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ASOC. SOCIOEDUCATIVA PARA LA EDUCACIÓN (ASEDUC)

Introdución

Coa denominación “Asociación Socio-educativa para a Educación (ASEDUC)”, constitúese unha
Asociación ao amparo da L.O. 1/2002, con capacidade xurídica e plena capacidade de obrar,
carecendo de ánimo de lucro.

Esta asociación créase o 13 de Xullo de 2006, figurando no Rexistro Central de Asociacións co nº
2006/009896-1. O seu ámbito de actuación é todo o territorio nacional.

Creada como unha organización social e sen ánimo de lucro, ASEDUC vai medrando e collendo
novos impulsos (grazas aos profesionais que se achegan á iniciativa, e ás novas adhesións de
entidades e persoas que se incorporan) e chega a desenvolver un importante papel na
metodoloxía de prevención contra esta e outras cuestións sociais. Deste xeito, sen descoidar o
apartado de adiccións, ampliamos o noso ámbito de actuación e, apoiados polas experiencias e
capacidades dos profesionais de ASEDUC, abordamos outras temáticas –de non menos intereseachegándonos á “violencia de xénero”, desenvolvendo actuacións de “capacitación de
profesionais” (mediadores, psicólogos, formadores…) ou tratando de abordar o “acoso
escolar” ou as problemáticas coas novas tecnoloxías nos rapaces/as. Dito doutro xeito,
adaptámonos aos novos retos que xorden na sociedade, coa intención de promover solucións, e
procurando adaptarnos aos novos problemas que detectamos.

Botando a vista atrás, e valorando os resultados das nosas actuacións, sentímonos
especialmente orgullosos de ter a oportunidade de axudar a máis de 3.000 nenos e ás súas
familias (en toda Galicia), e tratar –de primeira man- con máis de 500 mozos/as que acudiron a
nós coa vontade de informarse e formarse sobre estas cuestións, realizando unha labor
preventiva e educativa neste ámbito.

Pero de ningunha maneira o traballo está concluído. Dende ASEDUC traballamos por mellorar –
na medida das nosas posibilidades- certas problemáticas da sociedade, e neste empeño
implicamos a máis de 30 profesionais que dun ou doutro xeito colaboran con nós e poñemos á
súa disposición os medios e recursos que posibilitan progresar e resolver estes problemas.

Página | 3

MEMORIA DE ACTIVIDADE 2018-2019

2


ASOC. SOCIOEDUCATIVA PARA LA EDUCACIÓN (ASEDUC)

Obxectivos e fins das actuacións

Desenvolvemento, promoción e/ou xestión de actuacións nos distintos campos
sociais, en calquera das súas manifestacións (drogodependencia, violencia de xénero,
acoso escolar, inserción laboral e educativa, etc.) no seu máis amplo espectro
(información, prevención, educación, asistencia, inserción social e laboral,
investigación, formación, etc.), tanto no ámbito individual como no familiar e social.



Propiciar o desenvolvemento de respostas globais a fenómenos sociais de entidade
transnacional, como é o caso das drogodependencias, a violencia de xénero, a
pobreza e as demais formas de exclusión social.



Impulsar a participación da sociedade civil na busca de solucións aos conflitos que
atravesan.



Promover na sociedade unha cultura de saúde.



Contribuír ao desenvolvemento dunha cidadanía libre, activa, solidaria e respectuosa.



Fortalecer as competencias da cidadanía que lles permita asumir o protagonismo das
súas vidas.

3

Liñas de actuación

Voluntariado

Preventiva

Participación

Socioeducativa

Formación

Asistencial

Investigación
Información
Concienciación
Divulgación
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ASOC. SOCIOEDUCATIVA PARA LA EDUCACIÓN (ASEDUC)

Proxectos, programas e actividades realizadas

1

PROGRAMA PROMESA
Ámbito de aplicación

Concello de Oleiros (A Coruña)
Programa de Educación para a Saúde e a prevención das adiccións. Entidade colaboradora do
Plan de Prevención de Condutas Aditivas de Galicia Nº: SA463D2018/2.
As accións contémplanse en tres ámbitos:
 Ámbito familiar
a) Puntos de asesoramento para pais e nais: Trátase dun asesoramento individualizado
no que se ofrecen “recursos” de apoio ás familias para que poidan desenvolver
adecuadamente as súas funcións educativas e socializadoras e superar situacións de
necesidade e risco de exclusión social. O servizo diferenza o tipo de asesoramento
en 3 grandes grupos:
 Pais/nais de nenos e nenas de 6 a 12 anos (Educación Primaria)
 Pais/nais de adolescentes de 12 a 16 anos (Educación Secundaria)
 Pais/nais de mozos/as de 16 a 18 anos (Bacharelato e Ciclos Formativos)
b) Puntos de asesoramento para a mocidade: Similar ao anterior pero enfocado para a
mocidade, temos creado un Punto de Asesoramento no que orientar e asesorar de
xeito individual aos mozos e mozas ao redor daquelas cuestións de, entre outras:
Violencia de xénero, consumo de drogas, educación sexual, conflitividade familiar,
comportamento social e educativo, acoso escolar, redes sociais e orientación.
c) Escola de pais e nais: Intervención grupal con pais e nais na que se facilita un espazo
de información, formación e reflexión sobre aspectos relacionados coas funcións
parentais. É un recurso de apoio ás familias para que estas poidan desenvolver
adecuadamente as súas funcións e superar situacións de necesidade e risco social. A
intervención abarca dous niveis: un primeiro nivel informativo e un segundo nivel
terapéutico.
 Ámbito educativo: Programa de prevención e hábitos saudables
Neste programa intervimos en centros escolares tratando temas de prevención de
drogas, educación emocional, prevención do acoso escolar, igualdade e violencia de
xénero, etc. Desenvólvense obradoiros en Educación Primaria, Educación Secundaria e
Bacharelato.
 Ámbito social:
a) Mediación escolar: A mediación non consiste na eliminación dos conflitos da
comunidade educativa. O que busca este proceso é crear vínculos de unión entre os
grupos de mediación, o alumnado, profesorado e demais membros da co contexto
escolar, así como mellorar a convivencia no centro educativo. Actuacións:

