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Presentación
No ano no que se conmemora o trixésimo aniversario da Fundación Menela botamos a vista atrás para presentar a Memoria das actividades realizadas ao longo do ano 2018 que, si ben non se caracterizou por albergar feitos de especial
transcendencia, si veu cargado de expectativas transformadoras que nos sinalan o camiño cara a entidade do futuro.
O Ediﬁcio CAMI, sede dos servizos de atención a familias, diagnóstico, atención temperá e apoio integral da nosa entidade, soubo renacer con ilusións renovadas do impacto producido trala baixa voluntaria dun importante porcentaxe
das súas terapeutas, a principios de ano. Ao longo de 2018, grazas á con ﬁanza das familias e ao prestixio da marca
“Menela”, foise estabilizando o número de casos atendidos ata acadar, a ﬁnais de ano, os niveis que presentábamos con
anterioridade á esta crise interna. Lamentablemente, quedou con ﬁrmada a análise que facíamos un ano antes no noso
Plan Estratéxico, no sentido de que a actual falta de ordenamento no sector da atención ás persoas con TEA nas primeiras etapas da vida produce un crecemento descontrolado de servizos, polo que a situación non se pode considerar superada. O servizo aberto no Concello de Ponteareas mantén un comportamento estable, en canto a número de servizos e
familias atendidas. Aínda que presenta un balance satisfactorio, é preciso afrontar o seu futuro a curto prazo para garantir o seu sostemento no tempo.
O Centro Menela continúa a súa actividade con paso ﬁrme e seguro, logo de asinar un novo concerto educativo coa
Xunta de Galicia para os vindeiros seis anos, aínda que o nivel de matrícula de alumnos sigue sendo escaso e convén
manter a cautela. O profesorado observa con atención, non exenta de certa preocupación, as tensións que xorden no
sistema educativo a conta das políticas de inclusión e os seus efectos na atención especializada ás persoas con TEA en
etapa escolar. Si para a Fundación Menela a mellor garantía, á vez que a mellor carta de presentación, sempre será a
experiencia e o coñecemento acumulado polos seus profesionais, con moita mais razón no caso dos equipos pedagóxicos do seu centro educativo, pioneiros na atención a nenos e nenas con autismo en Galicia.
Pola súa parte, o Centro Castro Navás segue inmerso nun proceso de adaptación e consolidación das novas prazas residenciais, logo de que a Xunta de Galicia autorizara a transformación de todas as prazas de Internado Sen Fin de Semana a Internado Completo (365 días/ano) en Outubro. Con todo, os retos que derivan da xestión diaria dun centro destas
dimensións están sendo superados con decisión e acerto por un equipo directivo e profesional que non escatima esforzos para manter os niveis de calidade que demandan as persoas usuarias e as súas familias
Fundación Menela é, sobre todo, unha rede. E seguirá ao servizo do colectivo de persoas con TEA na medida en que
saibamos manter a cohesión e a colaboración entre os seus distintos estamentos. Os retos que afronta cada centro ou
servizo so serán superados na medida en que saibamos manter un discurso coherente e unido a todos os niveis.
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Fundación Menela
Fundación Menela é unha entidade galega de

Clasiﬁcada como Benéﬁco - Asistencial e de Interese

iniciativa social sen ánimo de lucro que, desde 1989,

Galego, ﬁgura rexistrada como entidade prestadora de

xestiona servizos para a mellora da calidade de vida

Servizos Sociais e recoñecida como entidade de Acción

das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo e

Voluntaria desde 2005. Pertence como socio de

as súas familias.

número a Autismo Galicia e Autismo España.

A Rede de Centros e Servizos para o Autismo e a Dependencia da Fundación Menela está constituída ademais
polas entidades Castro Navás SL, empresa de inserción laboral para persoas con TEA que nace en 1998, e a
Fundación Tutelar "Camiño do Miño", organización fundada en 2006.
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Proposta de valor
Fundación Menela asume o compromiso de prestar servizos especializados e diferenciados de calidade
baseados na mellora continua e nunha aposta pola innovación, có obxectivo de satisfacer as necesidades e
benestar de usuarios e familias.

