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Esta axuda esta cofinanciada nun 91,89% polo Fondo So-
cial Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través 
do Programa Operativo de Emprego Xuvenil  

MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DAS PERSOAS 

CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL  

Sistema Nacional de Garantía Xuvenil  

MEMORIA  
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ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS 

CIF: G320093018    

SEDE SOCIAL E DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: 

RÚA DAS BURGAS 10 

32002 A VALENZA. BARBADÁS. OURENSE 

 

Inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións con data 20/02/1975 e co número 116. 

Inscrita no  Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociais  (RUEPS) con data 

16/06/1994 e co número S-276. 

Membro numerario da Confederación Española de Organizacións a favor das persoas con 

Retraso Mental (FEAPS) Plena Inclusión.  

Membro da Federación de Asociacións a favor das Personas con Retraso Mental de Galicia 

(FADEMGA) Plena Inclusión Galicia 

Membro Fundador da Asociación de País, Profesionais e Amigos das Persoas con Discapaci-

dade Intelectual Special Olympics Galicia. 

Declarada de Utilidade Pública ó 3 de Xuño de 2015 pola Vicepresidencia e Consellería de 

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia. 

 

2. Datos identificativos 
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COMPOSICIÓN XUNTA DIRECTIVA  

NOME  CARGO 

D. Antonio Rincón Feijóo Presidente 

D. Manuel Suarez Alvarez  Vicepresidente 

Dna. Sara Outeiriño Paula Secretaria 

D. Serafin Iglesias Iglesias Tesoureiro 

D. José Garcia Sanmartin Vocal 

D. José Luis Docabo Otero Vocal 

D. José Manuel Puente Carril Vocal 

D. Juan José Caballero Olmo Vocal 

Os fins da ASOCIACION CLUB RECREATIVO AS BURGAS son: 

Defender a dignidade e os dereitos das persoas con discapacidade intelectual. 

Apoiar ás familias para conseguir mellorar ás condicións de vida das Persoas con Discapacidade Intelectual. 

Promover a integración escolar, laboral e social das Persoas con Discapacidade Intelectual . 

Crear ás condicións para que os servizos que presta a asociación poidan cumprir axeitadamente a misión. 

Promover as actitudes sociais positivas cara ás persoas con discapacidade intelectual. 

Orientar, coordinar e impulsar o movemento asociativo integrado na Asociacion con criterios de solidariedade. 

Reunir e difundir información xeral e especializada sobre os problemas da Discapacidade Intelectual. 

Representar os socios no ámbito de Fademga Plena Inclusión Galicia e ante a Confederación FEAPS, Plena In-

clusión e ante todos aqueles foros ou Entidades que sexan de interese para o cumprimento dos fins da Asocia-

ción. 

Calquera outro que, de modo directo ou indirecto, poda contribuír ao cumprimento da misión da asociación e 

do movemento asociativo,o redundar no beneficio das persoas con discapacidade intelectual ou das súas fami-

lias. 

A Asociación asume como propios, os principios e valores que defende o movemento asociativo PLENA INCLU-

SIÓN, a consideración da persoa con discapacidade intelectual como suxeito de dereitos e deberes, a impor-

tancia das familias, a calidade total na actuación das organizacións e o interese por tódaslas  persoas con disca-

3. Estrutura 
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A NOSA VISIÓN 
Contribuir, dende o noso compromiso ético, con apoios e oportunidades, a que cada persoa con discapacidade 
intelectual ou de desenvolvemento e a súa familia poidan desenvolver o seu proxecto de calidade de vida así 
como promover a inclusión como ciudadanía de pleno dereito nunha sociedade xusta e solidaria. 
 

A VISION 
Pór os medios necesarios para que día a día se revitalice o compromiso coa Persoa con Discapacidade Intelec-
tual e a súa familia, con  un proceso de mellora continúa, aberta os cambios, que promove a inclusión social e a 
normalización e que presta servizos integrais e de calidade, de forma cohesionada e coherente coa nosa misión. 
 

VALORES 
Os valores nos que se sustenta o desenvolvemento de toda a actividade son os seguintes:  
 

 Reivindicación: Defensa dos dereitos fundamentais e individuais das persoas con discapacidade 
intelectual e as súas familias. 

 Dignidade/Respeto: Recoñecemento da persoa, tolerancia, discreción. 

 Proximidade: Afabilidade, cercanía, empatía, calidez, escoita, paciencia, sensibilidade, sentido do humor, 
fidelidade, compromiso e implicación. 

 Honestidade: transparencia, eficiencia, uso responsable e equilibrado na distribución dos fondos. 
Calidade: mellora continua, eficacia, actitude de aprendizaxe, innovación, tradición. 

 Participación do persoal e voluntariado: Comprometémonos a fomentar a súa formación, motivación e a           
recoñecer o seu traballo. 

