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A nosa misión

Carta da Xunta Directiva

Mirando cara o pasado emocionámonos vendo o camiño percorrido dende aquel verán de 1989, no cal unhas cantas familias que tiñamos fillos e
fillas con diversidade funcional, decidimos reunirnos para contemplar a posibilidade de poñer en marcha un proxecto que favorecese a súa
inserción no mercado de traballo.
 
Naquela época apenas existían na nosa cidade centros especializados en formación  sociolaboral para persoas con discapacidade intelectual. 
 
Ante nós presentábase o reto de constituir un taller escola onde poder aprender a ancestral arte de tecer, así como un lugar para adquirir
habilidades de utilidade na vida diaria. 
 
Motivados polo obxectivo último de ofrecer aos nosos fillos e fillas un futuro mellor, decidimos trascender os temores iniciais e plantar unha
semente que 30 anos despois segue dando os seus froitos. 
 
O camiño non foi fácil, houbo momentos onde as familias tivemos que facer un esforzo importante para que esta inciativa tan bonita  seguise
avanzando. 
 
Arrincamos de forma oficial en novembro de 1989. Dende entón fixemos todo o posible por continuar medrando, ofrecendo mellores servizos aos
nosos usuarios, tanto desde o Centro Ocupacional, como dende o Centro Especial de Emprego, atendendo as súas necesidades nos ámbitos laboral,
social e persoal. 
 
A recompensa a este esforzo compartido chegou o 9 de xullo de 2018, cando conseguimos o certificado do Sistema de Xestión de Calidade de
acordo aos requisitos da Norma ISO 9001.
 
Isto foi posible, ademais, polas axudas recibidas durante estes anos. Por iso queremos, en  nome de todas as persoas que conformamos a Xunta
Directiva, agradecer o apoio daquelas persoas que día a dia fan posible que Artefíos  siga mellorando:
Ás familias pola súa confianza incondicional en nós.  Ás persoas voluntarias que de forma altruísta dedican parte do seu tempo libre a achegar os
seus coñecementos ás nosas fillas e fillos. Ao equipo humán de profesionais pola  súa dedicación unánime para alcanzar os obxectivos propostos. E
como non,  agradecer o sostén das Administracións públicas, Xunta de Galicia, Concello e Deputación da Coruña. 
 
Seguiremos esforzándonos para seguir mellorando sen perder de vista o obxectivo que nos guía; a inclusión efectiva  e real na sociedade das
persoas con diversidade funcional.
 
Un saúdo cordial
 
Xunta directiva
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Artefíos, 30 anos
traballando pola inclusión

das persoas con
diversidade funcional
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A nosa historia

14 de agosto de 1989 constituímonos como
Asociación sen ánimo de lucro.  A inauguración oficial
tivo lugar o 21 de novembro dese mesmo ano coa
creación dun taller escola. Ao principio eramos só dez
familias con fillos que tiñan diversidade funcional.

 1991: a Consellería de  Traballo a través da Dirección  
Xeral de Servizos  Sociais, propuxo a candidatura do
noso Taller-escola téxtil ao premio Helios, na
categoría "Vida autónoma de persoas minusválidas".
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Tamén en 1991 creamos o Centro Ocupacional para
atender as necesidades laborais, sociais e persoais
dos nosos/ as usuarios/ as ofrecendo actividades
formativas que lles axudasen a desenvolver
habilidades nestes ámbitos. No Centro Especial de
Emprego o obxectivo segue sendo lograr a
integración social do noso colectivo a través de
traballos remunerados.

2000: puidemos adquirir un baixo e trasladarnos ao
noso centro actual dende o cal fomos medrando.
 

2009 foi un ano importante para nós. Por unha
banda, comezamos a planificación estratéxica de
Artefíos,  e o Plan de Calidade co obxectivo de
aplicar melloras constantes ao labor que vimos
realizando. E por outra, conmemoramos o  XX
aniversario da asociación, coa charla no Fórum
Metropolitano, Tutela e Curadoira, a cargo de
Francisco Brea, director da área de tutela da
Asociación Funga; e cunha exposición onde puidemos
mostrar durante 3 días os traballos realizados no
centro.
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2010: puxemos en marcha a Biblioteca do centro,
grazas á doazón de particulares e das Bibliotecas
Municipais do Castrillón e  Montealto.  Tamén
editamos o primeiro número da revista  Artefíos e
iniciamos o concurso de postais de Nadal.
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2012:  incorporamos á estratexia do Plan de
Comunicación a difusión do labor que realizamos a
través de diferentes canles na internet: Facebook,
Instagram e Youtube.

