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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). 

� Dirección: Miguel de Cervantes, 34, baixo – CP 27003 Lugo 

� Teléfono e fax: 982 240 921 

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

Asociacións. Inscrita por resolución de 15/01/1996. 

� 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, substituíndo 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 01 de abril de 2017 é a seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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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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 TÉCNICO 

Os medios persoais cos que contou DOWN LUGO durante 2017 para 

desenvolver os seus obxectivos estatutarios foron 10 técnicos, 7 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 e Lingua estranxeira, 1 

logopeda e 4 educadores sociais.  

Ao mesmo tempo, 3 técnicos da Federación Down Galicia desempeñaron o 

total da súa xornada en DOWN LUGO (logopeda, prospectora laboral e 

unidade de apoio) e 1 orientadora laboral acude a nosa entidade 2 días á 

semana. 

Completaron o persoal 1 directora teatral e 1 musicoterapeuta con 

unha dedicación semanal de 4 horas cada unha. 

 

Ademais contamos con 17 voluntarios/as e 7 persoas que realizaron 

prácticas formativas ao longo do ano. 

 

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

son unha das actuacións necesarias para propiciar e garantir a mellora 

continua. Ao longo de todo o ano 2017 os profesionais da Asociación 

asistiron a un total de 14 accións formativas (Curso sobre boas prácticas en 

xestión de persoas, Formación en Protección de datos de carácter persoal: 

LOPD, Curso sobre Comunicación e optimización de recursos audiovisuais, 

Curso sobre Técnicas de redacción en Lectura Fácil para textos informativos 

e narrativos, Boas Prácticas en administración: mellora do sistema de cotas, 

Nova Norma ISO 9001:2015, Integración da aplicación MNProgram, etc.) 

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

Plan de Formación continua anual. 
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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. 

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 2017 con: 48 socios numerarios e 

máis de 480 colaboradores. 

 

1.6. USUARIOS 

Os usuarios directos de DOWN LUGO no ano 2017 serían 62 familias en 

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

maioría con SD, de idades comprendidas entre  4 anos e os 61 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 2017: 
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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  2 0 2  1 0 1 3 

de 19 a 25 anos  9 2 11  7 2 9 20 

de 26 a 30 anos  2 4 6 5 1 6 12 

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

de 56 a 65 anos  0 1 1  2 0 2 3 

TOTAL 22 9 31 26 5 31 62 

 
 
 
Detalle gráfico da súa distribución segundo os diferentes criterios:     
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DISTRIBUCIÓN XEOGRÁFICA  
USUARIOS 

ANO 2017 

Lugo (cidade) 35 
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 62 

 

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 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

Atención 
Temperá  

Inclusión 
educativa  

Formación 
e Emprego  

Vida Adulta e Independente  

Área Complementaria e Área Transversal  
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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 52 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 
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2.1.1. PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS 

 
Obxectivo Servizo polivalente, que ten como obxectivo mellorar a calidade de 

vida das persoas con SD e a das súas familias. Para iso intervense 
no núcleo familiar considerado como principal axente socializador. 

Este servizo desenvolve a súa acción nas seguintes actuacións: 

� Apoio, asesoría, información e formación a pais e a 
familiares de persoas con síndrome de Down. 

- Servizo de orientación e apoio individualizado 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 e rapazas durante o traballo 
coas súas familias. 

- Acollida en momento “Primeira noticia”. 

- Reunións e encontros familiares. 

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

� Intervención directa en situacións de crisis na familia. 

Actividades � 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. 

� Proxección do documental musical de Iñaki Alforja, Motxila 
21 no Salón de Actos da Deputación o día 1 de abril 
coincidindo coa Asemblea Xeral de Socios. Asisten 35 
persoas, moi boa acollida dos asistentes. 

� Convivencia familiar nun entorno natural.  

O domingo 23 de xullo levamos a cabo en Viveiro, no 
parque municipal Pernas Peón, a nosa tradicional 
convivencia familiar. A organización correu a cargo das 
familias da Asociación, actuando de anfitrións as familias 
procedentes da zona. 

� Participación no Encontro de Persoas con síndrome de Down 
e/ou discapacidade intelectual, familias e profesionais 
organizado por Down Galicia e celebrado o sábado 21 de 
outubro en Santiago de Compostela. 

Dende Lugo desprazáronse en autobús un grupo de 56 
persoas que participaron nas distintas conferencias, mesas 
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de experiencias e actividades lúdicas que se levaron a cabo 
ao longo da xornada. 

� Festa do Magosto. 

Celebrada o martes 14 de novembro na Asociación contando 
un ano máis coa implicación de mozos e mozas, monitores e 
familias. Os mozos e mozas encargáronse da decoración e 
de realizar algunha sobremesa nos Talleres de Autonomía 
Doméstica. 

As familias aportaron diferentes produtos típicos destas 
datas. Ademais de degustar estes exquisitos produtos, ao 
longo da tarde compartíronse historias, baile e xogos. Desta 
festa desfrutaron tanto os mozos/as como os profesionais e 
voluntarios/as. 

� Xornada lúdico familiar de Nadal. 

A tradicional Festa de Nadal celebrouse o 17 de decembro 
no Hotel Méndez Núñez. Durante a tarde puidemos gozar da 
actuación do Mago Antonino e tivo lugar a visita de Papá 
Noel que repartiu regalos aos máis pequenos mentres que, 
os maiores se intercambiaron os seus obsequios a través do 
“Amigo Invisible”. Posteriormente pasouse á merenda para 
finalmente rematar a xornada cun animado baile. Todo un 
éxito, reunímonos máis de 128 persoas! 

� Un ano máis, familias pertencentes á Asociación DOWN 
LUGO acudiron en busca de información e asesoramento 
para os seus familiares con SD (adultos, especialmente) u 
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. 

Persoas 
destinatarias 

62 familias nas cales un dos seus membros presenta 
discapacidade intelectual, a  maioría SD con idades comprendidas 
entre os 4 e 61 anos. 13 viven en entorno rural. 

Perfil familias diverso: 40 con pai e nai, 13 monoparentais, 7 
formadas por membros diferentes (irmáns, avós e/ou tíos) e 1 
usuario sen familiar directo. 

Resultados 
conseguidos 

- Nº de entrevistas individuais realizadas: 219. 

- Intervencións en crisis, nº de actuacións realizadas con carácter 
urxente e/ou fora de horario habitual que requiren unha atención 
inmediata: 30. 

- Acollida a novos pais, nº de entrevistas: 7. 
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- Apoio familiar en situación de hospitalización/ atención sanitaria, 
nº actuacións: 6. 

- Nº de sesións grupos de familias: 3. 

- Nº de usuarios novos: 2. 

- Nº de usuarios que causaron baixa: 1. 

- Índice de satisfacción manifestada por familias: 4, 71 (sobre un 
total de 5). 

Recursos 
Humanos 

- 1 técnico da Asociación, psicóloga. 

 

2.1.2. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PERSONALES Y 
SOCIALES 

AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL 

Obxectivo Adquirir e desenvolver habilidades, destrezas sociais e os 
coñecementos básicos necesarios para desenvolverse con 
autonomía, potenciando a normalización e integración dentro da 
casa e da comunidade. 

Actividades As actividades realizadas nas sesións grupais foron: 

� Elaboración de fichas e representacións de situacións da 
vida diaria nas que se empregan os datos persoais e se 
conciencia da importancia do seu coñecemento e uso 
axeitado. 

� Análise e comprensión, tanto de información oral e escrita, 
como da que proporcionan. 

� Coñecemento e usos dos tipos de teléfonos: manexo, 
normas de emprego e responsabilidade, ensaios de 
diálogos, chamadas a recursos municipais, 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). 

� Realización de tarefas domésticas (limpeza de baños, 
varrer, fregar, limpar o po, aspirar, pasar o ferro, poñer a 
lavadora, colocar a roupa, sacar o lixo, revisar o correo...). 

� Realización de fichas e cuestionarios sobre tarefas, accións 
e habilidades instrumentais empregadas no día a día (euro, 
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reloxo, rutinas da vida diaria...). 

� Elaboración de listados (listas da compra, materiais, 
inventarios...) e compras posteriores en supermercados e 
tendas especializadas. 

Persoas 
destinatarias 

21 persoas (11 mulleres y 10 homes) con idades comprendidas 
entre os 17 e os 50 anos. 

Resultados 
conseguidos 

- Nº de sesións de aula realizadas: 54. 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido: 52,38%. 

- Grado de asistencia das persoas participantes: Alto. 

Recursos 
Humanos 

- 3 técnicos da Asociación. 

- 2 persoas voluntarias. 

PROGRAMA DE AUTONOMÍA DOMÉSTICA 

Obxectivo Adquirir as habilidades domésticas que faciliten a autonomía da 
persoa no ámbito do fogar. 