b) Programa de radio ¨Desmárcate¨: Programa radiofónico co obxectivo de que os
pais, nais e veciños de Oleiros adquiran coñecementos e instrumentos que os
capaciten para desenvolver actitudes preventivas con seus fillos. O que se pretende
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é apoiar a labor de ser pai/nai, resolver as súas dúbidas, axudalos a solucionar
conflitos, ter unhas pautas para a atención e o desenvolvemento dos fillos/as…
Obxectivos xerais:
 Ser o punto de partida para unha reflexión, ofrecendo un instrumento as pais,
nais e veciños nas tarefas de prevención.
 Estimular e poñer en funcionamento estratexias preventivas que inclúan
actuacións informativas, formativas e de modificación de actitudes,
comportamentos e factores de risco na poboación educativa.
 Resaltar a importancia de aproveitar os recursos de cada comunidade para
traballar en prevención dende o marco comunitario, desenvolvendo plans de
traballo conxunto con outras ONG e coas administracións públicas.

Recursos humanos

Persoal propio: 2 educadoras sociais
Asalariados: 6-7 traballadores
Voluntarios: 0

Calendario de
realización

Xaneiro 2018 – Xuño 2018
Xaneiro 2018:
Obradoiros en IES

14 sesións

Obradoiros en CEIP

2 sesións

Radio

3 sesións

Mediación alumnado CEIP Parga Pondal

5 sesións

Mediación alumnado CEIP Luis Seoane

0,83 sesións

Rede Municipal Mediación CEIP Luis Seoane

7 sesións

Febreiro 2018:
Obradoiros en IES

14 sesións

Obradoiros en CEIP

2 sesións

Radio

4 sesións

Mediación alumnado CEIP Luis Seoane

4,58 sesións

Punto de Apoio e Intervención

3,6 sesións

Escola de Pais e Nais

3 sesións

Marzo 2018:
Obradoiros en IES

7 sesións

Radio

3 sesións

Mediación alumnado CEIP Luis Seoane

4,16 sesións

Punto de Apoio e Intervención

3 sesións

Rede Municipal Mediacion Parga Pondal

1 sesión

Abril 2018:
Radio

4 sesións

Punto de Apoio e Intervención

1 sesión

Maio 2018:
Radio

4 sesións

Xuño 2018:
Radio

4 sesións
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Número total de persoas beneficiarias

Clase de persoas beneficiarias

Requisitos para ser persoa beneficiaria

Resultados obtidos e
avaliación

2

Nos centro escolares traballouse cun total de 8
grupos ( 185-195 alumnos en total):
 Mediación co alumnado: 8 rapaces
 Mediación cos docentes: 8 docentes
 Radio: oíntes de Radio Oleiros
 Alumnados dos centros escolares
participantes do Concello de Oleiros
 Pais e nais empadroados no Concello de
Oleiros
 Poboación en xeral do Concello de Oleiros
Ser persoas empadroadas no Concello de Oleiros.

O programa PROMESA leva sendo desenvolvido dende fai varios anos, polo que as súas
diversas actuacións están moi asentadas na poboación participante.
Durante o ano 2018 foron atendidas diversas familias con dificultades familiares, realizando
sesións no punto familiar tanto coas persoas adultas coma cos menores de forma
individualizada ou en grupo. Este servizo permitiu que diversas familias do Concello de Oleiros
puideran tomar decisións importante e mellorar a comunicación, empatía e relación de toda a
familia.
Nos grupos de educación secundaria, bacharelato e FP, un ano mais puidemos ver como os
grupos de idade aumentan a súa idade no consumo de drogas e puxemos especial fincapé na
importancia da autoestima e unha boa rede social nas problemáticas relacionadas cos
consumos de drogas e as novas tecnoloxías.
En educación primaria observamos como as persoas mais pequenas cada vez teñen mais claras
as pautas para ter unha saúde óptima, aínda que se observa un repunte perigoso no consumo
de novas tecnoloxías de xeito non controlado.

