese polos 

obradoiros nalgúns casos. Temos perfís de 

rapaces que teñen un Síndrome amotivacional 

bastante pronunciado e iso fai que rompan a 

dinámica de traballo influenciando de xeito 

negativo nos outros compañeiros. 

Estes contidos impartíronse en base aos 

obxetivos propostos. 

Valoramos moi positivamente tanto o 

cumprimento dos tempos como a 

programación de actividades complementarias, 

tendo en conta as dificultades anteriormente 

citadas. Unha vez mais destacar co lugar onde 

se tiñan que desenvolver as actividades segue 

sen ser o máis idóneo para a súa posta en 

marcha e cumprimento das actividades.  

AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO OU 
IMPLEMENTACIÓN 

No programa notouse un empeoramento na 

participación activa por parte dos menores nas 

actividades, sobor de todo no relacionado coa 

atención cara a temática exposta. Se cambia a 

forma de expoñer os obradoiros cara a unha 

maior adaptación aos perfís que compoñen o 

grupo pero aínda así está a custar moito 

esforzo que se impliquen.   

Podemos confirmar que mellorou a 

interrelación dos menores en canto ao respeto 

de turnos de participación pero a atención e 

interese polos contidos e máis limitada.  

Por algúns temas concretos percibimos que os 

rapaces amosan maior  interese por exemplo 

por temáticas relacionadas coa empatía, os 

dereitos e deberes, a escoita activa... 

Finalmente sinalar que no programa de 

Habilidades Sociais participaron vintenove.  

(29 ) menores , un  83 % dos asistentes ao 

Centro. 

Reflexamos tamén as sesións desenvolvidas 

a nivel grupal, ao longo do ano 2016, na 

seguinte táboa: 

 

AVALIACIÓN DOS RESULTADOS 

A hora de avaliar os resultados do programa 

sinalar que cumpríronse algúns dos 

obxectivos marcados tanto no tema 

participación activa coma no traballo en 

pequenos grupos. 

Comprobamos que por parte dos menores o 

coidado dos materiais audiovisuais segue 

sendo mínimo, aínda que temos detectado 

menos desperfectos nos ordenadores, 

monitores, etc. 

Destacar un maior nivel de implicación 

nalgúns  temas  expostos que   consideramos 
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que son de crucial importancia seguir 

impartindo polo perfil dos nosos usuarios. 

Por outra banda, optimizáronse ao máximo os 

recursos dos que dispoñemos tanto os nosos 

coma os que proceden do noso entorno.   

O feedback  amosado polos menores  é 

positivo en cáseque tódolos obradoiros 

relacionados con expresións de sentimentos, 

empatía…como foi o caso do obradoiro de 

sensibilización no Maltrato animal organizado 

pola Asociación Perrikus. Foi un éxito total a 

xulgar polos comentarios dos menores e a 

asistencia masiva a tal evento.  

Temos que destacar a baixada no número de 

asistentes a algúns dos obradoiros e a 

priorización de certas temáticas fronte a 

outras. 

 

10. PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
PARA A SAÚDE 

A Educación para a Saúde pensamos que é 

imprescindible para o bo desenvolvemento de 

todas as capacidades humanas e ten como 

obxectivo a adquisición de coñecementos e o 

desenvolvemento de hábitos que fomenten 

estilos de vida saudables que favorezan o 

benestar e o crecemento persoal. Dentro do 

noso concepto de Educación para a Saúde 

englobamos os seguintes apartados, como 

programas específicos, que dunha maneira 

máis ou menos extensa, dependendo da 

situación persoal do/a menor, desenvolvemos: 

Programa Específico de Hábitos de Hixiene, 

Programa Específico de Hábitos Alimenticios 

Saudables, Programa Específico de 

Prevención de Drogas, Programa Específico 

de Afectividade e Sexualidade 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA A SAÚDE

Programa Específico de Hábitos 
de Hixiene

Programa Específico de Hábitos 
Alimenticios Saudables 

Programa Específico de 
Prevención de Drogas

Programa Específico de 
Afectividade e Sexualidade

Programa de Prevención e 
Intervención no Consumo de 

Drogas
Programa Afectivo Sexual

 

Destinatarios 

Todos os mozos e mozas que manifestaron 

condutas problemáticas (inicio de consumo 

de drogas, carencia de hábitos de hixiene, 

inicio de trastornos alimenticios, cambios 

físicos asociados á sexualidade) ou que, non 

presentando ningunha problemática desta 

índole, puideron beneficiarse dun enfoque 

preventivo que intentou mellorar a súa saúde 

física e mental. 

Metodoloxía 

Contendo este programa temáticas a tratar 

que para os/as mozos/as requiren certa 

confianza procuramos esperar a ter alcanzada 

unha pouca de empatía; optamos por 

traballar de forma colectiva ou individual en 

función da dificultade ou carencia presenten. 

Consideramos fundamental o uso do 

respecto e a non discriminación por temas 

concernintes ao aspecto. 

Responsable 

A educadora Ana Lucía Rial Tato. 

Soporte documental e rexistro 

Dispoñemos de información clasificada en 

diferentes carpetas por cada programa, e 

dentro de cada carpeta a documentación 

empregada para a realización de cada sesión. 

Cada  programa  estará  rexistrado  tamén no  
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GECEM (programa informático de xestión do 

centro de menores), e dentro de cada 

programa estarán anotadas cada unha das 

sesións que se realizan, incluíndo se é unha 

sesión individual ou grupal, o título da sesión, 

os participantes, a valoración e as incidencias 

acaecidas, e a persoa responsable da sesión.    

AVALIACIÓN DO DESEÑO DAS 
ACTIVIDADES 

Este ano continuamos na liña do ano pasado 

predominando a innovación de materiais por 

creación propia e aproveitándonos da gran 

ferramenta que é Internet. Continua a ser unha 

temática que non lles agrada tratar pero que 

conseguimos traballar sen que lles supoña un 

gran esforzo xa que algunhas temáticas ás 

iniciamos a partir dunha confianza xa adquirida 

coa moza/o 

AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO OU 

IMPLEMENTACIÓN 

Consideramos este programa fundamental xa 

que continuamos a apreciar un gran aumento 

de necesidades de hixiene básicas por parte 

dos usuarios deste centro, deixando á marxe 

ese tópico que se lle adxudica ao adolescente 

asociado ao desaliño.  

Traballaron a Educación para a Saúde de xeito 

grupal e individual 28 menores, un 80 %, a 

través de catro Programas Específicos: 

- Programa Específico de Hábitos de Hixiene 

- Programa E. de Hábitos Alimenticios 

Saudábeis 

- Programa Específico de Prevención de 

Drogas 

- Programa E. de Afectividade e Sexualidade 

Se ben, para estes dous últimos programas 

específicos,   de   ser   necesario,   existen   dous 

programas especializados en ditas 

problemáticas. 

AVALIACIÓN DOS RESULTADOS 

Os resultados son apropiados coas 

expectativas pero incidindo, novamente, no 

aumento de necesidades de hixiene 

detectadas, queremos resaltar o gran uso 

que se deu por parte dos usuarios á ducha e á 

lavadora do centro; podendo así traballar en 

maior profundidade na hixiene corporal e a 

limpeza da vestimenta. En determinadas 

ocasións recurriuse a facilitarlles produtos de 

hixiene persoal para levar ao seu fogar. 

