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Dende o Equipo Psicoeducativo doPrograma Ambulatorio de Intervención con 

adolescentes en Conflito entendemos a Memoria Anual como o documento no que se 

describen e avalían tódalas actuacións que se realizaron durante todo o ano anterior, 

neste caso o 2019, proporcionando unha visión de conxunto do servizo que se presta 

ás persoas destinatarias, co obxectivo de que este se vaia adaptando 

progresivamente as súas necesidades. 

 

1. MISIÓN DO PROGRAMA AMBULATORIO DE  INTERVENCIÓN CON 

ADOLESCENTES EN CONFLITO 

A nosa misión pasa por realizar unha labor de prevención e intervención, tratando de 

diminuír ou eliminar as condutas problemáticas dalgúns adolescentes (uso ou abuso 

de drogas, problemas de comportamento no ámbito familiar e/ou escolar, violencia, 

comisión de delictos, etc.) 

Pretendemos acadar  a nosa misión mediante a participación dos menores e das súas 

familias nunha serie de actividades incluídas nas diferentes áreas do programa 

psicoeducativo: 

- Área psicolóxica 

- Área familiar 

- Área relaciona 

- Área de saúde 

- Área formativo-laboral 

- Área de lecer 

 

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.  
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2. DATOS XERAIS DA ENTIDADE 

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

labor preventiva, asistencial e de incorporación social no campo das 

drogodependencias no ano 1982 coa apertura da Comunidade Terapéutica. 

Posteriormente creouse a Unidade Asistencial, o Centro de Día de 

Drogodependencias, o Centro de Día de Atención 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. con tan ampla traxectoria, permítelle aos diferentes 

dispositivos estar integrados nunha gran estrutura e beneficiarse e coordinarse  cos 

diferentes programas da Asociación. 

 

 

VISIÓN DO CENTRO DE MENORES  

A visión que desexamos para o centro está enfocada en satisfacer as necesidades 

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

- Referente 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 

- Referente na atención integral das condutas disociais e/ou aditivas 

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

conflito 
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- 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 comprometidamente 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.PERFIL DAS PERSOAS ATENDIDAS  

      NO ANO 2019 

 
 

 
 
 
 
 

1.      Número de usuarios atendidos 

2.      Motivo principal de ingreso 

3.      Características principais dos usuarios 

4.      Situación formativo- laboral 

5.      Condutas adictivas 

6.      Estancia no Programa Ambulatorio 

7.      Problemática xudicial dos menores 

8.      Número de baixas 

9.      Núcleo familiar de convivencia 

10. Normas de convivencia na familia 

11. Nivel socioeconómico da familia 

12. Problemática familiar 
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2.1  NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS 

Durante o intervalo de xaneiro a decembro do ano 2019, atendéronse no Programa de 

Intervención Ambulatoria con Adolescentes en Conflicto de A.C.L.A.D Alborada, un 

total de cento sete, dos cales trinta e tres xa iniciaron  tratamento no ano anterior,    

vinte seis  iniciaran tratamento no ano 2017,  seis no 2016 ,  catro  dos casos no 2015 

e  un no 2013. Ao longo deste ano, as derivacións por parte do Servicio de Menores 

da Xunta de Galicia, fixéronse de forma continuada, sendo significativo o mesde  

octubre a novembro,  nos que se derivaron 6  casos e o mes de setembro no que 

foron 5. 

 

2.2     MOTIVO PRINCIPAL DE INGRESO 

Os menores do Programa Ambulatorio non presentan un só motivo  de ingreso, senón 

que cada un deles ven derivado dende o Servizo de Menores por dous ou máis 

motivos combinados: problemas comportamentais/orientación familiar e/ou individual, 

problemas no ámbito formativo/laboral, violencia intrafamiliar, condutas adictivas e 

violencia sexual. 

 

*Cómpre sinalar que só se especifica o motivo principal, o que non quere dicir que 

sexa o único obxectivo a traballar dende este dispositivo. 
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2.3.CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS USUARIOS 

SEXO 

 

 

IDADE 

O Programa Ambulatorio, orixinalmente cubre un rango de idade de tratamento, que 

vai dende os 12 aos 18 anos dos usuarios. Non obstante atendéronse, 

circunstancialmente, a algúns rapaces  menores de doce anos e  maiores de idade a 

petición do Servizo de menores ou da familia do usuario como apoio ou continuación 

do tratamento antes dunha alta definitiva.  