PROGRAMA: COMPETENCIAS EDUCATIVAS (Alumnado CEIP/IES Oleiros)
Ámbito de aplicación
Breve descrición

Concello de Oleiros (A Coruña)
PROGRAMA DE REFUERZO Y APOIO ESCOLAR MUNICIPAL
Nace para reforzar as aprendizaxes desenvolvidas nas aulas, e para a promoción de hábitos e
actitudes cara o estudo, incidindo na prevención do fracaso escolar e na prevención e redución
do absentismo. Ten como finalidade favorecer a igualdade de oportunidades, traballando así
mesmo as habilidades sociais e valores e fortalecendo a súa personalidade.
Os obxectivos traballados neste programa foron:
 Prever o fracaso escolar da poboación escolar da educación primaria e secundaria do
Concello de Oleiros.
 Reducir o absentismo escolar e o abandono escolar.
 Favorecer o desenvolvemento individual, social e emocional dos/as menores,
mediante un traballo personalizado dirixido ao adestramento en competencias sociais
e transmisión de valores positivos en áreas transversais como saúde, medio ambiente,
ocio e tempo libre, igualdade, etc.
 Mellorar as competencias educativas.
 Apoiar a socialización dos/as menores e as familias.
 Desenvolver actuacións de dinamización social.
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Fomentar a autonomía persoal, capacidade de análise da realidade, autoestima e
responsabilidade
Persoal propio: 3 educadoras sociais
Asalariados: 0
Voluntarios: 7 voluntarios

Calendario de
realización

A actividade realizase nunha primeira quenda dende Xaneiro 2018 – Xuño 2018, e a segunda
quenda de Outubro 2018 – Actualidade . Lévase a cabo de luns a venres no seguinte horario:
Luns:
Santa Cruz (Secundaria)

18,30 – 20,30

Nos (Primaria)

17:00 – 19:00

Martes:
Rialta (Primaria)

17,00 – 19,00

Mércores:
Perillo (Primaria)

17,00 – 19,00

Rialta (Secundaria)

18:00 – 20:00

Santa Cruz (Primaria)

17,00 – 19,00

Nos (Secundaria)

18:00 – 20:00

Xoves:

Venres:
Perillo (Secundaria)

Persoas beneficiarias

Número total de persoas beneficiarias
Clase de persoas beneficiarias

Resultados obtidos e
avaliación

18:00 – 20:00

 Primeira quenda: 77 persoas
 Segunda quenda: 60 persoas
Alumnado, empadroado no Concello de Oleiros,
que están a cursar Educación Primaria ou
Educación Secundaria Obrigatoria.

O programa de competencias educativas aínda esta en plena realización polo que non existe
unha avaliación final de este. Mentres, no seu transcurso e a través da avaliación continua que
se realiza semanalmente, podemos afirmar a que estase a seguir un bo camiño cara a
consecución dos obxectivos marcados.
O alumnado que participa nesta actividade participa na súa maioría de forma activa e con
moito reforzo educativo van no camiño de mellorar os seus resultados académicos e afianzar
técnicas de estudo máis eficaces para cumprir os seus obxectivos.
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PROGRAMA: COMPETENCIAS EDUCATIVAS [CIS (Carmela Arias y Díaz de Rábago de A Coruña)]
Ámbito de aplicación

CIS (Carmela Arias y Díaz de Rábago de A Coruña)

Breve descrición

Dito programa lévase a cabo no Centro de Inserción Social de A Coruña. Responde á
necesidade de poñer en marcha actuacións preventivas e de mellora das aprendizaxes.
A súa finalidade é proporcionar ás persoas unha educación que lles permita afianzar o seu
propio benestar e desenvolvemento persoal, adquirindo as habilidades culturais básicas
relativas á expresión e comprensión oral, á lectoescritura e ao cálculo, e desenvolver as
habilidades sociais, os hábitos de traballo e estudo, o sentido artístico, a creatividade e a
afectividade.
Para poder cumprir a súa finalidade se han marcado os seguintes obxectivos:
 Favorecer a adquisición e aplicación de estratexias de aprendizaxe
 Interiorización de hábitos e rutinas básicas, habilidades instrumentais de lectura,
escritura e cálculo, métodos de estudo e estratexias para o procesamento da
información.
 Lograr que as persoas sintan como súa a responsabilidade de estudar.
 Fortalecer o espírito de auto superación, o reforzo da confianza en si mesmos, e
valorar o sentido do esforzo.
 Orientar e proporcionar á persoa as ferramentas necesarias para a consecución títulos
educativos formais en función da súa idade e necesidades (Formación Profesional
Básica, Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional, Bacharelato) dentro
ou fóra do centro segundo as características da súa medida de internamento.

Recursos humanos

Persoal propio: 3 educadoras sociais
Asalariados: 0
Voluntarios: 2 voluntarios

Calendario de
realización
Persoas beneficiarias

Resultados obtidos e
avaliación

A actividade realizase durante todo o ano, parando a súa execución no mes de Agosto. A
actividade lectiva se imparte os mércores e o xoves de 10 a 11,30 da mañá.
Número total de persoas beneficiarias

 Entre 80 – 100 persoas

Clase de persoas beneficiarias

 Homes e mulleres internos no CIS Carmela
Arias y Díaz de Rábago (A Coruña), en terceiro
grado de clasificación.

En xullo, ao rematar o programa, pasáronse os cuestionarios de valoración final, acadando os
seguintes resultados:
12
10
8
6
4
2
0

Moi pouco
Pouco
Normal
Bastante
Moito
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Como se pode observar na gráfica, foron moi valorados os ítems de trato recibido, utilidade da
actividade, medios empregados e educadoras. Factores que non dependen da noso exercicio
non son tan ben valorados, como é o caso do espazo. En canto ao tempo, solicitan máis tempo
ou máis días de actividade semanal.
En canto ao novo curso iniciado en setembro, o programa de competencias educativas aínda
está en plena realización polo que non existe unha avaliación final de este. Mentres, no seu
transcurso e a través da avaliación continua que se realiza semanalmente, podemos afirmar que
se está a seguir un bo camiño cara a consecución dos obxectivos marcados.
Tanto as persoas beneficiarias como as persoas responsables de levar a cabo o seu
desenvolvemento están moi satisfeitas cos bos resultados acadados ata o momento.
Esperamos que todo sigo por este vertente.

