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A nosa visión

A nosa misión

Perseguimos que a asociación preste máis 

servizos ós usuarios/as e que cubra todas 

as necesidades das persoas con 

discapacidade intelectual, que os 

usuarios/as acaden un desenvolvemento 

persoal pleno, nun ambiente integrador, 

participativo, de convivencia e ilusión e 

 que  Artefíos sexa coñecido no exterior. 

A Asociación para a inclusión de persoas 

con diversidade funcional atende ás 

necesidades de persoas con discapacidade 

intelectual de A Coruña e ás súas familias, 

no ámbito laboral, social e persoal, a través 

dun centro ocupacional e un centro 

especial de emprego, para facilitar o seu 

desenvolvemento  nun ambiente de 

confianza e respecto. 





Contrato de prestación de servizos

Subvención para a contratación de tralladores desempregados polas entidades 

sen ánimo de lucro. 

Subvención para a contratación de traballadores desempregados polas entidades 

sen ánimo de lucro (Contratación dunha Educadora Social e 

dun Traballador Social. 9 meses) 

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. 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

Posta en marcha do taller de 
xoiería, onde aprendemos a 

empregar as ferramentas propias 
desta arte e confeccionar 

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



CENTRO 
OCUPACIONAL 2. Actividades formativas

Reforzo de 
habilidades académicas

Habilidades sociais

Informática

Taller de cociña

A lectura, a escritura, 

o cálculo, a xeografía,  

o manexo de cartos...

Traballamos 

sempre para 

mellorar as nosas 

habilidades sociais, 

resolucións de 

conflictos, mellora 

da autoestima...

Crear, gardar e imprimir 

arquivos, buscar 

información en Internet, 

edición de fotografías, 

son actividades que se 

traballan semanalmente 

para manter e ampliar 

coñecementos

Continuamos 

traballando na 

elaboración de 

receitas que 

melloren a 

autonomía e o 

traballo en equipo.



CENTRO 
OCUPACIONAL 2. Actividades formativas

Manualidades Programa de Habilidades da Vida Diaria

Na realización de diferentes obxectos decorativos 
trabállanse aspectos como a capacidade de concentración, 
traballo en grupo e motricidade fina. Este ano, polo Nadal, 

levamos a cabo o V Concurso de Postais do Nadal de 
Artefíos, a preparación do Entroido...

Proxecto Actúa.

Proxecto Actúa. Acción xuvenil de conciencia Social positiva. 
Participación no proxecto desenvolvido por Adapta Social e 

a Fundación María José Jove, sobre o bo uso das Redes 
Sociais.

Adestramento e restauración de habilidades 
de procesamento precisas para a realización 
de actividades básicas da vida diaria: coidado 
do fogar, mantemento e limpeza do taller, 
xestións. 

Saídas e Visitas Culturais

Artefíos aproveita a través destas actividades 
mensuais os recursos culturais que nos ofrece 
a cidade e arredores.  



CENTRO 
OCUPACIONAL

Dentro das actividades 
formativas deste ano...

Visitas Culturais

Visita de representantes do 
Basquet Leyma Coruña

Museo Be las  Ar tes  

Expos ic ións  MAC 

Expos ic ión  T ie r ra  de  Hombres  

Museo Mi l i ta r  

Complexo A Mi lagrosa 

Teat ro  A fundac ión  

Cent ro  de  d ía  Mayores  

Adest ramento  Depor t i vo  

Expos ic ión  Urbano Lugr ís  

Casa das  C ienc ia  

Casa Emi l ia  Pardo Bazán 

Es tac ión  de  Tren 

Be lén  Conce l lo  A  Coruña 



CENTRO 
OCUPACIONAL

Dentro das actividades 
formativas deste ano...

Percus ión  

Hab i l idades  Soc ia is  

Fo togra f ía  

A l imentac ión  saúdab le  

Ba i les  de  Sa lón  

Rec ic laxe  

Re laxac ión  

Ba i les  de  Sa lón  

Cur tamet raxe  

Max ia  

Pu lse i ras  

P in tu ra  

Dere i tos  e  deberes   

 

Charlas e Obradoiros



CENTRO 
OCUPACIONAL

Dentro das actividades 
formativas deste ano...

Total actividades culturais: 17



CENTRO 
OCUPACIONAL

Dentro das actividades 
formativas deste ano...