Número de usuarios de ducha: 6 (17%) 

Número de usuarios de lavadora: 6 (17%) 

Número de usuarios que se lles mercan 

produtos de hixiene: 7 (20%)  

SESIÓNS GRUPAIS 

Alimentación I: Hábitos 6 

Alimentación II: Como alimentarse 

na adolescencia 
5 

Alimentación III: Obradoiro Cociña 4 

Alimentación IV: Cociña de 

aproveitamento 
5 

Hixiene bucal 6 

Hixiene II 4 

VIH 5 

Cambios adolescencia 6 

Cambios adolescencia II 5 
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11.         INTERVENCIÓN 
PSICOEDUCATIVA GRUPAL CON 

FAMILIAS  

Mediante a intervención psicoeducativa grupal 

coas familias preténdese fundamentalmente, 

atopar algunhas respostas as preguntas que 

habitualmente nos fan moitas familias e que 

están relacionadas coa educación dos seus 

fillos e fillas,  nas súas múltiples facetas, así 

como tamén servir de grupo de apoio e espazo 

para a reflexión sobre as inquedanzas que soen 

presentarse na etapa vital na que se atopan 

Destinatarios 

Nais/pais, acolledores ou familiares 

responsábeis dos/as menores asistentes ao 

Centro de Día. 

Metodoloxía 

A Metodoloxía desenvólvese ao longo do curso 

escolar en sesións participativas e dinámicas, 

baseadas nas demandas, queixas, 

carencias...das familias dos/as menores que 

acoden ao Centro de Día. O grupo foi un tanto 

heteroxéneo, e nel as familias compartían a súa 

experiencia diaria co seu fillo/a, inquedanzas, 

problemas, dificultades ou situacións de 

conflito presentes dende fai tempo e que non 

sabían xestionar adecuadamente. Os contidos 

trataron de adaptarse as necesidades 

detectadas así coma aos diversos perfís dos 

membros do grupo. Os temas tratados son os 

relacionados coa análise do proceso da 

adolescencia, erros na comunicación e 

resolución de conflitos; comunicación e 

alternativas de resolución de conflitos 

adaptados ao proceso de adolescencia con 

dificultades; administración dos reforzos 

positivos e negativos; técnicas de autocontrol 

e relaxación dende o enfoque da prevención; 

drogas e condutas de risco .... 

Finalizado o programa anual se lles pasa aos 

compoñentes do grupo un cuestionario de 

avaliación. 

Responsables 

O psicólogo do centro de día e un educador 

Soporte documental e rexistro 

Dispoñemos de información clasificada en 

diferentes carpetas por cada programa, e 

dentro de cada carpeta a documentación 

empregada para a realización de cada sesión. 

Cada programa estará rexistrado tamén no 

GECEM (programa informático de xestión do 

centro de menores), e dentro de cada 

programa están anotadas cada unha das 

sesións que se realizaron, o título da sesión, 

os participantes, a valoración e as incidencias 

acaecidas, e a persoa responsable da sesión.    

AVALIACIÓN DO DESEÑO DAS 
ACTIVIDADES 

O enfoque que se adoptou tivo un carácter 

eminentemente experiencial e flexible, cuxa 

finalidade principal pretendeu dar dende 

unha abordaxe grupal, unha resposta válida e 

útil a algunhas das necesidades que as 

familias manifestaban como representativas 

e características no manexo das condutas dos 

seus fillos 

 

Programa para Familias

   Actividades Individualizadas:

Titorías   
Atención Psicoterapéutica

   Actividades Grupais:

Reunión de Pais e Nais   
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AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO OU 
IMPLEMENTACIÓN 

 

En liñas xerais a implementación do programa 

de intervención grupal con familias foi moi 

satisfactoria tanto pola implicación dos seus 

participantes, como polo grado de 

participación nas sesión, así como polo 

recoñecemento e utilidade dos contidos 

tratados nas sesións. 

A temporalización do programa desenvólveuse 

xa avanzado o curso escolar, dende una  

metodoloxía non directiva, pero guiada.  

En canto a consecución dos obxectivos é 

suliñable destacar que: 

- Ofertouse información relevante aos 

integrantes do grupo sobre aspectos 

relacionados coas características da etapa 

evolutiva na que se atopaban os seus fillos, 

así como a contextualización das 

dificultades que tiñan no exercicio da 

parentalidade 

- Analizáronse os criterios educativos que 

empregan os membros do grupo no 

exercicio dos seus roles parentais así como 

una visión máis serea e realista acerca das 

principais ventaxas e desventaxas de cada 

un dos estilos educativos 

- Traballáronse en profundidade as 

estratexias e habilidades que se teñen 

amosado eficaces no manexo das funcións 

parentais 

- Estimuláronse a través da perspectiva de 

grupo as habilidades parentais 

fundamentais no establecemento de 

vinculacións afectivas seguras, fiables e 

continuas 

- Reforzouse e ampliouse a oferta de 

recursos terapéuticos dispoñibles en 

canto á atención ás necesidades 

psicosociais das familias 

- Facilitouse a activación dos recursos de 

apoio da rede familiar e social que 

contribúen a consecución dun maior 

respiro familiar 

- Practicáronse as habilidades e técnicas 

para aqueles procesos relacionais 

relevantes que permitan dar un sentido 

ou significado ás vivencias significativas 

acaecidas no desenvolvemento do rol 

parental 

- Brindouse un espazo de apoio social, ao 

facilitar a emerxencia de novas redes 

psicosociais 

En canto ao número participantes, indicar 

que  ainda que o programa vai dirixido a 

todos os pais/nais, acolledores ou 

familiares responsábeis dos/as menores 

asistentes ao Centro de Día, non soe ser 

un grupo moi numeroso, o cal facilita o 

feito de que as familias compartan a súa 

experiencia diaria, as inquedanzas e 

preocupacións co seu fillo/a, e non saben 

coma xestionar os conflictos con éstes.  
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Contidos tratados  

Sesión I  O que nos preocupa da educación dos fillos. 

Sesión II  A familia en relación con outras institucións (escola, …) 

Sesión III  Dificultades para falar cos nosos fillos e outros membros da familia 

Sesión IV  Cómo mellorar as relacións da familia e evitar discusións e conflitos 

Sesión V  Cómo facer máis efectivas as normas familiares de convivencia e como establecer límites 

Sesión VI  Cómo coñecer mellor o que fan os fillos e como sancionalos de xeito sensato e efectivo 

Sesión VII  Cómo negociar e afrontar puntos conflitivos (consumo tabaco, alcohol, outras drogas, condutas 
sexuais) 

Sesión VIII  Estratexias de resolución de problemas frecuentes na educación dos fillos 

Sesión IX  Análise da experiencia de aplicación dos aspectos abordados en sesións anteriores. A violencia na 
familia 

AVALIACIÓN DOS RESULTADOS  

En canto aos resultados acadados, son 

discretos dado que so puidéronse realizar tres 

sesións e o nivel de participación foi inferior o 

esperado. En canto aos contidos puidéronse 

traballar axeitadamente, polo que neste senso 

o balance é positivo. As sesións leváronse a 

cabo de acordo cos obxectivos propostos e as 

temáticas traballadas foron seleccionadas de 

acordo tamén cos prantexamentos feitos polos 

participantes.  

Dada as situacións de inestabilidade psicosocial 

de moitas das familias coas que traballamos, 

non resulta doado acadar maior presenza e 

compromiso nas familias dos menores que 

acoden ao centro. Factores coma outros 

compromisos e obrigas coincidentes nos días 

das reunións, impedimentos laborais, 

familiares, circunstancias vitais adversas, 

alteracións de saúde ou condicións de  

cronicidade,  dificultan en gran medida o feito 

de conseguir maior colaboración familiar, que 

tamén evitan implicarse nas demais actividades 

do centro o cal repercute nos resultados 

globais e dificulta tamén a  consecución  dunha  

 

maior cohesión no grupo de familias. Tamén 

visualízanse diferenzas de xénero, dado que 

parece seguir recaendo o tema educativo 

fundamentalmente nas nais, que participan 

estatisticamente con maior representatividade 

que os pais. 
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12.   PROGRAMA AFECTIVO SEXUAL 
 

A adolescencia é unha etapa de cambios 

fisiolóxicos, de descubrimento de novos 

desexos e prácticas sexuais,... de aí que sexa 

unha fase impregnada de inseguridades e 

interrogantes; por todo isto faise 

imprescindible un traballo educativo sobre a 

sexualidade, as relación de parella, a 

afectividade e a igualdade de xénero. 