Dentro do programa de actividades culturais que ano
a ano organizamos desde o Centro Ocupacional, en
2013  participamos no proxecto "A trama de Picasso"
organizado pola Fundación María José Jove,
recreando a súa obra " Poire,  verre  et  citron" sobre
tapices. O resultado do noso traballo expúxose no
Centro Comercial  Marineda.

2014: celebramos o  XXV aniversario da nosa
asociación. Para conmemorar  tan sinalada data,
organizamos unha exposición na Fundación Abanca
onde contamos en imaxes o traballo que realizamos
durante estes anos.  Televisión de Galicia gravou un
documental sobre a nosa labor, e organizamos tamén
un concurso de relatos onde os  usurios/as de Artefíos
contaban en primeira persoa a súa experiencia no
centro. 

2017: Puxemos en marcha o taller de xoiería coa
finalidade de ensinar un novo oficio artesanal a
persoas con diversidade funcional. Do mesmo xeito
que os produtos do taller de téxtil,  as pezas de
ourivaría teñen recoñecemento de MARCA ARTESANÍA
DE GALICIA.

2018: En xullo conseguimos o certificado do Sistema
de Xestión de Calidade de acordo aos requisitos da
Norma  ISO 9001. O sistema de xestión de calidade 
seguirá guiando as nosas accións para ofrecer un
mellor servizo ás persoas con diversidade funcional.
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2016:  No mes de maio a Asociación é considerada
Asociación de Utilidade Pública.

A maiores levamos a cabo unha gala conmemorativa,
coa proxección dun vídeo que repasaba a historia da
entidade e desfile dos usuarios/as.



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 é 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.
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Quizais non poidamos cambiar o mundo, pero si
podemos cambiar o mundo dunha persoa para

que éste sexa mellor.

Xunta directiva

Presidenta
Vicepresidenta

Secretario
Tesoureiro

Vogal

Profesionais
Xerente

Psicopedagoga
Educadores/as sociais

Monitoras de taller
Psicólogo

Traballador/a social
Alumnado en

prácticas
 

Persoas voluntarias

18 voluntarios puntuais
7 voluntarios estables

Usuarios/as e
operarios

 
20 Usuarias/os

1 Artesán tecedor
 

25 socios/as 
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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.
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).
Subvención para a contratación de traballadores desempregados polas entidades
sen ánimo de lucro (Contratación dunha Educadora Social e
dunha Traballadora Social. 12 meses).

Contrato de prestación de servizos.

 
 
 

Convenio de colaboración para a realización dun taller ocupacional.

Subvención para o mantemento do Centro Ocupacional Artefíos.
Subvención para investimento: Actualización aula informática.
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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
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CENTRO 
OCUPACIONAL 1. Talleres ocupacionais

Teares de alto lizo
e bastidores

Teares de baixo lizo

Rematado de pezas

13
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CENTRO 
OCUPACIONAL 1. Talleres ocupacionais

Taller de Ourivería

Perfeccionamento do taller de
xoiería, para aprender  a

empregar as ferramentas propias
desta arte, deseñar e

confeccionar pendentes, aneis,
colgantes, pulseiras, ....

 
As nosas pezas elaboradas en

prata teñen o recoñecemento da
MARCA ARTESANÍA de

GALICIA
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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.
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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...
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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.
 

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.

CORUÑA A TU ALCANCE

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.

BAIXO O MESMO PARAUGAS
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CENTRO 
OCUPACIONAL

Dentro das actividades formativas
do ano 2019

Visitas CulturaisVisita de personalidades do
mundo cultural, empresarial e

deportivo da cidade da Coruña
Fundac ión  Mar ía  José Jove

Ruta  par t i c ipa

Fundac ión  Bar r ié

Teat ro  A fundac ión

Ba ixo  o  mesmo paraugas

 

 
Ao longo do ano 2019, dentro da actividade
Encontros, recibimos a visita de profesionais de
diferentes ámbitos laborais, como as xogadoras do
Deportivo Abanca ou Mayte González, directora do
programa HOY por HOY, Radio Coruña, Cadena Ser.
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CENTRO 
OCUPACIONAL

Dentro das actividades
formativas do ano 2019

Charlas 

Contacontos

Hab i l idades  Soc ia is

Xornadas de  Cu l tu ra  Inc lus iva

 

Obradoiros

Teatro

Fotografía

Redes sociais

Dieta saudable

Seguridade no fogar

Bo trato para a igualdade

Orzamentos participativos

Educación afectivo-sexual
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CENTRO 
OCUPACIONAL

Dentro das actividades formativas
do ano 2019

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Setembro Outubro Novembro Decembro

5 

4 

3 

2 

1 

0 Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Setembro Outubro Novembro Decembro

10 

7,5 

5 

2,5 

0 

Total actividades culturais: 22Total talleres formativos:34 
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CENTRO 
OCUPACIONAL

Dentro das actividades formativas
do ano 2019
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CENTRO 
ESPECIAL DE EMPREGO 1. Taller textil

Un ano máis, e segundo a nosa política de
mellora constante,  seguimos ampliando os

puntos de venta dos nosos produtos. 

