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1.  PRESENTACIÓN DA ENTIDADE. 
 
A Asociación Síndrome Down de Lugo (DOWN LUGO) é unha Institución sen 

ánimo de lucro declarada de Utilidade Pública polo Ministerio de 

Interior, UP/1350906/SD. (Orde INT/2958/2006 – B.O.E. nº 232 de 28   

de setembro de 2006). 

Ten o seu ámbito de actuación na provincia de Lugo e agrupa a persoas con 

síndrome de Down (SD) e as súas familias. Foi creada no ano 1.996, por 

iniciativa dun grupo de pais de persoas con SD comprometidas coa procura 

de solucións aos problemas particulares que leva esta discapacidade. 

 

Durante estes anos de existencia, DOWN LUGO definiu un estilo de traballo 

marcado sobre todo, polo compromiso social a favor da integración e 

participación das persoas con SD, a través duns criterios de funcionamento 

básicos para garantir a coherencia, eficacia  e éxito das actuacións 

realizadas. Polo tanto, a labor principal da nosa Asociación vén dada pola 

necesidade de establecer as medidas precisas para garantir a 

igualdade de oportunidades das persoas con SD, a través da 

provisión de servizos e actividades das que están desprovistos na 

súa contorna. 

 
1.1. IDENTIFICACIÓN.  
 
� Nome : Asociación Síndrome Down de Lugo (DOWN LUGO). 

� Ámbito de actuación: Provincial. 

� CIF: G-27202043 

� Acollemento á Lei 49/2002: Solicitude de opción polo Réxime fiscal 

especial do Título II da lei 49/2002 dende o 13/12 /2006. 

� Socio numerario da Federación Española de Institucións para a Síndrome 

de Down (DOWN ESPAÑA) e socio fundador da Federación Galega de 

Institucións para a Síndrome de Down (DOWN GALICIA). 

� Rexistros de Asociacións: 

� Rexistro nº 1996/001715, Sección primeira do rexistro provincial de 

Asociacións. Inscrita por resolución de 15/01/1996. 
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� Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais 

(RUEPSS) nº E-916. Áreas: Discapacidade, Familia, Infancia,  e 

Menores, Igualdade, Inclusión e Maiores. 

� Rexistro de Asociacións do Concello de Lugo: Nº 53. Resolución de 

04/02/2000. 

� Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria: Nº O-105. Inscrita por 

resolución de 29/04/2002. 

� Rexistro no Censo de Entidades Xuvenís e prestadoras de Servizos á 

xuventude: Nº 27PS0071. Inscrita por resolución de 08702/2006. 

 
1.2. FINS E LÍÑAS DE ACTUACIÓN 
 
De conformidade co establecido no Artigo 2º dos seus Estatutos, o fin desta 

Asociación é “a promoción e realización de todas aquelas actividades 

que contribúan a mellorar a calidade de vida das persoas con 

Síndrome de Down, e en xeral con discapacidade intelectual, a 

través da súa inclusión plena e efectiva na sociedade”. 

 

O noso traballo vai dirixido a que as persoas con SD, e en xeral con 

discapacidade intelectual, poidan ter dende o momento do seu 

nacemento unha vida digna nunha contorna de normalidade.  

As  liñas de actuación que nos moven pódense resumir nos seguintes 

puntos: 

� Partimos de que todas as persoas, incluídas aquelas con algunha 

discapacidade, teñen un papel social que desempeñar e o dereito a 

unha vida digna, gozando dos servizos ordinarios da comunidade na 

que viven. 

� Cremos nas persoas con síndrome de Down. Cando  reciben unha 

atención adecuada e dispoñen de oportunidades progresan no seu 

desenvolvemento moi por riba do preestablecido e superan moitos 

teitos marcados polos prexuízos. 
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� Reivindicamos o dereito de cada persoa con síndrome de Down a 

dispoñer dos recursos e medios adecuados para desenvolver ao 

máximo as súas capacidades potenciais. 

� Pedimos unha actitude social positiva cara ás persoas con 

discapacidade, sustituíndo o rexeitamento e a compaixón pola 

comprensión. 

 

1.3. ESTRUTURA E ÓRGANOS DE GOBERNO 
 

Segundo os seus Estatutos,  a dirección e administración da Asociación 

serán exercidas polo Presidente (representante legal), a Xunta Directiva e a 

Asemblea Xeral.    

A Xunta Directiva é o órgano pluripersoal que atenderá ó funcionamento 

cotiá da Asociación, estando constituída polo Presidente, un Vicepresidente, 

o Secretario, o Tesoureiro e tres vogais. 

 

A súa composición despois da renovación parcial de cargos ratificados pola 

Asemblea Xeral celebrada o día 30 de abril de 2016 é a seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Nome 

Presidenta María José Blanco Freire 

Vicepresidenta Manuela Castro Seijas 

Secretario José Antonio Villamarín Cid 

Tesoureiro Jesús Pena Pena 

Vogal Magdalena Rodríguez Rodríguez 

Vogal Cesáreo Cabaleiro Vidal 

Vogal José Manuel Casanova Gómez 
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A Asemblea Xeral de socios, órgano supremo da Asociación, está 

integrada por todos os seus socios numerarios (pai, nai ou titor dunha 

persoa con síndrome de Down) a cal se reúne obrigatoriamente en sesión 

ordinaria unha vez ao ano.  

 

Sinalar que os cargos dos membros da Xunta Directiva de DOWN LUGO son 

gratuítos, non realizándose por parte destes ao longo de 2015 ningunha 

prestación de servizos diferente ás funcións que lles corresponden como 

tales membros do órgano de goberno. 

 

1.4. EQUIPO PROFESIONAL E VOLUNTARIOS 

Os medios persoais cos que contou DOWN LUGO durante 2016 para 

desenvolver os seus obxectivos estatutarios foron 9 técnicos, 6 cunha 

xornada laboral completa e 3 con xornada parcial.  

As súas titulacións son as seguintes: 2 psicólogas, 1 pedagoga, 1 diplomada 

en Maxisterio especialidade Educación Especial, 2 logopedas e 3 educadores 

sociais.  

Así mesmo,  unha directora teatral que prestou servizos 4 horas semanais,  

20 voluntarias/os e 4 persoas que realizaron prácticas formativas 

completaron o equipo humano. 

 

1.5. SOCIOS 

A actividade da Asociación DOWN LUGO estará aberta a calquera 

beneficiario que reúna os requisitos legais e estatutariamente previstos, 

avaliándose o seu acceso en función da capacidade dos recursos da 

Asociación e a súa propia sostenibilidade. 

 

Segundo os Estatutos, contémplanse dous tipos de socios: fundadores, os 

que participan na fundación da Asociación e numerarios, os incorporados 

con posterioridade. En ambos casos deberán ser  pai, nai ou titor/a  legal 

dunha persoa con SD. 
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A Asociación prevé a figura de colaboradores, trátase de aquelas persoas 

físicas ou xurídicas que comparten os fins da Asociación, a respaldan e 

apoian economicamente os proxectos que esta leva a cabo. 

A entidade contaba a final do ano 2016 con:  

 

 

 

 

 

1.6. USUARIOS 

Os usuarios directos de DOWN LUGO no ano 2016 serían 60 familias en 

cada unha das cales hai unha persoa con discapacidade intelectual, a 

maioría con SD, de idades comprendidas entre  5 anos e os 60 anos.  

 

As condicións para ser usuarios directos dos servizos e programas que 

presta a Asociación son, ademais de presentar discapacidade intelectual 

(DI), en especial SD ou ser pai/nai ou titor dunha persoa con estas 

características; acatar os Estatutos da Asociación e aboar as cotas anuais 

fixadas pola Asemblea Xeral de socios.          

Características dos usuarios directos ano 2016: 

IDADE 
  

Nº homes Nº mulleres Total HOMES 
+ MULLERES 

SD DI Total SD DI Total   

Menores de 14 anos  6 0 6  5 0 5 11 

de 14 a 18 anos  1 0 1  1 0 1 2 

de 19 a 25 anos  10 2 12  8 1 9 21 

de 26 a 30 anos  2 4 6 4 1 5 11 

de 31 a 55 anos  2 3 5  6 2 8 13 

de 56 a 65 anos  0 0 0  2 0 2 2 

TOTAL 21 9 30 26 4 30 60 

 
 
 
Detalle gráfico da súa distribución segundo os diferentes criterios:          

47 socios numerarios 

Máis de 480 colaboradores 
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78%

22%

DISTRIBUCIÓN XERAL SD / DI

SÍNDROME DE
DOWN

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

                                                                     
 

 

DISTRIBUCIÓN XEOGRÁFICA  
USUARIOS 

ANO 2016 

Lugo (cidade) 33 
Lugo (arredores) 2 
Castropol  1 
Lourenzá 1 
Vilalba 3 
Guntín 1 
Guitiriz 1 
Taboada 1 
Viveiro 3 
Cervo 1 
Vicedo 1 
Alfoz 1 
Láncara 1 
Sarria 2 
Baralla 1 
Becerreá 1 
Castroverde 1 
Agolada 1 
Baleira 1 
Monforte de Lemos 2 
Pobra do Brollón 1 

TOTAL 60 

50%50%

DISTRIBUCIÓN XERAL POR SEXO

HOMES

MULLERES

18%
4%

35%
18%

22%

3%

DISTRIBUCIÓN XERAL POR IDADE

< 14

14 - 18

19 - 25

26 - 30

31 - 55

56 - 65
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Por outro lado, a modo de usuarios indirectos, destacamos toda unha serie 

de axentes ou grupos de interese que de maneira indirecta serán receptores 

das nosas actuacións: centros educativos, os múltiples profesionais 

relacionados con este campo (profesores, orientadores, logopedas, 

terapeutas, principalmente), outros alumnos con dificultades de 

aprendizaxe, empresarios e  loxicamente, consideramos como beneficiario 

último á sociedade en xeral, xa que o alcance das nosas actuacións van 

máis alá das propias persoas con discapacidade, abarcando a contorna 

social en xeral. 

 
 
2. SERVIZO DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA 
PERSOAL (SEPAP). 
 
Dende DOWN LUGO propoñemos unha intervención global e integral, 

axudando á persoa no seu conxunto dende o momento do seu nacemento e 

tratando de sensibilizar á sociedade para que lles proporcione as 

oportunidades e os apoios necesarios para a súa plena integración social.  

Este conxunto de intervencións que se levan a cabo co usuario,  a súa 

familia e a contorna conforma o Servizo de Promoción da Autonomía 

Persoal (SEPAP) da nosa entidade. Dito servizo abarca seis grandes áreas 

de actuación: 

o Transversal (Familias, Autonomía e Sensibilización). 

o Atención Temperá. 

o Inclusión Educativa. 

o Vida  Adulta e Independente. 

o Formación e Emprego. 

o Complementaria. 

Dentro destas áreas de actuación se articulan os distintos programas de 

intervención dunha forma totalmente individualizada e personalizada en 

función das necesidades das persoas con discapacidade e das súas familias. 

A metodoloxía empregada nos programas caracterízase por ser flexible, 

aberta e participativa. Os diferentes obxectivos que se perseguen en cada 

un deles se traballan a través de aprendizaxes moi funcionais e prácticos 
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para os usuarios e usuarias. Trátase dunha metodoloxía “a medida”, 

centrada na persoa, é dicir, se adecúan os recursos didácticos a cada 

usuario/a, téñense en conta as capacidades e idades de cada un/ha 

deles/as e se empregan  materiais motivadores e creativos, facendo que os 

usuarios/as sexan suxeitos activos e protagonistas do seu propio proceso de 

aprendizaxe. 

As sesións realízanse na súa maioría en grupo, aínda que dependendo do 

programa que se trate e das necesidades específicas de cada un dos/as 

usuarios/as lévanse a cabo tamén sesións individuais.  

Todos os servizos postos en marcha dende a orixe da entidade responden a 

unha análise rigorosa da realidade das persoas con SD e a das súas familias 

na área de influencia das Asociacións. A través destes servizos, preténdese 

garantir ás persoas con SD as maiores cotas de independencia e 

participación social na mesma medida que ao resto de cidadás. 

 

Durante este ano prestouse atención directa a un total de 51 persoas 

usuarias. 

 

Na realización de todas as actividades, DOWN LUGO contempla o 

cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Persoal, así como o disposto no seu regulamento polo Real 

Decreto 1720/2007. En concreto na prestación do servizo SEPAP, para os 

destinatarios do servizo conta con ficheiros de “Usuarios” e “Asociados” 

rexistrados na AEPD, garantindo no tratamento de ditos datos persoais a 

absoluta confidencialidade e reserva, así como integridade dos datos que se 

manexan e a entidade, no cal se recollen as medidas técnicas e 

organizativas adoptadas para garantir dita protección, confidencialidade, 

integridade e disponibilidade dos recursos afectados. 

 

Cabe mencionar que a entidade conta coun Sistema de Xestión de 

Calidade (Norma UNE-EN ISO 9001:2008) onde se establecen os 

procedementos a seguir en todas as áreas e actividadades que se levan a 

cabo, polo que se asegura un bo funcionamento e control das xestións 

realizadas. 
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2.1.  ÁREA TRANSVERSAL. 

2.1.1.  PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS. 

Coordinado pola psicóloga da Asociación, trátase dun servizo polivalente, 

que ten como obxectivo mellorar a calidade de vida das persoas con SD e a 

das súas familias. Para elo intervense no núcleo familiar considerado como 

principal axente socializador. 

 

Este servizo desenvolve a súa acción nas seguintes áreas e actuacións: 

� Apoio, asesoría, información e formación a pais e  familiares de persoas 

con Síndrome de Down.    

� Servizo de orientación e apoio individual a pais, respondendo a 

demandas particulares das familias e apoio psicolóxico. 

