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A nosa visión

A nosa misión

Perseguimos que a asociación preste máis 
servizos aos nosos usuarios e usuarias 
cubrindo todas as súas necesidades. O 

obxectivo principal e que acaden un 
desenvolvemento persoal pleno, nun 
ambiente integrador, participativo, de 
convivencia e ilusión. E doutra banda 

proxectar o traballo de Artefíos no exterior. 

 É atender as necesidades das persoas 
con discapacidade intelectual de A 

Coruña e as súas familias no ámbito 
laboral, social e persoal, a través dun 

centro ocupacional e un centro especial 
de emprego, para facilitar o seu 

desenvolvemento e a súa inserción social  
nun ambiente de confianza e respecto. 





 
 
 

Contrato de prestación de servizos

Subvención do custo salarial para o mantemento de Centros Especiais de 
Emprego 
Subvención de asistencia técnica, informe de auditoría
Subvención ás unidades de apoio a actividade profesional dos centros especiais 
de emprego

Subvención para a contratación de traballadores desempregados polas entidades 
sen ánimo de lucro (Contratación dunha Educadora Social e 
dunha Traballadora Social. 12 meses a xornada parcial) 

Programa Operativo de Emprego Xuvenil,  financiado nun 91.89% pola Iniciativa 
de Emprego Xuvenil e o Fondo Social Europeo e nun 8.11% pola Consellería de 
Economía, Emprego e Industria (Contratación dunha Educadora Social, 7 meses) 

Convenio de colaboración para a realización dun taller ocupacional 

Subvención para o mantemento do Centro Ocupacional Artefíos. 
Subvención para Investimento. Ampliación Taller de Ourivería.



CENTRO OCUPACIONAL CENTRO ESPECIAL 
DE EMPREGO CLUB DE OCIO OUTROS SERVIZOS

Talleres ocupacionais 
Actividades formativas 

Taller téxtil
Plan de axuste persoal 
e psicosocial

Actividades de ocio e 
tempo libre
Programa de voluntariado

Información e 
asesoramento
Atención ás familias
Psicoloxía
Comedor



CENTRO 
OCUPACIONAL 1. Talleres ocupacionais

Teares de alto lizo 
e bastidores

Teares de baixo lizo

Rematado de pezas



CENTRO 
OCUPACIONAL 1. Talleres ocupacionais

Taller de Ourivería

Perfeccionamento do taller de 
xoiería, para aprender  a empregar as 

ferramentas propias desta arte e 
deseñar e confeccionar pendentes, 

aneis, colgantes, pulseiras... 
 

As nosas pezas elaboradas en prata 
teñen o recoñecemento da MARCA 

ARTESANÍA de GALICIA



CENTRO 
OCUPACIONAL 2. Actividades formativas

Reforzo de 
habilidades académicas

Habilidades sociais

Informática

Taller de cociña

Lectura, escritura, 
cálculo, xeografía,  
manexo de cartos...

Traballamos para 
mellorar as nosas 

habilidades sociais: 
Resolucións de 
conflitos, xestión 
das emocións, 

mellora da 
autoestima...

Todas as semanas 
realizamos actividades 

para potenciar as 
habilidades dos nosos 
usuarios e usuarias no 

manexo das novas 
tecnoloxías 2.0  

  No noso taller de cociña 
ademais de aprender 

novas receitas, 
fomentamos a autonomía 

e o traballo en equipo



CENTRO 
OCUPACIONAL 2. Actividades formativas

Manualidades Programa de Habilidades da Vida Diaria

Co taller de manualidades traballamos: concentración, 
creatividade, dinámicas de grupo e motricidade fina. 

Un ano máis celebramos o Concurso de Postais do Nadal, 
e fixemos obxectos decorativos para festas como  o 

Samaín e o Entroido 
 

Adestramento e restauración de habilidades 
motoras e de procesamento, precisas para a 

realización de actividades básicas da vida 
cotiá: coidado do fogar, mantemento e 

limpeza do taller, xestións... 