4

PROGRAMA DE IGUALDADE: ¨PUBLIGUALDADE¨
Ámbito de aplicación

Concello de Fene, Mugardos e Neda (Area Ferrol-Terra)

Breve descrición

O proxecto consta dunha serie de obradoiros enfocados á creación publicitaria nos que se
analizaron os mecanismos de manipulación e persuasión, traballando de xeito práctico
aspectos pedagóxicos de igualdade. Traballouse tamén sobre os diferentes contidos
relacionados coa problemática da violencia de xénero, e nos que se analizou coma os
estereotipos inflúen na nosa sociedade. Estes contidos desenvolvéronse en tres partes:
Creación publicitaria cos seguintes contidos:
 Teoría da publicidade e da creatividade.
 Estereotipos dominantes nos medios de comunicación e na publicidade.
 Análise da realidade.
 Desigualdade de xénero.
 Roles e estereotipos de xénero.
 Promoción a través do sexo.
 A muller coma obxecto de consumo.
 A persuasión na publicidade.
Neste sentido hai que dicir que a maioría do alumnado optou pola realización de material
audiovisual a través dos teléfonos móbiles, xa que é o medio que mais atractivo lles resultou.
Deste xeito puideron ter autonomía suficiente para realizar as súas creacións de xeito orixinal,
e baseándose nas súas propias experiencias e inquedanzas.
Igualdade de xénero a través dos seguintes contidos:
 Análise da realidade.
 Desigualdade de xénero.
 Roles e estereotipos de xénero.
 Conceptos de sexo e xénero.
 A construción social da identidade de xénero diferencial e as súas consecuencias.
 Principais axentes sociais transmisores dos mandatos de xénero.
Estas aprendizaxes foron utilizadas para a creación do material publicitario.
Respecto á metodoloxía, esta foi participativa e dinámica, que permitiu ao alumnado adquirir
protagonismo e coñecementos a través daexperiencia, e que foran protagonistas do seu
propio proceso, actuando coma elemento motivador e facilitando unha maior aprendizaxe dos
contidos traballados.
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Persoal propio: 2 educadoras sociais
Asalariados: 2 traballadores
Voluntarios: 1 estudante de prácticas

Calendario de
realización

Persoas beneficiarias

A actividade realizase durante a primeira metade do ano, dende Xaneiro 2018 ata Xuño 2018.
A intervención levouse a cabo nos seguintes colexios:
 Colexio Jorge Juan Perlío: 12 sesións entre Xaneiro 2018 – Marzo 2018.
 IES de Fene: 8 sesións entre Febreiro 2018 – Abril 2018
 IES Fernando Esquío: 12 sesións realizadas en Maio 2018
 IES Xunqueira: 12 sesións entre Marzo 2018 – Xuño 2018.
Número total de persoas beneficiarias






Colexio Jorge Juan Perlío: 198 participantes
IES de Fene: 72 participantes
IES Fernando Esquío: 111 participantes
IES Xunqueira: 121 participantes

502 persoas beneficiarias do programa.
Clase de persoas beneficiarias

Resultados obtidos e
avaliación

Alumnos de Educación Secundaria Obrigatoria de
colexios pertencentes os colexios participantes no
programa
 Colexio Jorge Juan Perlío
 IES de Fene
 IES Fernando Esquío
 IES Xunqueira

Uns dos principais obxectivos acadados a través deste programa foi a conciencia dos grupos
do contido sexista nos anuncios publicitarios e outros ámbitos da sociedade (por exemplo a
música). Traballouse para que as persoas adolescentes aprendesen a detectalo e analizalo a
vez que se fomentou a defensa dúas dereitos dás mulleres e a repulsa dá imaxe sexista e
nesgada que amosa a publicidade, coma estratexia eficaz para conseguir eliminalo.
Ademais reforzáronse aprendizaxes significativas a través de conceptos craves sobre
igualdade e feminismo e sobre a construción diferenciada dás identidades de xénero masculino
e feminino e que constitúe a orixe e a base sobre a que se asentan as desigualdades e a
violencia de xénero.
Despois de realizar un cuestionario final, o analizar os resultados se puido concluír que os
tratados foron do interese do alumnado. Os medios utilizados foron do seu agrado (estes
foron adaptados aos gustos dás persoas participantes). A metodoloxía, activa e participativa,
tamén foi moi ben valorada. Respecto as persoas educadoras participantes non proxecto, as
valoracións son moi positivas. Respecto as melloraras, consideramos importante que vos
grupos decidan sobre ou medio a través do cal realizan a publicidade.
Nas primeiras sesións detectouse que a publicidade gráfica non era rechamante para ou
alumnado e que preferían realizar a publicidade de xeito autónomo a través dous seus
dispositivos móbiles. Por este motivo, empregáronse os recursos de xeito diferente, realizando
mais traballo a través do equipo educativo e menos en carteleira.