� Grupos de autoaxuda de pais/nais: grupos de información e 

formación sobre experiencias e necesidades grupais. 

� Apoio e respiro familiar: servizo de canguro en espazos de ocio para 

os rapaces/zas durante o traballo coas súas familias. 

� Acollida no momento “Primeira noticia”. 

� Reunións e encontros familiares. 

� Intervención en familia extensa: servizo de apoio a irmáns. 

� Intervención directa en situacións de crise na familia. 

 

2.1.1.1.   ACTUACIONES DE APOIO, ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN. 

No ano 2016 este servizo atendeu a 60 familias nas cales hai un ou dous 

membros con discapacidade intelectual, a maioría con SD de idades 

comprendidas entre 5 e 60 anos.  

 

 

 

Una nova familia monoparental incorporouse este ano, nela hai un mozo de 

16 anos con síndrome de Down. 

 

Leváronse a cabo reunións periódicas de grupos de pais baseadas no 

intercambio de apoio e experiencias. Neles tratáronse distintos temas e 

aspectos relacionados coas relacións  sociais, o fomento da autonomía e a 

60 familias atendidas 
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toma de decisións principalmente, creándose un agradable clima de 

confianza e distensión entre as familias asistentes. 

Sempre que foi necesario, proporcionouse apoio e información a pais de 

nenos/as novos, por parte de pais con experiencia.  

Mantívose informadas ás familias sobre temas de interese como becas, 

prestacións, campamentos, recoñecementos de discapacidade e 

dependencia, etc.; axudando e acompañando nas súas tramitacións, ao 

tempo que se prestou atención individualizada aos familiares directos e 

colaboración ante calquera solicitude. 

 

Sinalar que un ano máis, familias non pertencentes á Asociación DOWN 

LUGO acudiron a esta en busca de información e asesoramento para os 

seus familiares con SD (adultos, especialmente) ou outra discapacidade 

intelectual. Os temas solicitados, médicos, legais e relacionados con 

servizos de apoio principalmente. 

De igual forma, ofreceuse orientación a profesionais que ao longo do ano o 

solicitaron poñéndose en contacto con nós.    

 

2.1.1. 2.   ACCIÓNS FORMATIVAS. 

� O sábado 22 de outubro tivo lugar na Federación Down Galicia a 

celebración dunha xornada formativa dirixida a directivos e técnicos 

sobre os requisitos da nova Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Asistiron 

4 directivos e 6 técnicos. 

� O día 3 de xuño celebrouse o VII Seminario Galego de Participación e 

Cidadanía Inclusiva organizado pola EAPN Galicia (Rede Galega de 

loita contra a pobreza), en Santiago de Compostela no que 

participaron 2 mozos e 2 mozas da Asociación acompañados por unha 

profesional de Down Lugo. O lema da xornada foi:  “Non pido axudas, 

esixo os meus dereitos”. 

Previamente á asistencia ao Seminario, os mozos/as realizaron tres 

obradoiros de formación na Asociación para coñecer máis en 

profundidade os aspectos a tratar e para poder ter unha opinión 

propia respecto aos mesmos: Que entendes por unha vida digna?, 

Cales son as túas necesidades?, Como podes defender os teus 
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dereitos?. Para cerrar un día tan interesante e produtivo, tívose a 

oportunidade de gozar dun último espectáculo do grupo de teatro 

Diversos titulado “Soños e Zapatos”. 

� Durante o ano 2016 levouse a cabo un Taller de Informática, dirixido 

a pais e nais da entidade, no que participaron 3 nais. As sesións de 

hora e media de duración desenvolvéronse os venres. 

� Ao longo deste inverno nas instalacións da Asociación levouse a cabo 

unha actividade de baile deportivo formándose un grupo de 

mozos/as, os seus familiares e profesionais. Os comezos foron 

vacilantes, pero pronto a determinación e o afán de superación 

convertéronse en aliados, vencemos o sentido do ridículo e o absurdo 

afán de perfeccionismo, deixando paso á hilaridade e diversión que 

nos axudaron a crear emocionantes coreografías salpicadas de 

momentos de risa e complicidade. 

 

2.1.1.3.   ENCONTROS FAMILIARES. 

� Encontro Nacional de mozos. 

Participación no 2º Encontro Nacional de Mozos de Down España 

coorganizado por Down España e Down Galicia. Xuventude, 

autonomía e inclusión foron os temas principais do encontro 

celebrado en Santiago de Compostela os días 20, 21 e 22 de maio. 

Foron tres días para gozar e compartir experiencias e coñecementos 

relacionados con diferentes proxectos de Vida Independente de cada 

un dos seus participantes. 

Tivo por obxectivo principal proporcionar un lugar de reunión a mozos 

e mozas maiores de idade de todo o país no que poder intercambiar 

experiencias, coñecer xente nova e poñer en común inquedanzas, 

preocupacións, soños e logros nun contexto de convivencia 

totalmente inclusivo. 

Para as tres mozas de Down Lugo participantes foi unha experiencia 

inesquecible e non teñen ningunha dúbida, queren repetir! 

� Convivencia  familiar nun entorno natural. 

O domingo 17 de xullo levamos a cabo  en Friol  a nosa tradicional 

convivencia familiar. 
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A xornada comezou pola mañá cunha visita teatralizada á Fortaleza 

de San Paio de Narla e ao Museo que alberga no seu interior, 

animada polo magnífico traballo da guía e do persoal do museo. 

Durante o percorrido apareceron unha Bruxa e unha Fada Mala e ao 

terminar un Cabaleiro repartiu palomitas a todos os asistentes. 

A continuación e tras desprazarnos á zoa recreativa do Club Fluvial, 

reunidas todas as familias, voluntarios e profesionais, un total de 85 

persoas, compartimos unha comida campestre. 

Ao finalizar esta e tras unhas divertidas sesións de Photocall a 

maioría dos mozos e mozas, sobre todo os nenos e as nenas, se 

bañaron nas refrescantes piscinas ao tempo que outros xogaron ás 

cartas, pasearon ou conversaron no agradable entorno do club. 

Agradecemos a D. José Ángel Santos Sánchez, alcalde de Friol, a 

excelente acollida que nos brindou obsequiándonos cun cadro cun 

escudo do seu Concello, conmemorativo desta Convivencia Familiar. 

A organización correu a cargo das familias da Asociación, actuando de 

anfitrións unha das familias procedentes da zoa. 

� Festa do Magosto  

Celebrada o martes 15 de novembro na Asociación contando un ano 

máis coa implicación de mozos e mozas, monitores e familias. Os 

rapaces e rapazas encargáronse da decoración e de realizar algunha 

sobremesa nos Talleres de Autonomía Doméstica.  

As familias aportaron diferentes produtos típicos destas datas: 

castañas, noces e diferentes tortas. Ademais de degustar estes 

exquisitos produtos, ao longo da tarde compartíronse historias, baile 

e xogos. Desta festa gozaron tanto os mozos como os profesionais e 

voluntarios. 

� Xornada lúdico familiar de Nadal. 

A Festa de Nadal celebrouse o domingo 18 de decembro no Hotel 

Méndez Núñez. Durante a tarde leváronse a cabo distintas 

actividades. Puidemos gozar de dous actuacións, a representación 

teatral de Conto de Nadal a cargo dos alumnos de teatro de Espazo 

Artístico 10 e unha actuación do grupo coral de ASTELU (Asociación 

Senior Telefónica de Lugo) “Ecos do Miño”, que nos deleitou con 
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preciosas panxoliñas aos que tamén se uniron os mozos e mozas da 

Asociación. 

Por outra banda, e entre estas dúas actuacións, tivo lugar a visita de 

Papá Noel que repartiu regalos aos máis pequenos e o “Amigo 

Invisible” no que os mozos e mozas buscaron os seus agasallos e 

descubriron cunhas pequenas tarxetas quen lles fixera o 

correspondente obsequio. 

Posteriormente pasouse á merenda para finalmente rematar a 

xornada cun animado baile. Durante toda a tarde puidemos 

contemplar o traballo realizado polos participantes do Taller de 

Fotografía da Asociación, xa que o salón do hotel albergou unha 

exposición con algunha das súas mellores fotografías. 

 

 

2.1.2.  PROGRAMA DE ADESTRAMENTO EN HABILIDADES 

PERSOAIS E SOCIAIS   

2.1.2.1.   AUTONOMÍA PERSOAL E SOCIAL. 

No ano 2016 o Programa de Autonomía Persoal e Social levado a cabo pola 

Asociación DOWN LUGO foi posible un ano máis grazas ao Convenio de 

colaboración firmado col Excmo. Concello de Lugo. 

O obxectivo xeral do Programa é fomentar nos mozos e adultos usuarios 

do programa, a adquisición e desenvolvemento de habilidades, destrezas 

sociais e de coñecementos básicos necesarios para desenvolverse con 

autonomía, potenciando ao máximo as súas capacidades e buscando a  

normalización e integración dentro da súa casa e da súa comunidade.  

 

O programa estivo coordinado por 2 técnicos da Asociación ademais de 

contar con dúas persoas voluntarias que realizaban funcións de apoio.  

 

Durante o ano 2016 traballouse con: 

 

 

 

 

20 persoas (11 mulleres e 9 homes)   

  entre os 16 e os 49 anos 
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A sesión é os xoves e ten unha duración de dúas horas. Organízase ao 

grupo e trabállase tanto no piso da Asociación (contexto real) coma na aula.  

 

Entre as actividades desenvolvidas durante o ano 2016 destacan:  

� Elaboración de fichas e representación de situacións cotiás nas que 

se usan os datos persoais e concienciación da importancia do 

coñecemento e uso axeitado dos mesmos. 

� Análise e comprensión, tanto de información oral/escrita que se lles 

proporciona, como da que proporcionan. 

� Coñecemento e uso dos tipos de teléfono. Manexo do teléfono, 

normas de utilización e responsabilidade na mesma, ensaio de 

diálogos, chamadas a recursos municipais, establecemento de pasos 

a seguir, etc. 

� Representación de situacións da vida diaria nas que se traballan 

habilidades sociais (normas de comportamento e cortesía, educación 

viaria, utilización de recursos comunitarios …). 

� Elaboración de fichas e actividades relacionadas con hábitos 

saudables (alimentación, hixiene e exercicio físico).  

� Realización de tarefas domésticas (limpeza de baños, varrer, fregar, 

limpar o po, aspirar, pasar o ferro, poñer a lavadora, tender, colocar 

a roupa, sacar a varredura, revisar o caixa do correo …). 

� Realización de fichas e cuestionarios sobre tarefas, accións cotiás e 

habilidades instrumentais empregadas no día a día (euro, reloxo, 

rutinas de vida diaria,…). 

� Elaboración de listados (listas da compra, materiais, inventarios,...) 

e compras posteriores en supermercados e tendas especializadas.  

 

2.1.2.2.   AUTONOMÍA DOMÉSTICA. 

Programa que se vén desenvolvendo dende o ano 2007 e que ten como 

obxectivo xeral desenvolver habilidades domésticas que faciliten a 

autonomía da persoa no ámbito do fogar. 

 

Contando na actualidade con:  

 16 persoas (6 mulleres e 10 homes)          

entre os 16 e os 49 anos 
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Os grupos de traballo foron os seguintes: 

• Grupo I: formado por 7 usuarios (4 homes e 3 mulleres), con idades 

comprendidas entre os 25 e os 49 anos. As  sesións realizáronse os 

venres, en horario de 11:00 a 16:00 horas.  

• Grupo II: formado por 5 usuarios (2 homes e 3 mulleres), con 

idades comprendidas entre os 22 e 31 anos. As sesións leváronse a 

cabo os sábados, en horario de 11:00 a 14:00 horas. 

• Grupo III: formado por 4 usuarios (4 rapaces), con idades 

comprendidas entre 16 e 21 anos. As sesións leváronse a cabo os 

luns, en horario de 17:00 a 20:00 horas. 

 

A partir do mes de setembro desaparece o Grupo II dos sábados e os 

usuarios redistribúense entre os outros dous grupos, quedando 

organizados da seguinte maneira: 

• Grupo I: formado por 8 usuarios (3 mozas e 5 mozos), con 

idades comprendidas entre 25 e 49 anos. As sesións leváronse a 

cabo os venres, en horario de 11:00 a 16:00 horas. 

• Grupo III: formado por 5 rapaces ( 1 rapaza, e 4 rapaces), con 

idades comprendidas entre os 16 e 22 anos. As sesións leváronse 

a cabo os luns, en horario de 17:00h a 20:00 horas. 

 

Cada grupo estivo coordinado por unha técnico da Asociación e dúas 

persoas voluntarias colaboraron realizando funcións de apoio en dous dos 

grupos. 

 

Entre as actividades desenvolvidas ao longo do ano: 

� Elaboráronse receitas sinxelas, que eles mesmos escolleran 

previamente e practicado nas súas casas: sándwichs, ovos fritos, 

ovos recheos, filetes de peituga de polo, arroz, pasta, pizzas, 

empanadillas, ensaladas... 

� Saídas ao supermercado a comprar os ingredientes necesarios para a 

realización das receitas. 

� Control de gastos unha vez feita a compra. 
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� Exercicios de recoñecemento de tarefas domésticas, de produtos de 

limpeza, de utensilios de cociña e de electrodomésticos.  

� Realización de tarefas domésticas básicas en cada sesión como poñer 

a lavadora, a mesa, lavar a louza, varrer..., así como tarefas máis 

específicas na elaboración de receitas como, pelar, cortar, fritir, medir 

… e o acendido/apagado dos electrodomésticos. 

� Traballáronse as medidas de hixiene básicas como lavar as mans, 

poñer o mandil, as luvas … e medidas de seguridade como a 

utilización e o manexo axeitado de determinados utensilios.  