Destinatarios 

Todos os mozos e mozas asistentes ao Centro 

de Día; nos que se detecte algunha 

problemática de tipo afectivo-sexual contarán 

unha programación específica. 

Metodoloxía 

Para que a intervención sexa eficaz, é necesaria 

unha previa valoración do grao de motivación e 

coñecemento do que se vai a tratar. En moitas 

ocasións, o/a adolescente non é capaz de 

verbalizar nada relacionado con esta temática. 

Ao intervir con adolescentes é prioritario que 

sintan que poden falar libremente ou escoitar, 

o cal facilitaranos saber as situacións de risco 

nas que se atopan ou practican. Procuraremos 

a utilización dunha linguaxe coloquial que lles 

facilite expresar os seus pensamentos e 

romper os tabús vinculados a esta temática. No 

caso de ser necesario as sesións deixarán de 

ser colectivas para así poder afundir na 

preocupación ou no querer saber. 

Responsables 

O psicólogo Manuel Muíños Collazo e 

educadora Ana Lucía Rial Tato. 

 

Coñecementos 
Previos

Cuestionarios
 Entrevistas

Nivel dos Contidos do 
Programa

Rede de Centros de 
Asesoramento 
Afectivo-sexual

Intervención individual ou 
grupal dinámica

 

Soporte documental e rexistro 

Dispoñemos de información clasificada en 

diferentes carpetas por cada programa, e 

dentro de cada carpeta a documentación 

empregada para a realización de cada 

sesión.Cada programa estará rexistrado 

tamén no GECEM (programa informático de 

xestión do centro de menores), e dentro de 

cada programa estarán anotadas cada unha 

das sesións que se realizan, o título da sesión, 

os participantes, a valoración e as incidencias 

acaecidas, e a persoa responsable da sesión.    

AVALIACIÓN DO DESEÑO DAS 
ACTIVIDADES 

No transcurso do ano levamos a cabo o uso 

do programa establecido resultando 

satisfactorio para o desenvolvemento das 

diversas actividades. O principal soporte co 

que contamos son cunha serie de guías 

específicas de sexualidade para adolescentes 

de onde aproveitamos as sesións, as cales son 

modificadas en función do grupo ou mozo/a e 

completadas con diversos soportes 

audiovisuais, moitos extraídos de internet.  

Este é un programa de éxito xa que, polo 

xeral, motiva información ao respecto. É 

curioso como a pesares de considerar que 

nos atoparnos nunha sociedade cada vez 

máis tolerante, o perfil dos/das nosos/as 

usuarios/as, tan novos/as, continúan a ter 

comportamentos homófobos e machistas.  

AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO OU 
IMPLEMENTACIÓN 

O programa inicialmente é de grupo pero si 

nos atopamos coa necesidade de convertelo 

en individual debido as demandas ou 

carencias o facemos. Constantemente 

estamos adaptando a programación ás 

peticións que nos plantexan ou que nós 

apreciamos.  
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Respecto á consecución de obxectivos, 

entendemos que de forma xeneralizada estes 

foron acadados.  

A nivel individual participaron neste programa, 

( 35 ) menores, o que supón un    88 % do total 

de asistentes ao Centro de Día. 

As sesións desenvolvidas a nivel grupal neste 

ano foron as seguintes: 

SESIÓNS GRUPAIS  

Recursos: Quérote, COF, VIH… 4 

A Homofobia 5 

Afecto familiar-afecto parella 2 

Anatomía masculina e feminina  6 

ETS 8 

Vocabulario masculino e feminino 5 

Corresponsabilidade e xénero 4 

Sexo e xénero 5 

Desamor e autoconcepto 3 

Comunicación de parella 4 

Embarazos non desexados 3 

Tipos de noviazgo 2 

Rompiendo mitos 4 

AVALIACIÓN DOS RESULTADOS 

Mantémonos na importancia dunha educación 

afectivo sexual axeitada baseada na 

información e na comunicación. Ter a 

oportunidade de ofrecerlle a mozos e mozas 

de   estas   idades   un   espazo   no   que   poder  

resolver dúbidas ou inquietudes, 

consideramos que repercute cunha 

poboación máis aberta á tolerancia e 

preparada para dar un NON ante situacións 

de risco ou non aceptables  para un mesmo. 

Continuamos a destacar a nosa preocupación 

polo gran descoñecemento dalgunhas áreas 

do programa nun gran número de 

participantes a pesares de xa levar a cabo 

prácticas sexuais, sendo estas de gran risco.  
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13. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
PLÁSTICAS E CREATIVIDADE 

Con este Programa o que se pretende é que 

cada un dos/as menores desenvolva as súas 

propias potencialidades. Así toda idea ou 

suxestión que eles acheguen debe ser 

considerada coma moi importante para o 

manexo da súa autonomía. Igualmente o 

programa ten que ser o suficientemente 

flexible para acoller cambios baseados na 

creatividade dos menores e  estimular o 

intercambio de ideas entre eles, enriquecendo 

así a cada un de forma individual e ao grupo 

como colectividade. 

Trátase entón de que a través das “actividades 

plásticas” cada menor desenvolva de xeito 

óptimo todo o seu potencial creativo, á vez que 

sexa un contexto adecuado e socializador no 

que ademais da súa especial incidencia no 

creativo, teña un efecto significativo e 

rehabilitador en todas as áreas nas que 

presente necesidades (habilidades cognitivas, 

currículo escolar, relacionais, de lecer, etc). 

Outro aspecto relevante ten que ver co 

enfoque activo e a aprendizaxe significativa, o 

menor non é un mero suxeito pasivo, receptor 

de coñecemento, senón que ten un papel 

primordial no que ten que ver co deseño do seu 

propio programa de recuperación.Xa que logo 

non buscamos con iso formar artistas que 

realicen magníficas exposicións, a finalidade é 

que se amplíe o seu mundo sensitivo, que 

adquiran habilidades manuais, gusto artístico 

pero sobre todo que descubran como son 

capaces de crear. 

Destinatarios 

A priori todos os mozos e mozas asistentes ao 

Centro de Día son destinatarios do Programa 

de Actividades Plásticas e Creatividade.  

Agora ben, dependendo do seu horario, 

situación persoal, afeccións, gustos,… varía o 

modelo de intervención nesta área. 

Metodoloxía 

A Metodoloxía está inspirada na 

Profesionalización propia do Recurso e na 

Programación Educativa que de maneira 

individual, grupal e familiar levamos a cabo. 

Para o seu desenvolvemento baseámonos 

nunha serie de principios que pretenden 

reflexar a filosofía do noso traballo: 

Multidisciplinaridade e Transdisciplinaridade, 

Individualización, Flexibilidade, Discernir - 

Valorar: Problemática vs. Normalización. 

Responsable  

A monitora de manualidades, María Rego 

Broseta. 

Soporte documental e rexistro 

Dispoñemos de información clasificada en 

diferentes carpetas por cada programa, e 

dentro de cada carpeta a documentación 

empregada para a realización de cada 

sesión.Cada programa estará rexistrado 

tamén no GECEM (programa informático de 

xestión do centro de menores), e dentro de 

cada programa estarán anotadas cada unha 

das sesións que se realizan, incluíndo se é 

unha sesión individual ou grupal, o título da 

sesión, os participantes, a valoración e as 

incidencias acaecidas, e a persoa responsable 

da sesión.    

AVALIACIÓN DO DESEÑO DAS 
ACTIVIDADES 

Todos os contidos da programación puideron 

implementarse de acordo cos obxectivos 

previstos dun xeito óptimo e creativo, dentro 

dun contexto axeitado e socializador. 
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AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO OU 
IMPLEMENTACIÓN 

Os menores amosáronse interesados e 

participativos nas actividades, cun ambiente 

agradable e distendido. Normalmente, a 

relación entre eles é boa e respectuosa. 