Página | 11

MEMORIA DE ACTIVIDADE 2018-2019

5

ASOC. SOCIOEDUCATIVA PARA LA EDUCACIÓN (ASEDUC)

PROGRAMA DE TERAPIA ASISTIDA CON ANIMAIS [CIS (Carmela Arias y Díaz de Rábago de A Coruña)]
Ámbito de aplicación

CIS (Carmela Arias y Díaz de Rábago de A Coruña)

Breve descrición

En colaboración coa Escola Canina Meu Can, se están levando a cabo diferentes actividades
que redundan no desenvolvemento persoal e social das persoas, cuxa función principal foi
mellorar a calidade de vida de persoas presas, utilizando cans como un canle de comunicación
e motivación. A través de estas actividades socioeducativas traballáronse diferentes aspectos
como son:
 Habilidades sociais
 Comunicación
 Expresión emocional
 Resolución de conflictos
 Autoestima e confianza
 Sociabilidade
 Responsabilidade
 Prevención e asesoramento
 Etc
Persoal propio: 2 educadoras sociais

Recursos humanos

Asalariados: 1 terapeuta canina
Voluntarios: 2 persoas voluntarias

Calendario de
realización

Persoas beneficiarias

Resultados obtidos e
avaliación

Este ano 2018 realizouse a actividade en dúas quendas.
A primeira realizouse nos meses de abril, maio e xuño, cun total de 11 sesións.
Na segunda quenda, a actividade empezou o pasado día 8 de Novembro de 2018 e temos
previsto a súa continuación ata mediados do mes de Xuño de 2019.
A actividade realízase os xoves, sesións semanais.
Número total de persoas beneficiarias
 Grupos entre 10-12 persoas
Clase de persoas beneficiarias
Homes e mulleres internos no CIS Carmela Arias e
Díaz de Rábago (A Coruña), en terceiro grado de
clasificación con necesidade de actividade
terapéutica para xestión de emocións.
Na primeira quenda, a actividade obtivo moi bos resultados, e de aí a decisión de continuar coa
actividade este ano. Nos resultados dos tests de valoración, as persoas usuarias puntúan de
maneira positiva o interese dos temas tratados, a metodoloxía, as persoas educadoras e
terapeutas. Así mesmo, solicitan máis sesións / máis tempo semanal.
Como ben se indica no calendario de realización a actividade aínda está en fase realización. O
seu desenvolvemento ata o momento está desenvolvéndose de maneira moi satisfactoria
tanto por parte dos dinamizadores da actividade como dos usuarios. De seguir así temos claro
que alcanzaranse os obxectivos marcados se problema
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PROGRAMA DE TERAPIA ASISTIDA CON ANIMAIS [CIM (Centro de información para a Muller, A Coruña)]
Ámbito de aplicación
Recursos humanos

CIM (Centro de información para a Muller, A Coruña)
Persoal propio: 1 educadoras sociais
Asalariados: 1 terapeuta canina
Voluntarios: 1 estudante de prácticas

Calendario de
realización

A actividade deu comezo o pasado día 2 de Outubro de 2018 e rematou o 4 de Decembro de
2018.
Realizouse tódolos martes de 11:00 a 12:00h.

Persoas beneficiarias

Número total de persoas beneficiarias
Clase de persoas beneficiarias

Resultados obtidos e
avaliación

 Grupo entre 7-10 persoas
Mulleres coidadoras do plan de formación da
Fundación Mulleres

Despois da primeira sesión de presentación, entregouse un breve cuestionario sobre as súas
expectativas na actividade. Porque se apuntan ao curso, que esperan das activades, porque
pensas que a terapia canina é algo positivo para elas e se teñen algún contacto coa actividade.
A maioría expoñen que senten curiosidade polas actividades e que lles encantan estar en
contacto cos animais, abrigo cos cans.
Ao longo das semanas, vaise observando e preguntando ás participantes como se sinten
respecto a as sesións e se lles está gustando como transcorre o curso. Na última sesión pásase
un último cuestionario para que valoren o taller.
Despois de analizar os datos recollidos, un dos indicadores máis valorados é o papel da
terapeuta canina, acompañado do valor que lle dan á axuda que proporciona o taller para elas.
Dentro do cuestionario, no apartado de observacións, as participantes obxectan que lles
gustaría que o taller durará máis tempo para poder profundar máis nalgúns aspectos.

7

PROGRAMA DE PREVENCIÓN E DETECCION DE PROBLEMAS COAS TIC´s
Ámbito de aplicación

Concello de Fene, Mugardos e Neda (Area Ferrol-Terra)

Breve descrición

O uso das TIC (Tecnoloxías da información e a comunicación) e Internet é, na actualidade, un
instrumento clave na vida diaria das persoas, das súas relacións sociais, familiares, laborais,
educativas, etc. Teñen revolucionado o estilo de vida das persoas adultas pero, sobre todo, da
xuventude.
Utilizadas adecuadamente representan unhas ferramentas extraordinarias para o
desenvolvemento e a comunicación, pero tamén implican riscos que é necesario coñecer e
saber previr. Ademais, tamén é necesario desenvolver pautas que delimiten as fronteiras entre
o uso, o abuso e a adicción.
As familias, profesionais e docentes non podemos eludir a nosa responsabilidade en canto á
transmisión de valores adecuados para a súa utilización. É importante coñecer os factores de
risco e protección que inciden no bo ou mal uso destas tecnoloxías, as posibles sinais de alerta
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ante o mal uso e as recomendacións prácticas e estratexias preventivas efectivas dende o
entorno familiar e educativo.
A través de estes talleres, tratamos de formar e informar ao alumnado no uso sensato e
responsable das redes. Para iso, baseámonos en:
 Prevención educativa: fomento da prevención co obxectivo de buscar as causas e
analizar as súas consecuencias antes de que teñan lugar. Non se trata de xulgar as
prácticas habituais dos mozos e mozas, senón de acompañar ese proceso e favorecer
unha reflexión crítica.
 Normalización: tratamento normalizado da utilización das TIC así como das prácticas
habituais do alumnado en relación ás mesmas, rexeitando posturas alarmistas,
tratando de romper cos prexuízos sobre internet, as redes e as relacións online.
 Educación en valores: as TIC son outro medio a través do cal se transmiten
determinadas condutas, ideas, valores, etc., polo que se fai necesario fomentar a
educación en valores a través das redes e a responsabilidade de todos e todas para un
uso adecuado e positivo.
 Igualdade de xénero: a mala utilización das redes sociais, dos servizos de mensaxería,
etc., leva a necesidade de reflexionar sobre esta nova problemática social e as súas
consecuencias.