 

 

2.1.3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OCIO E TEMPO LIBRE. 

Un aspecto imprescindible na vida de calquera persoa, con ou sen 

discapacidade, é o ocio e tempo libre, o que constitúe un elemento esencial 

para a adquisición de novas capacidades e habilidades sociais en outros 

contextos, fomentándose o desenvolvemento persoal e unha maior 

participación activa na sociedade.  

A finalidade do Programa é preparar aos mozos e adultos para conseguir o 

máximo nivel de autonomía e independencia persoal, fomentándolles unha 

vida sociocultural activa en distintos ambientes normalizados de ocio e 

tempo libre que reflictan os seus gustos e preferencias. 

Destacar que desde o mes de setembro empezouse a formar parte da  

Rede de Ocio Inclusivo de Galicia (ROIG) integrada por entidades que 

traballan pola inclusión das persoas con discapacidade intelectual. 

 

2.1.3.1  SAÍDAS DE OCIO. 

O obxectivo xeral que se pretende alcanzar é contribuír ao 

desenvolvemento, mellora e satisfacción vital das persoas a través de 

coñecementos, actitudes, valores e habilidades relacionados co ocio. 

 

Contamos con dous grupos de destinatarios/as: o grupo xuvenil  e o 

grupo de adultos, sumando un total de: 

 28 persoas (16 mulleres e 12 homes)    

entre os 16 e os 49 anos 
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Cada grupo conta con dúas sesións semanais dunha hora de duración cada 

unha para organizar e planificar  o seu tempo de ocio.  

Os/as usuarios/as xunto cos 3 técnicos encargados do Programa, planifican 

e deseñan as actividades en función dos seus gustos, preferencias, 

propostas e demandas. Cada mes, os Responsables de Ocio 

correspondentes, toman máis responsabilidade nas tarefas de planificación 

(facer e entregar as cartas, confirmar asistencia, realizar chamadas 

telefónicas …).  

 

As actividades que se levaron a cabo ao longo do ano ascenderon 

aproximadamente a 50, entre elas podemos destacar as seguintes: 

� Varias saídas ao cine do Centro Comercial As Termas, paseos polo 

centro da cidade, visitas a museos, participación en actividades na Casa da 

Xuventude, bolera, saídas de noite a cear e de pubs, picnics e xogos o aire 

libre, etc. 

� Celebración de diferentes festas: Entroido, Arde Lucus, Magosto, 

San Froilán, etc. 

� Participación no Diversicorre, carreira solidaria en favor da igualdade 

e a diversidade, organizada por tres entidades sociais da nosa cidade.  

� Participación no Bautizo de Mergullo na piscina de FRIGSA da man 

da Asociación Al Agua Sin Limitaciones.  

� Celebración do día Internacional do Voluntariado de Telefónica coa 

Asociación Senior Telefónica de Lugo (ASTELU), realizando a actividade 

deportiva Laser Run.  

� Obradoiro de risoterapia con ASTELU e COGAMI Lugo.  

� Viaxes dun día a Monterroso, Viveiro e A Coruña.  

� Estancias de dous días no piso da Asociación para despedir o curso.  

 

2.1.3.2 DEPORTES. 

Ao longo deste ano seguimos alternando a actividade de piscina con sesións 

de ximnasia e práctica de diferentes deportes e xogos predeportivos. 

Ademais ofrecemos apoios temporais aos mozos e mozas que o demandan 

para empregar algún recurso deportivo da súa contorna, ata que acada o  

nivel de autonomía axeitado para desenvolverse por el ou ela mesma.  



 
                                                                                                            MEMORIA ACTIVIDADES 2016                                                 
 
 
                                                                                                                                                      

                                                                                                          ASOCIACIÓN DOWN LUGO                                                                                                              21

Seguimos contando coa actividade de tenis de mesa proposta polo Club Dez 

Portas (venres pola mañá cunha duración de hora e media).  

O obxectivo xeral é que os mozos/as desenvolvan a súa autonomía 

persoal e social a través da práctica do deporte ou dalgún exercicio físico. 

 

As sesións de deportes se realizan os mércores mañá e tarde e os venres 

pola mañá. O Programa é coordinado por dous profesionais da Asociación.  

 

 Ao longo do ano participaron: 

 

 

 

 

 

2.1.4. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN E DIVULGACIÓN. 

DOWN LUGO orienta as súas accións divulgativas ao maior número de 

persoas posibles pretendendo en cada  actuación, chegar da forma máis 

eficaz a profesionais e á sociedade en xeral. Isto constitúe un dos nosos 

obxectivos: a difusión da realidade actual das persoas con SD e por 

extensión da DI en xeral, así como a presentación de avances médicos e 

psicopedagóxicos que hai neste campo.  

 
Para levar a cabo este obxectivo realizáronse entre outras, as seguintes 

actividades: 

� Mantivéronse contactos cos medios de comunicación locais ao longo do 

ano coincidindo con noticias de interese xeradas e/ou a presentación das 

distintas actividades realizadas, contratacións, día do voluntariado, día 

internacional da síndrome de Down, etc. En total publicáronse doce 

reportaxes en prensa e se realizaron cinco intervencións en TV sobre a 

entidade e a súa actividade. 

 

� Publicación da Memoria de actividades da Asociación do ano 2015. 

 
� Publicación dun Boletín de noticias/actividades da Asociación (Boletín 

DOWN LUGO, números 8 e 9). Boletín que pretende ser un canal de 

6 persoas (3 mulleres e 3 homes)   

entre os 16 e os 49 anos 
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comunicación aberto a toda persoa e/ou entidade que queira participar, 

elaborado conxuntamente polo persoal da entidade, coa colaboración das 

familias e persoal voluntario. 

 

� Mantivéronse reunións con distintas Institucións públicas, privadas e 

partidos políticos co  fin de tratar temas de interese para o colectivo, 

facer partícipes a todas elas da nosa visión e dos programas que 

ofrecemos ao tempo que, se pretende establecer liñas de colaboración no 

ámbito no ámbito da discapacidade. 

 
� Celebración do XX Aniversario de DOWN LUGO. O día 20 de marzo 

celebramos o XX Aniversario de DOWN LUGO cunha gala na que 

conmemoramos o Día Mundial da Síndrome de Down e entregamos os III 

Premios DOWN GALICIA.  

Se inicia a mañá cunha actividade de sensibilización consistente no 

reparto polas rúas céntricas de Lugo de bulbos de gladiolos baixo o lema 

“Crecemos contigo”. 

Ese día pola tarde no salón Regio do Círculo das Artes, os rapaces e 

rapazas do grupo de teatro de DOWN LUGO, coa colaboración do grupo 

de teatro Palimoquiños e os voluntarios Senior de Telefónica contaron a 

todo o numeroso público asistente (familias, amigos/as, compañeiros/as, 

voluntarios/as...) que non son diferentes por ter un cromosoma de máis. 

Eles foron os protagonistas e fixéronnos partícipes da súa historia. 

Contaron que vinte son os anos de traballo, de esforzos, de 

reivindicacións, de soños, de proxectos que se foron conseguindo pouco a 

pouco e de que aínda hai moitas ganas e forza para seguir cumprindo 

anos e desexos.  

Tamén contamos coa compañía, entre outras autoridades, do 

subdelegado do Goberno, D. Ramón Carballo Páez, do conselleiro de 

Política Social, D. José Manuel Rey Varela, da alcaldesa de Lugo, Dna. 

Lara Méndez López, e dos presidentes de Down Lugo, Dna. María José 

Blanco Freire, e de Down Galicia, D. Delmiro Prieto González. 

Durante a gala entregáronse os III Premios Down Galicia. O premio na 

categoría institucional foi para a Fundación Alcoa polo seu apoio 
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continuado a través de programas de voluntariado dende fai máis de 10 

anos, e, na categoría particular para  D. Gonzalo Corredoira, delegado 

provincial de Gadisa en Lugo, pola súa implicación co programa de 

Emprego con Apoio da nosa entidade.  

E para rematar unha tarde de emocións, chegou un dos momentos mais 

especiais coa lectura do Manifesto pola Autonomía Persoal. Finalmente 

todos os artistas, algún que outro familiar e os propios traballadores 

despedimos o acto co número musical “Tú te me dejas querer”. 

Sinalar a colaboración da Fundación TIC coa elaboración dun vídeo 

divulgativo da Asociación que foi presentado ao público durante a Gala. 

Ao día seguinte,  21 de marzo, Día Mundial da Síndrome de Down, 

seguimos coa nosa celebración e puxemos á venda 2.600 Chocolatinas 

Solidarias para recadar fondos para a nosa Asociación. 

Isto foi posible grazas á Asociación Provincial de Empresarios de 

Confitería, Pastelería, Bollería e Repostería da provincia lucense, da que 

forman parte a Pastelería Yomar, Confitería Mimos, Confitería Santos, 

Pastelería Martín, Confitería Mallorca, Pastelería Don León, Confitería 

Ramón e Confitería Madarro, que se encargaron de elaborar todas as 

chocolatinas. Traballadores, familias e mozos e mozas fomos os 

encargados de empaquetalas días antes. 

Polo stand que se puxo na Praza Maior da nosa cidade quixeron 

achegarse familiares, antigos traballadores, voluntarios e, amigos e 

amigas, que aproveitaron a ocasión para brindarnos, unha vez máis, a 

súa achega.  

Todo o traballo realizado tivo o seu froito, e a xornada resultou ser un 

éxito xa que os lucenses mostraron unha gran solidariedade con nós e 

puidemos vender todas as chocolatinas ao longo do día. 

E, ese mesmo día,  e como colofón final desta celebración, o edificio da 

Deputación e a Muralla de Lugo, coma outros monumentos das sete 

grandes cidades de Galicia,  ilumináronse de cor azul para conmemorar  

o Día Mundial da Síndrome Down. 
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� O sábado 13 de febreiro 5 mozos e mozas da Asociación participaron 

nun Taller de iniciación á cerámica, organizado por Pedro Guerreiro de 

Espazos Funcionais TENZA.  

A Asociación foi invitada a participar no curso, que estaba formado por 

varios grupos de mozo/as. O taller foi impartido pola técnica superior de 

cerámica artística Verónica Quintela López.  

Na actividade os mozo/as empezaron realizando figuras de personaxes 

que eles escolleron previamente e máis tarde empregaron a técnica dos 

churros para realizar cuncas.  

Ao finalizar o taller todos os mozo/as levaron un diploma acreditativo de 

participación na xornada. A actividade tivo unha duración de 2 horas e 

desenvolveuse nun aula de Espazos Funcionais TENZA. 

 

� Un ano máis a nosa Asociación participou da celebración do “Día da Boa 

Xente”, iniciativa social organizada por Fundación Solidaridad Carrefour. 

O obxectivo desta iniciativa é coñecer outras realidades e poñer as 

capacidades dos empregados ao servizo das necesidades dos colectivos 

máis vulnerables, investindo parte da súa xornada laboral na 

rehabilitación e na mellora dos espazos e instalacións de ONG, 

asociacións e comedores sociais de toda España. Estea pasado 9 de xuño, 

un total de 14 traballadores de Carrefour, coa colaboración de 5 rapaces 

e rapazas da Asociación limparon e pintaron o salón comedor do piso e 

retocaron a terraza, pintada o ano pasado grazas a esta mesma 

iniciativa. A media mañá gozaron dun agradable rato de descanso para 

retomar forzas e charlar mentres tomaban un aperitivo traído polo 

propios traballadores, antes de rematar a tarefa. Unha vez máis a 

xornada foi un éxito, non só polas melloras realizadas ao piso, senón polo 

bo rato que sen dúbida todos pasaron, feito que se notaba no ambiente 

de alegría e cooperación que houbo todo o rato. Dende a Asociación 

queremos agradecer a boa disposición e organización dos traballadores 

de Carrefour e decirlles que esperamos velos o ano que vén!. 

 

� Celebración do día Internacional do Voluntariado de Telefónica. O venres 

21 de outubro voluntarios da Asociación Senior Telefónica de Lugo 
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(ASTELU) invitáronnos, unha vez máis, a participar nunha actividade 

conmemorativa da súa festividade, neste caso deportiva: Laser Run. Esta 

disciplina é recente e pertence a unha das probas do pentatlón. Trátase 

de practicar tiro cunha pistola láser alternando con carreiras. Tivemos a 

oportunidade de coñecer e practicar este deporte coa Asociación 

Deportiva Tripenta Terras de Lugo. Eles foron os encargados de 

organizala e de presentarlla aos participantes. Puidemos ver como a 

practicaban os mozos e mozas deportistas desta Asociación e despois se 

encargaron de ensinar e apoiar aos participantes de DOWN LUGO.  Todos 

tiveron a oportunidade de probala e quedaron realmente satisfeitos. 

 

� Participación o 25 de novembro, no Día Internacional contra a Violencia 

de xénero, nos actos organizados polo Concello coas distintas 

asociacións, clubs deportivos e centros educativos da cidade, rodeando a 

Muralla de negro (campaña “Lugo en negro contra a violencia”), coa 

posterior solta de globos en cada unha das portas da Muralla. 

 
� O mundo de María. Conto no que a protagonista é unha nena con 

síndrome de Down, realizado polo alumnado de 1º de Educación Infantil 

do CIFP Politécnico de Lugo e os mozos e mozas da Asociación 

participantes no programa de Educación Emocional. A partir dun traballo 

conxunto de ambos grupos no que os mozos e mozas da Asociación 

pensaron que cousas de si mesmos lles gustaría contar, tendo en conta 

algunha das dúbidas ou ideas xa expostas polo alumnos/as do 

Politécnico, estes foron desenvolvendo o hilo condutor da historia, 

facendo debuxos e fotografías para despois completar coa información 

dos rapaces/as. O resultado desta marabillosa experiencia é un vídeo 

titulado O mundo de María, no que se poden encontrar moitas cousas que 

teñen que ver con cada un dos nosos rapaces e rapazas e tamén, como 

non, con cada un de nós. 