CÓDIGO ÉTICO 
 
A ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS está             

adherida formalmente ó Código de Ético de Plena                       

Inclusión España. Dito código aplicase en tódolos e cada 

un dos servizos que esta Asociación presta.  

Do mesmo xeito, a ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS 

BURGAS asume o compromiso de canalizar as deman-

das éticas non resueltas, no seno da entidade, o Comité 

de Ética estatal o, no seu caso, os autonómicos, si            

PLENA INCLUSION o regulamentase. 

3. Estrutura 
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EQUIPO HUMANO 

DIRECCIÓN 1 

ÁREA TÉCNICA:  

PSICOLOGA 1 

FISIOTERAPEUTA 1 

LOGOPEDA 1 

EDUCADORA SOCIAL  (PROGRAMA DE COOPERACIÓN) 1 

EDUCADORA SOCIAL  1 

ÁREA OCUPACIONAL:  

PROFESOR DE TALLER 3 

COIDADORA (SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL) ATA XULLO DO 2018 1 

RESIDENCIA:  

COIDADORAS 2 

SERVIZOS XERAIS:  

COCIÑEIRA 1 

4. Equipo humano 
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RESULTADOS ACADADOS NAS ACTIVIDADES E CUMPLIMENTO DOS FINS 

 Promoveuse a participación das familias nos órganos de representación da Entidade: Asemblea Xeral 

Anual. 

 Cumprironse ós obxectivos establecidos no noso Sistema de Calidade. 

 Favoreceuse a participación dos usuarios nas actividades deportivas organizadas por Special Olympics 

Galicia 

 Formouse os profesionais  nos campos que avaliaron necesarios para dar unha resposta axeitada as nece-

sidades das Persoas con Discapacidade Intelectual. 

 Acadouse o desenvolvemento dos intereses das persoas con discapacidade intelctual e as súas familias e 

mellorouse a súa calidade de vida mediante o  ocio e a interrelación personal.  

 Implementaronse procesos individuais e grupais de avaliación, orientación, e intervención psicolóxica dos 

usuarios e as súas familias ou, no seu caso , se derivaron a servizos especializados.  

 Promoveuse a persoa con discapacidade intelectual para participar en actividades que sen desvincularse 

do seu entorno puideran ter un carácter normalizador. 

 Favoreceuse a permanencia do usuario no seu entorno evitando a súa inclusión en programas que non  

sexan normalizadores e de maior custe económico e social.  

 Favoreucese a participación das persoas con discapacidade intelectual en actividades de ocio nas que se 

utilizaron recursos comunitarios, permitindo que asistirán a ambientes normalizados, potenciándose des-

te xeito autodeterminación, sociabilidade. 

 Promoveuse a participación dos usuarios  e das súas familias no seu Programa  Atención Individualizada 

que permitiron dar resposta as necesidades das personas con discapacidade intelectual e do seu entorno 

familiar.  

 Fomentaronse nos usuarios da Asociacion o desenvolvemento de coñecementos de habilidades e                

actitudes de carácter formativo e laboral dirixidas a favorecer o seu desenvolvemento, intelectual,         

social e emocional a través da realización de actividades productivas.  

3. Estrutura 
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O Centro Ocupacional As Burgas ten como finalidade asegurar os servizos de terapia ocupacional e de axuste               

persoal e social, polo tanto, preparar á persona con discapacidade intelecutal a enfrentarse as esixencias da vida 

cotiá e o traballo. Para os usuarios que teñan maiores posibilidades, o Centro Ocupacional será o medio que lles 

capacite para intentar alcanzar a integración laboral e a realización persoal e a integración social.  

Por tal motivo o Centro Ocupacional convertese no espazo onde as persoas con discapacidade intelectual            

poden desenvolver as súas actividades ocupacionais. 

CENTRO OCUPACIONAL 

Para conseguir este obxectivo a Asociación Club Recreativo 

As Burgas dotou o Centro Ocupacional as Burgas dos                    

seguintes talleres:  

 

 TALLER DE SERIGRAFIA. 

 

 TALLER TRANSFORMACIÓN DO PLASTICO. 

 

 TALLER DE TAMPOGRAFIA, este taller iniciouse o ano 

pasado, grazas o apoio económico da FUNDACIÓN 

ONCE, o través do Plan de Investimento Rexional, que 

permitiu a adquisición por parte da Asociación dunha 

máquina de tampografía. 

 

 TALLER DE TROQUELADO DO COIRO. 

 

 TALLER DE MANIPULADOS. 

4. A Organización 
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Para atender as necesidades das Persoas con Discapacidade Intelectual, dende a Asociación As                  
Burgas, establecéronse 6 Áreas de Atención: 
 
 Área Cognitiva. Esta área esta atendida por los seguintes profesionais: Logopeda, Educadora e Terapeuta 

Ocupacional. 
 