Misión
Contribuír

mellora

Valores

da

Ser un referente na atención a

O compromiso coa mellora continua,

calidade de vida das persoas

persoas con TEA en Galicia, e

a

con TEA e defender a súa

ampliar o alcance dos seus

honestidade e ética, o traballo de

dignidade

como

servizos a outras formas de

calidade, o respecto mutuo e a

dando

resposta

ás

dependencia,

paixón polo saber, son os valores nos

de

relacionados

necesidades

á

Visión

cidadáns,

especíﬁcas

sólidamente
con

outras

apoio ao longo de todo o seu

entidades do sector no ámbito

ciclo vital.

internacional.

transparencia,

a

conﬁanza,

a

que cree e defende, representando o
sinal de identidade da fundación.

Principios de actuación
Transparencia
Fundación Menela traballa ﬁrmemente para asegurar o bo funcionamento organizativo mediante un estrito
control de xestión en toda a institución e para poñer a disposición de todos os grupos de interese información
ﬁable, contrastada, sistematizada e actualizada da entidade, e que sexa re ﬂexo do resultado das nosas
actuacións. Na páxina web da entidade (menela.gal), os interesados teñen acceso á documentación e
información mais relevante respecto ás nosas actividades e ao destino que damos aos fondos que recibimos.
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Ética
Promover a calidade de vida das persoas con discapacidade signi ﬁca primar o seu benestar e a súa capacidade
de relación e comunicación cos demais. Procurar a calidade de vida das persoas con TEA signi ﬁca proporcionar
os apoios para que a persoa medre e desenvolva as súas capacidades. É unha tarefa centrada na persoa, non
nos intereses profesionais ou institucionais, por moi lexítimos que poidan presentarse.
Na Fundación Menela traballamos a prol do recoñecemento das persoas con TEA como suxeitos de dignidade
co referente nos principios e obrigas establecidas na Convención dos Dereitos das Persoas con Discapacidade
da ONU. Con ese ﬁn, os profesionais da Rede Menela dotámonos dun Código Ético, elaborado no ano 2015, en
cuxa elaboración participaron directamente todos os profesionais que traballan nos seus Centros.

Calidade
Fundación Menela e Castro Navás S.L obtiveron en 2018 a Renovación de Certi ﬁcación ao Sistema de Xestión
de Calidade e ao Sistema de Xestión de Centros Residenciais realizada por AENOR baixo os requisitos da
norma UNE-EN ISO 9001:2015 do sistema de xestión de calidade, e a norma UNE-EN ISO 158101:2015 que
regula a xestión de centros residenciais e centros residenciais con centro de día ou centro de noite integrado.
Os principais cambios no Sistema de Xestión de Calidade neste ano foron a renovación integral dos sistemas de
calidade para adaptalos ao novo deseño funcional da entidade e á nova versión das normas de calidade. Estos
cambios centráronse no deseño de procesos que describen mellor o noso funcionamento, acompañados dun
sistema de indicadores que permiten levar un control mais rigoroso da nosa xestión e facilitan aos equipos
directivos a toma de decisións en base a criterios de eﬁcacia e cumprimento de expectativas dos clientes,
familias, usuarios e administración.
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Para dar cumprimento aos seus obxectivos, a Fundación Menela conta cós seguintes Centros:
Servizos Administrativos Centrais
Rúa Marqués de Alcedo, 19 Ι 36203 Vigo
Tel. 902 502 508
fundacion@menela.gal
Contacto: José Manuel Varela Rodríguez
Centro de Recursos Ediﬁcio CAMI
Rúa Laxe, 3 Ι 36202 Vigo
Tel. 986 222 023
ediﬁciocami@menela.gal
Contacto: Mercedes López Francisco
Centro de Educación Especial Menela
Camiño da Veiguiña, 15 Ι 36212 Vigo
Tel. 986 240 703
ceemenela@menela.gal
Contacto: Amparo Maquieira Prieto
Centro de Día e Residencial Castro Navás
Rúa Navás, 11 Ι 36391 Priegue - Nigrán
Tel. 986 365 558
castronavas@menela.gal
Contacto:
Pilar Pardo Cambra, Directora Centro Castro Navás
Sonia Álvarez Pérez, Responsable Residencia
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Órganos de Goberno
Consello do Padroado
O Consello do Padroado, máximo órgano de goberno, ten funcións de representación, disposición e xestión da
entidade. Na súa composición ﬁguran patróns fundadores, familiares de usuarios e outros profesionais
relevantes especialmente sensibles cós ﬁns da Fundación Menela.
Composición do Consello do Padroado da Fundación Menela:
Presidente:

D. Pedro Fernández Puentes (membro fundador)

Vicepresidente: D. Cipriano Luís Jiménez Casas (membro fundador)
Secretario:

D. Jose Manuel Varela Rodríguez (non patrono)

Vogais:

Dª. Remedios Parga García (membro fundador)

D. Miguel Ángel Vázquez Vázquez

D. Jorge Sors Pérez

Dª. Julia Jiménez Fernández

D. Carlos Varela García

D. Marcos Fernández Álvarez-Santullano

Dª. María Isabel González Quiroga

D. Luís Ángel Fernández Barrio
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Dirección Executiva
Director Xeral
A Dirección Xeral constitúe o órgano executivo da entidade. A súa misión é garantir o cumprimento das
decisións adoptadas polo Consello do Padroado na operativa diaria de xestión contando, nesta tarefa, có apoio
dos equipos executivo e de dirección.
O Director Xeral da Fundación Menela é D. Cipriano Luís Jiménez Casas.
Comité Executivo
Director Xeral:

D. Cipriano Luís Jiménez Casas

Director Xerente:

D. José Manuel Varela Rodríguez

Coordinadora Centros:

Dª Paula Estévez Salazar
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Órganos de Asesoramento á Dirección
Equipo Técnico de Dirección
O Equipo Técnico de Dirección ten como misión asesorar e apoiar á Dirección Xeral no exercicio das súas
funcións, participando no deseño de políticas de actuación que afectan ao conxunto da entidade, así como servir
de canle de comunicación entre os diferentes centros e servizos da Fundación Menela.
Director Xeral:

D. Cipriano Luís Jiménez Casas

Director Xerente:

D. José Manuel Varela Rodríguez

Coordinación Centros:

Dª Paula Estévez Salazar

Área Psicosocial:

Dª Pilar Pardo Cambra

Área de Familias:

Dª Mercedes López Francisco

Área Diagnóstico e SAI:

Dª Macarena Blanco Delgado

Área Educativa:

Dª Mª Amparo Maquieira Prieto

Área Residencial:

Dª Sonia Álvarez Pérez

Área Económica:

Dª Ana Rodríguez González

Órganos Colexiados de Goberno do Centro Menela
Consello Escolar
Directora
Dna. Amparo Maquieira Prieto
Representantes Titular:

Representantes Profesorado:

Representación Familias:

D. Cipriano Luís Jiménez Casas

Dna. Mª Antonia Paz Jiménez

Dna. Mónica López Camba

D. José Manuel Varela Rodríguez

Dna. Amanda Lago Cabaleiro

Dna. Adela Alonso González

Dna. Mercedes López Francisco

Dna. Susana Rodríguez Blanco

Dna. Tania Vázquez Orge
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Actividade Institucional e Representación
Reunións Órganos de Goberno
O Consello do Padroado celebrou dúas reunións ao longo do ano, os días 23 de xuño e 17 de novembro.
Na reunión de xuño, que tivo lugar na sede da fundación, aprobáronse as contas anuais e a memoria de 2017.
Na sesión de novembro celebrada no Centro Castro Navás, aprobáronse por unanimidade os Presupostos e o
Plan de Acción para 2019.
En 2018 mantivéronse 44 reunións de Comité Executivo e 11 de Equipo Técnico de Dirección. O Consello
Escolar e o Claustro de Profesores do Centro Menela mantiveron as reunións trimestrais establecidas e, a Xunta
Directiva da Asociación de Familias de Castro Navás, celebrou dúas reunións coa dirección do centro.
Participación en Redes de Traballo
Fundación Menela reforzou neste periodo os vínculos e impulsou a súa participación en diferentes Redes de
Traballo, creando sinerxias para xerar coñecemento arredor das persoas con TEA.
Federación Autismo Galicia
O Director Xeral e o Director Xerente da Fundación Menela mantiveron, respectivamente, os cargos de Tesoreiro
e Vicepresidente, e Secretario da Xunta Directiva de Autismo Galicia. No exercicio de representación e dirección propios dos seus cargos, ambos participaron nas catro xuntas directivas e dúas asambleas xerais celebradas.
Fundación Menela mantivo a participación na Comisión de Sanidade da FAG onde se consensúan e articulan
propostas de acción para que as persoas con TEA poidan exercer o dereito á saúde, buscando facilitar o acceso
aos servizos e procesos sanitarios, imprementar medidas para a atención sanitaria integral, mellorar o
coñecemento dos profesionais da sanidade sobre estratexias de manexo do paciente con TEA, informar e
divulgar para a mellor utilización dos recursos sanitarios e coñecemento dos pacientes con TEA.
Centro Español do Autismo
Neste ano continuou o traballo de aportacións de contidos e aplicación de programas no marco do proxecto de
Educación Permanente de persoas adultas con TEA promovido polo Centro Español do Autismo.
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Confederación Autismo España
Membros da Comisión de Emprego e Inclusión Laboral, proxecto iniciado en 2014 co apoio da Asociación de
Artistas, Intérpretes e Executantes, seguimos traballando para mellorar o coñecemento sobre a situación das
persoas con TEA en idade activa, e achegar ideas forza sobre como xerar, manter e promocionar o emprego.
Este traballo quedou recollido no estudio “Emprego e TEA. Un potencial por descubrir” que se presentou o 8
de maio na Sede da Fundación ONCE en Madrid.
Fundación Menela sumouse en 2018 á Comisión de Educación e ao Estudio de Investigación sobre Mulleres e
TEA que puxo en marcha a CAE para coñecer a realidade das nenas e mulleres no contexto español. Mulleres
con TEA e familias da Rede Menela aportarán as súas testemuñas, vivencias e experiencias ao estudio.
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Grupo de Xerentes
Co obxecto de intercambiar coñecemento e informacións, establecer liñas comúns de traballo e compartir
experiencias, un grupo de xerentes de entidades de atención á discapacidade de Pontevedra e A Coruña
organizan unha reunión mensual que conta coa participación do xerente da Fundación. A heteroxeneidade dos
colectivos que representan, das formas xurídicas baixo as que están constituídas, do seu tamaño e historial, fai
que estas reunións sexan ricas en aportacións e no enfoque dos temas tratados e nas solucións adoptadas.
Promovido polo Grupo de Xerentes, o Grupo de Directores reúnense cunha periocidade mensual en cada unha
das entidades sociais que se representan; unha oportunidade para coñecer de primeira man o traballo que se
realiza en cada unha delas, ao mesmo tempo que se expoñen experiencias e se comparte información sobre
criterios de organización e funcionamento de cada un dos centros de atención.
Área Psicosocial
Durante o ano 2018
participamos

nas

reunións de Traballo
Social; unha posta
en

común

do

traballo diario, e os
avances nas políticas
sociais e normativa
actual na área de
discapacidade
dependencia.
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Representación Institucional
Durante o ano 2018 sucedéronse diferentes reunións con responsables técnicos e políticos nas diferentes áreas
de actuación da Fundación Menela. Reunións coa Consellería de Política Social, encontros coa Consellería de
Educación, Universidade e Formación Profesional para abordar aspectos técnicos do convenio de cooperación
educativa e realizar unha posta en común da labor realizada no ámbito da atención á diversidade a favor dunha
educación inclusiva e integradora.

Menela colabora coa Secretaría Xeral de Política Lingüística en relación á labor de promoción do galego como
lingua vehicular nas comunicacións da Fundación Menela.
Ao longo do ano celebráronse diferentes reunións cos concellos do ámbito de actuación da entidade. Sinalar as
reunións co alcalde do Concello de Vigo, Concelleiro de Deportes, Concelleira de Política Social, Concelleira
de Educación e xefa do gabinete da Alcaldía desta cidade, así como co alcalde do Concello de Nigrán e Concelleira de Benestar Social e a Concelleira de Educación do Concello de Ponteareas para a posta en marcha de
actividades que responden aos ﬁns da Fundación Menela.
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Castro Navás SL
Creando oportunidades para mellorar a Calidade de Vida das persoas con TEA
Como resultado dos Proxectos Europeos Horizón II e III nace, en 1998, CASTRO NAVÁS SL, sociedade
dependente da Fundación Menela. O obxecto social da empresa é dar resposta á falta de recursos no ámbito
laboral para as persoas con discapacidade e ofrecer un servizo á comunidade na que se asenta, promovendo
actividades económicas nas que as persoas con e sen TEA compartan equipos de traballo e responsabilidades.
Na súa traxectoria, Castro Navás SL foi dirixindo a súa actividade cara distintas áreas comerciais como a
agropecuaria, produción de artigos de agasallo, conservas e marmeladas, lavandería industrial e ﬁsioterapia.
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A Lavandería Industrial mantén a carteira de
clientes, a residencia universitaria do CUVI e os
centros da Rede Menela. Este ano incrementaron as
horas produtivas nesta área ao aumentar o volume
de traballo na residencia Castro Navás, debido ao
maior número de usuarios con prazas de residencia.
Neste período mantén a certiﬁcación baixo a norma
de calidade ISO 9001-2015 outorgada por AENOR.
O obradoiro de Conservas e Marmeladas có Nº de
Rexistro Sanitario: 21.17437/PO mantén desde 2013
relación coa empresa Frutas Nieves SL para a
comercialización de marmeladas elaboradas con
froitas de tempada. No ano 2018 a facturación
ascendeu a 1.203 unidades en presentacións de 40,
100 e 250 gr.
Desde 2012 mantense a colaboración con a empresa
Embalajes Armando SLU, para desenvolver un
proxecto formativo e de emprego con apoio centrado
na elaboración de tapas para as caixas de mariscos e
moluscos. En 2018 elaboráronse 13.200 tapas.
Na liña de elaboración de produtos de agasallo engadir, á actividade propia do obradoiro, a participación
noutras accións como son a elaboración de cartelería e materiais de apoio para participar na campaña do
DMCA e Día da Discapacidade, así como a decoración de espazos do centro nos días especiais como son o
Entroido, o Magosto ou o Nadal.
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En Castro Navás SL buscamos o equilibrio social e económico, de forma que sexamos unha empresa viable
cunha rentabilidade económica que nos permita impulsar o compromiso de avanzar cara unha inclusión social
e laboral das persoas adultas con TEA.