En colaboración con Aspronaga, e patrocinado
pola Fundación Vodafone, comezamos a crear
códigos QR para que os usuarios e usuarias

poidan descargar no  seu teléfono móbil
información que facilite actividades da vida cotiá  

 

CORUÑA A TU ALCANCE

Proxectos de colaboración:

Un ano máis e en colaboración con 28 
entidades Coruñesas sen ánimo de lucro que 

traballan con persoas con diversidade 
funcional, celebramos o DÍA DA 

DISCAPACIDADE (3 de decembro) para dar 
visibilidade ao noso colectivo. 

Todos unidos na Praza de María Pita baixo 
unha choiva de paraugas de cores

PROGRAMA CULTURA ACCESIBLE 
E INCLUSIVA

Organizada pola Fundación Emalcsa e o Concello da
Coruña: 

* Dj Inclusivo. Realización dun obradoiro de Dj,
durante oito sesións Peche do taller cunha exhibición

final na Sala Túnel do Coliseum da man da Asociación
Negus 

* Rutas accesibles pola cidade en colaboración coa
Asociación Participa

ELABORACIÓN DA NOVELA
VENDETTA ULTRATUMBA 

Da man do escritor Xan Eguía levamos a cabo a
creación dunha novela de ficción e humor negro. Foi

editada pola Asociación Participa

BAIXO O MESMO PARAUGAS



CENTRO 
OCUPACIONAL

Dentro das actividades 
formativas deste ano...

Visitas CulturaisVisita de representantes do 
Concello de A Coruña

MAC 

Expos ic ión  mul le r  

Ruta  par t i c ipa  

Fundac ión  Bar r ié  

Teat ro  A fundac ión  

Ba ixo  o  mesmo paraugas 

 

O nove de xaneiro recibimos a visita do Ilmo. Sr 
Alcalde Xulio Ferreiro 

e o dezaoito de decembro da Concelleira de Xustiza 
Social e Coidados, Sra. Dª Silvia Cameán Calvete 
para darlles a coñecer o traballo que estamos a 

realizar 
 
 
 



CENTRO 
OCUPACIONAL

Dentro das actividades 
formativas deste ano...

Contacontos  

Hab i l idades  Soc ia is  

Xornadas de  Cu l tu ra  Inc lus iva  

 

Charlas 

Obradoiros

Fotografía 
Teatro 

Masaxes 
Bollywood 
Percusión



CENTRO 
OCUPACIONAL

Dentro das actividades 
formativas deste ano...

Total actividades culturais: 14
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CENTRO 
OCUPACIONAL

Dentro das actividades 
formativas deste ano...



CENTRO 
ESPECIAL DE EMPREGO 1. Taller textil

1 artesán contratado para traballar en nosos 
teares de baixo lizo confeccionando chales, 
bufandas, toallas, camiños de mesa, teas. 

Todos os nosos produtos son Marca de 
Artesanía de Galicia  

1 traballadora contratada a xornada parcial 
para as tarefas de limpeza 

 
 

1 artesá para a formación do taller de xoiería  
.  

Feiras nas que colaboramos 
de xeito estable

Feira de Artesanía Mostrart na Coruña, do 28 de xullo ao 5 de agosto 

Feira Solidaria Proxecto Enki o 20 de outubro. 

Feira “Máis que capaces”, organizada polo Concello da Coruña, dentro da 

Feira de Autónomos de Galicia, do 5 ao 9  de decembro. 

 



CENTRO 
ESPECIAL DE EMPREGO 2. Plan de Axuste persoal

Accións encamiñadas a favorecer a súa 
autonomía no posto de traballo. 

 
 

Apoios individualizados para que cada 
traballador  poida desenvolver o seu 

labor correctamente. 
 
 

Vinculación co entorno familiar e social, para 
que o día a día no traballo se desenvolva 

coas mínimas dificultades posibles. 
 