Actividades Leváronse a cabo sesións para dous grupos de persoas usuarias, 
nas que se realizaron as seguintes actividades: 

� Saídas ao supermercado a comprar os ingredientes 
necesarios para a realización das receitas. 

� Control dos gastos unha vez realizada a compra. 

� Elaboración de receitas sinxelas, que os/as participantes 
escolleron e realizaron nas súas casas previamente: sopas, 
pizzas, pastas, ensaladas… 

� Realización de tarefas domésticas básicas necesarias en 
cada sesión, así como tarefas máis específicas na 
elaboración de receitas como pelar, cortar, fritir, medir… e o 
acendido/apagado dos electrodomésticos. 

� Realización de exercicios de recoñecemento de tarefas 
domésticas, de produtos de limpeza, de utensilios de cociña 
e de electrodomésticos. 

Persoas 
destinatarias 

13 persoas (4 mulleres e 9 homes) con idades comprendidas entre 
os 17 e os 50 anos. 

Resultados 
conseguidos 

- Nº de sesións de aula realizadas: 77. 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido: 83,3%. 

- Grado de asistencia de las persoas participantes: Alto. 

Recursos 
Humanos 

- 2 técnicos da Asociación. 

- 1 persoa voluntaria. 
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2.1.3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OCIO E TEMPO LIBRE 

Obxectivo Contribuír ao desenvolvemento, mellora e satisfacción vital das 
persoas a través de coñecementos, actitudes, valores e 
habilidades relacionadas co ocio. 

Actividades Distinguimos 2 tipos de actividades: 

1. Saídas de Ocio: 

� Sesións de aula nas que as persoas participantes 
planificaron as saídas: horarios, transporte, cartos 
necesarios… 

� Sesións de aula nas que se traballou a resolución de 
conflitos. 

� Saídas ao cine do Centro Comercial As Termas, paseos polo 
centro da cidade, visitas a museos, participación en 
actividades na Casa da Xuventude, saídas pola noite a cenar 
e de pubs, picnics e xogos ao aire libre. 

� Celebración de diferentes festas: Carnaval, Arde Lucus, 
Magosto e San Froillán. 

� Participación no “Fundation Day” levado a cabo por 
Decathlon en favor do deporte inclusivo. 

� Participación no Bautizo de Mergullo na piscina municipal de 
Frigsa da man da Asociación Al Agua Sin Limitaciones. 

� Asistencia e participación en actividades deportivas: 
partidos Azkar Lugo, partidos de pádel… 

� Viaxe dun día a Monforte de Lemos. 

� Excursión de fin de curso de tres días de duración a 
Asturias. 

2. Deporte: 

� Alternouse a actividade de piscina con sesións de ximnasia e 
práctica de diferentes deportes e xogos predeportivos. 

� Apoios temporais a chicos/as para empregar recursos 
deportivos da súa contorna. 

Persoas 
destinatarias 

29 persoas (16 mulleres e 13 homes) con idades comprendidas 
entre os 17 e os 50 anos. 

Redes Formamos parte da Rede de Ocio Inclusivo de Galicia (ROIG) 
integrada por entidades que traballan pola inclusión das persoas 
con discapacidade intelectual. 
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Resultados 
conseguidos 

- Nº de sesións de aula realizadas: 71 

- Nº de saídas de ocio realizadas: 40. 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido: 52%. 

- Grado de asistencia das persoas participantes: Alto. 

- Nº de reunións da ROIG realizadas: 5. 

- Elaborada Guía de Resolución de Conflitos. 

Recursos 
Humanos 

- 4 técnicos da Asociación. 

- 1 persoa voluntaria. 

 

2.1.4. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN E DIVULGACIÓN 

Obxectivo 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 haxa 
neste campo.  

Ao longo do ano 2017 realizáronse un total de 40 actividades destinadas á 
sensibilización e divulgación. Entre outras, as seguintes: 

 ACTIVIDADES DE SENSIBLIZACIÓN 
� Medios de comunicación. 

Mantivéronse contactos cos medios de comunicación locais ao longo do ano 
coincidindo con noticias de interese e/ou a presentación das distintas actividades 
realizadas, contratacións, día do voluntariado, día internacional do síndrome de 
Down, etc. En total publicáronse ocho reportaxes en prensa e se realizaron seis 
intervencións en radio e TV sobre a entidade e a súa actividade. 

� Publicación da Memoria de actividades da Asociación do ano 2016. 

� Publicación dun Boletín de noticias/actividades da Asociación (Boletín DOWN 
LUGO, número 10). Boletín que pretende ser un canal de comunicación aberto a 
toda persoa e/ou entidade que queira participar, elaborado de forma conxunta 
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 da discapacidade. 

� 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 pór as capacidades dos 
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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. 
Este pasado 20 de xuño, un total de 6 traballadores de Carrefour, coa 
colaboración de 6 usuarios e 3 profesionais da Asociación limparon e pintaron os 
corredores e a cociña da vivenda da Asociación. 
Como sempre a colaboración foi, non só mediante o traballo voluntario dos seus 
empregados, senón tamén cedendo o material necesario para as tarefas de 
acondicionamento e traendo o necesario para desfrutar dunha merenda ao 
finalizar o traballo. Este momento de relax foi moi gratificante porque aparte de 
repoñer forzas, serviu para coñecernos un pouco máis e falarlles das actividades 
que facemos na Asociación e que os rapaces falasen das súas experiencias. 
Como recordo, todos os que participamos deixamos as nosas pegadas de cores 
en uns lenzos, un deles queda para decorar o piso e o outro vai para Carrefour. 
Un ano máis, moitas grazas Carrefour! 

� Conmemoración do 21 de marzo, Día Mundial do Síndrome de Down coa 
iluminación en cor azul, do edificio da Deputación e a zona da Mosquera da 
Muralla. 

� Participación no XIII Curso de Primavera CULTURALAB organizado pola USC, 
campus de Lugo. Colaboración consistente no deseño gráfico, de forma 
conxunta coa empresa de deseño e comunicación  Ta Ta Tá, do cartel 
anunciador do curso. O 20 de marzo na programación do curso presentouse o 
vídeo co proxecto piloto Downseño: deseño gráfico con outra ollada e o grupo de 
teatro Down Lugo realizou no Parque de Rosalía unha performance Soños.  
A experiencia foi moi boa. ¡Gracias por contar con nós!  

� Exposición fotográfica “Enfocando historias” na Capela de Santa María durante o 
mes de outubro. Nela mostrouse un traballo fotográfico realizado por usuarios 
de Down Lugo no cal se  narran catro historias diferentes a través de 37 fotos. O 
proxecto foi froito dun curso dirixido pola fotógrafa Aleksandra Dmitrieva, 
voluntaria da nosa entidade, contando coa participación de 10 voluntarios da 
Asociación Senior Telefónica de Lugo - ASTELU e do apoio da Fundación 
Telefónica. 

� Participación o 25 de novembro, 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 banderines negros contra 
a violencia (campaña “Lugo en negro”), coa posterior solta dun gran lazo de 
globos na Mosquera. 

� Participación na homenaxe a Fiz Vergara Vilariño, acto organizado por Auxilia 
Lugo o 12 de decembro, consistente na lectura dos seus poemas por parte de 
diversos colectivos de persoas con diversidade funcional no patio de O vello 
cárcere. 

� Mercadillo solidario.  
Un ano máis, coincidindo coa celebración do Día Internacional das persoas con 
discapacidade, participamos no Mercadillo Solidario - Diversiarte 2017, 
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impulsado dende a Concellería de Servizos Sociais do Concello de Lugo. Estivo 
instalado nunha carpa na Praza Anxo Fernández Gómez durante os días 13, 14 e 
15 de decembro.  
Durante estes días as distintas asociacións de persoas con discapacidade de 
Lugo dimos a coñecer as nosas entidades e puxemos á venta os nosos produtos. 

� Celebración o 5 de decembro do Día Internacional do Voluntariado.    Este ano 
no que a Rede Lucense de Voluntariado, celebra o seu X aniversario, organizou 
unha xornada de sensibilización co fin de visibilizar e reivindicar o papel do 
voluntariado na sociedade. As actividades desenvolvéronse nas instalacións do 
Vello Cárcere cun espazo informativo para as entidades de acción voluntaria que 
formamos parte da Rede e a proxección dun vídeo onde se resume o traballo en 
rede destes 10 anos. Púidose participar nun photocall e nunha ginkana sobre o 
voluntariado. O acto principal celebrouse ás 19 horas coa lectura do manifesto e 
ca homenaxe a persoas voluntarias como recoñecemento a súa labor voluntaria 
e, para terminar, contouse cun concerto de Adrián Vigo e David Taboada. 