En 2018 cabe sinalar un crecemento sostible, tanto no que se re ﬁre ao número de persoas que participan nas
experiencias de formación para o emprego como na dotación de material. Destacan os resultados positivos na
adquisición e desenvolvemento de competencias sociolaborais por parte das persoas adultas con TEA. Neste
periodo sinalamos o esforzo para mellorar o modelo de apoios personalizados en cada unha das áreas de
traballo, incidindo nos SAAC, para dar esposta ás necesidades de cada unha das persoas con TEA.
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Traballamos en rede, colaboramos e participamos na sociedade
Ao longo do 2018 traballamos para que as persoas con TEA sigan dando pasos na súa participación social,
aportando valores e capacidade á sociedade. Castro Navás conta con dúas furgonetas no centro para facer o
Servizo de Reparto. Con esta actividade, motivadora para un gran número de persoas usuarias, favorecemos a
inclusión social e a participación activa na nosa comunidade, contribuíndo a xerar unha imaxe social positiva.
En 2018 participamos, un ano máis, nas edicións de xuño e decembro da Campaña De Boa Man, unha iniciativa que, promovida pola Concellería de Benestar Social do Concello de Vigo, en colaboración coa Asociación de
Comerciantes de Príncipe, reúne o traballo artesanal e creativo realizado nos obradoiros de 10 entidades sociais
da cidade.
De Boa Man facilita un espazo de encontro que da visibilidade e pon en valor as capacidades laborais das
persoas con diversidade funcional quenes, cos apoios necesarios, poden desenvolver un traballo de calidade.
Ao mesmo tempo “De Boa Man” pretende involucrar a todo o tecido social na inclusión de persoas con
diversidade e ofertar un comercio alternativo de calidade nestas datas.
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Fundación Tutelar “Camiño do Miño”
A Fundación Tutelar nace por un acordo do Padroado da Fundación Menela do 25 de novembro de 2006 coa
misión de “Proporcionar protección e garantía efectiva dos dereitos dos seus tutelados para acadar a súa
integración plena na sociedade e a súa óptima calidade de vida, promovendo a pluralidade e o respecto á
diferenza”

O Consello do seu Padroado está composto por:
Presidenta:

Dª Isabel González Quiroga

Secretario:

D. Cipriano Luís Jiménez Casas

Vogais:

D. José Manuel Varela Rodríguez
D. Luís Angel Fernández Barrio

Durante o ano 2018 a acción da Fundación
Tutelar Camiño do Miño estivo centrada na
xestión dos intereses do seu tutelado así como a
atención das consultas que lle foron plantexadas
por distintas familias de persoas usuarias da
Rede Menela.
Con domicilio social na rúa Xoanelo, 2 baixo
(Vigo), a Fundación Tutelar “Camiño do Miño”
está clasiﬁcada como Fundación de Interese
Social por Orde da Xunta de Galicia do 5/06/2007
e declarada de Interese Galego por Orde do
14/08/2007.
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Asociacións de Familias
As asociacións de familias participan na vida dos centros colaborando na ﬁnanciación de actividades inclusivas,
actividades deportivas, sociais, educativas e culturais que se realizan na contorna comunitaria de Vigo e a súa
área metropolitana.