 

Accións educativas que favorecen a 
formación continua e permiten 

unha adecuada adaptación aos cambios que 
puidesen producirse. 



CLUB 
DE OCIO 1. Actividades de ocio e tempo libre

Punto de encontro de persoas con 
diversidade funcional maiores de 18 anos 
para levar a cabo actividades de ocio:

Saídas en grupo a espectáculos 
culturais, deportivos, educativos e 
recreativos 
 
 
Saídas de lecer pola cidade 
 
 
Saídas nocturnas 
 
 
Ceas en festas sinaladas: Nadal, 
Entroido, verán... 
 
 
Excursións a lugares de interese 
turístico.



CLUB 
DE OCIO 1. Actividades Club de Ocio

Total actividades de ocio: 49 
Talleres: 51
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CLUB 
DE OCIO 1. Actividades de ocio e tempo libre



CLUB 
DE OCIO 2. Programa de Voluntariado

Tipo de Voluntariado: 

PuntualEstable

O voluntariado é unha parte fundamental 
en Artefíos. Son persoas que de forma 

altruista ofrécennos o seu tempo, 
contribuíndo desta maneira á mellora da 

nosa asociación. 
 

En máis do 60% das actividades de ocio 
e saídas culturais realizadas durante o 

2018 contamos coa su participación para 
o acompañamento.   

+/- 2 horas á semana 
 

Colaboración en talleres formativos 
(feltro, reforzo de habilidades académicas, baile...) 

Colaboracións puntuais 
 
Ocio e tempo libre 
Charlas informativas 



OUTROS 
SERVIZOS

Información e asesoramento
Na enquisa de satisfacción das familias relacionado coa 
INFORMACIÓN e COMUNICACIÓN facilitada por parte 
do centro a puntación media golbal é de 3'56 sobre 4 

Atención de demandas

Instalacións e recursos
A valoración media que obteñen as instalacións e 
recursos do centro por parte das familias é de 3'34 
. 

Atención ás familias
Artefíos informa ás familias sobre os seus dereitos 
e os recursos sociais existentes, así como tódalas 
novas destacables da Asociación e da 
Comunidade. 
 
Os profesionais orientan ás familias na toma de 
decisións en relación ao axuste persoal e familiar 
dos usuarios/as, e proporcionan apoio en 
situacións de crise.   
O traballo na asociación ten como 
obxectivo facilitar a adquisición de pautas de 
convivencia familiar e estratexias de afrontamento 
dos problemas. 
Esta atención  desenvólvese a través de atención 
directa á familia (consultas telefónicas e persoais) 
e  con actividades informativas. 
 
Un  ano máis considérase a valoración por parte 
das familias como positiva, sendo os  ítems con 
maior puntuación os referidos a TRATO E 
ATENCIÓN e ACTIVIDADES OCUPACIONAIS: 
Téxtil e xoiería 
 
Seguiremos coa nosa política de calidade 
implementando plans de mellora nas áreas que 
sexan necesarias para ofrecer mellores servizos e 
recursos a usuarios/ as e familias 
 

O trato e atención é valorado moi positivamente polas 
familias, cunha puntuación media global de 3'73 

Téxtil e Ourivería

As actividades ocupacionais son valoradas cun 3'64 cunha 
considerable mellora en relación o pasado ano

Actividades complementarias

As actividdes complementarias refírense a cociña, informática e 
reforzo, aquí obtemos unha valoración por parte das familias 
dun 3'45  
O CLUB DE OCIO recibe unha valoración de de 3'56 o que 
supón unha mellora en relación ao 2017



COMUNICACIÓN



Redes Sociales
síguenos no Facebook para coñecer as nosas 

actividades e proxectos. 
www.facebook.com/AsociacionArtefios 

Páxina Web
Onde atoparás información xeral da entidade 

www.artefios.org

Revista Artefíos
onde coñecerás da man dos usuarios/as as 

actividades que se levan a cabo na asociación 
así como temas do seu interese. 

www.issuu.com Asociación Artefíos 

Visitas Guiadas
a pequenos grupos para coñecer Artefíos, por 

unha banda como entidade de persoas con 
diversidade funcional e, por outra, como taller 

artesanal. 