É interesante seguir co desempeño da 

actividade polo grao de enriquecemento que 

se xera a través dos distintos obradoiros. 

As áreas  que se traballan nesta actividade 

abarcan aspectos tanto do área de 

desenvolvemento persoal como de integración 

social xa que van dirixidas ao desenvolvemento 

de capacidades como intelectual/ cognitiva e 

afectiva/emocional e do contexto de 

diversificación do tempo de lecer e de normas 

de participación que corresponde ao contexto 

residencial. 

De acordo cos seguintes criterios de avaliación, 

comentarase o máis significativo en canto ao 

cumprimento ou non destes. 

 Conseguíronse mellorar os hábitos de 

traballo individual ou de equipo. 

 Fomentouse unha actitude responsable e 

de respecto cara os demais que permitiu 

a adquisición da aprendizaxe creativa. 

 Realizouse unha axeitada utilización dos 

materiais. 

 Potenciouse a calidade estética e a 

aplicación dos conceptos explicados. 

 Levarónse a cabo distintas modalidades 

de expresión plástica. 

 Estimulouse a capacidade de expresión e 

creación propia. 

Neste programa participaron un total de vinte 

e  nove  (29)  menores,  realizando  un  total  de  

oitenta e seis (86) sesións cunha media de 

tres(3) asistentes.  

AVALIACIÓN DOS RESULTADOS 

Cumpríronse os obxectivos previstos como 

asistencia e participación activa nos 

obradoiros, nivel de implicación nos grupos 

de traballo, experimentación con diferentes 

técnicas e coidado e respecto dos materiais, 

con alto grao de satisfacción no deseño das 

actividades. 
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14. PROGRAMA DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL 

O obxectivo do Programa de inserción 

sociolaboral pasou por ampliar as posibilidades 

persoais e formativas dos usuarios 

adolescentes, potenciando as estratexias 

necesarias para a consecución dun emprego 

ou, si é o caso, para unha reorientación 

profesional. 

Este ano intentamos traballar o programa 

elaborando itinerarios de inserción socio-

laboral baseados en: información, orientación, 

asesoramento e búsqueda de formación. O 

programa tivo como finalidade intentar formar, 

fomentar a autonomía dos/as nosos/as 

mozos/as e facilitar as mellores opcións 

laborais e formativas a través da orientación 

cara os recursos vinculados á búsqueda ou 

formación do emprego.  

Destinatarios 

Todos os mozos e mozas asistentes ao Centro 

de Día que soliciten buscar emprego ou 

formación orientada á unha profesión. 

Metodoloxía 

A metodoloxía a utilizar neste proxecto 

defínese como participativa, colaborativa, 

activa, didáctica, flexible e orientada aos 

adolescentes, aos seus intereses e á mellora 

da súa realidade, combinando o carácter 

grupal e individual. 

A metodoloxía grupal ofrece condicións 

favorables para a reflexión, o intercambio co 

grupo de iguais e a modificación de crenzas e 

actitudes  erróneas tanto a nivel grupal como 

individual. Mediante a metodoloxía individual 

se acompaña, informa e asesora ao 

adolescente durante todo o proceso, 

mantendo contactos  periódicos  co  educador 

de referencia a través de titorías presenciais 

coa frecuencia que o profesional estime 

oportunas. Os xóvenes serán protagonistas 

activos da súa propia a aprendizaxe. 

O apoio de material audiovisual para 

gravación e visualización das diferentes 

entrevistas e situacións realizadas polos 

propios participantes e os vídeos sobre 

procesos de selección formaron parte tamén 

da metodoloxía empregada para facer máis 

dinámicas as actividades. 

 

 

BUSCA ACTIVA DE 
EMPREGO

Obxectivos
Pre-BAE

Obxectivos 
BAE

Actividades
Pre-BAE

Actividades
BAE

 

 

Responsable 

A educadora Ana Lucía Rial Tato 

 

Soporte documental e rexistro 

Dispoñemos de información clasificada en 

diferentes carpetas por cada programa, e 

dentro de cada carpeta a documentación 

empregada para a realización de cada 

sesión.Cada programa estará rexistrado 

tamén no GECEM (programa informático de 

xestión do centro de menores), e dentro de 

cada programa estarán anotadas cada unha 

das sesións que se realizan, incluíndo se é 

unha sesión individual ou grupal, o título da 

sesión, os participantes, a valoración e as 

incidencias acaecidas, e a persoa responsable 

da sesión.    
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AVALIACIÓN DO DESEÑO DAS 
ACTIVIDADES 

Este foi un programa que requeriu dun cambio 

inmediato de formato que xa plantexaremos 

os anos anteriores, xa que debido a 

continuación da precaridade laboral, fixemos 

un esforzo no relacionado coas actividades 

previas á búsqueda de emprego. Os menores 

continúan a comprobar a dificultade en atopar 

un curso ou un traballo e a gran demanda que 

existe nestes momentos. Continua a diminuír 

considerablemente o número de usuarios/as 

que decidiron facer unha búsqueda de 

emprego continuada xa que cada vez son más 

conscientes de que precisan unha preparación 

académica mellor, retomando así os estudios 

da ESO e acceso a ciclos os que inicialmente 

abandonaran os estudos.  Resaltar tamén a 

participación no exame de Competencias 

Clave, preparación levada a cabo dentro da 

programación do centro con clases diarias para 

alcanzar dito obxectivo. 

AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO OU 
IMPLEMENTACIÓN 

Nun principio reflexiónamos sobre os 

aspectos que poden axudar aos/ás 

adolescentes para comezar a búsqueda de 

emprego (autocoñecemento, traxectoria 

académica, recursos, facer o curriculum vitae, 

etc).  

Outro ano máis consideramos que os 

obxectivos neste programa non foron 

conseguidos debido as numerosas 

dificultades que se atoparon; principalmente 

debido á dificultade de atopar un emprego ou 

curso de formación provocando unha 

inmediata desmotivación e frustración. 

Participaron neste programa 2 menores, o que 

supón un 5% do total de asistentes ao centro 

de día.  

Destes dous ningún atopou traballo e ambos 

participaron na programación específica do 

centro que promove a non exclusión social a 

través de Programas específicos de 

habilidades básicas para a búsqueda de 

emprego das diferente asociacións sociais da 

nosa contorna. 

AVALIACIÓN DOS RESULTADOS 

Debido á dificultade actual en atopar un 

traballo ou un curso de formación e a baixa 

formación académica, practicamente a 

totalidade dos/as mozos/as que quixeron 

participar o descartaron pasándose ao 

programa de estudo. 

 

 

15. PROGRAMA DE PREVENCIÓN E 
INTERVENCIÓN NO CONSUMO 

DE DROGAS 

O Programa de Prevención e Intervención no 

Consumo de Drogas divídese, dependendo 

das características dos destinatarios, en tres 

programas específicos: 

- Programa de mantemento da 

abstinencia 

- Programa de redución do consumo 

- Programa de redución de riscos 
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Destinatarios 

O/a adolescente que é consumidor habitual de 

drogas, sexa pola  semana ou ben os fins de 

semana, e non quere reducir o consumo,  é 

dicir, sen ningún obxectivo en canto a 

abstinencia. Todos/as os/as adolescentes 

asistentes ao Centro de Día e que non 

consumen ningunha droga ou ben, tiveron 

algún consumo puntual de tipo experimental e 

por último todos/as os/as adolescentes 

asistentes ao Centro de Día que son 

consumidores habituais de drogas, sexa pola  

semana ou ben os fins de semana, e adquiren 

un compromiso en canto á abstinencia, ben 

sexa reducir o consumo ou deixar de consumir. 