Connosco hai un artesán con diversidade
funcional contratado para traballar nos nosos
teares de baixo lizo confeccionando chales,
bufandas, toallas, camiños de mesa, teas.

Todos os nosos produtos son Marca de
Artesanía de Galicia. 

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 outubro.

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

Feira de Autónomos de Galicia, do 5 ao 9  de decembro.
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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.
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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.
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CLUB
DE OCIO 1. Actividades Club de Ocio

Total actividades de ocio: 72
*Todas as actividades de ocio son sin pernocta.

Día completo Saídas de tarde S Fín de semana Saídas nocturnas Saídas de mañá Totais

75 

50 

25 

0 Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Setembro Outubro Novembro Decembro

10 

7,5 

5 

2,5 

0 
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CLUB DE OCIO
 

1. Actividades de ocio e tempo libre
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Tipo de Voluntariado: 

PuntualEstable

+/- 2 horas á semana
 

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

Colaboracións puntuais
 
Ocio e tempo libre
Charlas informativas

CLUB
DE OCIO 2. Programa de Voluntariado

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
2019 contamos coa sua participación

para o acompañamento.  
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OUTROS
SERVIZOS

Información e asesoramento
Na enquisa de satisfacción as familias valoran a
información e comunicación por parte do centro cunha
puntuación media global de 3,24  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 3'24.
 

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 se considera a valoración por parte
das familias como positiva, sendo os  ítems con
maior puntuación os referidos a TRATO E
ATENCIÓN.
 
Nós 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.
 
 
 

As familias valoran o trato e atención por parte do centro
cunha puntuación media global de 3,60.

Téxtil e Ourivería
As actividades ocupacionais (textil e ourivería), son
valoradas cun 3,24 dato que empeora respecto o ano
pasado.

Actividades complementarias
A valoración media de actividades complementarias
formativas (cociña,informática e reforzo) é de 3,15. 
 
O clube de ocio é valorado cun 3,03, dato que empeora
respecto o ano pasado.
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COMUNICACIÓN
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PRENSA

1

15 de abril 2019

Sinergias un programa para que
los escolares desarrollen

proyectos para personas con
diversidad funcional

Los protagonistas de esta primera edición del
proyecto de la Fundación María José Jove serán

los alumnos de las Esclavas y usuarios de
Artefios

26 de noviembre 2019

Colectivos con discapacidad de
A Coruña reivindican un trato

igualitario
El Concello de A Coruña ha presentado la cuarta

edición de la iniciativa "Baixo o mesmo paraugas"
Entrevista a Rosalía López de Grumico, a Eliseo

de Aspace y a Eva de Artefíos.

proyecto

Cuarenta y cinco entidades sociales de toda
Galicia participarán en la VI Carrera por la

Integración ENKI

Dj Inclusivo de A. C. Negus en
Artefios. Cultura Inclusiva. Emalcsa

2019
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Redes Sociais
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
Visitas de pequenos grupos para coñecer

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

outra, como taller artesanal.

COMUNICACIÓN
30

 A
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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.

La Revista de la evaluación de la conformidad

Nº 343/diciembre/ 2018

CALIDADE
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CALIDADE

Os resultados máis salientables dos indicadores e da satisfacción no 2019 foron:
 

 

O noso persoal valorou a súa formación nun  2,45, a información e

comunicación en 2,92 o ambiente de traballo con 3,33. Todos os valores sobre

un máximo de 4.

 

As instalacións e recursos foron valorados polo personal nun 3,17, polos

usuarios nun 3,21 e polas familias nun 3,24. Todos sobre un máximo de 4.

 

O nivel de satisfacción do noso persoal situouse en 2,96, o dos usuarios 3,31

e o das nosas familias 3,29. Todos  eles con un máximo de 4.

 

Contamos con 19 usuarios/as , quedando unha praza libre.
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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: Dña. María Luisa Gómez Combo

            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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