 
� Celebración o 5 de decembro do Día Internacional do Voluntariado. Este 

é o décimo ano consecutivo que a Rede Lucense de Voluntariado organiza 

unha xornada para celebrar este día. Esta vez tratouse dunha xornada 

lúdica no Mercado de Abastos da nosa cidade aberta a todo aquel que 
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quixera acercase e compartir con nós esta celebración. Ao longo da tarde 

gozamos das actuacións da Escola de Danza Gravitty, Humans in motion 

e dun Rap con Corti Time, así como da maxia de Nacho Samena. Ao 

tempo púidose participar nos obradoiros de pintacaras ou nos xogos na 

rúa. O acto central celebrouse ás 19 horas coa lectura do manifesto no 

que a Rede quixo facer visible o voluntariado e ademais, baixo o lema 

“Voluntariado, unha viaxe apaixoante”, invitar a todo o mundo a 

introducirse nesta viaxe persoal coa que podemos comezar a transformar 

realidades cun dos recursos máis valiosos que posuímos, o tempo. 

 

� Mercadillo solidario. Un ano máis, coincidindo coa celebración do Día 

Internacional das persoas con discapacidade, participouse no Mercadillo 

Solidario - Diversiarte 2016,  impulsado dende a Concellería de Servizos 

Sociais do Concello de Lugo. Estivo instalado nunha carpa na Praza Anxo 

Fernández Gómez durante os días 14, 15 e 16 de decembro.  

Durante estes días as distintas asociacións de persoas con discapacidade 

de Lugo dimos a coñecer as nosas entidades (proxección continuada de 

vídeos divulgativos) e puxemos á venda os nosos produtos. 

 

� Organización do “XV Concurso Autonómico de Postais do Nadal".        

Un ano máis a Asociación DOWN LUGO convocou o concurso de postais 

de Nadal dirixido a persoas coa síndrome de Down da Comunidade 

Autónoma de Galicia de calquera idade co que pretende, fomentar a  

participación das persoas con SD en actividades culturais e espertar o seu 

interese polo mundo da pintura.  

As Bases foron enviadas a todos os Centros escolares, Talleres 

Ocupacionais e Asociacións de persoas con discapacidade de Galicia.  

Nesta edición participaron 82 persoas de 16 centros da Comunidade 

Autónoma con idades comprendidas entre 5 e 58 anos.  

O fallo do concurso celebrouse o día 21 de decembro, estando o xurado 

formado por: 

o Dna. Ana María González Abelleira, Concelleira de Benestar Social, 

Igualdade e Inclusión do Excmo. Concello de Lugo. 
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o D. José Manuel Rozas Bello, Xefe Territorial en Lugo de 

Presidencia. 

o D. Álvaro Santos Ramos, Vicepresidente da Excma. Deputación de 

Lugo. 

o D. José Vinicius de Cora, Licenciado en Belas Artes en 

representación do diario “El Progreso” de Lugo.  

o Dna. Mª José Blanco Freire, Presidenta de DOWN LUGO. 

   Os autores das postais gañadoras foron: 

• 1º premio: Francisco García Rancaño (31 anos, Asociación Down 

Lugo).  

PREMIO: Tarxeta regalo Decathlon de 100 €. 

• 2º premio: Juan Ignacio Latorre Morado (48 anos, Cedeira- A 

Coruña).  

PREMIO: Tarxeta regalo Decathlon de 75 €. 

• 3º premio: Mª Jesús Pena Gómez (40 anos, Asociación Down Lugo).  

PREMIO: Tarxeta regalo Decathlon de 50 €. 

A todos os concursantes se lles enviou un Diploma agradecendo a súa 

participación e os seus traballos estiveron expostos na Asociación.  

Cos debuxos gañadores confeccionaranse as postais de Nadal que o 

próximo Nadal a Asociación poñerá á venda e coas que felicitará as 

Festas ás distintas asociacións, entidades y colaboradores. 

     

En total este ano foron: 

 

 

 

 

 

2.1.5. PROGRAMA DE FORMACIÓN A PROFESIONAIS. 

En DOWN LUGO pensamos que a formación e a reciclaxe de coñecementos 

son unha das actuacións necesarias para propiciar e garantir a mellora 

continua. Dende que a nosa  Asociación comezou a desenvolver a súa 

25 actividades destinadas á      

sensibilización e a divulgación 
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actividade procurou xestionar e organizar diferentes accións formativas así 

como, informar e facilitar o acceso á formación externa que puidese resultar 

de interese aos profesionais e voluntarios. 

 

2.1.5.1.  COLABORACIÓNS / ACTIVIDADES FORMATIVAS. 

� A Asociación colaborou proporcionando asesoramento e/ou 

documentación para realizar traballos, a varios grupos de universitarios. 

 

� Facilitouse a realización de prácticas formativas a 4 estudantes: 

� Unha estudante do Practicum I do Grado en Educación Social, 

pertencente á Facultade de Ciencias da Educación da 

Universidade de A Coruña. Período de prácticas profesionais 

dende o 26 de xaneiro ata o 29 de febreiro de 2016, cun total de 

125 horas. 

� Unha alumna do ciclo medio “Atención a Persoas en situación de 

Dependencia”, pertencente ao I.E.S. Xograr Afonso Gómez de 

Sarria. Realizou prácticas profesionais dende o 4 de abril ata o 15 

de xuño de 2016, cunha dedicación total de 410 horas. 

� Unha estudante do Practicum I do Grado de Mestra de Educación 

Infantil, pertencente á Facultade de Formación do Profesorado de 

Lugo. Período de prácticas dende o 14 de novembro ata o 21 de 

decembro de 2016, cun total de 130 horas. 

� Unha estudante do Practicum IV do Grado en Educación Social, 

pertencente á Universidade Nacional de Educación a Distancia- 

UNED. Período de prácticas profesionais dende o 1 de marzo ata o 

7 de abril de 2016, cun total de 120 horas. 

 

� Disposición dunha biblioteca con servizo de consulta e préstamo a 

persoas interesadas no tema. Facilitouse material específico a diversos 

centros educativos da provincia que o demandaron. 

� En canto a Formación, durante o ano 2016, a Asociación impartiu as 

seguintes accións formativas/sensibilización para profesionais e/ou 

estudantes: 

� Realización de dúas visitas/charlas informativas sobre o SD e a 
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actividade que realizamos na Asociación por alumnos/as de 1º e 

2º curso do Ciclo de Atención a persoas en situación de 

Dependencia respectivamente do IES Politécnico de Lugo. Os 

técnicos contaron coa participación activa dos usuarios/as nas 

actividades (Lugo, 7 e 30 de marzo). 

� Charla de sensibilización coincidindo coa celebración do Día 

Internacional do síndrome de Down para dous grupos de alumnos 

de 3º curso de Educación Primaria, do Colexio Padres 

Franciscanos de Lugo (Lugo, 18 de marzo). 

� Participación en dous Talleres de sensibilización sobre os valores 

do voluntariado dirixido a alumnos/as de 1º de Dependencia  

(certificado de profesionalidade) e 1º curso do ciclo medio de 

Farmacia do CIFP Politécnico de Lugo. Actividade organizada pola 

Rede Lucense de Voluntariado (Lugo, 29 de marzo). 

� Participación na segunda edición on line do Máster en Dirección e 

Xestión de centros, recursos e servizos para a atención á 

Dependencia da Universidade de Santiago de Compostela. 

� Participación na Xornada Informativa “Dependencia, valoración e 

PIAs asignables a persoas con síndrome de Down e/ou 

discapacidade intelectual”. Dirixida a técnicos da Xunta de Galicia 

membros dos Equipos de Valoración de Dependencia e organizada 

polas entidades membros de Down Galicia (Santiago de 

Compostela, 31 de maio). 

 

En total se realizaron: 

 

 

 

 

 

2.1.5.2.  ASISTENCIA A CURSOS. 

Ao longo de todo o ano 2016 os profesionais da Asociación asistiron a un 

total de 19 accións formativas (Seminario sobre a atención á discapacidade 

segundo o modelo de John Rolland, Xornadas Nacionais de Terapia Familiar, 

7 accións formativas e de sensibilización 
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Experiencias e metodoloxías de educación inclusiva, Congreso Nacional de 

Emprego con Apoio, Curso sobre Marco Teórico de estratexias de 

comunicación e oratoria profesional, Curso sobre Intelixencia emocional no 

ámbito da discapacidade, Boas prácticas en administración, Nova Norma 

ISO 9001:2015, Aplicacións de xestión da información. MNPrograma, etc) 

levadas a cabo na súa maior parte pola Federación Down Galicia dentro do 

Plan de Formación continua anual. 

 
 
 

2.2. ÁREA DE ATENCIÓN TEMPERÁ. 

2.2.1. PROGRAMA DE LOGOPEDIA. 

O  obxectivo xeral deste programa é o desenvolvemento das capacidades 

previas á linguaxe oral para favorecer o seu uso como instrumento de 

comunicación e expresión e evitar posibles alteracións lingüísticas.  

Para iso, establecéronse os seguintes obxectivos específicos e leváronse 

a cabo diferentes actividades: 

� Facilitar o desenvolvemento dos elementos prelingüísticos e dos 

compoñentes auxiliares da linguaxe (discriminación visual e auditiva, 

atención visual e auditiva, percepción, imitación …). 

� Fortalecer as primeiras condutas de interacción social do neno/a 

(sorriso social, contacto ocular, vocalizacións, realizando xogos 

vocálicos e de imitación xestual, etc.) 

� Potenciar a capacidade de actuar con intención axudando ó neno/a, a 

modificar o seu entorno físico e social para conseguir os resultados 

desexados. 

� Favorecer o desenvolvemento das dimensións da linguaxe en canto a 

forma (fonoloxía-morfosintaxis), contidos (semántica) e uso 

(pragmática).  

� Mellorar a tonicidade, mobilidade e funcionalidade dos órganos 

fonoarticulatorios, a través de xogos, contos, etc. 

� Mellorar a respiración e o sopro, empregando diferentes materiais 

(pallas, bolas de papel, molinillos, pomperos, etc.) e a través de 

distintos xogos (ruletas de sopro, dados, etc.)  
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A intervención logopédica levouse a cabo en sesións individuais, nas que se 

deu prioridade a aprendizaxe a través do xogo con materiais atractivos e 

motivadores, xa que ao tratarse de nenos/as tan pequenos é fundamental 

que o traballo sexa ameno e entretido.   

 

Ademais da intervención na linguaxe, traballamos aspectos básicos da 

súa autonomía persoal como hábitos e rutinas de aseo e vestido (ir ao 

baño, lavado de mans, poñerse o abrigo, abrochar- desabrochar botóns, 

cremalleiras, etc.) xa que é importante, que dende estes primeiros anos, 

adquiran ditas aprendizaxes e realicen estas tarefas de forma independente 

e autónoma.  

 

Os usuarios/as deste ano foron: 

 

 

 

 

As sesións realizáronse en Lugo, Viveiro e en Alfoz.  Este programa estivo  

coordinado por 2 logopedas da Asociación. 

 

 

2.3. ÁREA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

2.3.1. PROGRAMA DE DESEÑO DE ESTRATEXIAS 

PSICOEDUCATIVAS (COORDINACIÓN CON CENTROS). 

O seu obxectivo xeral é promover e facilitar a inclusión de todos os 

alumnos/as con SD nos centros ordinarios, potenciando ao máximo o seu 

desenvolvemento cognitivo, social e persoal.  

 

Ao longo de todo o ano 2016 ofreceuse asesoramento sobre cuestións 

educativas, ás familias e aos centros, seguindo unha mesma liña de 

traballo. En xeral se realiza, como mínimo, unha reunión por trimestre co 

equipo docente que traballa co alumno/a, sendo en algúns casos máis 

4 persoas con SD (1 nena e 3 nenos)                  

entre os 4 e os 6 anos 
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frecuentes. Ademais de manter contacto telefónico e a través de correo 

electrónico.    

O programa estivo coordinado por dúas técnicas da Asociación. 

 

Os beneficiarios/as deste ano foron: 

 

 

 

 

 

Están escolarizados nas seguintes etapas educativas:  

CENTRO ORDINARIO 

ETAPAS EDUCATIVAS HOMES MULLERES TOTAL 

Educación Infantil 2 1 3 

Educación Primaria 2 4 6 

ESO 1 2 3 

FP Básica 0 2 2 

FP Ciclo Medio 0 1 1 

TOTAL 5 10 15 

 
 

 

 

Durante este ano mantívose coordinación cun total de 14 centros 

educativos  distribuídos por toda a provincia de Lugo. 

En Lugo capital, 

� C.E.I.P de Paradai  

� Colexio María Auxiliadora 

� C.P.R. Divina Pastora 

� C.E.I.P. de Prácticas Anexa  

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL 

 HOMES MULLERES TOTAL 

Programa de vida adulta 1 0 1 

Programa Formativo 1 0 1 

TOTAL 2 0 2 

17 alumnos/as (10 mozas e 7 mozos) con SD 

entre os 5 e os 27 anos 
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� C.E.I.P de Casás 

� CEE Santa María 

 

Na zona de la Mariña Lucense: 

� I.E.S María Sarmiento de Covas 

� I.E.S Marqués de Sargadelos de San Cibrao 

� I.E.S de Foz 

� C.E.I.P Antonio Pedrosa Latas de Celeiro 

� C.E.I.P de Cervo. 

En Parga visitouse o C.E.I.P Santo Estevo de Parga. 

En  Guntín o C.P.I. Tino Grandio e, en Vilalba, o I.E.S. Santiago Basanta 

Silva. 