COMUNICACIÓN



PRENSA

29 de abril 2018

Colectivos con diversidad funcional 
participan en una jornada artística en 

Eiris

10 de enero 2018

Xulio Ferreiro destaca el trabajo 
inclusivo de Artefíos

Añadir un poco de texto

1

Inclusión con calidad

14 de septiembre 2018

Artefíos ha recibido en las últimas 
horas el certificado de calidad 

Aenor de manos de su delegado, 
Martín Pita 

https://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/colectivos-diversidad-funcional-participan-jornada-artistica-eiris/20180428215208371792.html
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2018/01/10/xulio-ferreiro-destaca-trabajo-inclusivo/1252116.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2018/09/13/inclusion-calidad/00031536855056713112599.htm


28 de noviembre de 
2018

21 personas muy capaces para escribir su propia novela

Un centro coruñés para discapacitados intelectuales edita un libro rebosante de humor negro 
que han elaborado sus usuarios

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/11/28/21-personas-capaces-escribir-propia-novela/0003_201811G28P27994.htm#


AENOR

La Revista de la evaluación de la conformidad
Nº 343/diciembre/ 2018

Artefios certificada con ISO 9001 
La asociación coruñesa Artefios ha certificado su 

Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a los 
requisitos de la Norma ISO 9001. El alcance del 

certificado AENOR cubre la prestación de servicios de 
prevención de las situaciones de dependencia y 

promoción de la autonomía personal a personas con 
diversidad funcional en centro ocupacional; como es, 
información y asesoramiento, atención psicológica, 

habilidades académico funcionales, habilidades básicas 
de la vida diaria, habilidades adaptativas, ocio y tiempo 
libre y la gestión del servicio de restauración. También 

incluye la gestión del voluntariado de la asociación.

CALIDADE



CALIDADE

Os resultados máis salientables dos indicadores e da 
satisfacción no 2017 foron:

O noso persoal valorou a súa formación nun 
3,00 e o ambiente de traballo 3,67 e a 

formación e comunicación nun 3,65. Todos os 
valores sobre un máximo de 4 

O nivel  de satisfacción do noso persoal 
situouse nun 3,70, os dos usuarios nun 3,73 e 

o das familias nun 3,45. Todos eles sobre un 
máximo de 4

As instalacións e recursos foron valorados 
polo persoal nun 3,28, polos usuarios nun 

3,50  e polas familias 3,34. Todos sobre un 
máximo de 4 

Contamos con 20 usuarias/os,  e todas as 
prazas  cubertas 



Xunta Directiva

Presidenta: Dña. Guillermina Rodríguez
Rodríguez 
 
Vicepresidenta: Dña. Olga Losada García 
 
Secretario: D. Francisco Javier Estapá Galán 
 
Vicesecretario: D. Carlos Cruz Pet 
 
Tesoureiro: D. Fernando Gundín García 
 
Vogal: D. Antonio Cañás Martiñán 

Rexistro

Rexistro Central de Asociacións da Xunta
de Galicia nº6520 

 
Rexistro de Entidades Prestadoras de

Servizos Sociais da Xunta de Galicia: E-113 
 

Rexistro de Centros Especiais de Emprego
de Galicia: nº46/98-GZ 

 
Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia:

Taller Artesanal nº78 
 

Datos da entidade

Asociación para a Inclusión de Persoas con Diversidade Funcional [Artefíos] 
Dirección: Rúa Simón Bolívar, 23 baixo Coruña 

Horario de atención: 9 a 17h. 
Teléfono: 981129788 

Correo electrónico: artefios@artefios.org 
Páxina web:  www.artefios.org 

Síguenos no Facebook http://www.facebook.com/AsociacionArtefios 
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