� Organización do “XVI Concurso Autonómico de Postais do Nadal".   
A Asociación DOWN LUGO convocou o concurso de postais de Nadal dirixido a 
persoas con síndrome de Down da Comunidade Autónoma de Galicia de calquera 
idade co que se 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 65 persoas de 13 centros escolares da Comunidade 
Autónoma con idades comprendidas entre 4 e 57 anos.  
 
O fallo do concurso celebrouse o día 22 de decembro, estando o xurado  
formado por: 
- Dña. María José Gómez, Xefa de Servizo de Coordinación da Área Cultural, 

Delegación Territorial da Xunta. 
- Dña. Rosana Rielo Rozas, Concelleira de Concello e Cidadanía. Concello de 

Lugo. 
- Dña. Aurelia Balseiro García, Directora do Museo Provincial de Lugo, en 

representación da Deputación de Lugo. 
- D. Luís Barrio, Responsable de Publicidade do Grupo “El Progreso”  de Lugo. 
-  Dña. Mª José Blanco Freire, Presidenta de DOWN LUGO. 
 
Os autores das postais gañadoras foron: 
- 1º premio: Mª Carmen Iglesias Freire (44 anos, Asociación APADER, 

Cedeira, A Coruña).  
     PREMIO: Tarxeta regalo Decathlon de 100 €. 
- 2º premio: Fátima Rosón Lopes (22 anos, Asociación Down Lugo).    
     PREMIO: Tarxeta regalo Decathlon de 75 €. 
- 3º premio: Concepción López Pernas (38 anos, A.S.P.A.N.A.N.E., Viveiro).    
     PREMIO: Tarxeta regalo Decathlon de 50 €. 
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A todos os concursantes envióuselles un Diploma agradecendo a súa 
participación e os seus traballos estiveron expostos na Asociación.  
Cos debuxos gañadores confeccionaranse as postais que o próximo Nadal a 
Asociación poñerá á venta e coas que felicitará as Festas ás distintas 
asociacións, entidades e colaboradores.  

COLABORACIÓNS / ACCIÓNS FORMATIVAS 
� Durante 2017 a Asociación colaborou proporcionando asesoramento e/ou 

documentación para realizar traballos, a varios grupos de universitarios.  
� Disposición dunha biblioteca con servicio de consulta e préstamo a persoas 

interesadas no tema. Facilitouse material específico a diversos centros 
educativos da provincia que o demandaron. 

� Facilitouse a realización de prácticas formativas a 7 estudantes: 
- 1 estudante do Practicum I do Grado en Mestra de Educación Primaria, 

pertencente á Facultade de Formación do Profesorado de Lugo. Período 
de prácticas dende o 13 de novembro ata o 18 de decembro de 2017, 
cun total de 124 horas. 

- 1 estudante do Practicum III do Grado en Mestra de Educación Primaria - 
Mención Audición e Linguaxe, pertencente á Facultade de Formación do 
Profesorado de Lugo. Período de prácticas dende o 9 de outubro ata o 23 
de novembro de 2017, cun total de 75 horas. 

- 2 alumnas do curso “Monitor de actividades de ocio e tempo libre” 
organizado por Escola de Tempo Libre Bugallo de Lugo. Con períodos de 
prácticas unha, dende o 21 de xaneiro ata o 10 de marzo e outra dende o 
17 de maio ata o 30 de xuño de 2017, cun total de 150 horas cada unha. 

- 1 estudante do Practicum II do Grado en Mestra de Educación Primaria, 
pertencente á Facultade de Formación do Profesorado de Lugo. Período 
de prácticas dende o 20 de febreiro ata o 7 de abril de 2017, cun total de 
175 horas. 

- 1 alumna do ciclo de Educación Infantil, pertencente ao CIEFP Politécnico 
de Lugo. Realizou prácticas profesionais dende o 3 de abril ata o 13 de 
xuño de 2017, cunha dedicación total de 192 horas. 

- 1 estudante do Máster Universitario de Dificultades da aprendizaxe e 
trastornos da linguaxe, pertencente á Universitat Oberta de Catalunya. 
Período de prácticas profesionais dende o 1 de outubro ata o 30 de 
decembro de 2017, cun total de 100 horas. 

� Participación na II Convocatoria de proxectos de innovación educativa en 
Aprendizaxe-Servizo da Facultade de Formación do Profesorado do Campus de 
Lugo. A través do Proxecto Diversidade, Educación Física e Inclusión unha 
alumna de 4º curso do Grado en Mestro de Educación Primaria, incorporouse e 
colaborou no Programa de Teatro da nosa entidade durante o último trimestre 
do ano. 
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� En canto a Formación, durante o ano 2017, impartíronse as seguintes accións 
formativas e de sensibilización para profesionais e/ou estudantes: 

- Realización de 1 acción informativa sobre a SD dirixida a membros da 
Asociación Senior Telefónica de Lugo (ASTELU), interesados en facer 
voluntariado na nosa entidade. (Lugo, 9 de febreiro). 

- Realización de 1 acción formativa sobre a SD dirixida a alumnos de 1º curso 
del Ciclo Superior de Educación Infantil del CEIFP Politécnico de Lugo. 
Contouse coa participación activa de dous usuarios na actividade. (Lugo, 15 
de febreiro). 

- Realización de 1 charla de sensibilización coincidindo coa celebración do Día 
Internacional da síndrome de Down para dous grupos de alumnos de 3º 
curso de Educación Primaria, do Colexio Padres Franciscanos de Lugo. 
(Lugo, 21 de marzo). 

- Participación en 1 acción de sensibilización sobre “Ventaxas académicas dos 
programas de voluntariado” dirixida a alumnos de 1º curso de Educación 
Primaria en Facultade Formación del Profesorado. (Lugo, 21 de marzo). 

- Realización de 1 visita/charla informativa sobre a SD e a actividade que 
realizamos á Asociación por alumnos de 1º curso del Ciclo medio de 
Atención a persoas en situación de Dependencia respectivamente do CIFP 
Politécnico de Lugo. Os técnicos contaron coa participación activa dos 
usuarios/as nas actividades. (Lugo, 27 de marzo). 

- Participación en 2 sesións de sensibilización/informativas sobre a SD no 
CEIP Anexa para os grupos de 3º curso de Educación Primaria do centro. 
(Lugo, 5 de abril). 

- Realización de 4 Talleres “Coñécete e participa” de Hábitos e Habilidades  
Sociais por unha parte e de Hábitos de Hixiene e Imaxe Persoal por outra, 
dirixidos a dous grupos de alumnos de 2º curso de ESO no CPR Divina 
Pastora – Salesianos. (Lugo, 18 e 25 de abril). 

- Participación en 2 Talleres de sensibilización sobre os valores do 
voluntariado dirixido a alumnos/as de 1º curso de Dependencia (certificado 
de profesionalidade) e 1º curso del Ciclo de Auxiliar de Enfermería del IES 
Politécnico de Lugo. Actividade organizada pola Rede lucense de 
Voluntariado (Lugo, 18 de abril). 

- Realización de 1 charla de sensibilización/información sobre SD e as 
actividades da Asociación dirixida a alumnos de 2º curso de Educación 
Primaria e 4º curso da Mención de Audición e Linguaxe da Facultade de 
Formación do profesorado - USC Lugo. (Lugo, 19 de abril). 

- Participación en 4 sesións de sensibilización/informativas sobre a SD no CPI 
Tino Grandio de Guntín para os grupos de Educación Infantil, Primaria e ESO 
do centro. Os técnicos contaron coa participación de varios usuarios/as nas 
actividades que se levaron a cabo. (Guntín, 27, 28, 29 y 30 de novembro). 

- Participación en 1 xornada de sensibilización sobre a SD no CEIP de Lousada 
(Guntín) para os grupos de Educación Infantil e Primaria da escola unitaria. 
(Lousada, 12 de decembro). 
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- Realización de 1 Taller de lectura fácil “El loco libro de Cervantes” en torno á 
conmemoración do IV Centenario da morte de Cervantes. Levouse a cabo na 
Biblioteca Pública e estivo dirixido a nenos de 7 a 12 anos. (Lugo, 24 de 
marzo). 

- Participación na terceira 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 en Mesa Redonda sobre Inclusión na I Convención de Política 
Social e Igualdade organizada por Populares de Lugo. (Lugo, 27 de maio).  
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2.2. ÁREA DE ATENCIÓN TEMPERÁ 
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2.2.1. PROGRAMA DE LOGOPEDIA 

Obxectivo Desenvolvemento de capacidades previas á linguaxe oral para 
favorecer o seu uso como instrumento de comunicación e expresión 
e evitar posibles alteracións lingüísticas. 

Actividades As actividades levadas a cabo son as seguintes: 

� Avaliación e deseño de tratamentos logopédicos, 
establecendo os obxectivos, etapas, métodos, técnicas e 
recursos máis eficaces e axeitados. 

� Explicación e argumentación do tratamento seleccionado. 

