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A nosa misión
 O 2020 foi un ano atípico que fixo cambalearnos en tódolos aspectos.

A situación sanitaria fixo que se tiveran que tomar medidas drástricas, como o peche temporal do centro, que nos obrigou a reinventarnos

e a intentar facer mais levadía esta situación a todas as persoas que formamos parte de Artefíos.

O 2020 comezou coa perspectiva da programación prevista pero a situación fixo que tivésemos que adaptarnos e levar a cabo diferentes

actividades e dun xeito totalmente distinto.

Afortunadamente o ano rematou, aínda que con medidas restritivas e distanciamento social, coa calor e o agarimo que nos permite a

atención presencial.

Un ano difícil que quedará marcado na historia, pero que tamén nos permitíu valorar mais, se cabe, as cousas verdadeiramente

importantes e nos aportou aspectos positivos, como o apoio nos tempo difíciles, a cohesión como grupo e a necesidade de formar parte

dun colectivo.

Durante o vindeiro ano, deberemos traballar moi duro para recuperar estabilidade e proxección de futuro. 

Tempos difíciles, tempos de esperanza.
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Durante o 2020...
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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 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.

5



Xunta directiva
Presidenta

Vicepresidenta
Secretario

Vicesecretario
Tesoureiro

Vogal

Profesionais
Directora  / Psicopedagoga

Educadoras sociais
Encargadas de taller

Psicólogo
Traballadora social

Persoas voluntarias

 Voluntariado puntual
Voluntariado estable

Usuarios/as e
operarios

 
19 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.
Subvención para a contratación de traballadores desempregados polas entidades
sen ánimo de lucro (Contratación dunha Educadora 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.
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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.
Formación coería.
Limpeza

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
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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

CENTRO 
OCUPACIONAL 1. Talleres ocupacionais

Taller de Ourivería
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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...

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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O primeiro trimestre do ano...



Durante o peche temporal do centro, tivemos que adaptarnos ás circunstancias e ás persoas. 
 
 
 

CENTRO 
OCUPACIONAL

2. Actividades formativas

En tempos de Covid
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Xoiería Téxtil

Ténicas de xoería.
Coidado de xoias.
Xemas e semixemas.
Creación de diseños de novas
pezas.
Identificación de ferramentas.

Meditación
Habilidades
sociais
Reforzo educativo
Revista Artefíos
Xestión emocional
Xuntanzas virtuais

Actividades
formativas

Historia de teares e
tapices
Técnicas de teares
Materias primas
Ferramentas

Atención telefónica Teleformación Fichas de traballo



2. Actividades formativasCENTRO 
OCUPACIONAL

Xuntanzas virtuais

Todos os xoves mantivemos
xuntanzas virtuais para

fortalecer os lazos emocionais
como grupo. Ademais invitamos

ás persoas voluntarias a que
participasen para compartir

experiencias.
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Organizada pola Fundación Emalcsa e o Concello da Coruña:
* Dj Inclusivo. Realización dun obradoiro de Dj, durante oito
sesións online. Peche do taller cunha exhibición final online da
man da Asociación Negus. 
*Asociación Participa. Durante 1 sesión presencial e 6 sesións
online traballamos capacidades como a atención, memoria e
observación a través do arte e das obras presentes na Colección
da Fundación María José Jove. 
*Asociación amigos do museo de Belas Artes da Coruña. A través
do seu proxecto "Un Museo en Movimiento"  fixemos un
percorrido pola moda no arte durante 3 sesións online.

Proxecto Enki online

COLABORACIÓN CO ÁMBITO

EDUCATIVO

*Colexio Calasanz PP Escolapios de A Coruña. A través dun
pequeno vídeo intentamos mostrar a nosa visión sobre a
discapacidade. O vídeo foi visionado o Día Internacional da
discapacidade para sensibilizar ao alumnado.

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. Aínda que este
ano tivo que ser de forma online.

PROGRAMA CULTURA ACCESIBLE

E INCLUSIVA

BAIXO O MESMO PARAUGAS

14



Doazóns
 

Neste 2020 recibimos varias doazóns tanto económicas como materiais:

 Máscaras reutilizables por parte de
Claudio Beauvue, xogador do

Deportivo de A Coruña.