 

Cóntase dende o ano 2010 cun Convenio de Colaboración entre a 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Federación DOWN 

GALICIA co obxectivo de favorecer a atención educativa do alumnado coa 

síndrome de Down ou con discapacidade intelectual, de acordo cos 

principios de inclusión e normalización. 

 

 

2.3.2. PROGRAMA DE ATENCIÓN PEDAGÓXICA (ETAPA 

EDUCATIVA). 

O seu obxectivo xeral é favorecer a adquisición de contidos instrumentais 

básicos necesarios para un bo desenvolvemento persoal e social. 

O número total de usuarios/as foi de: 

 

 

 

Estivo coordinado por 2 técnicos e 2 logopedas da Asociación. 

Este Programa se subdivide en tres grandes bloques: 

 

2.3.2.1.HABILIDADES INSTRUMENTAIS. 

O obxectivo deste bloque é promover o desenvolvemento das habilidades 

necesarias nos/as  usuarios/as para que logren a maior autonomía  posible 

14 persoas (10 mozas e 4 mozos)  

  entre os 9 e os 27 anos 



 
                                                                                                            MEMORIA ACTIVIDADES 2016                                                 
 
 
                                                                                                                                                      

                                                                                                          ASOCIACIÓN DOWN LUGO                                                                                                              34

en distintos ámbitos da súa vida (manexo do euro, control do tempo...). As 

sesións leváronse a cabo en grupo con actividades prácticas e 

participativas, potenciando unha aprendizaxe significativa e adaptada as 

súas necesidades.  

O número de usuarios/as deste programa foi 7, 5 mozas e 2 mozos,  con 

idades comprendidas entre os 13 e os 21 anos. 

Traballáronse diferentes contidos:  

� Manexo do euro. Nas sesións realizáronse diferentes actividades 

como por exemplo: contar os seus cartos, , traballáronse  os 

conceptos “barato”, “caro”, “sóbrame”, “fáltame”control de gastos,  

pagos e devolucións... 

� Manexo do reloxo. Control do tempo: intervalos “¿qué hora foi?”, 

“¿canto tempo falta?”, horas variadas …, reloxo analóxico e dixital, 

traballouse tanto en ficha como utilizando o reloxo manual. 

� Manexo do calendario. Traballouse a localización temporal (días da 

semana, meses do ano, as diferentes estacións …). 

 

2.3.2.2. REFORZO ESCOLAR. 

Este bloque ten como obxectivo reforzar os contidos escolares aos 

usuarios/as que se encontran en etapa escolar, prestándolles o apoio 

necesario á hora de realizar as súas tarefas. As sesións realizáronse 

individualmente  con duracións de 1h e hora e media. 

Traballouse en coordinación cos centros educativos nos que están 

escolarizados os/as usuarios/as. 

O número total de usuarios/as ao longo do ano  foi de 5, 4 mozas e 1 

mozo, con idades comprendidas entre os 13  e os 27 anos. 

 
 
2.3.2.3.  LOGOPEDIA. 

O obxectivo xeral deste bloque é desenvolver ao máximo a linguaxe en 

todas as súas funcións empregando diferentes formas de comunicación 

(oral, escrita, utilizando un SAAC…) que permitan aos usuarios/as 

interactuar  coas persoas da súa contorna, compartindo experiencias e 

gozando da comunicación cos demais.  
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Os/as usuarios/as foron un total de 6, 3 mozos e 3 mozas, con idades 

comprendidas entre os 9 e os 20 anos.  

 

A intervención logopédica organizouse en sesións individuais dunha hora, 

deseñadas en función das necesidades de cada usuario/a, incidindo 

naquelas dimensións da linguaxe oral e escrita nas que presentan maiores 

dificultades:   

� Fonética- fonoloxía: preténdese enriquecer e organizar o sistema 

fonético- fonolóxico do usuario/a, traballando as alteracións 

articulatorias, a vocalización, as alteracións prosódicas e as 

dificultades na fala. 

� Morfosintaxis: traballouse a estruturación correcta de oracións 

mediante a descrición de viñetas, láminas, historietas, diálogos, etc.  

� Semántica: búscase ampliar e manexar correctamente o vocabulario 

a través da categorización léxica, campos semánticos, evocación de 

palabras con relación, actividades de comprensión, etc.  

� Pragmática: preténdese que os/as usuarios/as adquiran destrezas e 

habilidades comunicativas que lles permitan usar a linguaxe 

correctamente nos distintos contextos nos que participan. Para iso 

realizáronse actividades de simulación de situacións, dramatización 

de contos, historias, role-playing, conversacións libres ou guiadas, 

etc. 

 

 

2.4. ÁREA VIDA ADULTA E INDEPENDENTE. 

2.4.1. PROGRAMA DE ATENCIÓN PEDAGÓXICA (ADULTOS). 

Con este programa, dirixido a persoas maiores de 16 anos con 

discapacidade intelectual, en especial síndrome de Down, preténdese cubrir 

as necesidades de formación daqueles usuarios/as que se atopan tanto en 

situación de desemprego, realizando outras actividades formativas, como 

daqueles que desenvolvendo un traballo necesitan seguir formándose en 

determinadas áreas. 
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O obxectivo xeral é que os/as usuarios/as adquiran as habilidades básicas 

e polivalentes necesarias para unha formación integral como persoas e/ou a 

inserción no mundo socio - laboral. 

 

No ano 2016 o número de usuarios/as do programa foi: 

 

 

 

 

O programa foi levado a cabo por dous técnicos de formación e dúas 

logopedas, contando cun voluntario que realizou funcións de apoio. 

 

O Programa de Formación de Adultos subdivídese en tres grandes bloques: 

 

2.4.1.1.  HABILIDADES INSTRUMENTAIS. 

O obxectivo xeral é que os/as usuarios/as adquiran habilidades no 

manexo do euro, do reloxo e do calendario, para que coñezan, saiban dar 

valor ás moedas e billetes de euro e os utilicen de forma normalizada, 

efectuando as compras necesarias na súa vida diaria e facendo un bo uso 

do reloxo e do calendario. 

Durante este ano o número de usuarios/as, foi de 17 (11 homes e 6 

mulleres). As sesións semanais, de 1 hora de duración, leváronse a cabo en 

dous grupos e en sesións individuais. 

Traballouse o manexo do euro realizando exercicios de recoñecemento de 

moedas e billetes, asociacións (euros- produtos), simulacións de compras 

no aula calculando o gasto total e a volta, cambios de moedas e billetes 

noutros de menor valor, diferenciando o produto máis caro/barato, 

diferenciar os conceptos sóbrame/fáltame, resolvendo problemas e 

realizando compras en diferentes momentos e lugares (rebaixas, tendas, 

supermercados, cafeterías...) para xeneralizar o apreso. 

Para a consecución dunha adecuada orientación temporal traballouse o 

manexo do reloxo realizando exercicios de lectura e control do tempo 

transcorrido ou por transcorrer, tanto en fichas como en reloxos analóxicos 

23 persoas (9 mulleres y 14 homes)   

entre os 19  e os 56 anos 
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ou dixitais. O manexo do calendario traballouse escribindo, calculando e 

buscando datas, relacionando meses con acontecementos e estacións. 

 

2.4.1.2.  ACCIÓNS FORMATIVAS E DE REFORZO. 

O obxectivo é dar o apoio necesario de forma individualizada segundo 

necesidades a aqueles/as usuarios/as que continúan a súa formación 

regulada. Durante os meses de xaneiro e febreiro un usuario asistiu a 

sesións semanais de apoio ás materias de 4º da ESO do ámbito de 

Comunicación (Lingua castelá, galega e inglés) superando os exames deste 

ámbito. De febreiro a xuño asistiu ás sesións de apoio das materias dos 

ámbitos Científico - tecnolóxico (Matemáticas, Física e Xeoloxía) e Social de 

4º de ESO, superando todos os exames e conseguindo o título de Graduado 

en ESO. 

 

2.4.1.3.  LOGOPEDIA. 

O obxectivo principal é dotar aos usuarios/as dunha adecuada 

competencia comunicativa, desenvolvendo ao máximo a linguaxe e 

empregando diferentes formas de comunicación que lles permitan 

relacionarse cos demais e participar na contorna.  

Para iso leváronse a cabo intervencións individuais, nas tres dimensións 

fundamentais da linguaxe oral:  

� Forma (fonética- fonoloxía: actividades de articulación, estruturación 

de oracións, praxias …) 

� Contido (semántica e léxico: vocabulario, campos semánticos, 

conciencia semántica … 

� Uso (pragmática: conversacións, diálogos, dramatizacións, simulación 

de situacións...). 

 

Dende o mes de febreiro e ata final de ano unha das logopedas desprazouse 

a Monforte de Lemos unha vez ao mes para dar unha sesión individual de 

logopedia a un usuario desta localidade. 

 

Tamén se traballou a lectoescritura, tanto en grupo como de forma 

individual,  co obxectivo de favorecer e desenvolver diferentes destrezas 
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básicas. Para iso, leváronse a cabo distintas actividades como formar e 

escribir palabras, completar palabras coa sílaba que falta, identificar a letra 

ou sílaba pola que empeza unha palabra … 

 

Ademais, dentro deste bloque de contidos levouse a cabo O NOSO 

ESPAZO, que ten como  obxectivo xeral facilitar aos usuarios un espazo 

para opinar e expresarse sobre diferentes temas do seu interese co fin da 

súa posterior difusión (web, boletín, noticias...). Participaron ao longo do 

ano 15 persoas. 

Traballáronse diferentes contidos: 

� Conversa. A primeira parte da sesión dedicouse a que se contasen o 

que fixeron durante o fin de semana. 

� Prensa: Cada semana un usuario/a ofrecíase como voluntario/a á 

traer unha noticia que buscaron no xornal e pareceulles interesante 

para contarlle aos seus compañeiros. Ademais traballouse cos 

diferentes medios de información (prensa, Internet, prensa dixital) co 

obxectivo de espertar o interese do usuario/a e achegalo/a ao mundo 

informativo diario, centrándonos especialmente na súa contorna máis 

próxima. 

� Traballo individual: Cada usuario/a elixiu un tema que lle gusta, 

algunha experiencia que viviu (prácticas que realizaron, vivencia 

importante, gustos musicais, cine, cultura...). 

 

O taller estivo coordinado por dous técnicos da Asociación, contando a 

maiores coa colaboración de dúas voluntarias. 

 

 

2.4.2. PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOMOTRIZ (EDUCACIÓN 

EMOCIONAL E AFECTIVA). 

Para que as persoas alcancemos un desenvolvemento integral de nós 

mesmos non podemos deixar de lado as emocións, o afecto, as relacións 

interpersoais, as relaciones sexuais, a valoración de nós mesmos...  

Todas as persoas, con ou sen discapacidade, necesitamos sentirnos parte 

de algo, dun grupo no cal se nos  escoite, se nos valore, se nos queira... 
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onde nos sintamos importantes.     

 

O obxectivo xeral que perseguimos con este programa é fomentar nos 

nosos/as usuarios/as a formación e consolidación dunha identidade tanto 

individual como colectiva sólida, que lles permita desenvolverse socialmente 

dun modo pleno. 

 

Os usuarios/as deste programa foron:  

 

 

 

 

A metodoloxía empregada pretende reforzar as relacións entre os diferentes 

grupos de usuarios e un maior coñecemento de si mesmos e dos demais. 

Para iso, os mozos e mozas traballan os diferentes contidos desde un punto 

de vista práctico, lúdico e artístico.  

Traballamos nunha sesión semanal de dúas horas (martes de 18 a 20h), 

formando un só grupo, no que participan persoas de diferentes etapas 

evolutivas coa pretensión de enriquecer o traballo e reforzar as relacións 

entre os/as usuarios/as. 

Este programa está coordinado por unha técnico, responsable de área, 

contando coa colaboración de tres profesionais máis para funcións de apoio 

na aula. 

 

Ao longo do ano desenvolvéronse distintas actividades: xogos, dinámicas, 

simulacións a través de role playing, debuxos, murais, postas en común de 

ideas ou experiencias, visionado de vídeos e fotografías das sesións para 

analizar e comentar, etc. a través das cales se traballaron: as diferenzas e 

as similitudes entre os integrantes do grupo; vocabulario relacionado coa 

personalidade, gustos e afeccións; habilidades de cada un de nós e achegas 

ao grupo; coñecemento, expresión de emocións e situacións que nolas 

provocan; tipos de relacións; resolución de conflitos...  

 

 

25 persoas (15 mulleres e 10 homes)    

entre os 16 e os 49 anos 
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2.4.3. PROGRAMA DE APOIO Á VIDA INDEPENDENTE. 

A vida independente é un dereito humano fundamental para todas as 

persoas, por iso debemos preparalas para exercer e gozar do mesmo. Como 

consecuencia disto nace este programa. Aos usuarios/as se lles ofrece 

formación, orientación e apoio para o tránsito á  vida independente, 

adquirindo o control sobre a súa propia vida.   

 

O obxectivo xeral é o de fomentar nas persoas con síndrome de Down 

e/ou discapacidade intelectual a adquisición e desenvolvemento de 

recursos,  capacidades e habilidades que potencien a vida autónoma, 

independente e autoxestionada. Para iso se lles proporciona unha vivenda 

de carácter temporal, o más normalizada posible.  

 

Os usuarios/as deste programa foron: 

 

 

 

  

A metodoloxía empregada céntrase na persoa e pretende que esta sexa a 

encargada de tomar decisións nos diferentes ámbitos da súa vida e que 

participe dunha forma o máis autónoma e independente posible na vivenda 

e na comunidade.  

A vontade de favorecer a máxima autonomía persoal e a convivencia fai que 

a presenza do persoal sexa puntual e flexible. Trabállase adaptándose ás 

necesidades de cada usuario/a e proporcionándolle os instrumentos e os 

apoios necesarios para o seu maior desenvolvemento.   