Idades no ano 2019 Menores no Programa 

20 ou máis anos 1 

19 anos 2 

18 anos 8 

17 anos 28 

16 anos 16 

15 anos 22 

14 anos 18 

13 anos 6 

12 anos 3 

11 anos 3 

L 

 

** A  idade predominante dos menores atendidos no centro oscila entre os 14 e os 

17 anos (ambos os dous incluídos), atopándose dentro deste intervalo un total de 

84 persoas.  
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LUGAR DE RESIDENCIA 

Aínda que a idea orixinal do programa era a intervención soamente con rapaces da 

área metropolitana da cidade de Vigo, a realidade rematou sendo outra e finalmente 

acabáronse atendendo, xa en anos anteriores, a menores que residían fóra desta 

área. 

Dos 107 menores que foron atendidos polos profesionais do programa Ambulatorio, 76 

vivían dentro da área metropolitana de Vigo, mentres que 31 vivían fóra desta mesma 

área ao comezar o programa.  

Tamén é importante resaltar que 46 destes rapaces viviron ao longo deste ano en 

casas de acollida da cidade de Vigo, dos cales moitos veñen de residencias familiares 

sitas fora desta área metropolitana. En moitos destes casos atendéronse ás familias 

destes mozos/as, desprazándose estas ata Vigo. 

 

 

 

 

MINORÍAS ÉTNICAS E OUTRAS NACIONALIDADES 

Da totalidade de menores asistentes ao Programa Ambulatorio (107 persoas) 8 son 

menores  de orixe latinoamericana, 1 son orixinarios de Rusia,  3 proceden do 

continente africano, 1 menor é de orixe rumana e 6 son de etnia xitana. 

Un total de  19 menores dos 107 contabilizados, pertencen a minorías étnicas ou son 

doutras nacionalidades. 
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2.4. SITUACIÓN FORMATIVO/LABORAL 

Con respecto a súa situación formativo/laboral no momento do ingreso no Programa 

Ambulatorio ou a principio de ano: 92 persoas estaban escolarizadas, 1 estaba 

desempregada, 2 estaban traballando , 3 estaban en cursos de formación laboral, e os  

9 restantes non realizaban ningún tipo de actividade.  

Nas seguintes gráficas presentamos unha comparativa da ocupación dos usuarios ao 

principio do ano e ao final do mesmo ou do tratamento: 
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Dentro do área formativa regrada especifícanse nas gráficas seguintes os cambios 

que tiveron lugar durante o pasado ano: 

58%
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2.5.CONDUTAS ADICTIVAS 

Os datos  sobre o consumo de substancias dos usuarios foron obtidos a través das 

entrevistas individuais, familiares ou dos profesionais dos centros de acollida e 

nalgúns casos, de ouriño-análises.  

Dos 107 usuarios atendidos ao longo do ano 2019, 45 deles manifestaron non ter 

ningún consumo de sustancias legais ou ilegais de maneira habitual, 62 recoñeceron  

tomar algún tipo de droga e 3 presentaban adiccións sen substancia.Dunha menor non 

dispoñemos desta información.  

45

3

62

0

20

40

60

80

Nada Sen substancia Outras substancias
 

 

 

Na seguinte táboa detállase se a conduta adictiva é habitual ou ocasional: 

 

 Habitual Ocasional 

ALCOHOL   (51menores) 47% 53% 

TABACO   (48 menores) 91% 9% 

CANNABIS   (47 menores) 70% 30% 

ADDICION SEN 
SUBSTANCIA (4 menores) 

75% 25% 

COCAÍNA   (6 menores) 33% 67% 

OUTRAS   (9 menores) 44% 56% 

 
 

 



Centro de Menores ACLAD Alborada   

MEMORIA 2019 

2.6 ESTANCIA NO PROGRAMA AMBULATORIO 

Obsérvase que ao longo deste ano, nos cento sete menores atendidos no Programa, 

deuse a seguinte permanencia:  

 

 

 

2.7. PROBLEMÁTICA XUDICIAL NOS MENORES  

Dos menores atendidos no ano 2019, 15 menores  tiñan previamente aberto ou 

abríuselles nese ano  expediente no Xulgado de Menores.  