Doazón económica da AAVV Los Rosales de A Coruña.

Doazón económica persoa socia.

Máscaras por parte da Deputación de A Coruña.

Doazón de retais.

Desinfección do local por parte do Concello.
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CENTRO 
OCUPACIONAL

Dentro das actividades formativas
do ano 2020

Visitas Culturais

Fundac ión  Mar ía  José  Jove
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Visita de Afexdi de  Santiago a
Artefíos. Intercambiamos saberes, eles
ensináronnos a encuadernar e nós o
traballo de teares e xoería.

V is i ta  a  expos ic ión  Ruínas  na

b ib l io teca  Migue l  Gonzá lez  Garcés

Debido á situación sanitaria as
visitas culturais fixéronse só no

primeiro trimestre do ano.



CENTRO 
OCUPACIONAL

Dentro das actividades
formativas do ano 2020

Charlas 

Contacontos

Hab i l idades  Soc ia is (serv izo  de

ps ico lox ía)

Obradoiros

Uso de móbiles

Xestión emocional

Traballo en equipo

Igualdade de xénero

Habilidades sociais

Meditación
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CENTRO 
ESPECIAL DE EMPREGO

Un artesán con diversidade funcional
contratado para traballar nos nosos teares de
baixo lizo confeccionando chales, bufandas,

toallas, camiños de mesa, teas.
As pezas están recoñecidas coa Marca de

Artesanía de Galicia. 

Feiras nas que participamos

Feira de Artesanía Mostrart na Coruña, 

do 30 de xullo ao 6 de agosto
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Durante o 2020...

Unha persoa encargada de taller para dar
formación en xoería.

Unha persoa encargada das tarefas de
limpeza.



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.
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*Debido á situación sanitaria as actividades de
ocio e tempo libre fixéronse só no primeiro
trimestre do ano.

Partidos de baloncesto invitados por Basket Leyma Coruña.

Partidos de fútbol ao Estadio de Riazor, invitados polo Club

Deportivo de La Coruña.

Merendas en Bonilla.

Visita ao bar Cat Café onde poidemos desfrutar do 

 contacto con animais.

Coma todos os anos celebramos a nosa cea de entroido

As actividades foron as seguintes:



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

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

nosa asociación.
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Este ano o voluntariado colaborou presencialmente no primeiro trimestre do ano. Unha vez que se pechou o
centro seguiron colaborando a través das xuntanzas virtuais. Deste xeito mantívose o contacto entre o
voluntariado e as persoas usuarias non perdendo os lazos creados.



OUTROS
SERVIZOS

Información e asesoramento
Información e asesoramento ás familias sobre atención
ás persoas con diversidade, sobre as accións
derivadas da crise sanitaria...

Atención de demandas

Instalacións e recursos

Adaptación das instalacións e recursos ás novas
metodoloxías de traballo e ó cumprimento das
medidas sanitarias esixidas.

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.

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.

Información sobre servizos e actuacións levadas a cabo.

Téxtil e Ourivería
Actividades complementarias

Adaptación do servizos ás circunstancias actuais,
modificándose as quendas de participación nos diferentes
talleres. 
Os grupos de traballan rotan semanalmente polas tres
talleres.
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COMUNICACIÓN

29

COMUNICACIÓN

2924



COMUNICACIÓN

1

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

2020
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Claudio Beauvue donará mascarillas reutilizables a varias
ONG de A Coruña, entre ellas a Artefíos.

 
 
 

https://www.riazor.org/claudio-beauvue-dona-mascarillas-ong-
coruna/

 

 28/05/2020

https://www.riazor.org/claudio-beauvue-dona-mascarillas-ong-coruna/


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.

Redes Sociais
Síguenos no Facebook e Instagram para

coñecer as nosas actividades e proxectos.
www.facebook.com/AsociacionArtefios

www.instagram.com/Artefios

Páxina Web

COMUNICACIÓN
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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
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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
Instagram http://instagram.com/artefios
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Memoria

2020