� Desenvolvemento dos propios tratamentos logopédicos nas 
localidades de Lugo e Cervo, a través de sesións individuais 
nas que traballamos: 

- Respiración e sopro. 

- Tonicidade, mobilidade e funcionalidade dos órganos 
fonoarticulatorios. 

- Discriminación visual e auditiva, atención visual e 
auditiva, percepción, imitación… 

Dimensións da linguaxe en canto forma (fonoloxía-
morfosintaxis), contido (semántica) e uso 
(pragmática). 

� Asesoramento ás familias y ao entorno social das persoas 
destinatarias, favorecendo a súa participación e colaboración. 

Persoas 
destinatarias 

3 persoas con síndrome de Down (nenos) con idades comprendidas 
entre os 4 e os 6 anos. 

Resultados 
conseguidos 

- Nº de sesións individuais realizadas: 170. 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido: 100% 

- Grado de asistencia das persoas participantes: Alto. 

Recursos 
Humanos 

- 2 logopedas. 
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2.3. ÁREA INCLUSIÓN EDUCATIVA 
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2.3.1. PROGRAMA DE DESEÑO DE ESTRATEXIAS PSICOEDUCATIVAS 

 (COORDINACIÓN CON CENTROS) 

Obxectivo Promover e facilitar a inclusión de todos os alumnos e alumnas con 
síndrome de Down nos centros ordinarios, potenciando ao máximo 
o seu desenvolvemento cognitivo, social e persoal. 

Actividades As actividades realizadas este ano foron as seguintes: 

� Reunións trimestrais co equipo docente que traballa co 
alumno/a con SD. Sempre que foi necesario debido ás 
necesidades de cada alumno/a aumentouse a frecuencia das 
reunións. 

� Seguimentos do desenvolvemento do alumno/a a través de 
contactos telefónicos e/ou correos electrónicos. 

� Reunións coas familias dos alumnos/as para o intercambio de 
información sobre a evolución escolar e a valoración de 
necesidades detectadas e establecemento de pautas de 
actuación conxuntas. 

� Asesoramento e/o información aos equipos docentes e 
familias para: 

- Establecemento de pautas conxuntas de traballo. 

- Posta en práctica de estratexias metodolóxicas en 
ensinanza - aprendizaxe. 

- Orientación sobre posibles opcións de formación. 

- Asesoramento en conducta. 

- Aclaracións e reflexión sobre lexislación educativa. 

� Asistencia a reunións do Grupo de Mellora de Educación de 
Down Galicia. 

Persoas 
destinatarias 

- 18 alumnos e alumnas (10 rapazas e 8 rapaces) con síndrome 
de Down entre os 4 e os 27 anos. 

- 14 centros educativos:  

� 7 na capital lucense: C.E.I.P de Paradai, Colexio María 
Auxiliadora, C.P.R. Divina Pastora, C.P.R. La Inmaculada-
Maristas, C.E.I.P. de Prácticas Aneja, C.E.I.P de Casás e CEE 
Santa María.  

� 4 na mariña lucense: I.E.S María Sarmiento de Covas, I.E.S 
Marqués de Sargadelos de San Ciprián, I.E.S de Foz e  
C.E.I.P de Cervo. 

� 1en Parga: C.E.I.P San Estevo. 

� 1 en Guntín:   C.P.I. Tino Grandio e, 
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� 1 en Vilalba:  I.E.S. Santiago Basanta Silva. 

Resultados 
conseguidos 

- Nº de reunións cos equipos docentes: 48. 

- Nº de reunións e contactos telefónicos coas familias: 59. 

- Nº de reunións do Grupo de Mellora de Educación: 7. 

- Satisfacción dos centros educativos coa coordinación realizada: 
4,11 (sobre un total de 5). 

- Satisfacción das familias co Servicio de Educación: 4,74 (sobre 
un total de 5). 

Recursos 
Humanos 

- 1 técnico de Educación. 

- 2 logopedas. 

 

Están escolarizados nas seguintes etapas educativas:  

 

CENTRO ORDINARIO 

ETAPAS EDUCATIVAS HOMES MULLERES TOTAL 

Educación Infantil 3 1 4 

Educación Primaria 2 4 6 

ESO 1 2 3 

FP Básica 0 2 2 

FP Ciclo Medio 0 1 1 

TOTAL 6 10 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL 

 HOMES MULLERES TOTAL 

Programa de vida adulta 1 0 1 

Programa Formativo 1 0 1 

TOTAL 2 0 2 
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2.3.2. PROGRAMA DE ATENCIÓN PEDAGÓXICA (ETAPA EDUCATIVA) 

Obxectivo Favorecer a adquisición de contidos instrumentais básicos 
necesarios para un bo desenvolvemento persoal e social. 

 

Este programa divídese en tres grandes bloques: 

1. HABILIDADES INSTRUMENTAIS 

Obxectivo Promover o desenvolvemento das habilidades necesarias nas mozas 
e mozos para que consigan a maior autonomía posible nos distintos 
ámbitos da súa vida. 

Actividades Realizáronse sesións grupais e individuais cunha metodoloxía 
práctica nas que se traballaron os seguintes contidos e actividades: 

� Manexo do euro: coñecer as moedas e billetes, manexar 
diferentes cantidades de diñeiro, adaptar cantidade de diñeiro 
a unha compra, conceptos caro - barato, me sobra - me 
falta… 

� Manexo do reloxo: coñecemento do reloxo, reloxo analóxico e 
dixital, transcurso do tempo… 

� Manexo do calendario: data, días da semana, meses do ano… 
e orientación temporal. 

Estas sesións leváronse a cabo nas localidades de Lugo e de Guntín. 

Persoas 
destinatarias 

7 persoas (5 rapazas e 2 rapaces) con idades comprendidas entre 
os 14 e os 22 anos. 

Resultados 
conseguidos 

- Nº de sesións individuais realizadas: 74. 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido: 57,14% 

- Grado de asistencia das persoas participantes: Alto. 

Recursos 
Humanos 

- 2 técnicos de educación. 

- 1 logopeda. 

2. REFORZO ESCOLAR 

Obxectivo Reforzar os contidos escolares das persoas usuarias que se 
encontran en etapa escolar, prestándolles o apoio necesario á hora 
de realizar as súas tarefas. 

Actividades Leváronse a cabo sesións individuais nas localidades de Lugo, 
Viveiro e Cervo, nas que se traballaron os contidos de distintas 
materias escolares: 
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� Exercicios de contabilidade. 

� Exercicios do ámbito lóxico- matemático. 

� Exercicios de comprensión lectora. 

� Preparación de exames. 

Persoas 
destinatarias 

6 persoas (5 rapazas e 1 rapaz) con idades comprendidas entre os 
17 e os 28 anos. 

Resultados 
conseguidos 

- Nº de sesións individuais realizadas: 221. 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido: 71%. 

- Grado de asistencia de las persoas participantes: Alto. 

Recursos 
Humanos 

- 1 técnico de educación. 

- 1 logopeda. 

3. LOGOPEDIA 

Obxectivo Dotar ás persoas usuarias dunha adecuada competencia 
comunicativa, desenvolvendo ao máximo a linguaxe e empregando 
diferentes formas de comunicación que lles permitan relacionarse 
cos demais e participar na súa contorna. 

Actividades As actividades levadas a cabo son as seguintes: 

� Avaliación e deseño de tratamentos logopédicos, 
establecendo os obxectivos, etapas, métodos, técnicas e 
recursos máis eficaces e adecuados. 

� Explicación e argumentación do tratamento seleccionado. 

� Desenvolvemento dos propios tratamentos logopédicos a 
través de sesións individuais nas que traballamos: 

- Respiración e sopro. 

- Tonicidade, mobilidade e funcionalidade  dos órganos 
fonoarticulatorios. 

- Discriminación visual e auditiva, atención visual e 
auditiva, percepción, imitación… 

- Dimensións da linguaxe en canto forma (fonoloxía-
morfosintaxis), contido (semántica) e uso 
(pragmática). 

� Asesoramento ás familias y ao entorno social das persoas 
destinatarias, favorecendo a súa participación e colaboración. 

Persoas 
destinatarias 

8 persoas (5 mulleres y 3 homes) con síndrome de Down con 
idades comprendidas entre os 7 e os 18 anos. 
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Resultados 
conseguidos 

- Nº de sesións individuais realizadas: 405. 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido: 100% 

- Grado de asistencia das persoas participantes: Alto 

Recursos 
Humanos 

- 2 logopedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                            MEMORIA ACTIVIDADES 2017                                                
 
 
                                                                                                                                                      

                                                                                                          ASOCIACIÓN DOWN LUGO                                                                                                              32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  VIDA ADULTA E INDEPENDENTE 
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2.4.1. PROGRAMA DE ATENCIÓN PEDAGÓXICA (ADULTOS) 

Obxectivo 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. 