 

2.8. NÚMERO DE BAIXAS 

Dos casos atendidos no ano 2019, cincuenta menores seguiron a tratamento e 

cincuenta e sete finalizaron á súa asistencia ao Programa Ambulatorio. Os motivos 

foron os seguintes: un 60% foron altas terapéuticas, un 18% derivacións, un 3% 

abandonos, un 7%  maioría de idade e un 12% outros.  
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2.9. NÚCLEO FAMILIAR DE CONVIVENCIA 

Con respecto ao núcleo familiar no que vive o menor diariamente, cabe destacar que 

están en  acollemento residencial un 43% (46 mozos/as) dos menores. E un 18% vive 

en situación de acollemento, xa sexa en familia allea ou extensa. Finalmente o núcleo 

familiar formado por ambos proxenitores ten unha prevalencia do  9%.  

 

 

  AMBOS     PROXENITORES 10 

MONOPARENTAL 16 

Nai 8 

Pai 3 

Nai e outro familiar 4 

Pai e outro familiar 1 

FAMILIA     RECONSTITUIDA 14 

Nai e parella 8 

Pai e parella 6 

ACOLLEMENTO 65 

Acollemento familia  extensa 18 

Acollemento familia  allea 1 

Acollemento residencial 46 

SÓ 2 
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2.10  NORMAS DE CONVIVENCIA NA FAMILIA 

A través do que se reflicte nas intervencións familiares e individuais e dos datos 

obtidos tanto gracias ós profesionais do propio centro, como á colaboración doutras 

entidades (centros académicos, equipos técnicos, servizos sociais,...), podemos 

concluír que as normas de convivencia nas familias dos menores en intervención, son 

nun 39% normais, nun 6% moi severas, nun 16% excesivamente permisivas, nun 22% 

contradictorias, nun 5% estrictas,  nun 6% tolerantes, e nun 3% non existen e nun 3% 

son autónomos. Dentro do grupo de mozos nos que se considera que existen unhas 

normas de convivencia normais, inclúense tamén aqueles rapaces que viven nunha 

casa de familia sen contacto frecuente coa súa familia.  

 

2.11. NIVEL SOCIOECONÓMICO DA FAMILIA 

No que se refire ao nivel socioeconómico das familias, un 49% é baixo, un 18% é 

medio-baixo, un  30% é medio, un  2% é medio-alto e un 1% e alto.  

 

 

** Dentro do grupo de mozos nos que se considera que exista un nivel socioeconómico medio, inclúense tamén 

aqueles rapaces que viven nunha casa de familia sen contacto frecuente coa súa familia de orixe 
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2.12. PROBLEMÁTICA FAMILIAR 

A continuación se expoñen algunhas das problemáticas familiares máis importantes 

dos 107 casos atendidos e que, en moitas ocasións, inflúen de maneira significativa na 

evolución do menor.  

 

 Nº menores 

Problemática psiquiátrica dalgún membro da familia 48 

Separación dos pais 74 

Abandono pai/nai biolóxico 40 

Abandono de ambos proxenitores 31 

Drogas na familia 65 

Malos tratos 63 

Conflitividade na parella 66 

Minusvalía/enfermidade física dalgún membro da familia 12 

Problemática xudicial  26 

Irmáns en centros de menores 35 

Dificultades económicas 47 

Falecemento pai/nai biolóxico 12 
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3.1. INTERVENCIÓNS  REALIZADAS  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.  INTERVENCIÓNS E ACTIVIDADES  

REALIZADAS NO ANO 2019 
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As intervencións máis significativas realizadas ao longo do ano 2019 foron as 

seguintes:  

Intervencións co menor e/ou familia:  

- Intervencións psicolóxicas individuais: 816 

- Intervencións psicolóxicas individuais: 734 

- Intervencións psicolóxicas co menor e familia: 57 

- Intervencións psicolóxicas só coa familia: 126 

- Intervencións educativas individuais e familiares: 358 

- Contactos telefónicos cos menores: 516 

- Contactos telefónicos coas familias: 657 

- Probas psicolóxicas: 36 

- Intervencións fora do centro: 8 

- Intervencións post institucionais: 383 

Intervencións en rede:  

- Contactos cos técnicos (presencial/ telefónico ): 355 

- Coordinación de recursos: 757 

- Entrevistas con outros profesionais/recursos: 94 

- Seguimento académico (presencial/telefónico): 26 

Outras intervencións: 

