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Se o ano 2020 ensinounos a valorar o verdadeiramente importante en tempos complicados como é o apoio emocional que supón

formar parte dun colectivo con metas compartidas; o 2021 fortaleceunos para seguir afrontando as dificultades que esta nova

normalidade supuxo nas nosas vidas.

Volvemos ao traballo presencial no centro coa ilusión da primeira vez, cando alá por 1989 puxemos en marcha este proxecto precioso

cuxo obxectivo foi e segue sendo ofrecer unha alternativa e un lugar de encontro ás persoas con discapacidade intelectual e para que

os nosos usuarios e usuarias sigan crecendo e desenvolvéndose en todos os ámbitos da súa vida: laboral, educativa, social e persoal. 

Neste 2021 centramos moitas das nosas actividades na educación emocional coa finalidade de potenciar e reforzar as competencias

para a vida cotiá e o benestar interior e desta forma dotar aos nosos usuarios de ferramentas para protexer a súa saúde mental no

contexto actual de crise sanitaria.

Volvemos tamén a dúas das nosas citas habituais como é a Feira de Artesanía nos Xardíns de Méndez Núñez, e a Feira Máis que

Capaces en Expo Coruña.

E pechamos o ano cunha alegría, gañar o concurso de Postais de Nadal organizado pola Asociación Golfo Ártabro Sur, entre as

organizacións dedicadas á diversidade funcional.
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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.

A nosa visión

A nosa misión

5



Xunta directiva

26 socios/as 

Profesionais

Usuarios/as e
operarios

Presidenta
Vicepresidenta

Secretario
Vicesecretario

Tesoureiro
Vogal

 
18 Usuarias/os

1 Artesán tecedor
 

Directora / Psicopedagoga
Educadoras sociais

Encargadas de taller 
Técnico administrativo
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Subvención para o mantemento do Centro Ocupacional Artefíos. 9.600€
Subvención para actualización Centro Ocupacional Artefíos. 2.815,20€

Convenio de colaboración para a realización dun taller ocupacional.

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.
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Subvención para actividades de interese social en materia de
igualdade e diversidade. Fortalecemento e empoderamento do
movemento asociativo



Talleres ocupacionais 
Actividades formativas

Taller téxtil
Plan de axuste persoal
e psicosocial
Formación xoería

Debido á situación de crise
sanitaria provocada pola
COVID-19, decidimos
suspender, como medida
preventiva, durante o 2021,
o club de lecer. Esta
suspensión é temporal, non
definitiva. Volveremos
retomar as actividades de
ocio e de voluntariado
cando as autoridades
sanitarias así o aconsellen

Información e
asesoramento
Atención ás familias 
Comedor

CENTRO OCUPACIONAL CENTRO ESPECIAL
 

DE EMPREGO

CLUB DE OCIOOUTROS SERVIZOS
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Teares de alto lizo 
e bastidores

Teares de baixo lizo

Rematado de pezas

CENTRO 
OCUPACIONAL 1. Talleres ocupacionais
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Perfeccionamento do taller de
xoería, 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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Estilos de comunicación.
Empatía e gratitude.
Empatía e diversidade como
enriquecemento.
Facer e recibir cumplidos.
Aprender a facer e afrontar críticas.
Escoita activa.
Uso responsable do teléfono.

Habilidades sociais Educación Emocional

CENTRO 
OCUPACIONAL 2. Actividades formativas
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Este ano incidimos moito en actividades relacionadas coa
Educación emocional e as habilidades sociais para reforzar o

benestar interno dos nosos usuarios e usuarias. 

En tempos de Covid

Autoestima.
Autoconcepto.
Xestión das emocións.
Educación afectivo-sexual.
Mitos do amor romántico.
Risoterapia.
Autocuidado.



Fichas de traballo

CENTRO 
OCUPACIONAL

2. Actividades formativas

12

Reforzo de 
habilidades académicas

Redacción, lectura,
escritura, cálculo,
xeografía, manexo
de cartos...

Informática

Realizamos actividades
para potenciar as
habilidades dos nosos
usuarios e usuarias no
manexo das novas
tecnoloxías 2.0. 

Tamén seguimos coas actividades habituais no centro

Educación ambiental

Actividades manipulativas

Realizamos actividades
para potenciar as
habilidades dos nosos
usuarios e usuarias no
manexo das novas
tecnoloxías 2.0. 



CENTRO 
OCUPACIONAL

PROXECTOS DE COLABORACIÓN

2. Actividades formativas
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PROGRAMAS DE CULTURA ACCESIBLE

E INCLUSIVA

PROGRAMA ARTE E SAÚDE

Un ano máis participamos neste programa
da man da Asociación PARTICIPA en
colaboración coa Fundación MARIA JOSÉ
JOVE.
O obxectivo final é axudar aos nosos
usuarios e usuarias a desenvolver a
atención e a observación.

DJ INCLUSIVO

Enmarcado dentro do programa de
CULTURA INCLUSIVA da Fundación
Emalcsa e coordinado pola Asociación
Cultural Negus, un ano máis enchemos a
nosa vida de boa música, e os usuarios e
usuarias aprenderon cómo ao compartila
puido axudar a combater a situación de
illamento social que vivemos durante a
crise sanitaria.