 

Ao longo do ano cada usuario/a tivo a posibilidade de realizar dos 

estancias na vivenda da Asociación, o que suma un total de 13 

estancias. Estas son de mércores a venres ou de venres a domingo, 

dependendo do tempo do que dispón a persoa usuaria e do seu  grao de 

autonomía.  

Este programa foi executado por tres técnicos, contando con dúas persoas 

voluntarias para funcións de apoio.  

27 persoas (15 mulleres e 12 homes)    

entre os 16 e os 49 anos 
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2.4.4. PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO ACTIVO. 

Nas dúas últimas xeracións produciuse un cambio altamente significativo 

na supervivencia das persoas con síndrome de Down. Grazas aos avances 

médicos, á atención da súa saúde e á mellora de apoios e servizos, as 

persoas con síndrome de Down gozan agora de esperanzas de vida que 

están arredor dos 60 anos. 

Ao mesmo tempo, existe unha poboación maior de persoas adultas que 

mostran cambios prematuros relacionados coa idade. Xurde así a 

necesidade de levar a cabo un programa específico para esta poboación de 

máis idade que mostra un maior risco para certos problemas. 

 

O obxectivo xeral deste programa é manter e mellorar a calidade de vida 

das persoas usuarias, potenciando o seu desenvolvemento persoal e a súa 

participación social. 

 

As persoas usuarias deste programa foron:  

 

 

 

 

As sesións leváronse a cabo de luns a venres en horario de 16 a 20h. 

O programa foi levado a cabo por 3 técnicos e 1 logopeda. 

 

O programa estrutúrase en tres bloques de contidos diferentes: 

2.4.4.1.  ESTIMULACIÓN COGNITIVA. 

O obxectivo é mellorar e/ou manter o funcionamento cognitivo das 

persoas, potenciando as capacidades e habilidades preservadas e 

enlentecendo na medida do posible o proceso de deterioro.  

Ao longo deste ano  traballáronse diferentes capacidades cognitivas: 

atención, memoria, orientación espazo- temporal, linguaxe, percepción e 

razoamento. Ademais, reforzouse a lectoescritura, a grafomotricidade e a 

psicomotricidade fina. Para iso empregáronse fichas, diverso material 

terapéutico (construción, crebacabezas, mosaicos, pezas xeométricas, 

láminas, tarxetas, fotografías …), obxectos reais, xogos de mesa e de 

4 mulleres con SD                         

entre os 33 e os 59 anos 
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estimulación sensorial (música). Traballouse de forma importante a través 

da linguaxe e a comunicación verbal (conversacións). Ademais, empregouse 

a pizarra dixital como ferramenta de estimulación. 

 

2.4.4.2.  AUTONOMÍA. 

O fin perseguido é o desenvolvemento e/ou mantemento das habilidades de 

autonomía e sociais, necesarias para que a persoa sexa o máis autónoma 

posible nas actividades da súa vida diaria e para manter o seu estilo de 

vida. Para iso realizáronse diferentes actividades: 

� Autonomía persoal e social. Traballouse de forma transversal no 

transcurso das distintas actividades realizadas no día a día, a través 

das diferentes rutinas diarias e normas da Asociación, e por medio 

das relacións cos compañeiros/as, profesionais e voluntarios/as cos 

que as persoas usuarias interaccionaron ao longo deste ano.  

Ademais, reforzáronse contidos relacionados cos hábitos de hixiene a 

través de fichas, material dixital en pizarra dixital, conversacións e 

levando á práctica algúns hábitos como o lavado de mans. 

� Autonomía doméstica. Traballáronse diferentes habilidades 

domésticas a través da elaboración de receitas sinxelas (galletas, 

magdalenas, pizza caseira, empanadillas, bolo, donuts …) e a práctica 

de diferentes tarefas domésticas (poñer a mesa, fregar os pratos …). 

Traballáronse tamén os hábitos na mesa. 

� Autonomía urbana. Realizáronse diferentes saídas pola cidade 

(realizar pequenas compras, facer recados, tomar algo en distintas 

cafetarías …) nas que se practicaron as normas de educación viaria 

(semáforos, pasos de peóns, desprazamentos adecuados pola vía 

pública …) así como as normas cívicas e de comportamento en 

lugares públicos. 

 

2.4.4.3.  TEMPO DE OCIO E DESENVOLVEMENTO PERSONAL. 

O obxectivo é ofrecer ás persoas a posibilidade de desenvolver as súas 

actividades de ocio, así como favorecer o seu benestar emocional, o proceso 

de autocoñecemento e o mantemento da identidade persoal e a autoestima. 
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Ao longo do ano se desenvolvéronse neste bloque distintas actividades: 

� Desenvolvemento persoal. Buscouse desenvolver a interacción dos 

participantes, construír a identidade grupal e reforzar a individual, 

ademais de facer fincapé no coñecemento e a autorregulación das 

emocións, e o coñecemento das distintas etapas evolutivas, 

centrándonos na que estamos vivindo actualmente. 

� Tempo de ocio. Ofrecéronse distintas actividades en función dos 

gustos e intereses das persoas participantes: paseos pola cidade, 

asistencia a diferentes eventos culturais (teatro, música, danza...), 

saídas a cafetería, xogos de mesa... 

 

 

2.5. ÁREA FORMACIÓN E EMPREGO. 

2.5.1.PROGRAMA DE FORMACIÓN PRELABORAL (HABILIDADES 

BÁSICAS E POLIVALENTES PARA O EMPREGO). 

O obxectivo xeral deste programa, ao longo dos seus doce anos de 

andaina,  foi lograr que as persoas con síndrome de Down ou discapacidade 

intelectual adquiran as habilidades sociais necesarias para optar a un posto 

de traballo e uns mínimos coñecementos do mundo laboral para mantelo. 

 

Os usuarios/as que participaron no programa foron: 

 

 

 

O programa foi levado a cabo por 1 orientadora laboral e 2 técnicas, unha 

delas responsable da área. 

Durante o pasado 2016 leváronse a cabo as seguintes actuacións: 

� FORMACIÓN NA AULA. 

Dentro da formación na aula distinguimos tres bloques diferentes: 

26 persoas (13 mulleres e 13 homes) 

 entre os 19 e os 56 anos 
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� Sesións de Formación Laboral. 

Semanalmente nas sesións de formación na Asociación traballaron 

diferentes temas relacionados co mundo laboral: 

• Coñecemento do mercado laboral. 

• Coñecemento das opcións formativas dispoñibles. 

• Vocabulario adecuado ao mundo laboral: CV, contrato, nómina... 

• Implicación na procura de emprego. 

• Interese e motivación para o traballo.  

• Autocoñecemento e toma de decisións. 

• Normas, comportamento e conflitos laborais. 

• Aspecto persoal de fronte ao emprego. 

• Empoderamento no emprego. 

• Coñecemento do SEPE. 

• Coñecemento da empresa. 

 

Nestas sesións continuamos traballando con tres grupos de traballo, dous 

en Lugo e outro en Monforte de Lemos: 

• Grupo I. Formado por 13 usuarios/as, 8 mulleres e 5 homes, con 

idades comprendidas entre os 25 e os 50 anos. As sesións levaron a 

cabo na Asociación os mércores en horario de 17 a 19 h. 

• Grupo II. Este grupo está formado por 9 usuarios, 3 mulleres e 6 

homes, con idades comprendidas entre os 19 e os 29 anos. As 

sesións desenvolvéronse os mércores en horario de 11:30 a 13 h. 

• Grupo III. Este grupo está situado en Monforte e compóñeno 3 

usuarios/as, 1 muller e 2 homes, con idades comprendidas entre 21 e 

os 56 anos. Este ano ampliouse o horario, sendo de 16:30 a 19:30 h 

os tres primeiros xoves de cada mes. 

• Na costa ofreceuse de forma individualizada apoio a unha usuaria 

durante o seu período de prácticas en empresa. 

 

 

� Preparación de Competencias clave. 

O obxectivo é facilitar aos/as usuarios/as as estratexias e ferramentas 

necesarias para adquirir os contidos necesarios para superar as probas en 
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cada unha das Competencias clave. A superación destas probas ofrécelles a 

oportunidade de poder acceder a unha maior oferta formativa e abrirse 

paso posteriormente ao mercado laboral, favorecendo a súa inclusión e 

participación activa na sociedade.  

O grupo estivo formado desde o mes de xaneiro ata o mes de maio por 6 

usuarios/as, subdivididos en 3 grupos, dous de mañá e un de tarde, en 

sesións semanais de 3 horas de duración. O resultado das probas realizadas 

a finais do mes de maio foi moi satisfactorio, todos superaron as probas ás 

que se presentaron: Matemáticas, Lingua Castelá e Lingua Estranxeira 

(Inglés).  

Desde o mes de setembro formouse un novo grupo formado por 5 

usuarios/as, subdividido tamén en dous grupos de mañá e un de tarde, 

para preparar as competencias de Matemáticas, Lingua Galega e Lingua 

Estranxeira (Inglés), ás que se presentarán na próxima convocatoria de 

2017. 

 

� Preparación de oposicións. 

Durante este ano 2016, 5 usuarios/as, 4 mulleres e 1 home, estiveron 

preparándose para presentarse a dúas convocatorias de oposicións 

específicas para persoas con discapacidade intelectual, unha estatal e outra 

autonómica. 

As sesións de formación de oposicións realizáronse os luns, martes e 

mércores cunha duración dunha hora cada unha. Durante as mesmas 

traballouse o contido teórico a fondo, sempre combinando sesións teóricas e 

prácticas, e realizando probas para ir avaliando o avance conseguido. 

Destacar que na convocatoria do Estado, na que o exame se realizou a 

principios do mes de xuño, dos 4 usuarios/as que se presentaron aprobaron 

todos. 

 

� FORMACIÓN EXTERNA E PRÁCTICAS FORMATIVAS. 

Como paso previo á incorporación ao mercado laboral, na Asociación 

recoméndase a realización de formación externa en distintos perfís 

profesionais segundo os gustos/capacidades dos usuarios/as.  
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Ao longo deste ano 3 usuarios/as, 1 muller e 2 homes, realizaron 

formación externa, ben sexa mediante cursos  AFD ou en PIE, tras os cales 

dous deles realizaron prácticas formativas nas seguintes empresas: 

Curso AFD EMPRESA 

Actividades Auxiliares en viveiros e 

xardíns e centros de xardinería 
Piensos Senra 

Operacións de gravación e tratamento de 

datos e documentos 
Fincas J. Novoa 

Durante a realización destes cursos e prácticas formativas levouse a cabo 

un seguimento dos mesmos dende a Asociación. 

 

 

 

2.5.2.PROGRAMA DE EMPREGO CON APOIO. 

O  obxectivo principal deste programa foi desde a súa implantación, a 

inserción en empresa ordinaria da persoa con síndrome de Down ou 

discapacidade intelectual, contando para iso, tanto empresa como usuario/a 

cos apoios necesarios a través das actuacións do preparador laboral.  

Neste ano os/as usuarios/as directos foron: 

 

 

Como en anos anteriores, os usuarios son de diferentes puntos: Lugo, 

Becerreá, Monforte de Lemos, Sarria, Agolada (Pontevedra) e Castropol 

(Asturias). 

As actuacións leváronas a cabo a técnico responsable de área e dúas 

preparadoras laborais. 

 

As actuacións realizadas durante o ano foron as seguintes: 

14 persoas (6 mulleres e 8 homes)    

 entre os 25 e os 50 anos 



 
                                                                                                            MEMORIA ACTIVIDADES 2016                                                 
 
 
                                                                                                                                                      

                                                                                                          ASOCIACIÓN DOWN LUGO                                                                                                              47

� Prospección. 

O principal obxectivo do labor de prospección é, ademais de sensibilizar, 

conseguir que novas empresas colaboren coa Asociación. Ao longo do 2016 

mantívose contacto cun total de 47 empresas, sendo 35 delas novas.  

En total, 12 diferentes empresas colaboraron connosco, ben a través de 

prácticas ou de contratación, estas foron: Gadis, Colexio Marista A 

Inmaculada, Decathlon, Concello de Agolada, AMS-Lab, BBVA, USC, Feu 

Vert, Calzados Merkal, Carrefour, Centro Educativo Galén e Burger King. 

Cabe destacar que se conseguiu asinar convenio de colaboración con 5 

novas empresas. 

� Inserción Socio-Laboral. 

Prácticas laborais. 

Durante este ano 8 usuarios/as, 4 mulleres e 4 homes realizaron  un total 

de 11 prácticas laborais: 

� 5 persoas realizaron prácticas como auxiliares de administración no 

BBVA durante  períodos que abarcaron un mes ou mes e medio cada 

un. 

� 2 persoas realizaron prácticas como auxiliar de servizo na USC- 

Campus de Lugo durante períodos dun mes e dous meses. 

� 1 persoa realizou prácticas durante un mes en Burger King como 

auxiliar de cociña/salga. 

� 1 persoa realizou prácticas como auxiliar de reposición durante dous 

meses en Carrefour. 

� 1 persoa realizou prácticas en Calzados Merkal como auxiliar de 

reposición durante un mes. 

� 1 persoa realizou prácticas como axudante de cociña/salga en Centro 

Educativo Galén durante tres meses. 

Contratacións. 

Ao longo do ano 2016, 7 usuarios/as, 3 mulleres e 4 homes, tiveron un 

contrato de traballo: 

� 1 usuaria mantén o seu contrato fixo descontinuo como axudante de 

comedor no Colexio Marista A Inmaculada, desde o ano 2009. 
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� 1 usuaria mantén o seu contrato indefinido como auxiliar de servizo 

en AMS-Lab, asinado no 2014. 