- Informes: 33 

- Acompañamentos: 6 

- Reunións co equipo psicoeducativo:  38 

- Calidade: 30 

- Ouriño - análises : 3 

 

Ao igual que os anos anteriores a coordinación con outros recursos que forman parte 

do día a día dos menores ten sido moi intensa, como así o reflicten o número de 

intervencións deste tipo levadas a cabo. 
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3.1 PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 

Sesións grupais: 

1. Terapia grupo menores: 3 sesiones  

2. Intervención grupal. Defensa personal: 1 sesión  

3. Intervención grupal. Abuso Sexual Infantil: 8 sesiones 

 

As sesións desenvolvidas a nivel individual neste ano foron as seguintes: 

Título do programa Sesións 

H.H.S.S. 223 

Autocontrol  99 

Prevención da violencia  65 

Educación sexual/ afectiva 69 

Educación para a saúde (drogas, 
hixiene, alimentación,...) 

95 

Obradoiros 195 

TOTAL 746 

 
 

Contidos xerais dos programas específicos  de desenvolvemento persoal:  

Os programas que aquí se describen, tratan de reflectir os puntos máis importantes da 

nosa intervención cos e as adolescentes. Expoñemos só as ideas principais xa que o 

traballo diario supón moito máis do que aquí queda sinalado. 

o Programa de autocontrol emocional  

- Adestramento en técnicas de autocontrol emocional, da ansiedade 

e da ira como factor de protección de condutas de risco. 

- Desenvolvemento de habilidades que lle permitan resolver conflitos 

asertivamente e sen uso da violencia. 

- Comprender a necesidade de desenvolver habilidades que 

permitan resolver conflictos de maneira equilibrada e desenvolver pautas de 
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comunicación e relación interpersoal cos seus ascendentes e os seus 

iguais.  

o Programa de entrenamento en relaxación 

- Proporcionarlles estratexias para o autocontrol da súa ansiedade e así 

posibilitarlles o afrontamento axeitado dos estímulos estresantes. 

- Diminuír o nivel de estrés basal do/a mozo/a. 

o Programa de habilidades sociais básicas 

- Habilidades de comunicación verbal e non verbal 

- Empatía e conducta prosocial 

- Expresión de sentimentos e emocións 

- Asertividade 

- A mentira 

- Responsabilidade 

- Respecto e Tolerancia 

- Educación en valores 

- Autocoñecemento e autoestima 

oPrograma da igualdade de xénero 

- Detectar as actitudes sexistas 

- Educar nos conceptos da igualdade de xénero 

- Previr a violencia dende o inicio 

- Promover os nosos menores valores encamiñados á igualdade de 

oportunidades e a conciliar a vida familiar, persoal y laboral  

oPrograma de prevención de riscos na utilización das novas tecnoloxías 

- Concienciar as persoas menores do perigo que entraña o uso das novas 

tecnoloxías e describir os coidados necesarios para o seu  uso  responsable 

- Décalogo do bo uso de internet 

- Riscos de facebook e Internet 

- Sensibilizar os mozos sobre as consecuencias do ciberbulliyng, Grooming, 

Sexting, Sextorsión 
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- Estimular a procura de axuda cando os usuarios se encontren nunha 

situación dixital comprometida ou incómoda. Pautas de actuación ante o 

risco. 

oPrograma  afectivo  sexual 

- Fomentar unha  actitude sexual responsable nos adolescentes 

- Desmitificar mitos e crenzas erróneas 

- Promover hábitos seguros e saudables 

- Enfermidades de transmisión sexual, VIH e embarazos non desexados 

- Concienciación do uso de métodos anticonceptivos 

- As relacións de parella daniñas en adolescentes 

- Identidade sexual e de xénero 

- Favorecer a reflexión sobre os estereotipos sexuais, promovendo valores de 

igualdade, autonomía, liberdade,responsabilidade e respecto no ámbito 

dasexualidade 

- A afectividade e a violencia de xénero. Tipos de maltrato 

oContidos xerais do programa específico de prevención dos 

comportamentos violentos e fomento das habilidades prosocial do 

razoamento moral: 

- A construción dunha vida alternativa á violencia mediante un axeitado 

coñecemento e valoración de si mesmos, adoptando unha actitude de 

respecto cara aos demais, e motivar a realización de metas persoais, 

familiares, laborais e sociais 

- Bullying 

oContidos xerais dos programas específicos de desenvolvemento 

sociorrelacional 

- Orientación do/a menor cara a unha socialización integrada e respectuosa 

coas normas e límites 

- A modificación dos estilos de vida que están dificultando o seu 

desenvolvemento e axudarlles a ser socialmente competentes.  