Recursos humanos

Persoal propio: 3 educadoras sociais
Asalariados: 3 persoas traballadoras
Voluntarios: 0

Calendario de
realización

Persoas beneficiarias

A actividade realízase en dúas quendas de tempo:
 Primeira quenda: Maio 2018 - Xuño 2018
 Segunda quenda: Outubro 2018 - Actualidade
Número total de persoas beneficiarias
(ata decembro 2018)

Clase de persoas beneficiarias

Resultados obtidos e
avaliación

 Primeira quenda:
 IES Fene: 1 grupo (12-17 alumnos)
 CPI Xunqueira: 2 grupos (12 e 17
alumnos)
 Colexio Jorge Juan Perlío: 4 grupos

(18/26/12/20 alumnos)
Total: 122 alumnos
 Segunda quenda: ata o momento realizouse a
actividade 2 colexios:
 Santiago Apostol: 2 grupos (14/9
alumnos)
 Unión Mugardesa: 2 grupos (19/21
alumnos)
Total: 63 alumnos
Alumnado de primaria e secundaria dos centros
educativos dos concellos de Fene, Mugardos e
Neda que participan no programa.

A realización desta actividade aínda non chegou o fin. Sen embargo, temos a avaliación
realizada polos alumnos dos centros nos que xa impartimos as actividades. En xeral a
satisfacción é moi alta e algún dos indicadores máis valorados son o papel do educador que
desenvolve a actividade e os medios utilizados nesta (vídeos, presentación, xogos, etc ).
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PROGRAMA DE LOITA CONTRA O VIH/SIDA: ¨´INFÓRMATE, PERDE O MEDO¨
Concello de Ribadeo

Ámbito de aplicación
Breve descrición

Nestes últimos anos temos desenvolvido programas no eido da prevención do VIH/SIDA
, realizando diferentes actividades formativas e informativas ao redor desta temática, temos
feito campañas de sensibilización, concienciación e divulgación (tanto na rúa como nas redes
sociais, dirixidas a colectivos vulnerables e ao conxunto da poboación, tanto en relación a
prevención do VIH como outras ITS, a loita contra a estigmatización de colectivos HSH,
doentes de VIH, prostitución, LGTBIQ, etc.) promovido o uso do preservativo, fomentado a
realización de probas rápidas e realizado múltiples actividades de educación para a saúde.
En resumo é un proxecto de loita, acompañamento, asesoramento, prevención, información
… do VIH/SIDA en aqueles lugares mais rurais e que menos capacidade teñen para ser
beneficiarios deste tipo de actuacións. As actividades desenvolvidas foron as seguintes:
 Obradoiros en IES
 Deseño e Distribución de Materiais Informativos e de prevención
 Stands informativos e sensibilización social
 Campaña de divulgación nos medios

Recursos humanos

Persoal propio: 3 educadoras sociais

1 educadora : Obradoiros IES
2 educadoras: stand informativo

Asalariados: 0
Voluntarios: 0

Calendario de
realización
Persoas beneficiarias

Resultados obtidos e
avaliación

A actividade realízase en dúas quendas de tempo:
 Primeira quenda (Obradoiros IES): Xaneiro 2018 - Abril 2018 (12 sesións )
 Segunda quenda(Stand informativo): 1 de Decembro de 2018: stand informativo polo
día Mundial de Loita contra o VIH/SIDA.
Número total de persoas beneficiarias
 Obradoiros IES: 4 grupos (15-25 usuarios/grupo)
90-100+- usuarios
 Stand informativo (11:00 – 13:00h) : 100-120
persoas
Clase de persoas beneficiarias
 Obradoiros IES: Alumnado de Educación
Secundaria Obrigatoria dos colexios IES
Dionisio Gamallo e IES Porta da Auga do
Concello de Ribadeo
 Stand informativo: poboación en xeral do
Concello de Ribadeo
No desenvolvemento das actividades formativas en IES, o alumnado cubre un pretest sobre os
coñecementos que teñen sobre o VIH/SIDA, que logo se comparan cun postest. Respecto aos
contidos traballados, corrixidos os test, verifícase que a aprendizaxe en xeral foi axeitada,
observando na corrección do post-test un maior número de respostas correctas con respecto
o test inicial . Recoñécese así ,un aumento dos coñecementos que teñen sobre o VIH/Sida ,
enfermidades de transmisión sexual e anticonceptivos. Tamén, mostran un maior interese en
buscar novos datos sobre o concepto VIH , recoñecen ter buscado por internet ; e fixarse máis
no contido que sobre este tema aportan os distintos medios de información (televisión ,radio
...).
Respecto o stand informativo e divulgativo do día 1 de Decembro de 2018, tivemos una boa
acollida aínda que o clima non nos acompañou. Repartíronse folletos e regaláronse camisetas,
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marca páxinas e condóns. Os viandantes que se atopaban pola zona, quedaban mirando e era
necesario acercarnos nos para facilitarlle a información. Tamén houbo una pequena
proporción que non tiña moito intres no tema.