Metodoloxía 

Para que a intervención sexa eficaz, é necesaria 

unha previa valoración do grao de motivación e 

conciencia do problema que presenta o 

suxeito. En moitas ocasións, o/a adolescente 

comenta que é consumidor de drogas, pero 

non cre que teña ningún problema e non pensa 

deixar de consumilas, ou como moito que o seu 

obxectivo é reducir “algo” o consumo. Ao 

intervir con adolescentes é prioritario que 

sintan que poden falar libremente do que 

están facendo, o cal facilitaranos saber as 

situacións de risco nas que se atopa.  

Non podemos centrar a nosa intervención no/a 

adolescente consumidor/a de drogas, senón no/a 

adolescente en si. Coñecelo paulatinamente nas 

distintas áreas da súa vida, permitirá que, en 

ocasións, modificando algunha delas facilitará a 

motivación para a abstinencia ou a 

concienciación do abuso de drogas. 

Responsables 

O psicólogo Manuel Muíños Collazo e o 

educador Nicolás Domínguez  

Soporte documental e rexistro 

Dispoñemos de información clasificada en 

diferentes carpetas por cada programa, e 

dentro de cada carpeta a documentación 

empregada para a realización de cada 

sesión.Cada programa estará rexistrado 

tamén no GECEM (programa informático de 

xestión do centro de menores), e dentro de 

cada programa estarán anotadas cada unha 

das sesións que se realizan, incluíndo se é 

unha sesión individual ou grupal, o título da 

sesión, os participantes, a valoración e as 

incidencias acaecidas, e a persoa responsable 

da sesión.    

AVALIACIÓN DO DESEÑO DAS 
ACTIVIDADES 

Neste ano pasado, traballamos cos materiais 

do programa resultando satisfactorios para o 

desenvolvemento das diversas actividades, 

pero apreciamos unha grande necesidade de 

estares constantemente actualizándonos. 

Unha gran fonte de información son os/as 

propios/as mozos/as que en ocasións nos 

adiantan novas substancias ou novas formas 

de consumir o que supón ter que investigar 

para poder desmitificar ou anunciar os riscos 

que conlevan eses novos consumos. 

AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO OU 
IMPLEMENTACIÓN 

O programa de mantemento da abstinencia 

acostuma a ser un éxito, porque os mozos e 

mozas que rexeitan consumir soen ser firmes 

coa súa opinión. 

En liñas xerais consideramos non ter 

alcanzados na totalidade os obxectivos do 

programa de redución do consumo, debido ao 

gran número de mozas/os que sendo 

consumidores rexeitan abertamente o 

programa, deixando claro non querer reducir 

o   consumo   da  substancia;  a  pesares  disto 
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queremos resaltar que moitos deles utilizan 

esa postura de forma pública pero dende o 

equipo e as familias, no transcurso das 

semanas, aprecian cambios favorables no seu 

comportamento que están relacionados coa 

redución do consumo. En numerosas 

ocasións centrámonos no programa de 

redución de riscos de forma individualizada.  

O “Programa de Prevención e Intervención no 

consumo de drogas”, no que participaron de 

xeito individual trinta e dous (32) 

adolescentes, un 93%, repartidos nos tres 

programas específicos: 

 Programa de mantemento da 

abstinencia, o/a adolescente que non 

consume ningunha droga ou ben tivo 

algún consumo puntual de tipo 

experimental. Neste programa 

participaron catro (4) menores, un 11%. 

 Programa de redución do consumo: O/a 

adolescente que é consumidor habitual 

de drogas, sexa pola semana ou ben os 

fins de semana, e adquire un 

compromiso en canto á abstinencia, ben 

sexa: 

- Reducir ou consumo 

- Deixar de consumir 

Neste programa participaron dezasete 

(17) menores, un 46%. 

 Programa de redución de riscos: O/a 

adolescente que é consumidor habitual 

de drogas, sexa pola  semana ou ben os 

fins de semana, e non quere reducir o 

consumo,  é dicir, sen ningún obxectivo 

en canto a abstinencia. 

Neste programa participaron once (11) 

menores, un 27% 

Tamén dentro deste programa realizáronse 

actividades grupais, que se reflicten na táboa 

anexa:  

SESIÓNS GRUPAIS 

SESIÓN PARTICIPANTES 

Conceptos básicos: Que é unha 
droga? 5 

Cuestionario sobre consumos e 
coñecemento das Drogas 8 

Conceptos básicos: Os efectos das 
drogas 4 

Drogas e expresión de 
sentimentos 3 

Alcol I 3 

Alcol II 4 

Cannabo I 6 

Cannabo II 3 

Cannabo III 3 

O MDMA 6 

Éxtase. Migas de Pan I 3 

Éxtase. Migas de Pan II 5 

Estratexias para a Redución do 
Consumo de Drogas 4 

Estratexias para a Redución do 
Consumo de Drogas I 3 

Estratexias para a Redución do 
Consumo de Drogas II 3 

Estratexias para a Redución do 
Consumo de Drogas III 3 

Estratexias para a Redución do 
Consumo de Drogas IV 3 

A Presión Grupal diante do 
Consumo de Drogas 4 

Falsos Mitos sobre as Drogas 7 

Experiencias de Xóvenes 
Consumidores de Drogas I 5 

Experiencias de Xóvenes 
Consumidores de Drogas II 4 

Videoforum: Thirteen I 4 

Videoforum: Thirteen II 4 

Videoforum: Thirteen III 4 
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AVALIACIÓN DOS RESULTADOS 

Sempre que hai algún mozo/a que non permite 

abordar a redución do consumo de substancias 

dende o equipo recoñecemos que non 

podemos ter unhas conclusións de todo 

favorables. Apreciamos un aumento do nivel 

de “enganche”  a unha idade máis temperá o 

que dificulta máis o traballo de desmitificar os 

danos debido ao comportamento propio do 

adolescente de non apreciar os riscos e nos fai 

pensar que a abordaxe cara este tema debería 

ser moito antes.  

 

16. PROGRAMA DE OUTRAS 
CULTURAS E REALIDADES SOCIAIS 

A nova situación actual que vive o país, as 

dificultades sociais que se atopan os menores, 

a falta de oportunidades, a crise de valores, a 

diversidade cultural que cada día vai medrando 

fai necesaria una actuación cos menores 

intentando mostrarlles a realidade que se está 

vivindo. Teñen que ser conscientes do 

momento que lle toca vivir, coa situación que 

está atravesando seu grupo de poboación, coas 

súas dificultades e as oportunidades. Tamén é 

importante que coñezan a realidade que existe 

noutros paises, sobre todo a realidade que vive 

a mocidade. Para dar a coñecer o que está 

ocurrindo en diferentes partes do planeta, 

consideramos que é fundamental achegarlles 

aos menores a nova realidade social, mediante 

videos, fotos, música, testimonios, etc. 

Intentamos con este programa que logren 

adquirir uns coñecementos xerais de 

diferentes culturas do mundo e da realidade 

que se vive en diversas zonas do planeta. 

Destinatarios 

Todos os asistentes ao Centro de Día. 

Metodoloxía 

A Metodoloxía está inspirada na 

Profesionalización propia do Recurso e na 

Programación Educativa que de maneira 

individual, grupal e familiar levamos a cabo. 

Para o seu desenvolvemento baseámonos 

nunha serie de principios que pretenden 

reflexar a filosofía do noso traballo: 

Multidisciplinaridade e Transdisciplinaridade, 

Individualización, Flexibilidade, Discernir - 

Valorar: Problemática vs. Normalización. 

Responsable 

O educador Nicolás Dominguez 

Soporte documental e rexistro 

Dispoñemos de información clasificada en 

diferentes carpetas por cada programa, e 

dentro de cada carpeta a documentación 

empregada para a realización de cada 

sesión.Cada programa estará rexistrado 

tamén no GECEM (programa informático de 

xestión do centro de menores), e dentro de 

cada programa estarán anotadas cada unha 

das sesións que se realizan, incluíndo se é 

unha sesión individual ou grupal, o título da 

sesión, os participantes, a valoración e as 

incidencias acaecidas, e a persoa responsable 

da sesión.    