- Desenvolvemento de habilidades de afrontamento da presión de grupo e 

autonomía para desvincularse de grupos inadaptados 
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oPrograma de intervención con menores que exercen maltrato nos seus 

fogares ou nas súas relacións sociais ou de parella 

- Promover a aceptación da súa responsabilidade nas conductas violentas 

- Acada-la modificación das súas crenzas irracionais, respecto ao xénero e 

uso da violencia nas súas relacións familiares, afectivas ou sociais 

- Potenciar a adquisición de patróns condutuais non agresivos ou violentos 

- Proporcionarlle estratexias que lle permitan ter un maior autocontrol 

emocional 

oPrograma de tratamento con vítimas de maltrato 

- Tratamento da vítima do maltrato. Aumentar a súa seguridade e o 

coñecemento de estratexias de prevención e protección ante a violencia 

- Aumentar a súa autoestima e seguridade en si mesma 

- Psicoeducación sobre violencia 

oPrograma de prevención e tratamento  para familias con diversas formas 

de maltrato 

- Deter o abuso e protexer primeiramente ás vítimas e, especialmente, ás 

máis vulnerables e poder facilitar a reparación terapéutica  das súas feridas 

- Dotar os membros da familia de coñecementos mínimos necesarios para 

asegurarlles un crecemento e un desenvolvemento san 

- Axudar na reconstrución de tecidos familiares máis nutritivos e seguros para 

todos  

oPrograma de ocio e tempo de lecer 

- Motivar aos adolescentes cara un lecer saudable 

- Analizar a relación existente entre o consumo de drogas e actos delitivos e 

tempo libre 

oPrograma  formativo /laboral: 

- Medidas orientadas a reincorporar ao menor no sistema educativo e 

posibilitar a maior formación posible encamiñada á incorporación ao 

mercado laboral 

- Desenvolvemento de estratexias para a busca activa de emprego ou, si é o 

caso, para unha reorientación profesional 
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- Realización dos recursos instrumentais precisos (currículo,  carta de 

presentación...) 

- A promoción da planificación das actividades e accións a levar  a cabo na 

busca activa de emprego 

- Técnicas de estudo 

oContidos xerais dos programas de educación para a saúde  

Programa específico de Hábitos Alimenticios Saudables 

- Interiorización dunha dieta equilibrada. 

- Alimentación e adolescencia. 

- Pirámide alimenticia. 

- Autorrexistros alimentarios. 

- Relación inxesta/gasto enerxético. 

- Análise de mensaxes publicitarias. 

Programa específico de hábitos de hixiene 

- Reflexión e interiorización da hixiene e da súa regularidade. Tanto a hixiene 

corporal, como a bucodental, a da roupa e a do sono, necesarias para unha 

efectiva integración social. 

      Programa de actividades deportivas 

- Transmitir a idea de que a práctica regular de actividades físicas mellora a 

calidade de vida e contribúe a un desenvolvemento integral e completo tanto 

físico coma mental 

Programa específico de prevención e intervención no consumo de drogas  

- Adquisición dunha información obxectiva sobre as drogas, as conductas de 

risco e sobre os mitos circundantes 

- Entender os conceptos de tolerancia,dependencia,uso, abuso de substancias 

- A toma de conciencia da situación respecto ao consumo 

- Modificación das crenzas que xustifican o consumo e a súa relación con 

comportamento agresivo e/ou violento 

- Problemáticas asociadas ao consumo: familiares, formativo-laborais, 

psicolóxicas, sociais, saúde e comportamentais 
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- Invitación á mocidade a cuestionar e por en dúbida situacións cotiás 

relacionadas cos consumos (diversión, sexualidade, relacións interpersoais...) 