CENTRO 
ESPECIAL DE EMPREGO 1. Taller textil

1 persoa con diversidade funcional 
contratada traballando en teares de baixo lizo 
para confeccionar chales, bufandas, toallas, 
camiños de mesa, teas... que levan 
recoñecida a Marca de Artesanía de Galicia  

Este ano, acorde cun dos obxectivos base 
de Artefíos seguimos ampliando os puntos 

de venta dos nosos productos.  

Feiras na que colaboramos 
de xeito estable

Feira de Artesanía Mostrart na Coruña, do 29 de xullo ó 6 de agosto. 

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

dentro da Feira de Autónomos de Galicia, do 6 ó 10 de decembro. 

Feira Solidaria Proxecto Enki 



CENTRO 
ESPECIAL DE EMPREGO 2. Plan de Axuste persoal

Accións encamiñadas a favorecer a súa 

autonomía no posto de traballo. 

 

 

Apoios individualizados para cada 

traballador 

no posto de traballo para que a tarefa se 

poida 

desenvolver correctamente. 

 

 

Vinculación co entorno familiar e social, 

para que o día a día no traballo se 

desenvolva coas mínimas dificultades 

posibles. 

 

 

Accións formativas que favorecen a 

formación continua e permiten unha doada 

adaptación ós cambios que poideran 

producirse. 



CLUB 
DE OCIO 1. Actividades de ocio e tempo libre

Punto de encontro pra 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: 45 

Talleres: 67 



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 
da organización posto que se trata de 
persoas que, de xeito altruísta, nos 
ofrece o seu tempo, contribuíndo así á 
mellora da entidade 

En máis do 60% de actividades de ocio e 
saídas culturais realizadas durante o 
2017 contamos con participación de 
voluntariado 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
Relacionado coa diversidade e a formación ocupacional. 
Na enquisa de satisfacción de familias obténse un valor 

de 3.72 sobre 4.

Atención de demandas
De familias, asociacións e profesionais.  

Psicoloxía
De xeito semanal, realízanse sesións individuais

e grupais. Nestas últimas participan un 71.4%
das persoas usuarias. O taller de psicoloxía e
valorado polas persoas usuarias con un 3.35

sobre 4. 

Comedor
O servizo de comedor serve, ademais de para un

momento de lecer e convivencia, para aprender

habilidades da vida cotiá como a colocación da  mesa, a

recollida, hábitos saudables e compañeirismo. 

 

As persoas usuarias valoran o servizo de comedor cun

3.18 sobre 4. 

Atención ás familias
Artefíos informa ás familias sobre os seus dereitos 
e recursos sociais existentes, así como tódalas 
noticias 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 así como 
proporcionar apoio en situacións de crise.  O 
traballo na asociación pretende facilitar a 
adquisición de pautas de convivencia familiar e 
estratexias de afrontamento dos problemas e 
situacións adversas. 
Esta atención  desenvólvese a través de atención 
directa á familia (consultas telefónicas e persoais) 
e actividades informativas. 
Na enquisa de satisfacción de familias obtense un 
3.95 sobre 4 na valoración da atención do persoal. 

Continuamos co Programa de Charlas/Coloquios 
para familias e usuarios/as: 
II Charla: “O afrontamento da ansiedade” 



COMUNICACIÓN



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



CALIDADE 

No 2017 comezamos a implantación do sistema de 
xestión de calidade segundo a norma ISO 9001:2015, 

como aspectos máis relevantes sinalamos: 

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

Deseño dunha Guía de procedementos. 

 

 

Redeseño da ferramenta de xestión de 

usuarios. 

 

 

Realización das programacións dos Talleres 

e das Actividades formativas. 

 

 

Implantación dun sistema de medición de 

indicadores de cada un dos procesos. 

 

 

Realización dun DAFO: identificación das 

partes interesadas e as súas expectativas e 

necesidades. Avaliación de riscos e 

oportunidades. 

O noso persoal valorou a súa formación nun 3,10, e o 

ambiente de traballo nun 3,92. Ambos sobre un 

máximo de 4. 

Contamos con 20 usuarios/as, e todas as prazas 

cubertas. 

En 2017 houbo unha alta e unha baixa de usuarios. O 

100% de novos usuarios superou o período de 

acollida. 

As instalacións e recursos foron valorados polo persoal 

nun 3,40, polos usuarios nun 3,60 e polas familias nun 

3,51. Todos eles sobre un máximo de 4. 

O nivel de satisfacción do noso persoal situouse nun 

3,60, o dos usuarios nun 3,67 e o das familias nun 

3,53.  Todos eles sobre un máximo de 4 



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 