E INCLUSIVA

PROGRAMAS DE  CULTURA ACCESIBLE

Proxectos de colaboración:
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Este ano afondamos, grazas a Asociación
Participa en colaboración coa biblioteca do
Fórum, na cultura e na historia do Camiño de
Santiago e coñecimos libros que nos
transportaron a outras latitudes

PROGRAMA ACHEGA PROGRAMA MUSEO EN MOVEMENTO

Grazas o Museo de Belas Artes e os Amigos
do Museo descubrimos a diferentes pintores. 
 A visita a realizamos con gafas de realidade
virtual

ACTÚA DIFERENTE PARA SER IGUAL

A través da guia elaborada pola Asociación
Participa e o Concello da Coruña aprendimos
a identificar diferentes tipos de violencia de
xénero e a xerar actitudes de bo trato. 



CENTRO 
OCUPACIONAL

2. Actividades formativas
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BAIXO O MESMO PARAUGAS VISITAS

Un ano máis 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 en liña polas redes sociais.

No 2021 as visitas foron virtuais:
Unha ao Museo das Belas Artes da
Coruña e no mes de febreiro ao
Museo Nacional de Ciencia e
Tecnoloxía, MUNCYT 



Un artesán con discapacidade intelectual
contratado para traballar nos nosos teares
de baixo e alto lizo confeccionando chales,
bufandas, toallas, camiños de mesa, teas...
As pezas están recoñecidas coa Marca de
Artesanía de Galicia. 

Feiras nas que participamos Unha persoa encargada de taller para dar
formación en xoería.

CENTRO 
ESPECIAL DE EMPREGO
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No Centro Especial de
emprego contamos con:

MOSTRAT Coruña, na primeira semana de
agosto.
MAIS QUE CAPACES, do 3 ao 8 de decembro.



CENTRO 
ESPECIAL DE EMPREGO 2. Plan de Axuste persoal

Apoios individualizados para que cada
traballador poida desenvolver a súa

labor correctamente.

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

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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En Artefios entendemos a importancia de fomentar as actividades de lecer entre os nosos e as
nosas usuarias para que sexan un punto de encontro onde fomentar a amizade e vivir
experiencias enriquecedoras que repercutan no seu benestar interno.

Durante o 2021 e debido á crise sanitaria suspendemos temporalmente as devanditas
actividades de club de lecer e tamén o programa de voluntariado.
 
Aínda así, celebramos cos diferentes integrantes da nosa asociación, as citas ineludibles os
últimos anos; Samaín, Entroido e Nadal; coa finalidade por unha banda de fortalecer os lazos
que nos unen e por outra aprobeitar a ocasión para fomentar a creatividade e a motricidade fina
elaborando a decoración e os disfraces para celebrar as festas.

CLUB
DE OCIO

1. Actividades de ocio e tempo libre
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CLUB DE OCIO 1. Actividades de ocio e tempo libre
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CLUB
DE OCIO 2. Programa de Voluntariado
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Este ano o voluntariado foi puntual e en
liña, pero non esquecemos que é unha

parte fundamental en Artefíos. Son
persoas que de forma altruísta

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

asociación.
 

Por iso retomaremos o programa de
voluntariado cando se dean as

condicións óptimas.
 
 



Información sobre servizos e actuacións levadas a cabo.

Información e asesoramento ás familias sobre atención
ás persoas con discapacidade intelectual e sobre as
accións adoptadas derivadas da crise sanitaria.

Adaptación do servizos ás circunstancias actuais,
modificándose as quendas de participación nos diferentes
talleres para garantir as medidas de seguridade coa
finalidade de evitar contaxios.

Seguiremos coa nosa política de calidade
implementando plans de mellora interna nas
áreas que sexan necesarias para ofrecer
mellores servizos e recursos a traballadores/as, 
 usuarios/as e as 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.

Téxtil e Ourivería

Atención de demandas

Instalacións e recursos

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

OUTROS 
SERVIZOS

Actividades complementarias
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COMUNICACIÓN



O noso máis sincero agradecemento
pola doazón anónima de cuarzos e
ágatas para o taller de xoiería.

COMUNICACIÓN

1
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Gañadores da nova edición do Concurso de Postais de Nadal
organizado por GALP, Asociación GOLFO ARTABRO SUR.



Onde atoparás información xeral da entidade
www.artefios.org

Síguenos no Facebook e Instagram para 
coñecer as nosas actividades e proxectos.

www.facebook.com/AsociacionArtefios 
www.instagram.com/Artefios

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

Páxina Web

Revista Artefíos

Redes Sociais

COMUNICACIÓN
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O alcance do certificado AENOR cobre
a prestación de servizos de prevención

das situacións de dependencia e
promoción da automía persoal a

persoas con discapacidade intelectual
en centro ocupacional; como é,

información e asesoramento, atención
psicolóxica, habilidades académico-

funcionais, habilidades básicas da vida
diaria, habilidades adaptativas, lecer e
tempo libre e a xestión do servizo de

restauración. Tamén inclúe a xestión do
voluntariado da asociación.

CALIDADE
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Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia:
Taller Artesanal nº78

Rexistro Central de Asociacións da Xunta
de Galicia nº6520

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

Rexistro de Entidades Prestadoras de
Servizos Sociais da Xunta de Galicia: E-113

Artefios. Asociación para a Inclusión de Persoas con Discapacidade Intelectual 
 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 en: Facebook http://www.facebook.com/AsociacionArtefios 
Instagram http://instagram.com/artefios

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

Datos da entidade

Xunta Directiva
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Rexistro Municipal Asociacións A Coruña
(REMAC) nº 305
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