- Aprendizaxe de técnicas de afrontamento ao estrés ambiental e ao malestar 

emocional ante situacións típicas no fogar dun proxenitor dependente 

- Tabaquismo 

- Actuacións encamiñadas a impedir ou retraer a aparición de conductas de 

consumo, o uso, abuso e adición do comportamento de xogo y das novas 

tecnoloxías. Gaming 

 

3.2. INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA GRUPAL CON MENORES 

3.2.1.TERAPIA DE GRUPO 

Dentro dunha terapia que considere o problema de forma integral, resulta fundamental 

brindar espazos dedicados especialmente as/os adolescentes,  onde se lles axude a 

procesar os eventos traumáticos sufridos. 

          A terapia grupal otorga a oportunidad de compartir con pares que viviron experiencias 

similares e de disminuir os sentimentos de estigmatización. 

O grupo conviertese nun lugar onde o maltrato e/ou abuso é abertamente recoñecido, 

confirmando e validando as vivenzas de cada un dos membros que o integran. 

No ano 2015 comezamos a incorporar as dinámicas grupais centradas 

específicamente no proceso terapéutico. Dende entón realizáronse dous tipos de 

grupos: de terapia con víctimas de todo tipo de maltrato infantil e de terapia específica 

de víctimas de abuso sexual infantil. 

DESENRROLO DE CONTIDOS 

En términos xerais os contidos da terapia grupal focalizáronse nos seguintes puntos: 

- Licitar o dano recibido. 

- Brindar un espazo seguro de desfogo. 

- Romper o sentimento de estigmatización. 

- Liberarse do sentimiento de incomprensión e de “bicho raro”. 



Centro de Menores ACLAD Alborada   

MEMORIA 2019 

- Compartir as experienzas traumáticas e os modos de canalizar os 

sentimentos que afloraron. 

- Superar as consecuencias do vivido. 

- Afrontala pena e soidade que as veces lles invade. 

- Adquirir fortaleza para superar o vivido, reparar o dano e loitar por 

un plan de vida normalizado. 

 

3.2.2.TERAPIA DE GRUPO CON VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

Debido a gran cantidade de menores vítimas de abuso sexual que atendemos, 

decidimos iniciar a experiencia grupal con aqueles/as que consideramos preparados 

para participar nas sesións conxuntas. 

 

3.3. ACTITUDES DO MENOR ANTE O PROGRAMA AMBULATORIO E AS SÚAS 
ACTIVIDADES 

 

A maioría dos menores (82%) mostráronse colaboradores o moi colaboradores 

naquelas citas programadas, tanto coa psicóloga como coa educadora. 

47%

35%

1%
14%

3%

ACTITUDE DO MENOR

Moi colaboradora

Colaboradora

Otros

Pouco colaboradora

Nada colaboradora
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3.5. DIFICULTADES NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA AMBULATORIO 

Algunhas das dificultades (nalgúns dos casos non só se da unha dificultade, senón 

que pódense dar dúas ou varias á vez) coas que nos atopamos foron as seguintes: 

37%

23%0%
5%

13%

22%

DIFICULTADES ATOPADAS

Falta de colaboración dos pais

Situación de risco de consumo de drogas

Otros

Reincidencia en actividades delictivas

Falta de colaboración do menor

Asistencia irregular

 

 

6. TIPOS DE MALTRATO SUFRIDO POLOS MENORES ATENDIDOS 
 

Dos 107 adolescestes que asistiron este ano o programa a maioría sufriron varias 

formas  de maltrato na sua infancia e adolescencia. En moitos deles déronse un ou 

varios tipos simultáneamente. 

Parecenos importante resaltar a alta incedencia deste tipo de situacións e os danos 

que dela derívanse. 

Os datos son os seguintes: 

▪ Maltrato psicolóxico: 71 

▪ Maltrato físico: 45 

▪ Abuso sexual:31 

▪ Abandono físico ou emocional:71 

▪ Neglixencia: 53  

▪ Maltrato prenatal: 27 

▪ Sobreprotección:13 
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4. FORMACIÓN DO EQUIPO  

PSICOEDUCATIVO NO ANO 2019 
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4.1. FORMACIÓN DAS PROFESIONAIS  

o “Prevención de riesgos laborales en la oficina. Quirófano Prevención” .Unha  

profesional. 

o “ Xornadas de formación  e dinamización dende a  prevención  de conductas 

aditivas dende a comunidade”. PLDA. Unha profesional. 

o Xornada interna de traballo  para os terapeutas dos programas de violencia  de 

xénero conveniados coa Xunta de Galicia. Colegio Oficial de Psicoloxia de Galicia. 