9

PROGRAMA DE MAI@R CREATIV@
Concello de A Coruña

Ámbito de aplicación
Breve descrición

O Proxecto “De Maior CREATIV@-A CORUÑA” impulsa e promove o desenvolvemento
creativo, artístico e intelectual nas persoas Maiores, favorecendo un envellecemento activo e
saudable.
Xubilarse e envellecer son cousas diferentes. Só envellecen as persoas que perden a ilusión. É
necesario aproveitar ao máximo as oportunidades que a xubilación, como nova etapa de vida
permite aos Maiores, para emprender afeccións, ser produtivos, facer amizades e vivir novas
experiencias. A xubilación é só un máis dos moitos cambios que experimenta a persoa ao
longo da súa vida.
Para a longa etapa das nosas futuras vidas como Maiores, nas que aspiramos a ter boa calidade
de vida, é necesario un cambio drástico en moitas das iniciativas e programas a poñer en
marcha. Un tempo de renovación, de crecemento persoal, de aprendizaxe e convivencia
interxeracional.
Os obxectivos perseguidos o longo do desenvolvemento deste actividade foron:
 Propiciar un cambio de paradigma, de facer actividades con Maiores ou para Maiores,
a que os Maiores sexan os auténticos protagonistas.
 Que as persoas sexan responsables activas do seu propio proceso de envellecemento,
a través das actividades creativas.
 Crear un ecosistema para un novo tempo no que propiciar a renovación, o crecemento
persoal, a aprendizaxe e a convivencia interxeracional.
 Instrumentar un proceso que permita formar, desenvolver, producir e exhibir contidos
audiovisuais dixitais e multimedia interactivos, como medio para promover e impulsar
a creatividade nos adultos Maiores, un cambio na sociedade, que converta ao
colectivo de Maiores en sinónimo de coñecemento, experiencia e memoria,
conformando un macro sector económico, de novas oportunidades.

Recursos humanos

Calendario de
realización

Persoal propio: 1 educadoras sociais
Asalariados: 3 persoas traballadoras
Voluntarios: 0
Inicio actividades: Maio de 2018
Charlas de presentación proxecto: Maio 2018
Web e comunicación: Maio 2018 (Inicio)
Obradoiros: Maio / Xuño 2018
Produción de Contidos: Xullo 2018
Organización e exposición da mostra: Novembro 2018
Actividades paralelas (encontros,..): Novembro 2018
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Número total de persoas beneficiarias
Clase de persoas beneficiarias

Resultados obtidos e
avaliación

5

 Entre 10-12 usuarios
Estar empadroados no Concello de A Coruña e ser
maiores de 55 anos.

Nas primeiras reunión realizadas cos usuarios da actividade, podíase apreciar certo nivel de
dubidas e medo entorno o taller a realizar. A maioría deles expresaba que nunca estivera en
contacto directo co mundo cinematográfico ou diante dunha cámara.
Isto durou pouco, a través dunha gran choiva de ideas, empezaron a saír moitos temas a tratar,
dos cales elixíronse 6 idea principais.
Co desenvolvemento dos obradoiros, foron tomando forma ata chegar a crear os guións dos 6
cortos finais. Estes cortos foron exposto nunha gala final celebrada no Centro cívico dos Mallos
(A Coruña) a cal tivo unha gran acollida con máis de 60 espectadores.
Antes de emitir os cortos, os participantes realizaban unha valoración global do taller, no que
resaltaron a gran utilidade do taller. Todos falaron do cambio de actitudes que houbo entre a
primeira sesión e as últimas, gañando autoconfianza e reforzando a autoestima, elaborando
uns obradoiros que nun principio parecíalles moi difícil.
Tanto os participantes, os técnicos e a nosa asociación estamos moi contentos cos resultados
acadados e esperamos poder seguir traballando neste proxecto e conseguir nun futuro
trasladalo a máis colectivos.

Outras actividades e actuacións realizadas

ASEDUC, a parte de levar a cabo todos os programas e actividades anteriores, tamén conta con
dúas liñas de traballo a maiores. Por unha banda xestiona, coordina e dinamiza o Espazo Xuvenil
da Sagrada Familia en A Coruña, e por outra banda, tamén colabora coa Fundación INGADA
nalgunhas das súas actuacións.