 

En 2017 este programa dividiuse en dos grandes bloques: 

1. HABILIDADES INSTRUMENTAIS 

Obxectivo Adquirir habilidades no manexo do euro, reloxo e calendario, para 
que os usuarios e usuarias coñezan e saiban dar o valor das 
moedas e billetes de euro e os empreguen de forma normalizada, 
efectuando as compras necesarias na súa vida diaria, e facendo un 
bo uso do reloxo e do calendario. 

Actividades Realizáronse sesións grupais e individuais cunha metodoloxía 
práctica nas que se traballaron os seguintes contidos e actividades: 

� Manexo do euro: coñecer as moedas e billetes, manexar 
diferentes cantidades de diñeiro, adaptar cantidade de diñeiro 
a unha compra, conceptos caro- barato, me sobra- me falta… 

� Manexo do reloxo: coñecemento do reloxo, reloxo analóxico e 
dixital, transcurso do tempo… 

� Manexo do calendario: data, días da semana, meses do ano… 
e orientación temporal. 

Persoas 
destinatarias 

23 persoas (12 mulleres e 11 homes) con idades comprendidas 
entre os 20 e os 50 anos. 

Resultados 
conseguidos 

- Nº de sesións individuais realizadas: 145. 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido: 83,3%. 

- Grado de asistencia das persoas participantes: Alto. 

Recursos 
Humanos 

- 3 técnicos da Asociación. 

- 2 persoas voluntarias. 

2. LOGOPEDIA 

Obxectivo Dotar ás persoas usuarias dunha adecuada competencia 
comunicativa, desenvolvemento ao máximo a linguaxe e 
empregando diferentes formas de comunicación que lles permitan 
relacionarse cos demais e participar na súa contorna. 

Actividades Distinguimos 3 tipos de actividades: 

1. Sesións individuais de Logopedia, nas que se traballaron as tres 
dimensións fundamentais da linguaxe oral a través de diferentes 
actividades: 
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� Forma (fonética- fonoloxía): actividades de articulación, 
estruturación de oracións, praxias, discriminación auditiva de 
sons, de vocais e sílabas dentro da palabra… 

� Contido (semántica e léxico): relación de palabras iguales, 
actividades de categorización, asociación de palabras… 

� Uso (pragmática): conversacións, diálogos, dramatizacións, 
simulación de situacións… 

2. Sesións grupais e individuais de lectoescritura- alfabetización, 
nas que se traballou a lectura e escritura de letras e sílabas, se 
realizaron actividades de completar palabras coa sílaba que falta, 
identificar letras ou sílabas pola que empeza unha palabra… e en 
ocasiones empregando o método de Lectura Global (recoñecemento 
visual de palabras escritas). 

3. Sesións grupais de O Noso Espazo. Nestas sesións facilitouse un 
espazo para opinar e expresarse sobre diferentes temas do seu 
interese co fin da súa posterior difusión (web, boletín, noticias…). 
Traballouse sobre temas de actualidade (violencia de xénero, 
cambio climático…) a través da procura de noticias en prensa 
escrita y dixital, elaborando murais coa información e 
posteriormente coa súa presentación ao resto de compañeiros/as. 
Tamén se reforzaron as habilidades comunicativas a través de 
conversacións e debates, fomentando que expresaran a súa opinión 
sobre o tema que se estaba tratando.  

Persoas 
destinatarias 

16 persoas (8 mulleres e 8 homes) entre os 20 e os 51 anos. 

Resultados 
conseguidos 

- Número de sesións individuais de logopedia realizadas: 476. 

- Número de sesións de lectoescritura- alfabetización realizadas: 
168. 

- Número de sesións de O Noso Espazo realizadas: 26. 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido de logopedia: 87,5% 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido de lectoescritura- alfabetización: 83%. 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido de O Noso Espazo: 100% 

- Grado de asistencia das persoas participantes: Alto.  

Recursos 
Humanos 

- 3 técnicos  

- 2 logopedas. 

- 2 persoas voluntarias. 
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2.4.2. PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOMOTRIZ  

(EDUCACIÓN EMOCIONAL E AFECTIVA) 

Obxectivo Fomentar nas nosas persoas usuarias a formación e consolidación 
dunha identidade tanto individual como colectiva sólida que lles 
permita desenvolverse socialmente dun modo pleno, á vez que se 
incrementa a súa unión e participación. 

Actividades Ao longo do ano realizáronse sesións de aula grupais nas que se 
traballaron os seguintes temas: 

� Educación Emocional. Traballáronse as emocións, o aspecto 
físico, os gustos e características de personalidade a través 
de diferentes dinámicas e actividades. 

� Hábitos de Convivencia. Entre todas as persoas usuarias se 
crearon uns hábitos de convivencia co obxectivo de mellorar 
as relaciones persoais e o coidado das instalacións da 
Asociación. 

� Intercambio telemático ca aula de Educación Infantil do CEIP 
San Marcos de Abegondo. Enviámoslles 2 vídeos, un de 
presentación e outro explicando o noso programa, ademais 
dunha foto de grupo. 

� Asembleas. Supoñen un canal de participación para os 
usuarios/as por medio do cal aportar as súas ideas, 
suxestións e queixas sobre diferentes aspectos da Asociación, 
así como un espazo no que dialogar, analizar e tomar 
decisións consensuadas sobre actividades e obxectivos. 

Persoas 
destinatarias 

27 persoas (15 mulleres e 12 homes) con idades comprendidas 
entre os 17 e os 50 anos. 

Resultados 
conseguidos 

- Nº de sesións de aula realizadas: 35. 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido: 50%. 

- Grado de asistencia das persoas participantes: Alto. 

- Cartel de Hábitos de Convivencia de la Asociación realizado. 

- Nº de asembleas realizadas: 2. 

Recursos 
Humanos 

- Equipo técnico da Asociación. 
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2.4.3. PROGRAMA DE APOIO Á VIDA INDEPENDENTE 

Obxectivo 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. 

Actividades As actividades levadas a cabo en 2017 foron: 

� Planificación das estancias temporais: cronograma, 
organización de grupos e valoración de necesidades de apoio. 

� Estancias temporais na vivenda de 3, 4 e 5 días de duración, 
nas que as persoas usuarias recibiron o apoio individual 
necesario para participar nas mesmas de forma adecuada. 

� Apoio individual a cada persoa usuaria nas habilidades de 
vida independente sempre que foi necesario: realización de 
tarefas domésticas, secuenciación temporal e distribución de 
tarefas, realización de compras… 

� Elaboración de documentos e materiais adecuados de traballo 
para as persoas usuarias: documentos de horas e rutinas 
diarias, taboleiro de distribución de tarefas domésticas, 
carteis identificativos en mobles… 

� Rexistro de incidencias producidas en estancias. 

� Asistencia a reunións do Grupo de Mellora de Vida 
Independente de Down Galicia. 

Persoas 
destinatarias 

27 persoas (12 mulleres e 15 homes) con idades comprendidas 
entre os 17 e os 50 anos. 

Redes Formamos parte da Rede Nacional de Vida Independente de DOWN 
ESPAÑA. 

Resultados 
conseguidos 

- Nº de estancias de 3 días realizadas: 17. 

- Nº de estancias de 4 días realizadas: 1. 

- Nº de estancias de 5 días realizadas: 1. 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido: 51,85%. 

- Porcentaxe de persoas usuarias que recibiron apoio 
personalizado na área de habilidades básicas para a vida diaria e 
independente: 100% 

- Porcentaxe de familias que recibiron información, orientación e 
apoio en relación á participación dos seus familiares no programa: 
100%. 

- Grado de asistencia das persoas participantes: Alto. 
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- Nº de reunións do Grupo de Mellora de Vida Independente de 
Down Galicia as que se asistiu: 2 

- Nº de reunións da Rede Nacional de Vida Independente de Down 
España as que se asistiu:1 

Recursos 
Humanos 

- 4 técnicos da Asociación. 

 

2.4.4. PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO ACTIVO 

 

Obxectivo Manter e mellorar a calidade de vida das persoas usuarias, 
potenciando o seu desenvolvemento persoal e a súa participación 
social. 

 

Este programa estrutúrase en tres bloques de contidos diferentes: 

1. ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Obxectivo 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. 

Actividades Leváronse a cabo sesións individuais e grupais nas que se 
traballaron as capacidades cognitivas a través de distintas 
actividades: 

� Memoria: repetición oral de información, recordo e 
recoñecemento de imaxes, recordo guiado de historias e 
datos biográficos… 

� Orientación espazo-temporal-persoal: recoñecer día, mes, 
año, lugar actual, cidade… repasar información persoal. 