Unha profesional. 

o Sesión presencial “ Diseño y desarrollo de planes de calidad”. Proyecto APOYO. 

Santiago de Compostela. Dios profesionales. 

o “ La doble escucha. Co-creando historias alternativas”. Asociación de Terapia 

Familiar y Mediación  de Galicia. Santiago de Compostela. Unha profesional. 

o “ La importancia del período de enlace en el paso del acogimiento a la adopción y 

la adopción abierta”. Consellería de política Social. Santiago de Compostela. Dous 

profesionais  

o Curso de “ Intervención con niños e nenas que sufrieron ou presenciaron violencia 

doméstica e de xénero”. Santiago de Compostela. Unha profesional. 

o “Caja de arena”. INTRA- TP. A Coruña. Dous profesionais. 

o “ Trastorno disociativo: Identificación y abordaje”. Asociación EMDR. Unha 

profesional. 

o “ VII Xornada sobre neuropsicoloxía e rehabilitación neurocognitiva en 

drogodependencias”. Unha profesional. 

o “ A perspectiva transcultural  na violencia de xénero”. Unha profesional. 

o “ XII Xornada PLDA Cara a novos horizontes”.Vigo. Dous profesionais. 

o Xornada “ Coeducación afectivo- emocional e sexual,para profesionais que 

traballan con menores”. Vigo. Tres profesionais. 

 

4.2. RELATORIOS/ PARTICIPACIÓNS/ CURSOS  IMPARTIDOS POLAS 

PROFESIONAIS 

 

o Formación a voluntarios sobre ASÍ.Lugo. Unha profesional. 

o Curso de “ Intervención en maltrato y ASI”.Vigo. Unha profesional. 

o Formación a profesorado del CEIP Lope de Vega sobre prevención y 

detección de ASI . Unha profesional. 

o “ Jornada sobre discapacidad  y ASI “ . Amino.Gal. Unha profesional 

o Formación en Prevención, Detección e Intervención en ASI para profesionais 

da Fundación Aldaba. Dous profesionais. 

 



Centro de Menores ACLAD Alborada   

MEMORIA 2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. ANÁLISE    COMPARATIVO     
2009-2019 
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6. REFLEXIÓNS  FINAIS 
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► Nos casos atendidos no ano 2019 se da unha diferencia significativa entre 

homes e mulleres (41% homes  e 59 % mulleres). 

► A  idade predominante dos menores atendidos este ano no centro é de 15 e 

17anos.  

► Cabe destacar as cifras de menores que sufriron algún tipo de maltrato na súa 

infancia (coñecido xa de antemán ou que se detectou durante a intervención). 

 Aparecen na maioría dos casos de dous a catro tipos de maltrato no mesmo 

menor. 

►Este ano o acollemento residencial continúan sendo o núcleo familiar de 

convivencia máis habitual (en 46 casos) seguido dos mozos/as que están 

acollidos pola súa  familia extensa (18 casos) e como terceiro núcleo familiar os que 

conviven con  ambos  proxenitores  (10 casos).  

►Novamente temos que destacar as numerosas intervencións postinstitucionais 

realizadas neste ano (383 intervencións con  casos  que xa non estaban a 

tratamento).  

Ditas intervencións postinstitucionais déronse de diferentes modos: 

- Chamada telefónica do rapaz/a ou familia pedindo orientación sobre algún 

tema  ou incidencia puntual xurdido. 

- Cita presencial do rapaz/a ou familia para comentar dita incidencia. 

- Sesións puntuais para resolver a problemática xurdida. 

- Nova alta no programa se o caso así o requírese, algo que se da moi 

excepcionalmente. 

► Coma sempre , non podemos deixar de mencionar a relevancia da coordinación 

conoutros recursos e profesionais. O  traballo en rede (757 contactos presenciais 

o telefónicos no  2019)  favoreceu unha intervención máis eficaz co Programa 

Mentor, Inspección de Educación, Unidade Infanto-Xuvenil do Hospital Álvaro 

Cunqueiro, Casas de Familia, Cruz Roja, Ayuvi, Asdegal, Asvidal, UAD Alborada, 

Institutos e Colexios, EPA, Servicios Sociais, Gabinetes psicolóxicos, CIM, 

Entidades Deportivas e Culturais, Asociacións Xuvenís, etc 


	