� 1 usuaria continúa traballando en Decathlon coa transformación en 

indefinido do seu contrato.  

� 1 usuario asina un contrato temporal como peón de obras no Concello 

de Agolada, cunha duración de 4 meses a xornada comleta, desde o 

mes de agosto ata novembro. 

� 1 usuario asina unha prórroga de traballo en Gadis por outros doce 

meses. 

� 2 usuarios conseguen o seu primeiro posto de traballo, un deles en 

Gadis e outro en Feu Vert, ambos cun contrato de 12 meses. 

 

No seguinte gráfico podemos ver de forma máis visual a porcentaxe de 

usuarios e usuarias que ao longo do ano estiveron activos a través de 

cursos, prácticas laborais ou contratos de traballo durante este 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

� Desenvolvemento de traballo en Rede e accións de sensibilización. 

Continúase co traballo en conxunto con outros técnicos de emprego de Lugo 

a través da Rede TIL, como forma de intercambio de información. 

Nos medios de comunicación houbo moita presenza de ECA neste 2016, 

saímos no Progreso, La Voz de Galicia, V Televisión, TVG e na Facebook de 

Down Galicia, a través de entrevistas os usuarios ou a técnicos da 

Asociación. 

 

 

54%

46% USUARIOS/AS ACTIVOS
(Prácticas o contratos)

USUARIOS/AS
INACTIVOS
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2.6. ÁREA COMPLEMENTARIA. 

2.6.1.PROGRAMA DE ATENCIÓN PEDAGÓXICA (NOVAS 

TECNOLOXÍAS). 

Desde o punto de vista educativo, a informática posibilita que o/a usuario/a 

coñeza o uso de sistemas sinxelos de tratamento da información, creando 

pautas e hábitos de utilización que permiten transferir o apreso a moitas 

das tarefas da súa vida diaria, tanto a nivel escolar (constatouse que o uso 

da tecnoloxía mellora procesos cognitivos como a atención, a velocidade de 

comprensión e de aprendizaxe, así como a discriminación visual nas persoas 

con síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais), laboral 

(favorecendo a integración de persoas con discapacidade intelectual no 

mundo laboral), como social (facilitando as relacións con outras persoas a 

través das redes sociais, utilizando Internet como vehículo de expresión e 

comunicación). 

O número total de participantes en este programa foi de: 

 

 

 

 

Os participantes, en función da idade e da súa dispoñibilidade horaria, 

divídense en 6 grupos e unha sesión individual. Asisten en sesións de 

mañá os luns e os mércores, e en sesións de tarde, os luns, os mércores e 

os xoves. 

 

O obxectivo xeral do Programa é dotar aos usuarios dos coñecementos 

necesarios para o uso adecuado de ferramentas dixitais e a realización de 

tarefas, favorecendo a súa integración social, educativa e laboral e/ou a 

continuidade na súa formación en función de cada caso. 

Entre as actividades realizadas ao longo do ano destacan: 

� Exercicios básicos de recoñecemento das partes do ordenador, iPad 

e/ou pizarra dixital, aceso/apagado e acceso á sesión. 

� Prácticas do manexo do rato e das operacións básicas con ventás.  

24 persoas (11 mulleres e 13 homes) entre 

os 9 e os 49 anos 
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� Recoñecemento e utilización de diferentes programas: Paint, Word, 

PowerPoint e Excel.  

� Creación de cartafois para a organización de arquivos. 

� Realización de actividades en Internet como exercicios de 

mecanografía online, procura de información en diferentes fontes 

(enciclopedias electrónicas, prensa online, páxinas web) e o uso do 

correo electrónico e das redes sociais. 

� Xogos e exercicios en soportes dixitais como CD e DVD. 

� Realización de exercicios e xogos a través de diferentes aplicacións 

no iPad. 

Dado que a maioría dos grupos eran moi heteroxéneos as actividades 

deseñáronse, case na súa totalidade, de forma individual para adaptarse ás 

necesidades de cada usuario. 

 

O programa estivo coordinado por unha técnico da Asociación. 

 
 

2.6.2. PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOMOTRIZ (TEATRO). 

Este Programa concíbese como parte fundamental da formación integral das 

persoas con síndrome de Down e discapacidade intelectual. 

Destacando entre os obxectivos expostos os seguintes: 

� Desenvolver a capacidade comunicativa do corpo, do xesto, das 

mans... 

� Expresar e transmitir sentimentos e emocións. 

� Elevar a autoestima e a autoconfianza. 

� Fomentar hábitos de conduta que potencien a sociabilización, tolerancia 

e cooperación entre compañeiros e compañeiras. 

 

O grupo de teatro de DOWN LUGO foi creado  en decembro de 2004, e no 

ano 2016 estivo formado por: 

 

 

 

 

21 persoas (13 mulleres e 8 homes)       

entre os 15 e os 56 anos 
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Está dirixido por unha directora teatral, que conta co apoio dun alumno/ do 

grupo teatral Palimoquiños,  desenvolvéndose as sesións de traballo no local 

da Asociación os venres de 17:00 a 20:00h. 

 

Ademais do Taller semanal de Voz e Corpo, entre as actividades realizadas 

este ano podemos destacar as seguintes: 

� Día 5 de febreiro, con motivo da celebración do Entroido na nosa 

cidade, actuación dentro da programación do Concello de Lugo co 

espectáculo “No Entroido permítese bailar...” consistente nunha 

flasmob do tema “Tú te me dejas querer”. Actuación conxunta con 

voluntarios de ASTELU, Os Palimoquiños e alumnas da Escola 

Espazo Artístico 10. 

� Visita e charla aberta dentro do Festival Internacional de Teatro 

Universitario da USC. Participación en ensaios abertos das 

compañías, participación e observación da técnica de teatro. 

� Participación no Encontro Caixa Escena 2016 onde este grupo de 

actores puido intercambiar experiencias durante un fin de semana 

teatral na cidade de Santiago con outros grupos de alumnado de 

Institutos de Galicia (26-28 abril). 

� Participación no  Proxecto Lingua Viva co espectáculo Seremos o 

que o pobo queira ser, xunto con Palimoco Teatro. Recorrido pola 

biografía de Manuel María e a súa obra (17 de maio). 

� Participación no Proxecto teatral para afeccionados Buxiganga 2016 

da Área de Cultura da Deputación de Lugo. Fixéronse 

representacións de Conto de Nadal de Charles Dickens en Meira (2 

de xullo), Louseiro- Sarria (18 de setembro) e Viveiro (1 de 

outubro). 

� Estreo da obra “Arredor dunha mesa padiola” no Círculo das Artes 

de Lugo o día 20 de marzo coincidindo co Día Internacional do 

síndrome de Down, para a conmemoración do XX Aniversario de 

Down Lugo.  

� Inicio de ensaios para a adaptación da obra “Soño dunha noite de 

verán” de William Shakespeare. 
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2.6.3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OCIO E TEMPO LIBRE/ 

ATENCIÓN PSICOMOTRIZ (TALLERES) 

Este Programa ten como obxectivo xeral promover a adquisición de novos 

coñecementos, actitudes e capacidades sobre temas e contidos concretos 

fomentando a participación dos/as usuarios/as e a aprendizaxe. 

 

Durante este ano contaron cun total de: 

 

 

 

 

Foron desenvolvidos por tres técnicos de formación, unha logopeda e dúas 

persoas voluntarias, unha delas musicoterapeuta e outra fotógrafa. 

 

Ao longo do ano 2016 leváronse a cabo os seguintes talleres: 

 

2.6.3.1 CLUB DE LECTURA FÁCIL 

Co Club de Lectura Fácil desenvólvese o interese pola lectura que é unha 

das actividades máis importantes e útiles que realizamos ao longo da nosa 

vida. A través dela podemos adquirir diferentes coñecementos, así como 

desenvolver a nosa creatividade e imaxinación. Esta práctica acércanos ao 

mundo que nos rodea e aos demais, favorecendo, ao mesmo tempo, 

capacidades como a atención, a concentración ou a comprensión. 

 

O obxectivo xeral deste Taller é acercar aos nosos/as usuarios/as á 

lectura, motivándoos a ler dunha forma moito máis lúdica e participativa 

gozando e compartindo esa experiencia cos demais.  

 

O número total de participantes foi de: 

 

 

 

 

As sesións leváronse a cabo os xoves, de 16  a 17 h.  

18 persoas (12 mulleres e 6 homes)       

entre os 7 e os 56 anos 

6 persoas (4 mulleres e 2 homes) 

  entre os 19 e os 31 anos 
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Os libros traballados durante este ano foron Peter Pan (adaptación en 

lectura fácil de David Fernández) e La vuelta al mundo en 80 días 

(adaptación en lectura fácil de Eugenio Salvador). 

Os libros foron escollidos polos participantes do Club en función dos seus 

gustos e preferencias, e traballouse de forma amena en cada un deles a 

través de distintas actividades. En cada sesión recapitulábase a sesión 

anterior mediante exercicios de role-playing, explicacións orais, realización 

de esquemas ou preguntas guía. Durante as sesións cada lector debía ler o 

paragrafo que lle correspondía, e, trala lectura facíanse repasos e se 

extraían as ideas principais. Levamos tamén un rexistro de todo o 

vocabulario e expresións que os participantes descoñecían. Ao finalizar cada 

capítulo realizábamos preguntas de comprensión de forma oral e escrita 

para asegurar que estaba ben entendida a trama do mesmo. Ao rematar de 

ler o libro de Peter Pan visualizouse a súa película. 

Sinalar que se realizaron adaptacións para os usuarios e usuarias que o 

necesitaron para facilitar a comprensión dos textos.  

 

2.6.3.2. TALLER DE PINTURA  E MANUALIDADES. 

A pintura é un magnífico vehículo de expresión e comunicación. Permite 

desenvolver a imaxinación e a creatividade, ao tempo que fomenta a 

relaxación e concentración, potencia a autonomía e aumenta a autoestima. 

Neste Taller empregouse unha linguaxe que permite expresarse a través da 

utilización de materiais e técnicas plásticas diversas. 

O obxectivo xeral da actividade é promover o desenvolvemento da 

expresión persoal por medio da linguaxe plástica, do debuxo e a pintura.  

 

O número total de participantes foi de: 

 

 

 

 

Este grupo de participantes estivo formado por 2 usuarias do grupo de 

Envellecemento Activo máis outra usuaria. 

3 mulleres 

  entre os 39 e os 56 anos 
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As sesións leváronse a cabo os luns de 16 a 18 horas e os xoves de 18 a 19 

horas. 

Durante este ano realizáronse as seguintes actividades: 

� Debuxo e pintura libre con lapis de cores, ceras e témperas. 

� Debuxo e pintura guiado con ceras e témperas. 

� Experimentación coa mestura das cores primarias con témperas. 

� Experimentación con diferentes técnicas plásticas (estampado con 

tapóns de cortiza, elaboración de pasta de papel, modelado e 

decoración). 

� Elaboración dun álbum Scrapbook. As participantes personalizaron 

un álbum de recordos sobre as súas vivencias nas distintas 

actividades que realizan na Asociación. 

� Manualidades con diversos materiais, na súa maioría reciclados 

(paus de xeado, cartón, lá, palliñas, algodón, cápsulas de café, café 

usado, chapas de refrescos, pinzas, papel de periódico, botes de 

cristal, plastilina...). As manualidades realizadas durante este ano 

foron: lapiseiros, marcos para fotos e debuxos, flores de primavera, 

falso mini xardín, móbil colgante, árbore de outono, grilanda de 

magosto, gorros para castañas, cesto de papel e collage- árbore de 

Nadal. 

 

 

2.6.3.3 TALLER DE MUSICOTERAPIA. 

A musicoterapia é a utilización da música e os seus elementos (son, ritmo, 

melodía e harmonía) por un musicoterapeuta cualificado, cun paciente ou 

grupo, no proceso deseñado para facilitar e promover comunicación, 

relación, aprendizaxe, mobilización, expresión, organización e outros 

obxectivos terapéuticos relevantes, co fin de lograr cambios e satisfacer 

necesidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. 

 

No deseño deste Taller de Musicoterapia establecéronse como obxectivos 

principais de carácter xeral: 

- Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias. 
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- Fomentar o uso da música como un canal de comunicación e 

expresión. 

 

Dende o mes de outubro de 2016 realizouse este taller de 135 minutos de 

duración total con dous grupos diferentes: un grupo de adultos e un infantil 

que se dividiu en dous para responder mellor ás características e 

necesidades dos participantes. 

 

No grupo de adultos os participantes foron: 

 

 

 

O grupo infantil contou con: 

 

 

 

No caso deste grupo, levouse a cabo unha sesión individual cunha das 

participantes e outra en pequeno grupo cos outros dous nenos.  

 

No grupo dos adultos realizáronse as seguintes actividades: 

� Canción de benvida para brindar estrutura e aportar seguridade ás 

usuarias. 

� Musicograma para traballar ritmos de forma guiada seguindo 

patróns rítmicos e mellorar a psicomotricidade fina. 

� Uso do corpo como medio de expresión mediante o baile de forma 

individual e colectiva. 

� Aprendizaxe de cancións sinxelas para estimular o uso da voz como 

medio de expresión. 

� Realización de coreografías sinxelas de forma grupal. 

� Secuenciación musical con movemento para favorecer a atención, o 

movemento e a participación. 

� Libre improvisación instrumental e vogal para favorecer a expresión 

propia e a creatividade. 

 

8 mulleres 

  entre os 33  e os 56 anos 

3 persoas (2 nenas e 1 neno) 

  entre os 7 e os 10 anos 
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No grupo infantil realizáronse as seguintes actividades: 

� Canción de benvida para tomar conciencia do comezo da sesión e 

brindar un espazo de expresión individual. 