 Área Afectivo-Emocional, está a cargo dun profesional. 
 
 Área Funcional, nesta área traballamos coas persoas con discapacidade intelectual a formación e                    

orientación laboral, a cultura xeral e o manexo do euro. 
 
 Área Socio-Familiar, nesta área adícase a atender as demandas prantexadas  polas familias.  
 
 Área Motriz, nesta área interveñen a fisioterapeuta, a terapeuta ocupacional e un profesional adicado a 

actividades deportivas. 
 
 Área Psicolóxica, desta área se encarga unha p sicóloga. 

 
Os obxectivos que se estableceron para estas 
áreas son: 
 
1. Promover a calidade vida garantindo o                

benestar tanto físico como emocional,                         
fomentando a súa autodeterminación e a                 
participación no seu entorno máis  próximo. 

2. Proporcionar os apoios necesarios e                 
desenvolver as súas competencias                   
potenciando o máximo a súa autonomía, ocio e 
as súas posibilidades de integración social e    
laboral. 

3. Ofrecer unha avaliación e diagnóstico              
especializado dos trastornos condutuais así           
como unha intervención psicolóxica-condutual 
centrada na persoa. 

4. Facilitar os apoios e asesoramento necesario as 
familias fomentando a súa participación nas       
actividades da Asociación e atendendo as súas 
necesidades e demandas.  

5. Proporcionar un entorno físico estimulante y 
que ofreza condicións óptimas de calidade y 
confortabilidade. 

ÁREAS DE ATENCIÓN 

 

4. A Organización 
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Unha persoa en situación de dependencia considerase aquela persoa que viu mermada a súa capacidade para poder desenvol-

verse por si mesma no seu día a día, ven por problemas de saúde física, psíquica e/ou mental o pola afectación das súas capaci-

dade perceptivo-cognitivas e/ou sensoriais. 

Os coidados que precise cada persoa en situación de dependencia seran diferentes, e estarán en función das capacidades resi-

duais conservadas por esta persoa e da actitude que manteña ó mesmo e o coidador e/ou persoas que lle rodean fronte a nova 

situacion. 

A intervención coas persoas con Discapacidade Intelectual terán como obxectivo facilitar e mellorar a adaptación das persoas 

con discapacidade intelectual nos diferentes ámbitos da vida, sobre todo nas que teñan mas dificultades para poder ser verda-

deramente autonomos, tendo en conta tanto o ambiente laboral do Centro Ocupacional ( acompañamento) como o parte de 

desenvolvemento social de cada unha das persoas con Discapacidade Intelectual. 

O obxectivo primordial sera que se adquiran unha serie de habilidade funciónais para a súa propia vida polo que se fai necesa-

rio traballar a partir das multiples situacion que a propia vida real lle ofrece. 

Partimos de que na Asociación Club Recreativo As Burgas e no seu Centro Ocupacional todalas persoas son adultas e as rela-

cions han de ser unha resposta as propias desta etapa vital. 

A relación do cuidador/a co usuario debera estar presidida polo respeto a súa pesoa e as súas características, necesidades e 

intereses persoais. Un aspecto a ter en conta, sera a intimidade da persoa, tanto a nivel físico: ofrecendo o apoio a traves dun-

ha persoa do mesmo sexo en situación de vestiario ou en aspectos da hixiene intima, como a nivel da información persoal: le-

vandose a cabo nos espazos e coas persoas axeitadas e coa máxima confidencialidade  

Función especificas do cuidador/a: 

 Realizar as axudas necesarias aos usuarios na realización das activida-

des de coidado, vestido, hixiene e aseo persoal sempre que estes 

necesiten dos seus servizos. 

 Realizar as axudas necesarias aos usuarios na realización de activida-

des dirixidas á adquisición de hábitos alimentarios e de desenvolve-

mento na mesa. 

 Acompañar o usuario nas actividades, saídas, paseos, xestións e ex-

cursións. 

 Solicitude, recollida e administración dos medicamentos pautados 

o usuario polo medico correspondente. 

 Participar nas actividades de Ocio e Tempo Libre. 

 Detectar e comunicar as incidencias con usuarios. 

 Cumprir cos requisitos que lle sexan aplicables conforme o sistema 

de Calidade. 

 Detectar e comunicar todas as incidencias no seu posto de traballo, 

asi como asi como as necesidades de formación. 

5. Funcións do Coidador/a 
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A Asociación Club Recreativo As Burgas o que pretende con esta actuación e dar unha oportunidade ós xovenes, de partici-

par de xeito integral nas actividades das persoas con discapacidade intelectual, e de adquirir coñecementos e experiencia. 