AVALIACIÓN DO DESEÑO DAS 
ACTIVIDADES 

Con este programa tentamos dar a coñecer 

outras culturas diferentes a nosa e achegarse 

a realidades sociais que os menores 

descoñecen ou das que teñen inquietude por 

saber máis.  

Fomentaranse valores importantes como a 

igualdade, tolerancia, xustiza, liberdade, 

voluntarismo, solidariedade, etc. 
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Para dar a coñecer esta nova realidade social  

é o motivo porque este programa empezouse 

a levar a cabo. 

AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO OU 
IMPLEMENTACIÓN 

Este ano nesta actividade, realizáronse varios 

obradoiros grupais e individuais con 

diferentes dinámicas dependendo da 

temática de cada obradoiro. As temáticas 

foron tan dispares como por exemplo o 

racismo, a inmigración, as discapacidades ou 

as pandillas. Traballouse moito cos xornais, 

tanto en formato de papel como dixital, e 

tamén con vídeo sobre as diversas 

problemáticas. 

Este programa axuda o desenvolvemento 

persoal dos menores. Traballáronse en grupo 

diferentes temáticas intentando crear cos 

menores unha conciencia crítica e de 

preocupación pola realidade tanto local 

como xeral.  

Os obxectivos do programa foron acadados 

xa que os menores amosaron interese, 

aprenderon cousas que dicían non saber e 

quixeron que para o futuro se seguise 

facendo este tipo de programas da realidade 

que lles toca vivir.  

Neste programa participaron de xeito grupal 

un total de 24 menores, un 68% do total de 

asistentes ao Centro de Día. A continuación 

detallamos as sesións e os participantes de 

cada unha delas: 

Título da sesión Participantes 

Machismo. Violencia contra a muller  I 7 

Machismo. Violencia contra a muller II 3 

Racismo e xenofobia 5 

Vivir con discapacidade  5 

Sistema xudicial do menor 6 

Ser xoven e buscar emprego 6 

Refuxiados I 5 

Refuxiados II 5 

A explotación laboral: as maquilas. I 5 

A explotación laboral: as maquilas. II 5 

Impresións a primeira vista 5 

Migracións: Saltando o Valado I 7 

Migracións: Saltando o Valado II 3 

Superación persoal 7 

Pandillas I 6 

Pandillas II 5 

Bullying 6 

Eutanasia 4 

Salir das drogas 3 

Videoforum: Os nenos da estación 
Leningrasky 

7 

Videoforum: La Ola 7 

Videoforum: Fuerte Apache 4 

AVALIACIÓN DOS 
RESULTADOS 

Este programa, novamente, tivo moi boa 

aceptación por parte dos menores, xa que 

sinten interese e curiosidade por cousas das 

que teñen escoitado falar pero que ninguén 

lles explicara antes. Recoñecen que aprenden 

cousas novas e axúdalles a coñecer mellor a 

realidade actual. 
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17.    PROGRAMA DE RELAXACIÓN 

Hoxe en día sabemos que a relaxación contribúe 

a desenvolver capacidades como a atención, a 

observación, a imaxinación, a percepción, a 

memoria e a concentración e que ademais 

facilita a prevención do estrés, da ansiedade e 

da tensión emocional entre outras. 

Resaltar que os/as rapaces/as que ingresan no 

Centro de Día, prácticamente todos/as, 

carecen da estimulación apropiada nas 

capacidades mencionadas, de tal maneira que 

este programa o consideramos necesario para 

o seu desenvolvemento persoal, tendo como 

resultado en moitos deles a redución de 

situacións conflitivas ou sensacións 

desagradables que van acompañadas de 

sentimentos e pensamentos negativos sobre 

un mesmo e unha certa impresión de falta de 

control.  

Destinatarios  

Todos os menores que no seu PEI apareza 

reflexado algún obxectivo a alcanzar nesta liña. 

Metodoloxía 

A Metodoloxía está inspirada na 

Profesionalización propia do Recurso e na 

Programación Educativa que de maneira 

individual, grupal e familiar levamos a cabo. 

Para o seu desenvolvemento baseámonos 

nunha serie de principios que pretenden 

reflexar a filosofía do noso traballo: 

Multidisciplinaridade e Transdisciplinaridade, 

Individualización, Flexibilidade, Discernir-

Valorar: Problemática vs. Normalización 

Responsable 

O educador Antonio García Ceriz. 

 

 

Soporte documental e rexistro 

Dispoñemos de información clasificada en 

diferentes carpetas por cada programa, e 

dentro de cada carpeta a documentación 

empregada para a realización de cada sesión. 

Cada programa estará rexistrado tamén no 

GECEM (programa informático de xestión do 

centro de menores), e dentro de cada 

programa estarán anotadas cada unha das 

sesións que se realizan, incluíndo se é unha 

sesión individual ou grupal, o título da sesión, 

os participantes, a valoración e as incidencias 

acaecidas, e a persoa responsable da sesión.    

AVALIACIÓN DO DESEÑO DAS 
ACTIVIDADES 

Do que tiñamos previsto en canto ao deseño 

atopamos problemas no desenvolvemento e 

coordinación con outras actividades e 

reduciuse moito o número de sesións 

previstas por darlle prioridade a outras 

temáticas que consideramos máis necesarias 

nesta etapa dos usuarios.  

Os contidos se adaptaban dependendo do 

número de menores que asistían ao 

obradoiro. Consideramos que para realizar 

estas técnicas de xeito grupal é importante 

que sexa un número reducido de usuarios 

cara a concentrarse e non distraerse.  

Os contidos se impartiron de modo axeitado 

tendo en conta os obxetivos propostos, os 

tempos tendo en conta as actividades 

complementarias. Reducíronse o número de 

obradoiros que nun principio se plantexaban 

polo anteriormente dito. 

As veces o lugar onde se tiñan que realizar as 

actividades non era do máis idóneo polas 

características do obradoiro que require unha 

serie de condicións tales coma o silencio, 

material específico coma esterillas  e  soporte 
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de audio de música relaxante que guiará e 

apoiará a sesión. Todo isto púidose facer 

grazas a capacidade de adaptación dos 

implicados tanto profesionais coma menores. 

AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO OU 
IMPLEMENTACIÓN 

Temos a percepción de que, este programa, é 

aceptado por parte dos menores ao ver a 

utilidade do mesmo no seu día a día. A 

participación é máis activa debido ao 

enfoque implicado e as diferentes 

adaptacións na presentación e 

desenvolvemento da actividade o cal reflicte 

positivamente no resultado final. 

Podemos confirmar que mellorou a 

interrelación dos menores en canto ao 

respeto de turnos de participación e a 

concentración e interese, ainda que queda 

moito por traballar cara a unha situación de 

idoneidade según o noso criterio. 

Comprobamos que por parte dos menores o 

coidado dos materiais que utilizamos de 

apoio nos obradoiros non é a desexable. O 

feedback que amosan polo xeral é positivo 

no que se refire a actividade en sí. Amosan 

estar a gusto e moi centrados. 

No ano 2016 participaron, a nivel individual, 

un total de cinco menores (5), é dicir un 14 % 

do total. Por outra banda a nivel grupal, nove 

rapaces  (9),  un 26 % do total. 

Realizáronse as seguintes sesións grupais: 

AVALIACIÓN DOS RESULTADOS 

Coma indicamos no apartado anterior este 

programa tivo unha escasa representación no 

ano, ben, por darlle prioridade a outros 

obradoiros, ou ben polo mínimo feedback 

que se detectou  polos perfís de menores. 

Resaltar que os participantes quedaron 

satisfeitos cos resultados obtidos. 