� Linguaxe: exercicios de fluidez verbal, denominación oral e 
escrita de imaxes, exercicios de repetición, lectura e 
escritura… 

� Percepción e atención: discriminación visual de imaxes, 
recoñecemento de imaxes, cores e rostros, distinción de 
nocións espaciais básicas… 

Empregáronse fichas, material terapéutico e de estimulación 
sensorial e obxectos reais. Utilizouse tamén a pizarra dixital como 
ferramenta de estimulación. 

Persoas 
destinatarias 

5 persoas con síndrome de Down (4 mulleres e 1 home) con idades 
comprendidas entre os 34 e os 57 anos. 

Resultados - Nº de sesións realizadas: 149. 
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conseguidos - Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido: 100%. 

- Grado de asistencia das persoas participantes: Alto. 

Recursos 
Humanos 

- 2 técnicos da Asociación. 

2. AUTONOMÍA 

Obxectivo Desenvolver e/ou manter as 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. 

Actividades As actividades realizadas son: 

� Autonomía persoal e social. Traballouse de forma transversal 
nas distintas actividades realizadas no día a día, a través das 
rutinas diarias e normas da Asociación, e por medio das 
relacións cos seus compañeiros/as e profesionais cos que as 
persoas usuarias interaccionaron.  

� Autonomía doméstica. Traballáronse as habilidades 
domésticas a través da elaboración de receitas sinxelas 
(galletas, madalenas, biscoitos, batidos e brochetas de 
froitas, torrijas e empanadillas) e a práctica de diferentes 
tarefas domésticas (fregar os pratos, barrer, poñer a 
mesa…). Reforzáronse tamén os hábitos na mesa. 

� Autonomía urbana. Realizáronse saídas pola cidade (realizar 
pequenas compras,  tomar algo en cafetería…) nas que se 
puxeron en práctica as normas de educación viaria e as 
normas cívicas e de comportamento en lugares públicos. 

Persoas 
destinatarias 

3 mulleres con síndrome de Down con idades comprendidas entre 
os 34 e os 57 anos. 

Resultados 
conseguidos 

- Nº de sesións realizadas: 48. 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido: 100%. 

- Grado de asistencia das persoas participantes: Alto. 

Recursos 
Humanos 

- 2 técnicos da Asociación. 

3. TEMPO DE OCIO E DESENVOLVEMENTO PERSONAL 

Obxectivo 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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Actividades Ao longo do 2017 leváronse a cabo as seguintes actividades: 

� Desenvolvemento Persoal. Buscouse desenvolver a 
interacción das participantes, construír a identidade grupal e 
reforzar a individual, ademais de facer fincapé no 
coñecemento e 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 participantes: paseos pola cidade, 
asistencia a diferentes eventos culturais (teatro, música…), 
saídas a cafetería, xogos de mesa… 

Persoas 
destinatarias 

3 mulleres con síndrome de Down con idades comprendidas entre 
os 34 e os 57 anos. 

Resultados 
conseguidos 

- Nº de sesións realizadas: 55. 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido: 100%. 

- Grado de asistencia de las persoas participantes: Alto. 

Recursos 
Humanos 

- 2 técnicos da Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                            MEMORIA ACTIVIDADES 2017                                                
 
 
                                                                                                                                                      

                                                                                                          ASOCIACIÓN DOWN LUGO                                                                                                              40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. ÁREA DE FORMACIÓN E EMPREGO 
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2.5.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN PRELABORAL  

(HABILIDADES BÁSICAS E POLIVALENTES PARA O EMPREGO) 

Obxectivo 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. 

Durante el año 2017 leváronse a cabo as seguintes actuacións: 

1. SESIÓNS DE FORMACIÓN LABORAL 

Obxectivo Favorecer a empregabilidade das persoas usuarias dotándoas de 
coñecementos, recursos e habilidades sociolaborais. 

Actividades Leváronse a cabo sesións de formación semanais con catro grupos 
de traballo (3 en Lugo e 1 en Monforte de Lemos). Traballáronse os 
seguintes contidos: 

� Servicio Público de Emprego de Galicia (SPEG): Oficina de 
emprego, renovación de demanda, oficina virtual… 

� Manexo de datos persoais e documentación. 

� Habilidades sociolaborais. 

� Motivación cara o emprego. 

� Recursos de busca activa de emprego (BAE). 

� Perfiles laborais. 

� Curriculum e entrevista de traballo. 

� Dereitos e deberes laborais. 

� Contrato de traballo e nómina. 

� Metodoloxía de Emprego con Apoio (ECA). 

Persoas 
destinatarias 

32 persoas (16 mulleres e 15 homes) con idades comprendidas 
entre os 17 e os 57 anos. 

Resultados 
conseguidos 

- Nº de sesións realizadas: 111. 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido: 100%. 

- Grado de asistencia das persoas participantes: Alto. 

Recursos 
Humanos 

- 1 orientadora laboral de Down Galicia. 
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2. PREPARACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

Obxectivo Facilitar ás persoas usuarias as estratexias e as ferramentas 
necesarias para adquirir os contidos necesarios e superar as probas 
en cada unha das Competencias Clave. 

Actividades As actividades realizadas durante este ano para preparar as 
Competencias Clave de Lingua Galega e Matemáticas foron: 

� Sesións grupais e individuais, nas que se explican os contidos 
da competencia a preparar e se realizan actividades prácticas 
relacionadas cos mesmos. 

� Sesións individuais de reforzo, co fin de reforzar contidos en 
función das necesidades de cada unha das persoas e resolver 
dúbidas. 

� Acompañamento ao exame oficial de Competencias Clave 
realizado en Silleda no mes de maio. 

� Valoración do exame realizado. 

Persoas 
destinatarias 

5 persoas (3 mulleres e 2 homes) con idades comprendidas entre 
os 20 e os 34 anos. 

Resultados 
conseguidos 

- Nº de sesións realizadas: 220. 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido: 100%. 

- Grado de asistencia dos participantes ás sesións: Alto. 

- Nº de persoas que realizaron o exame oficial: 5 (3 mulleres e 2 
homes). 

- Nº de persoas que aprobaron o exame oficial: 4 (2 mulleres e 2 
homes). 

Recursos 
Humanos 

- 3 técnicos da Asociación. 

3. PREPARACIÓN DE OPOSICIÓNS 

Obxectivo Preparar ás persoas usuarias para o proceso selectivo convocado 
pola Xunta de Galicia no ano 2015. 

Actividades As actividades levadas a cabo en 2017 foron: 

� Sesións grupais nas que se traballaron os contidos teóricos 
do temario para presentarse á fase de oposición. 

� Apoio nas xestións administrativas necesarias para 
presentarse á fase de concurso do proceso selectivo. 

Persoas 
destinatarias 

6 persoas con síndrome de Down (5 mulleres e 1 home) entre 21 e 
32 anos. 
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Resultados 
conseguidos 

- Nº de sesións realizadas: 107. 

- Grado de asistencia dos participantes ás sesións: Alto. 

- Porcentaxe de persoas que aprobaron a fase oposición: 100%. 

Recursos 
Humanos 

- 1 técnico da Asociación. 

4. PREPARACIÓN DE CELGA 2 

Obxectivo Preparar ás persoas usuarias nos contidos teóricos e prácticos da 
lingua galega de cara a superar o exame de obtención do 
Certificado en Lingua Galega 2 (Celga 2). 

Actividades Leváronse a cabo sesións grupais e individuais nas que se 
realizaron as seguintes actividades: 

� Impartición dos contidos teóricos establecidos. 

� Realización de exercicios prácticos para poñer en práctica a 
teoría explicada. 

� Realización de exercicios de comprensión de textos. 

Persoas 
destinatarias 

2 mulleres con síndrome de Down con idades de 23 e  34 anos. 

Resultados 
conseguidos 

- Nº de sesións realizadas: 22. 

- Grado de asistencia dos participantes ás sesións: Alto. 

Recursos 
Humanos 

- 1 técnico da Asociación. 

5. FORMACIÓN EXTERNA 

Obxectivo Capacitar ás persoas usuarias en distintos perfiles profesionais 
segundo as súas capacidades e gustos co fin de mellorar o seu nivel 
de  empregabilidade. 

Actividades As actividades levadas a cabo foron as seguintes: 

� Busca de formación externa na que as persoas usuarias 
poidan obter unha mellor cualificación profesional. 

� Seguimento da evolución e aproveitamento da formación 
externa por parte das persoas usuarias. 

� Coordinación cos centros onde se imparte a formación teórica 
e coas empresas onde se fan as prácticas. 

Persoas 
destinatarias 

32 persoas (16 mulleres e 15 homes) con idades comprendidas 
entre os 17 e os 57 anos. 
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Resultados 
conseguidos 

- Nº de persoas que realizaron formación externa: 11 (6 mulleres 
e 5 homes). 

- Nº de cursos de formación realizados: 12 (nas localidades de 
Lugo, Vilalba e Becerreá). 