ESPAZO XUVENIL SAGRADA FAMILIA (A CORUÑA)
Actuacións

 Traballo na rúa
 Desenvolvemento comunitario
 Investigación Acción Participativa (IAP)
 Traballo en rede
 Perspectiva intercultural e de xénero
 Traballo e participación no espazo
Xerais

Obxectivos

 Realizar estratexias de capacitación da poboación moza para o propio
deseño de actividades para o seu tempo de lecer.
 Realización das tarefas de mediación e facilitación das ferramentas
utilizadas para que as pesoas novas decidan todo o relativo ao espazo.
 Dinamizar vínculos e actividades conxuntas entre o espazo e outros
espazos e proxectos do barrio
 Asumir novas responsabilidades na acción, ser protagonistas das decisións
tomadas
 Descubrir o gozo do traballo en equipo e a cooperación.
 Coñecer a ilusión por construír novos proxectos propios.
 Participar no proceso de transformación da cidade nunha mais
participativa e democrática.
 Coñecer os diferentes axentes sociais e administrativos do noso barrio,
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que nos permitirá saber os recursos que temos ao noso alcance
Aprender a dar as nosas opinións e compartilas co resto do mundo
Específicos
Conseguir executar o maior número de propostas da mocidade posible
Adecuar o espazo ás necesidades e intereses da poboación moza.
Participar co maior número de entidades sociais e administrativas posibles
no barrio
 Investigación Acción Participativa (IAP), pensamento crítico e empoderamento das
mozas e mozos.
 Mobilizar e acompañar
 Suprimir distancias entre as persoas dinamizadoras e a mocidade
 Teoría do vínculo





Metodoloxía

Estratexias de traballo

Calendario de
realización






Acollida e integración
Acondicionamento do espazo aos gustos e necesidades da poboación adolescente
Participación democrática e asambleas participativas
Organización e dinamización das actividades propostas polas persoas mozas

Martes
De 16:30 a
20:30h

Mércores
De 16:30 a
20:30h

Xoves
De 16:30 a
20:30h

Venres
De 17 a 23 h
ou
De 17 a 24 h
se hai
actividades

Sábado
De 17 a 23 h
ou
De 17 a 24 h
Se hai
actividades

Domingo
De 16:30 a
21:30h

TOTAL
Entre 29 e 31 horas á semana
HORAS
Durante o mes de agosto o espazo permanecerá pechado
Este horario poderá ser variado puntualmente polo Concello da Coruña, por necesidades do
servizo

Contidos
desenvolvidos

Recursos humanos
Avaliación da
actividade













Educación para a saúde
Educación afectivo sexual e diversidade sexual
Prevencións de adiccións
Acoso escolar
Igualdade de xénero
Interculturalidade
Tecnoloxías de información e comunicación (TICs)
Educación Medio Ambiental
Deporte
Arte
Posibilidades de Formación e emprego

Persoa coordinadora: Eva Fernandez Pérez
Persoa dinamizadora: Luis Manuel Fontela Velo

 Tempos: Inicial, continua e final
 Instrumentos: cuantitativos e cualitativos
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Respecto as colaboracións realizadas coa Fundación Ingada, vimos participando en certas
actividades. A continuación exporemos en que consisten:
COLABORACIÓNS COA FUNDACIÓN INGADA

Servizo ou proxecto

GAM (Grupos de axuda mutua)
 Que se traballa?
Os Grupos de Axuda Mutua ( GAM) son reunións mensuais orientadas ás familias ou
adultos, dirixidos por profesionais da fundación, para tratar diferentes temas que
afectan as persoas con TDAH.
 Como se desenvolven?
Os grupos de axuda mutua ou GAM son reunións periódicas (mensuais) que se realizan
nas diferentes sedes da Fundación INGADA
 A quen está destinado?
Están destinadas a familiares ou adultos con TDAH e dirixidas por un profesional
(médico, psicólogo, pedagogo, etc)
 Cal é a súa finalidade?
A finalidade é tratar un tema de interese xeral para o grupo, expoñer os problemas
comúns e elaborar conclusións para poñer en práctica na vida diaria para mellorar a
calidade de vida dos afectados.
Convócanse a través da redes sociais e correo electrónico.
 Algunhas das temáticas para tratar nos GAM son:
 Manexo da frustración e a tensión.
 Relación da persoa con TDAH e a súa familia e contorna próximo.
 Técnicas de estudo en persoas con TDAH.
 Como convivir co TDAH.
 Habilidades sociais en persoas con TDAH.
 Hábitos de vida saudable.

Servizo ou proxecto

Apoio no POLE (Punto de Orientación Laboral e Educativa)
 Que se traballa?
A principal liña de traballo e dar axuda aos nosos mozos para dar resposta á dificultade
que teñen á hora de decidir os seus estudos ou a súa elección profesional. O seu futuro
laboral dependerá, entre outros factores, de realizar unha elección acertada.
 Cal é o obxectivo do POLE?
O obxectivo a cumprir é axudarlles a coñecerse mellor para planificar a súa procura
activa de emprego, ensinarlles a elaborar o seu Curriculum Vitae, definir o seu obxectivo
profesional, ensinarlles técnicas para a obtención de resultados positivos nas
entrevistas laborais.
 A quen está destinado?
Están destinadas as persoas mozas e adultos con TDAH y/o TA.
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 Cal é a súa finalidade?
Acompañar aos usuarios do servizo na procura de emprego, elaborando itinerarios
personalizados de inserción laboral ou encamiñados á elección de estudo

A parte de colaborar nestes servizos, tamén participamos no Curso de TDAH nos centros
educativos e formamos parte da formación disponible no Campus Online da Fundación.
Online, no que se ofertan dous cursos:
 TDAH para profesionales de atención primaria, como pueden ser médicos/as,
enfermeros/as, logopedas, terapeutas ocupacionales, psicólogos/as, entre otros
 Escola galega de saúde para cidadáns
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Apoios e colaboracións
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Contacto

ASEDUC
Rúa Néveda, nº4, baixo – 15.179 /
Lians – Oleiros (A Coruña)
www.aseduc.es
info@aseduc.es
aseduc.galicia@gmail.com
981.92.93.54
680.337.658

Página | 22