Atopámonos que non é sinxelo concentrarse 

debido aos ruídos ambientais ou polo mero 

feito de escoitar murmurar aos demais. Neste 

programa puidemos chegar a explicar tanto 

teoría como a práctica nos obradoiros 

realizados a nivel individual e grupal. Os 

participantes recoñecen que melloran a súa  

xestión do estrés, polo que comezan a 

interpretalo coma unha nova ferramenta de 

autocoñecemento e para afrontar situacións 

de tensión.  

En liñas xerais atopámonos con moi boas 

críticas por parte dos usuarios e uns bos 

resultados acadados polos participantes. Ésto 

nos leva a pensar que é preciso pararse a 

reflexionar cara ás próximas tempadas para 

coordinar mellor os tempos e darlle unha 

maior prioridade a este programa. Estudar os 

posibles enfoques que se lle pode dar para 

chegar mais perto deles e sexa dun maior 

interese e agrado dos usuarios.  

Neste ano tampouco se acadou o obxetivo 

de integración plena do programa como un 

obradoiro mais dentro dos existentes. Ten 

pouca aceptación polo esforzo que lle supón 

aos rapaces co perfil que traballamos, precisa 

unha concentración extra e un respeto polos 

compañeiros que non teñen interiorizado 

normalmente.  

 

SESIÓNS RELAXACIÓN PARTICIPANTES 

Aprender a respirar 

conscientemente 
5 

Relaxación Tensión-distensión 2 

Mindfullness (pautas relaxac.) 2 
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18. PROGRAMA DE 
ALFABETIZACIÓN DIXITAL 

O Programa Específico de Alfabetización Dixital 

forma parte do Programa de Apoio, Reforzo e 

Orientación escolar, mais debido ás súas 

características específicas avaliámolo como un 

programa diferenciado.   

AVALIACIÓN DO DESEÑO DAS ACTIVIDADES 

A hora de plantexarnos o deseño das 

actividades do Programa Específico de 

Alfabetización Dixital, decidimos darlle un xiro 

ao mesmo. Observando a execución deste 

programa nos pasados anos, chegabamos a 

conclusión de que as actividades non podían 

ser formuladas como “clases de informática” 

dun xeito tradicional, xa que se converte nunha 

actividade académica a maiores, unha nova 

“carga” nun perfil de menores que rexeitan 

todo o que soe a escola formal.  

Así durante o ano 2016 este programa pasa, 

novamente, a desenvolverse de xeito 

transversal nos diferentes programas do 

Centro de Día. 

AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO OU 
IMPLEMENTACIÓN 

Como sinalamos este programa 

implementouse transversalmente nas 

actividades dos  diferentes programas do 

Centro de Día como poden ser Ocio e Tempo 

de Lecer, Apoio, Reforzo e Orientación  

Escolar, Educación para a Saúde, Educación 

Viaria, Programa de Días Especiais, 

Creatividade e Actividades Plásticas, Busca 

Activa de Emprego... 

Por outra banda, dentro do programa, 

desenvolveuse un obradoiro sobre Seguridade 

e Novas Tecnoloxías onde se traballaron 

diferentes aspectos para previr o ciberbullying, 

o Grooming, os riscos do Sexting,... e 

elaboramos un decálogo de boas prácticas no 

uso da internet, das redes sociais e das novas 

tecnoloxías en xeral. 

A través das actividades deste programa 

traballamos dentro da área de 

desenvolvemento persoal, o 

desenvolvemento intelectual/cognitivo, o 

afectivo/ emocional e da personalidade e 

actitudes. Por outra banda, dentro da área de 

integración social, o contexto 

escolar/formativo, o de lecer e o laboral. 

O obxectivo xeral deste programa específico  

é facilitar que os adolescentes teñan novas 

posibilidades de adquirir, actualizar ou 

ampliar coñecementos e habilidades sobre as 

NNTT (Novas Tecnoloxías), en especial sobre 

as TIC (Tecnoloxías da Información e 

Comunicación). E en liñas xerais podemos 

dicir este obxectivo que foi acadados coa 

posta en marcha do programa. 

Ao longo do ano participaron, en total, vinte 

e seis (26) menores, un 74% dos asistentes ao 

Centro de Día. 

AVALIACIÓN DOS RESULTADOS 

Tendo en conta o número de participantes no 

programa e os bos resultados do mesmo, 

baseados na propia observación das 

actividades transversais realizadas co apoio 

das novas tecnoloxías ou as valoracións que 

fan os menores das mesmas podemos indicar 

un aceptable cumprimento das expectativas 

iniciais do programa. 

 

19. PROGRAMA DE APOIO 
POSTINSTITUCIONAL 

Nalgúns casos comprobamos que é habitual, 

que trala alta educativa ou baixa do Programa, 
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en moitas ocasións, tanto o/a adolescente 

como a súa familia, manifestan as súas 

inquedanzas ao “sentirse sen axuda nin apoios” 

ante os problemas que as veces xorden. No 

Equipo Psicoeducativo, consideramos que é 

fundamental, ser un recurso de referencia para 

que estes medos se disipen e interioricen que 

son capaces de reorientar a súa vida e resolver 

os conflictos cotiás. Para dar resposta a esta 

necesidade, creóuse o Programa de Apoio 

Post-Institucional. 

Destinatarios 

Aqueles mozos/as e as súas familias que, tras 

causar baixa no programa, sexa polo motivo 

que sexa (alta, abandono, maioría de idade, 

etc), consideran que necesitan algunha 

orientación ou apoio psicoeducativo, para 

afrontar determinadas situacións ou 

dificultades xurdidas no seu día a día 

Metodoloxía 

A Metodoloxía está inspirada na 

Profesionalización propia do Recurso e na 

Programación Educativa que de maneira 

individual, grupal e familiar levamos a cabo. 

Para o seu desenvolvemento baseámonos 

nunha serie de principios que pretenden 

reflexar a filosofía do noso traballo: 

Multidisciplinaridade e Transdisciplinaridade, 

Individualización, Flexibilidade, Discernir - 

Valorar: Problemática vs. Normalización. 

Responsables 

Os diferentes profesionais do Equipo 

Psicoeducativo do Centro de Día 

Soporte documental e rexistro 

O rexistro de persoas menores participantes ou 

familias estará rexistrado na carpeta 

correspondente      ao     Programa     de     Apoio 

Postinstitucional no GECEM (programa 

informático de xestión do centro de 

menores). 

AVALIACIÓN DO DESEÑO DAS 
ACTIVIDADES 

Este programa depende da demanda dos 

antigos usuarios do Centro e das súas 

familias, polo que non é doado deseñar 

posibles actividades a priori desta solicitude. 

É durante o desempeño do programa cando 

se deseñan e planifican as actividades 

necesarias a realizar cos demandantes das 

mesmas.  

AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO OU 
IMPLEMENTACIÓN 

A través do Programa de Apoio 

Postinstitucional centrámonos en escoitar e 

tentar dar resposta ás diferentes demandas 

presentadas. Así, os principais obxectivos dos 

que derivan as actividades realizadas no 2016 

dentro deste programa son: 

- Ser un referente para todos/as 

aqueles/as usuarios/as que, durante un 

período de tempo máis ou menos 

prolongado, estiveron acudindo ao 

recurso, de tal forma que nos vexan como 

unha potencial fonte de axuda á hora de 

resolver diferentes problemáticas 

presentes nas súas vidas. 

- Orientar e apoiar o/a adolescente e/ou a 

súa familia nas dificultades que poidan ir 

xurdindo na súa vida cotiá. 

- Facilitarlles información dos recursos da 

súa contorna que lles poidan axudar nas 

súas demandas. 

- Axudarlle na creación de redes sociais na 

súa contorna. 

- Previr o reingreso do/da adolescente nun 

centro de menores. 
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Respeto ao número de usuarios do programa 

no ano 2016, un total de oito  (8) menores e 

catro (4) familias  que acudiron ao longo do 

ano ao Centro de Día. 