- Nº de cursos de formación que contaron con prácticas en 
empresas: 4. 

- Nº de persoas que superaron curso de formación (cursos 
finalizados en 2017): 9 (4 mulleres e 5 homes) 

Recursos 
Humanos 

- 2 técnicos da Asociación. 

 

2.5.2.  PROGRAMA DE EMPREGO CON APOIO 

Obxectivo Facilitar a inserción laboral das persoas con síndrome de Down e/ou 
discapacidade intelectual no mercado ordinario de traballo 
empregando a fórmula de Emprego con Apoio. 

Actividades As actividades realizadas durante este ano foron: 

� Valoración e orientación para o emprego a través de 
entrevistas persoais coas persoas usuarias e coas familias 
para elaborar un Itinerario Personalizado de Inserción en 
función das características, potencialidades e preferencias da 
persoa usuaria e a súa familia. 

� Prospección e análise do mercado laboral para analizar que 
empresas son susceptibles de colaborar e contactar con elas 
para presentar o programa ECA. 

� Análise dos postos de traballo, do perfil dos/as candidatos/as 
e da compatibilidade posto-candidato/a. 

� Apoios estruturados por parte do preparador laboral de cara a 
facilitarlles ás persoas usuarias a incorporación e o 
mantemento do posto de traballo a través da formación 
directa no posto. 

� Seguimento das persoas usuarias que levan máis tempo no 
seu posto de traballo, visitando o centro de traballo ou a 
través de contactos coa persoa encargada. 

� Asistencia a reunións do Grupo de Mellora de ECA de Down 
Galicia. 

Persoas 
destinatarias 

22 persoas (10 mulleres e 12 homes) con idades comprendidas 
entre os 20 e os 51 anos. 
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Redes Formamos parte de:  

- Rede Nacional de Emprego con Apoio de DOWN ESPAÑA. 

- Rede de Técnicos de Inserción Laboral de Lugo (Rede TIL). 

Resultados 
conseguidos 

- Nº de Itinerarios Personalizados de Inserción 
realizados/revisados: 22. 

- Nº de empresas novas que coñeceron o programa: 73. 

- Nº de empresas novas coas que se firmou convenio de 
colaboración: 4. 

- Nº total de empresas colaboradoras: 14. 

- Nº de persoas usuarias con contrato: 12 (5 mulleres e 7 
homes). 

- Nº de persoas usuarias que realizaron prácticas laborais: 9 (4 
mulleres e 5 homes). 

- Nº de novos contratos de traballo firmados ao longo do ano: 7 

- Nº de reunións as que se asistiu do Grupo de Mellora de ECA de 
Down Galicia: 2. 

- Nº de reunións as que se asistiu da Rede Nacional de Emprego 
con apoio de Down España: 1. 

Recursos 
Humanos 

- 1 prospectora laboral. 

- 2 preparadoras laborais. 
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2.6. ÁREA COMPLEMENTARIA 



 
                                                                                                            MEMORIA ACTIVIDADES 2017                                                
 
 
                                                                                                                                                      

                                                                                                          ASOCIACIÓN DOWN LUGO                                                                                                              47

2.6.1. PROGRAMA DE NOVAS TECNOLOXÍAS 

Obxectivo Dotar ás persoas usuarias 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. 

Actividades Leváronse a cabo sesións individuais e grupais nas que se 
realizaron as seguintes actividades: 

� Exercicios básicos de recoñecemento das partes do 
ordenador, iPad, acendido/apagado e acceso á sesión. 

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

� Recoñecemento e utilización de diferentes programas: Paint, 
Word, PowerPoint e Excel. 

� Creación de carpetas para a organización de arquivos. 

� Realización de actividades online, 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. 

Persoas 
destinatarias 

28 persoas (12 mulleres e 16 homes) con idades comprendidas 
entre os 10 e os 50 anos. 

Resultados 
conseguidos 

- Nº de sesións realizadas: 271. 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido: 96%. 

- Grado de asistencia das persoas participantes: Alto. 

Recursos 
Humanos 

- 1 técnico da Asociación. 

- 4 persoas voluntarias. 

 

2.6.2. PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOMOTRIZ (TEATRO) 

Obxectivo Programa que se concibe como parte fundamental da formación 
integral das persoas con SD e DI, tendo como obxectivos os 
seguintes: 

- Desenvolver a capacidade comunicativa do corpo, do xesto, 
das mans... 

- Expresar e transmitir sentimentos e emocións. 

- Elevar a autoestima e autoconfianza. 
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- Fomentar hábitos de conduta que potencien a socialización, 
tolerancia e cooperación entre compañeiros e compañeiras. 

Actividades Sesións de traballo no local da Asociación durante 3 horas a tarde 
dos venres nas que se levan a cabo: 

� Realización de exercicios de coñecemento e conciencia 
corporal. 

� Realización de exercicios de tensión- relaxación, de 
respiración, de entoación e pronunciación. 

Ademais, entre as actividades realizadas este ano, destacar: 

� Participación no Encontro Caixa Escena 2017 onde este grupo 
de actores puido intercambiar experiencias durante un fin de 
semana teatral na ESAD de Vigo con outros 7 grupos de 
alumnado de Institutos de Galicia (17-19 febreiro). 

� Participación en ensaio aberto de Paz Perpetua, obra de Juan 
Mayorga, da Compañía de Teatro da USC-Lugo dentro do 
Festival Internacional de Teatro Universitario o día 17 de 
marzo. 

� O sábado 20 de maio participación no XIII Curso de 
Primavera- CulturaLab coa Performance Soños no Parque de 
Rosalía. 

� O 9 de xuño participación no 5º aniversario da Federación de 
Asociacións do ámbito social de Lugo (FADAS) coa 
performance Soños na Praza Maior. 

� Participación na 6ª edición do Proxecto Cartografía en 
movemento: Coloreando a cidade coa performance Soños na 
Praza de Sta. María o 28 de outubro. 

� Participación no Proxecto teatral para aficionados Buxiganga 
2017 da Área de Cultura da Deputación de Lugo. Leváronse a 
cabo 3 representacións de Conto de Nadal de Charles 
Dickens, en Sarria (22 de outubro), O Corgo (28 de outubro) 
e en Espasande- Castroverde (29 de outubro). 

� Representación de Conto de Nadal no Centro de día de 
Maiores Alalás (Lugo) o 22 de decembro. 

Persoas 
destinatarias 

20 persoas (11 mulleres e 9 homes) con idades comprendidas entre 
os 16 e os 57 anos. 

Resultados 
conseguidos 

- Nº de sesións realizadas: 35. 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido: 90%. 

- Grado de asistencia das persoas participantes: Alto. 
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- Nº de representacións teatrais realizadas: 8. 

- Satisfacción das familias coa área Complementaria: 4,51 (sobre 
un total de 5). 

- Satisfacción das persoas usuarias coa área Complementaria: 
99%. 

Recursos 
Humanos 

- 1 directora teatral. 

- 1 técnico da Asociación como persoal de apoio. 

 

2.6.3. PROGRAMA DE OCIO E TEMPO LIBRE/ATENCIÓN PSICOMOTRIZ 

(TALLERES) 

Obxectivo Promover a adquisición de novos coñecementos, actitudes e 
capacidades sobre temas e contidos concretos fomentando a 
participación dos/as usuarios/as e a aprendizaxe. 

 

Ao largo do ano 2017 desenvolvéronse os seguintes 5 talleres: 

1. CLUB DE LECTURA 

Obxectivo Acercar aos nosos usuarios e usuarias á lectura, motivándoos  a ler 
dunha forma lúdica e participativa, desfrutando e compartindo esa 
experiencia cos demais. 

Actividades Leváronse a cabo sesións grupais nas que se realizaron as 
seguintes actividades: 

� Elección do libro a traballar. Os libros escollidos este ano 
2017 foron: 

- La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne 
(adaptación en lectura fácil de Ángel Burgas). 

- Romeo y Julieta de William Shakespeare (adaptación en 
lectura fácil de Elena O´Callaghan i Duch). 

� Lectura en voz alta dos capítulos do libro. 

� Postas en común para facilitar a comprensión lectora. 

� Realización de fichas nas que se traballou o contido e o 
vocabulario do libro. 

� Presentación de resumes do libro en PowerPoint. 

Persoas 
destinatarias 

12 persoas (8 mulleres e 4 homes) con idades comprendidas entre 
os 20 e os 32 anos. 

Resultados 
conseguidos 

- Número de libros lidos: 2.  

- Número de sesións de aula realizadas: 35. 
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- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido: 90,91% 

- Porcentaxe de persoas participantes que mostran motivación nas 
actividades realizadas: 90% 

- Grado de asistencia de las persoas participantes: Alto. 

Recursos 
Humanos 

- 1 técnico da Asociación. 