� Composición de cancións para fomentar o vínculo grupal, a 

capacidade de atención, a creatividade e a linguaxe. 

� Aprendizaxe de cancións infantís sinxelas, en moitas ocasións 

acompañadas de coreografías. 

� Secuenciación musical con movemento para favorecer a 

coordinación, o vínculo grupal e reforzar conceptos relacionados coa 

orientación no espazo. 

� Improvisación libre e dirixida de forma individual para fomentar a 

creatividade e grupal para estimular o traballo en equipo. 

 

 

2.6.3.4. TALLER DE FOTOGRAFÍA. 

A fotografía está considerada unha arte. Coma tal permite expresar 

emocións, sentimentos e pensamentos. As persoas participantes neste 

obradoiro aprenden por unha banda aspectos técnicos e estéticos desta 

disciplina, o cal  lles axuda a fortalecer a súa capacidade de observación, 

lles permite expresarse dende un punto de vista propio, desenvolven a súa 

creatividade e sensibilidade... Por outra parte, emprégase a fotografía coma 

unha ferramenta de sensibilización, que permite que estas persoas mostren 

o seu traballo dun xeito normalizado e integrado.  

 

O obxectivo xeral do taller é promover novos espazos de relación e de 

formación entre persoas con discapacidade intelectual en xeral, e con 

síndrome de Down en particular, neste caso centrando a súa aprendizaxe no 

mundo da fotografía.  

 

O número total de participantes foi de: 

 

 

 

 

7 persoas (4 mulleres e 3 homes) 

  entre os 20 e os 32 anos 
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As sesións formativas lévanse a cabo os venres en horario de 10:30 a 12h. 

Ademais das sesións na aula, o grupo tamén sae a facer actividades 

prácticas fóra da Asociación. Por exemplo fixéronse saídas pola Muralla, 

polo paseo do Río Rato, polos exteriores do Museo Interactivo da Historia de 

Lugo... Tamén realizaron unha viaxe a cidade de A Coruña para poñer en 

práctica os coñecementos adquiridos aproveitando as diferentes contornas 

que nos ofrece esa cidade (paisaxe urbano e paisaxe natural marítimo).  

 

 

2.7. SERVIZOS PRESTADOS EN RÉXIME DE 
CONCERTO COA XUNTA DE GALICIA- CONSELLERÍA 
DE POLÍTICA SOCIAL. 
 
DOWN LUGO conta dende febreiro de 2016 cun contrato para a xestión, en 

réxime de concerto coa Xunta de Galicia- Consellería de Política, dos 

servizos de prevención das situacións de dependencia e promoción da 

autonomía persoal para persoas con discapacidade intelectual no municipio 

de Lugo (EXPEDIENTE: PA 72/2015 Lote 3). 

 

Os tres servizos licitados son: 

� 1010505 Logopedia. 

� 1010805 Adestramento de habilidades persoais e sociais. 

� 1010901 Formación Prelaboral. 

 

A descrición detallada dos obxectivos destes servizos e das actividades 

realizadas para conseguilos explicáronse en apartados anteriores. Así 

mesmo, a avaliación dos resultados obtidos especifícase no seguinte 

apartado. 

O número de adxudicatarios aos que se prestaron estes servizos públicos 

durante o 2016 foi de 2, por un total de 359,58 horas, como se pode ver 

especificado no seguinte cadro: 
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 CONTRATO EXECUCIÓN SERVIZO LICITADO 

SERVIZOS PROMOCIÓN AUTONOMÍA 

PERSOAL LICITADOS 

Nº MÁXIMO DE 

HORAS LICITADAS 

ANO 2016 

Nº HORAS ANUAIS 

EXECUTADAS/ 

PRESTADAS NO 2016 

Nº PERSOAS 

ATENDIDAS NO 

2016 

LOGOPEDIA 100 100 1 

ADESTRAMENTO DE HABILIDADES 

PERSOAIS E SOCIAIS 
145 118,50 1 

FORMACIÓN PRELABORAL 300 141,08 1 

TOTAL 545 359,58 2* 

*O número de persoas atendidas foi de 2, xa que un dos usuarios recibiu dous dos 
servizos. 

 

Na prestación de servizos ás persoas atendidas vinculadas a este concerto, 

contémplase a maiores unha bolsa de horas de carácter gratuíto ofertada 

como melloras ás prestacións obxecto de licitación, que abarca os 3 servizos 

seguintes: 

� 01010101 Valoración, seguimento, avaliación e coordinación. 

� 01010102 Información, orientación e formación de familiares. 

� 01010510 Atención psicolóxica. 

 

 

 

2.8. VALORACIÓN  
A valoración dos programas que desenvolvemos ao longo deste ano 2016 é 

moi satisfactoria. As distintas actividades realizadas facilitaron aos 

usuarios/as a adquisición de novas habilidades e a consolidación doutras xa 

aprendidas, todas elas de gran utilidade para a súa vida diaria e para 

alcanzar o máximo nivel de autonomía posible. Demostraron un nivel de 

aprendizaxe adecuado e o seu  esforzo e motivación foron constantes 

durante todo o ano en cada un dos programas e actividades nos que 

participaron. 

Segundo a medición de indicadores que realizamos ao finalizar cada curso, 

todos os nosos usuarios/as avanzan nalgún dos obxectivos individuais que 

se propoñen nos distintos programas.  
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En canto ao nivel de satisfacción  dos usuarios e usuarias cos distintos 

Programas constátase un nivel de satisfacción moi alto (puntuacións entre 

88,90% e 100%) como reflicten as enquisas de satisfacción cubertas por 

eles mesmos.  

Así mesmo, podemos sinalar o mantemento durante este ano 2016 dun alto 

grao de satisfacción por parte das familias (índice global de 4.75 sobre un 

total de 5), empresas (4,78 sobre un total de 5) e centros educativos 

(índice global de 4.78 sobre un total de 5). 

Estes resultados motívannos a seguir traballando na mesma liña e a 

esforzarnos para mellorar en cada unha das actividades desenvolvidas.  

 

 

 

3. MEDIOS MATERIAIS. 
Todos os medios cos que conta a Asociación DOWN LUGO empréganse no 

desenvolvemento da súa actividade. 

 

3.1.   BENS INMOBLES E BENS MOBLES.  

Ao longo do pasado 2016, continuouse co acondicionamento da vivenda da 

Asociación, adquirindo para a mesma roupa de cama e manteis.   

Por outra parte, o mobiliario do noso local viuse ampliado coa adquisición 

dunha cadeira de oficina. 

 

3.2. ADQUISICIÓN DE MATERIAL. 

Durante 2016 continuouse adquirindo material bibliográfico, escolar e 

deportivo. Ao tempo que, se mantiveron  as subscricións  a diversas 

revistas especializadas en SD e a un diario local. 

Este material está na Asociación a disposición das familias ás cales se lles 

informa periodicamente das novidades, así como de calquera profesional 

e/ou estudante interesado que acuda á Asociación demandando información 

sobre o tema.  
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4. DATOS ECONÓMICOS. 
4.1. BALANCE ECONÓMICO. 
GASTOS:                                                                               281.791,28                                   

1. Gastos de Persoal                                                                        202.216,89  

1.1.- Soldos e salarios                                                                     152.384,42  
1.2.- Cargas sociais                                                                             48.391,74  
1.3.- Indemnizacións                                                                            1.440,73  
2. Gastos Explotación                                                                        49.636,50  

3. Dotacións para Amortizacións de Inmobilizado                          29.937,89 
 
*EXCEDENTE DO EXERCICIO (Aforro)                                              45.597,63  

62%15%

9%

14%

DESGLOSE DE GASTOS

Gastos de Personal Gastos Explotación

Amortizaciones Ahorro

 
 
INGRESOS:                                                                           327.388,91  

1. Ingresos Sociais                                                                          325.417,23  

1.1.- Cotas de afiliados                                                                         14.115,00  
1.2.- Cotas de usuarios e prestación de servizos                                   102.529,66  
1.3.- Ventas mercadorías produción propia                                                 342,16   
1.4.- Subvenciones oficiais                                                                  177.814,73  
1.5.- Doazóns e outros ingresos                                                            32.587,36 
 

 
 * Aínda que non é rexistrable no noso  balance contable sinalar que, a Federación   Down 
Galicia no presente exercicio realizou unha achega de persoal para a execución dos servizos 
a DOWN LUGO que supuxo uns custes de 73.435,10 € 
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4.2. RECURSOS ECONÓMICOS. 

4.2.1. SUBVENCIÓNS OFICIAIS (Públicas) 

No cadro que se presenta a continuación recóllense as entidades públicas 

que nos concederon algún tipo de axuda, o importe das mesmas imputable 

ao exercicio e a área/programa ao cal destínase dita axuda: 

 

ENTIDADE 
SUBVENCIONADORA 

IMPORTE 
SUBVENCIONADO 

 
PROGRAMA 

RECIBIDAS a través da  FEDERACIÓN 
DOWN GALICIA  

- MINISTERIO DE SANIDADE, 
POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE 
(Convocatoria IRPF). 
 

- XUNTA DE GALICIA. Consellería 
de Política Social. 

 
 

15.419,16 € 
 
 
 

3.619,55 € 

 
 

Atención a familias 
Emprego con Apoio 

Autonomía 
 

Curso preparación oposicións 

XUNTA DE GALICIA – Consellería de 
Economía, Emprego e Industria.  
 
-  Secretaría Xeral de Emprego 
     Subv. Desempregados 2015-16 
 
-  Secretaría Xeral de Emprego 
     Subv. Desempregados 2016-17 
 
-  Subv. Garantía Xuvenil 2016-17 
 
-  Secretaría Xeral de Emprego 
 

 
 
 
 

51.223,56 € 
 

 
302,10 € 

 
5.788,49 € 

 
3.470,00 € 

 
 
 

Servizo para a promoción da 
Autonomía Persoal e Social  

 
Servizo para a promoción da 
Autonomía Persoal e Social 

 
Implantación da Aplicación de 
Xestión Integral MNProgram  

Emprego con Apoio 

XUNTA DE GALICIA  
Vicepresidencia e C. de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza.  
-  Secretaría Xeral de Igualdade 

 
 

 
29.528,10 € 

 

 
Fortalecemento de capacidades 
persoais e sociais das mulleres 

do colectivo Down 
 

XUNTA DE GALICIA  
Consellería de Política Social. 
-  Servizo de Inclusión 
 
-  Xuventude 
 
-  D. Xeral Xuventude, Participación e  
   Voluntariado 

 
14.067,54 € 
4.063,50 € 

 
5.000,00 € 

 
4.190,00 € 

 
 

1.803,77 € 
 

 
Serv. Inclusión Social e Laboral 
Competencias Clave – Nivel 2 

 
Ocio e Tempo Libre 

 
Adestramento en habilidades 
complementarias ao posto de 

traballo 
Taller de fotografía 

 
DEPUTACIÓN DE LUGO 
- Área Cultura, PHA, Artesanía e Deseño 
- Servizo de Benestar  
 

 
1.875,00 € 
12.000,00 € 

 

 
Teatro / Viaxe cultural 
Vivenda Comunitaria 

 
CONCELLO DE LUGO  
Convenio colaboración 

 
5.000,00 €  

 
Autonomía Persoal e Social 
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4.2.2. DOAZÓNS E LEGADOS (Privadas)  

No cadro que se presenta a continuación recóllense as axudas privadas 

(Doazóns e legados afectas á actividade propia da entidade) imputadas no 

resultado 2016, o seu importe e destino: 

 

 
 
 

4.2.3. SERVIZOS PRESTADOS EN RÉXIME DE CONCERTO COA XUNTA 

DE GALICIA- CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. 

No cadro que se presenta a continuación recóllese o importe máximo anual 

para os 3 servizos licitados, así como a súa execución: 

 
 CONTRATO EXECUCIÓN SERVIZO LICITADO 

SERVICIOS PROMOCIÓN AUTONOMÍA 

PERSOAL LICITADOS 

IMPORTE MÁXIMO 

LICITADO ANO 

2016 

IMPORTES ANUAIS 

EXECUTADOS/ 

PRESTADOS NO 2016 

Nº HORAS ANUAIS 

EXECUTADAS/ 

PRESTADAS NO 

2016 

LOGOPEDIA 2.325,00 2.325,00 100 

ADESTRAMENTO DE HABILIDADES 

PERSOAIS E SOCIAIS 
3.155,20 2.578,56 118,50 

FORMACIÓN PRELABORAL 9.048,00 4.254,97 141,08 

TOTAL 14.528,20 9.158,53 359,58 

 
 
 
 

ENTIDADE  
SUBVENCIONADORA 

IMPORTE 
SUBVENCIONADO 

PROGRAMA 

RECIBIDAS a través da FEDERACIÓN DOWN 
GALICIA 
 
* F. MAPFRE 
* F. REPSOL 
* Grupo CIMD 

 
 
 

300,00 € 
715,20 € 

2.026,39 € 

 
 
 

Programa ECA 
Apoio á Inclusión Escolar 
Apoio á Inclusión Escolar 

 
DIRECTAS A DOWN LUGO 
 
* Fundación ALCOA. 
* Sergal, S.L. 
* Outros. 

 
 

7.895,59 € 
600,00 € 

13.399,00 € 
 

 
 

Ocio e Tempo libre 
Mantemento e Programas 
Mantemento e Programas 
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5. AGRADECEMENTOS. 
Este ano colaboraron con nós as seguintes institucións públicas e empresas 

privadas: ¡MOITAS GRAZAS A TODOS/AS!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MARISTAS 
LUGO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN DOWN LUGO 
 Miguel de Cervantes, 34, baixo 

27003 Lugo 
 

Tfnos.: 982 240 921 / 629 652 619 
Fax.: 982 240 921 

E-mail: downlugo@downlugo.org 
http://www.downlugo.org 
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