AVALIACIÓN DOS RESULTADOS  

Do total de intervencións realizadas neste 

programa  ao  longo  do  2016,  algunhas   foron  

 

 

 

 

visitas e outras foron para facer consultas a 

nivel xudicial, formativo e/ou laboral. 

Entendemos como un bo indicativo a hora de 

comprobar o grao de influencia positiva que 

o paso polo Centro de Día deixa nos usuarios 

do servizo. 
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9 RELACIÓNS EXTERNAS  
CONTACTOS INSTITUCIONAIS 

A nivel institucional podemos sinalar o fluído 

contacto co Servizo de Menores da Xunta de 

Galicia. Así, realizáronse corenta e catro (44) 

reunións cos técnicos dos distintos equipos, 

das cales once (11) foron co Equipo de Medio 

Aberto (EMA) e trinta e tres (33) cos outros 

equipos, sobre todo co Equipo Vigo, Urxencias 

e o Equipo Sur ou co propio Xefe de Servizo. 

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 co 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 do SAF 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 4/3/2016 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 

respecto á documentación, o funcionamento e 

a seguridade os cales foron emendados ou 

xustificados en tempo e forma, tal e como se 

acreditou documentalmente. 
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10     CONCLUSIÓNS 

Despois de analizar os datos extraídos desta 

Memoria Anual 2016, 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 e a 

avaliación dos programas desenvolvidos: 

DATOS ESTATÍSTICOS: 

 Atopámonos cun descenso na idade 

promedio dos usuarios do centro, 

pasando esta a situarse entre os quince e 

os dezaseis anos cun 60% dos casos. 

 Estabilización dos casos no réxime de 

reforma, despois da diminución dos 

últimos anos, entorno ao 20%. Observase 

un pequeno incremento respecto ao 2015, 

dun 14% a un 20%. 

 Continúa, ao igual que no 2014 e 2015, un 

aumento dos ingresos motivados por 

problemas comportamentais e de 

orientación persoal cun 48% dos casos. 

 Sinalar tamén como significativo o alto 

número de casos que ingresaron debido a 

conflitos intrafamiliares, un 17% no 2013, 

un 29% no 2014 , un 28% no 2015 e un 

20% no 2016 (ver gráfica comparativa de 

motivos de ingreso 2001-2015). 

Entendemos que isto é debido por unha 

banda á diminución das prazas de reforma 

o que fai que aumente a tipoloxía deste 

caso por protección, e por outra a que o 

uso da violencia a nivel intrafamiliar é algo 

cada vez máis latente na sociedade. 

 No referente aos modelos familiares dos 

asistentes ao Centro de Día sinalar:  

o Mantense a porcentaxe de menores 

que viven só coa súa nai e ás veces 

outro familiar, é dicir familia 

monomarental, constituíndo un 43%, 

é dicir, a metade dos asistentes ao 

Centro de Día. 

 Observamos que ningún dos menores 

asistentes ao centro durante o ano 2016 

rematara a ESO no momento de ingreso 

ao Centro de Día.  

 Poderiamos considerar que un 17% dos 

asistentes durante o 2016 eran 

analfabetos funcionais, aumentando 

sobre o 14% do ano 2015. 

 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. 

 Un 48% das altas no Centro de Día son 

altas educativas ou por rematar a medida 

xudicial imposta. 

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. Si ben, observamos 

que é necesaria a mellora de diferentes 

cuestións como  os   equipos informáticos  



 

Conclusións 

do Centro, as taquillas dos menores,…. 

 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 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, ...  

Con respecto a avaliación dos programas 

desenvolvidos no Centro de Día remitímonos 

ao apartado AVALIACIÓN DOS PROGRAMAS 

REALIZADOS NO CD no que se expoñen as 

diversas valoracións de cada un dos 

programas e as súas conclusións. 

Nembargantes, queremos resaltar:  

 Referente ao Programa de Apoio, 

Reforzo e Orientación Escolar queremos 

indicar: 

o Un 49% das persoas menores 

participantes no programa asistiron ao 

Centro de Día en períodos nos que 

foron expulsados dos seus centros 

escolares, realizando as tarefas 

académicas encomendadas dende 

institutos ou colexios cos que, como xa 

foi indicado no apartado 

correspondente, tentase realizar un 

traballo en rede.  

o Tamén avaliamos como positivo o feito 

de que un 11% dos asistentes, fronte o 

8% do 2015, realizaran unha adaptación 

da “escolarización combinada” en 

colaboración ou demanda dos seus 

institutos. É dicir, dentro das súas horas 

lectivas, asistían, debido a diferentes 

motivacións, unhas horas ao centro 

escolar de referencia e outras ao 

Centro de Día onde continuaban 

realizando o seu traballo académico.  

 No Programa de Ocio e Tempo de Lecer 

sinalar o éxito das saídas, tanto as de 

carácter educativo como as que teñen un 

obxectivo máis lúdico, o feedback 

amosado polos menores a posibilidade 

de intervención educativa en contextos 

diferenciados ao actual así o demostran. 
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 Intervención grupal con Familias: 

Valórase moito este Programa dada a 

importancia que ten como un espazo de 

intercambio de ideas, solución de 

problemas e aprendizaxe de novas 

ferramentas educativas para mellorar as 

capacidades educativas dos 

proxenitores ou titores así como espazo 

onde os pais se sintan escoitados e 

comprendidos. 

 Programa de Habilidades Sociais, 

entendemos que o traballo neste área 

faise fundamental con cada menor de 

xeito individual, aínda que, o enfoque 

que se lle pode dar dende un traballo 

grupal tamén é preciso debido ao 

reforzo entre iguais. 

 Por último, sinalar a necesidade de 

innovar no Programa de Inserción 

Sociolaboral, actualizar materiais e 

recursos, renovar e tentar que, pese as 

circunstancias sociais, o programa sexa 

acaído as necesidades das persoas 

menores demandantes de emprego. A 

pesares disto, hai que avaliar 

negativamente os seus resultados pola 

pouca repercusión que tiveron nos 

participantes no mesmo debido a que 

toman o fracaso como punto de partida, 

polo que a motivación e interese na 

busca de emprego son mínimos.  
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colaboración ou demanda dos seus 

institutos. É dicir, dentro das súas horas 

lectivas, asistían, debido a diferentes 

motivacións, unhas horas ao centro 

escolar de referencia e outras ao 

Centro de Día onde continuaban 

realizando o seu traballo académico.  

 No Programa de Ocio e Tempo de Lecer 

sinalar o éxito das saídas, tanto as de 

carácter educativo como as que teñen un 

obxectivo máis lúdico, o feedback 

amosado polos menores a posibilidade 

de intervención educativa en contextos 

diferenciados ao actual así o demostran. 



 

Conclusións 

 Intervención grupal con Familias: 

Valórase moito este Programa dada a 

importancia que ten como un espazo de 

intercambio de ideas, solución de 

problemas e aprendizaxe de novas 

ferramentas educativas para mellorar as 

capacidades educativas dos 

proxenitores ou titores así como espazo 

onde os pais se sintan escoitados e 

comprendidos. 

 Programa de Habilidades Sociais, 

entendemos que o traballo neste área 

faise fundamental con cada menor de 

xeito individual, aínda que, o enfoque 

que se lle pode dar dende un traballo 

grupal tamén é preciso debido ao 

reforzo entre iguais. 

 Por último, sinalar a necesidade de 

innovar no Programa de Inserción 

Sociolaboral, actualizar materiais e 

recursos, renovar e tentar que, pese as 

circunstancias sociais, o programa sexa 

acaído as necesidades das persoas 

menores demandantes de emprego. A 

pesares disto, hai que avaliar 

negativamente os seus resultados pola 

pouca repercusión que tiveron nos 

participantes no mesmo debido a que 

toman o fracaso como punto de partida, 

polo que a motivación e interese na 

busca de emprego son mínimos.  

 

 