2. TALLER DE PINTURA E MANUALIDADES 

Obxectivo Promover o desenvolvemento da expresión persoal por medio da 
linguaxe plástico, do debuxo e a pintura. 

Actividades As actividades levadas a cabo neste taller foron as seguintes: 

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

� Debuxo e pintura guiada con ceras e témperas. 

� Experimentación con técnicas plásticas (estampación e 
modelado). 

� Traballos manuais con diversos materiais, na súa maioría 
reciclados (paos de xeado, cartón, lá, algodón, cápsulas de 
café, papel, oveiras…). Os traballos manuais realizados 
durante o ano foron: frutero de papel, nube e guirnalda 
decorativas, pompóns, móbil colgante, colgafotos, flores e 
murais decorativos. 

Persoas 
destinatarias 

3 mulleres con síndrome de Down entre os 40 e os 57 anos. 

Resultados 
conseguidos 

- Número de sesións realizadas: 58. 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido: 100% 

- Grado de asistencia das persoas participantes: Alto. 

Recursos 
Humanos 

- 1 técnico da Asociación. 

3. TALLER DE MUSICOTERAPIA 

Obxectivo Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias fomentando o uso 
da música como un canal de comunicación e expresión. 

Actividades As actividades levadas a cabo en varios grupos diferentes en 
función das características e necesidades das persoas usuarias 
foron as seguintes: 

� Canción de benvida para brindar estrutura e aportar 
seguridade ás persoas usuarias. 
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� 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 conxunta. 

� 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 vocal para favorecer a 
expresión propia e a creatividade. 

� Composición de cancións para fomentar el vínculo grupal, a 
capacidade de atención, a creatividade e a linguaxe. 

� 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. 

Persoas 
destinatarias 

8 persoas con síndrome de Down (6 mulleres e 2 homes) con 
idades comprendidas entre os 5 e os 57 anos. 

Resultados 
conseguidos 

- Número de sesións realizadas:130 

- Porcentaxe de persoas que avanzan en polo menos un obxectivo 
establecido:100%  

- Grado de asistencia das persoas participantes: Alto. 

Recursos 
Humanos 

- 1 musicoterapeuta. 

4. TALLER DE FOTOGRAFÍA 

Obxectivo 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. 

Actividades As actividades levadas a cabo neste taller foron as seguintes: 

� Sesións de aula, nas que se explicaron aspectos básicos de 
fotografía como son: as liñas, as texturas, ritmos, retratos, 
paisaxes, fotos de composición… 

� Saídas pola cidade, nas que as persoas destinatarias puxeron 
en práctica os conceptos adquiridos nas sesións teóricas. 
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� Realización de fotografías en distintas localizacións da costa 
lucense, co fin de realizar fotografías para a exposición 
“Enfocando Historias”. 

Persoas 
destinatarias 

6 persoas (3 mulleres e  3 homes) con idades comprendidas entre 
os 20 e os 33 anos. 

Resultados 
conseguidos 

- Nº de sesións teóricas e prácticas realizadas: 20. 

- Grado de asistencia da persoas participantes: Alto. 

Recursos 
Humanos 

- 1 persoa voluntaria, fotógrafa. 

- 1 técnico da Asociación. 

5. TALLER DE CULTURA XERAL: ESPACIO CULTURAL 

Obxectivo Dar a coñecer as nosas persoas usuarias coñecementos de cultura 
xeral, animándoas a ter máis curiosidade sobre diferentes aspectos 
da historia do noso país e compartindo coñecementos de diferentes 
temáticas. 

Actividades Leváronse a cabo sesións grupais semanais dende o mes de 
outubro, nas que se realizaron as seguintes actividades: 

� Presentación dos temas a traballar e lectura en voz alta da 
información presentada. 

� Procura de información a través das TIC (tablets, 
ordenadores…). 

� Realización de exercicios prácticos en pequenos grupos. 

� Postas en común sobre os coñecementos e experiencias 
previas das persoas participantes en relación coa temática 
traballada. 

Persoas 
destinatarias 

12 persoas (6 mulleres e 6 homes) entre os 19 e os 32 anos. 

Resultados 
conseguidos 

- Nº de sesións realizadas: 11. 

- Grado de asistencia de las persoas participantes: Alto. 

Recursos 
Humanos 

- 1 técnico da Asociación. 
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2.3. 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 2017 foi de 2, por un total de 511,87 horas, como se pode ver 

especificado no seguinte cadro: 

 CONTRATO EXECUCIÓN SERVIZO LICITADO 

SERVIZOS PROMOCIÓN AUTONOMÍA 

PERSOAL LICITADOS 

Nº MÁXIMO DE 

HORAS LICITADAS 

ANO 2017 

Nº HORAS ANUAIS 

EXECUTADAS/ 

PRESTADAS NO 2017 

Nº PERSOAS 

ATENDIDAS NO 

2017 

LOGOPEDIA 100 90,56 1 

ADESTRAMENTO DE HABILIDADES 

PERSOAIS E SOCIAIS 
145 140,39 1 

FORMACIÓN PRELABORAL 300 280,92 1 

TOTAL 545 511,87 2* 

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

 

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:                                                                               322.722,76                               

1. Gastos de Persoal                                                                        243.253,21  

1.1.- Soldos e salarios                                                                     184.244,76  
1.2.- Cargas sociais                                                                             57.003,65  
1.3.- Indemnizacións                                                                            2.004,80  
2. Gastos Explotación                                                                        53.437,25  

3. Dotacións para Amortizacións de Inmobilizado                          26.032,30 
 
*EXCEDENTE DO EXERCICIO (Aforro)                                               9.729,41  

 
 
INGRESOS:                                                                           332.452,17  

1. Ingresos Sociais                                                                          332.452,17  

1.1.- Cotas de afiliados                                                                         14.180,00  
1.2.- Cotas de usuarios e prestación de servizos                                     89.995,74  
1.3.- Ventas mercadorías produción propia                                                   80,00   
1.4.- Subvenciones oficiais                                                                  198.653,05  
1.5.- Doazóns e outros ingresos                                                            29.553,38 
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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. Consellería Política Social. 
Convocatoria 2016-17 
Convocatoria 2017-18 

 
 

17.208,82 € 
 
 
 
 

1.283,88 € 
3.138,65€ 

 
 

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 2016-17 
 
-  Secretaría Xeral de Emprego 
     Subv. Desempregados 2017-18 
 
-  Subv. Garantía Xuvenil 2016-17 
 
- Subv. Garantía Xuvenil 2017-18 
 
-  Secretaría Xeral de Emprego 

 
 
 
 

51.222,36 € 
 

 
429,42 € 

 
7.569,68 € 

 
716,15€ 

 
10.764,90 € 

 
 
 

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  

Programa de Ocio e Tempo Libre 
 

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

 
 

 
25.803,81 € 

 
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 

 
 

12.534,00 € 
 

5.000,00 € 
 

3.594,66 € 
 

 
1.810,21 € 

 
 

Serv. Inclusión Social e Laboral 
 

Ocio e Tempo Libre 
 

Adestramento en habilidades 
complementarias ao posto de 

traballo 
Taller de Novas Tecnoloxías 

DEPUTACIÓN DE LUGO 
- Servizo de Benestar  

 
12.000,00 € 

 
Vivenda Comunitaria 

CONCELLO DE LUGO  
- Convenio colaboración 
 
- Plan Emprego Municipal  
      “(Con)trato feito!” 

 
5.000,00 €  

 
22.813,14€ 

 
Autonomía Persoal e Social 

 
Estancias temporais en Vivenda 
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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 2017, 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 

2017 

IMPORTES ANUAIS 

EXECUTADOS/ 

PRESTADOS NO 2017 

Nº HORAS ANUAIS 

EXECUTADAS/ 

PRESTADAS NO 

2016 

LOGOPEDIA 2.325,00 2.105,50 90,56 

ADESTRAMENTO DE HABILIDADES 

PERSOAIS E SOCIAIS 
3.155,20 3.054,88 140,39 

FORMACIÓN PRELABORAL 9.048,00 8.472,56 280,92 

TOTAL 14.528,20 13.632,94 511,87 

 
 
 
 

ENTIDADE  
SUBVENCIONADORA 

IMPORTE 
SUBVENCIONADO 

PROGRAMA 

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

 
 
 

1.200,00 € 
1.095,24 € 
1.095,24 € 

 
 
 

Programa ECA 
Autonomía e Vida Indep. 
Apoio á Inclusión Escolar 

 
DIRECTAS A DOWN LUGO 
 
* Fundación “La Caixa”. 
* Fundación Telefónica 
* Sergal, S.L. 
* Outros. 

 
 

3.101,80 € 
6.000,00 € 
600,00€ 

12.273,31 € 
 

 
 

Estancias temporais Vivenda 
Proxecto fotografía: exposición 

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!. 
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