A Asociación As Burgas, como entidade prestadora de servizos sociais abrange por un lado o taller ocupacional e por outro 

o servizo de atención residencial. 

As actividades que organiza a Asociación non solo son meramente ocupacionais (taller de transformación do plástico, seri-

grafía, troquelado, manipulación, tampografia) se non que realiza unha serie de actividades que cubren de xeito integral as 

necesidades daspersoas con discapacidade intelectual. 

O noso traballo e interdisciplinar, pois no momento de elaborar o Programa de Atención Indidualizado (PAI) de cada un 

dos usuarios participa todo ó personal da Asociación: psicólogo, logopeda, fisioterapeuta, educadora,profesores de taller, 

asi como as coidadores. 

A incorporación de personal coidador permitirá axudar ó personal estable da Asociacion, a dar unha maior cobertura as 

actividades programadas. 

Esta persoa permitirá atender as actividades de ocio, tempo de lecer, culturais dos usuarios do servizo de Residencia. De 

tal modo que dende que rematan as súas actividades de talleres ocupacionais podan ter un espazo de diversión, relaxa-

ción e coñecemento. 

Do mesmo xeito servirá de apoio o persoal coidador do Centro Ocupacional na realización de talleres terapéuticos para 

aqueles usuarios/as que teñan as súas capacidades menos desenvolvidas. 

As nosas actividades, levanse a cabo maiormente na provincia de Ourense, ainda que pódense extender a toda CCAA.  

O procedemento de traballo parte dunha programación anual de actividades xerais a realizar o longo do ano: excursión 

anual, celebración do Magosto ,Entroido ,Nadal, Saídas Culturais e de Ocio. 

Ademais temos unha programación semanal especifica para cada uns dos usuarios da Asociación e que derivan do seu 

Programa de Atención Individualizada. Esta programación faise de for ma grupal en función das necesidades dos usuarios. 

6. Obxectivos Coidador/a 
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A persoa coidadora a contratar tera que levar a cabo xunto co resto do personal diversas actividades que se concretan nos 

seguintes talleres: 

 Taller Terapeutico: que consistira na elaboración de manualidades e actividades relacionadas co Entroido, Magosto e 

Nadal. Nestes talleres participan a maior parte dos usuarios. 

 Ximnasia de Mantemento dous dias a semana con un grupo de 8 usuarios desplazarase ata o Pavillón do Concello de 

Barbadas, para a realización de exercicios básicos. 

 Taller de Conceptos básicos, no que se traballara elementos  sinxelos: arriba-abaixo, adiante-detrás. 

 Saídas de Ocio, tempo de lecer e culturais. Estas activades realizaranse os martes e os xoves. Estes dous dias participan 

os usuarios de Residencia en dous grupos alternos. 

 O  resto de actividades realizanse con usuarios do Ocupacional o longo da semana. O que se pretende tamén e que a 

sociedade entenda que as persoas con discapacidade intelectual poden realizar e participar en calquera tipo de activi-

dade de forma continuada e normalizadora. 

De todas estas actividades levarase un control das mesmas. Este control quedara reflectido nos correspondentes rexistros.  

 Obxectivos do Coidador/a para intervención directas obre persoas con discapacidade 

intelectual: 

 Participar en colaboración co resto do persoal da Asociación na elaboración do Programa de Atención Individualizado 

dentro do seu campo de actuación. 

 Favorecer a participación dos usuarios nas actividades de ocio, lecer e culturais que se desenvolvan, realizando os 

apoios necesarios. 

 Colaborar nas tarefas de entrenamento conceptual, social e prácticas que poidan ser elaboradas polo persoal técnico 

cualificado, proporcionado os apoios necesarios para satisfacer as necesidades afectivas, persoais e materiais das per-

soas atendidas mellora da independencia, relación, no Servizo de Residencia 

 Facilitar a súa autonomía e independencia, asi como a participación da persoa con discapacidade intelectual no comuni-

dade e no seu benestar persoal. 

 Prestar os apoios necesarios para adquisición de hábitos na vida cotía: facer a cama, limpeza do habitación, hixiene bu-

codental  

 Efectuar os controis e rexistros pautados, anotando as incidencias respecto as persoas atendidas na Asociación.  

 

6. Obxectivos Coidador/a 

O que se pretende e que a persoa contratada levar acabo actividades de dinamización do ocio, do tem-

po lecer, e culturais de xeito especial cos usuarios do Servizo de Residencia pero abranguendo o resto 

dos usuarios do Centro Ocupacional, participando no día a dia da Asociación. Que favorezca a autono-

mia personal e a independencia das persoas con discapacidade intelectual 
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www.acrasburgas.gal 

7. Colaboradores e Financiadores 
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www.acrasburgas.gal 