Os Equipos de Dirección das asociacións de familias dos Centros da Rede Menela están formados por:
ANPA Centro Menela:

Asociación Familias Castro Navás

Presidenta:

Dna. Mónica López

Presidente:

D. Eloy Alonso

Vpdta:

Dna. Bárbara M. Vázquez

Secretaria:

Dna. Esperanza Martínez

Secretaria:

Dna. Tania Vázquez

Tesoureira:

Dna. Josefa Gómez

Tesoureira:

Dna. Mª Paz Alonso

Vogais:

D. Benito González

Vogal:

Dna. Virgen Pérez

Dna. Victoria Cueto
Dna. Mª Carmen Pereira
D. Luís Santiago González
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SERVIZOS
DA REDE MENELA

Valoración, Diagnóstico e Orientación
Atención Temperá e Apoio Integral
Educación
Atención a Adultos
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Valoración, Diagnóstico e Orientación
Especializado na valoración, diagnóstico e orientación de persoas con Trastorno do Espectro do Autismo, este
servizo realiza valoracións e diagnósticos mediante a aplicación de probas especí ﬁcas en TEA seguindo as Boas
Prácticas recoñecidas sobre diagnóstico e detección do Autismo (Grupo GETEA. Instituto de Salud Carlos III).
O Servizo de Valoración e Diagnóstico atende a toda persoa que manifeste síntomas ou sospeitas de TEA (sinais
de alerta, programa de cribado con resultado positivo, grupo de risco), realizando revisións e seguimento de
casos derivados do sistema sanitario, sistema educativo, servizos socias ou das propias familias. Trala
conﬁrmación do diagnóstico facilítase un axeitado asesoramento de servizos de intervención ou apoio en
función das necesidades individuais e/ou familiares.

O Servizo de Valoración e Diagnóstico está
composto por un psiquiatra e dúas psicólogas
sanitarias con amplia experiencia e acreditación
oﬁcial para aplicar probas de screening e
diagnósticas que permiten avaliar á persoa.

O Servizo de Diagnóstico ﬁgura desde o ano
2014 inscrito no Rexistro de Centros, Servizos
e
mero
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Durante o ano 2018 o Servizo emitiu 43 Diagnósticos seguindo os criterios do DSM-5.
40 Diagnósticos Trastorno do Espectro do Autismo
3 Outros trastornos que non cumpren os criterios para os TEA
A intensidade de apoio reﬂectida no diagnóstico, segundo a gravidade ou severidade da sintomatoloxía
que se presentan nas dúas principais áreas do desenvolvemento que se atopan alteradas nos TEA:
Comunicación e

Intereses Restrinxidos e

Interacción Social

Condutas Repetitivas

27

26

Nivel 2 “require apoio substancial”

6

7

Nivel 3 “require apoio moi substancial”

7

7

NIVEIS DE INTENSIDADE
Nivel 1 “require apoio”

A continuación recóllense as franxas de idade das persoas diagnosticadas no 2018:
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Atención Temperá e Apoio Integral
O Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral diríxese a nenos e nenas de 0 a 6 anos (Atención Temperá) e de
6 en diante (Apoio Integral), as súas familias e ao seu contorno, co obxectivo de dar resposta ás necesidades
transitorias e permanentes que presentan os nenos e nenas con trastornos no desenvolvemento ou que están en
risco de padecelos, para facilitar o desenvolvemento da súa autonomía persoal e a inclusión social.
Especializado na intervención con nenos e nenas con TEA, o servizo estivo composto ata abril por un equipo de
cinco psicólogas terapeutas acreditadas como Psicólogas Sanitarias, unha especialista en pedagoxía terapéutica e
unha psicopedagoga. A partir desa data o equipo quedou con ﬁgurado por 4 psicólogas sanitarias, un psicólogo
de atención temperá e unha psicopedagoga. A partir do mes de setembro incorpórase unha logopeda, debido á
grande demanda deste tipo de servizo.
Durante este ano continuouse colaborando co
Concello de Ponteareas para atender a
demanda das familias da zona, que buscan
unha

maior

proximidade

do

servizo.

Actualmente asisten a terapia nese concello 8
nenos e nenas e hai un grupo de habilidades
sociais que se reúne cunha periodicidade
mensual.
En 2018 o SAI prestou atención terapéutica a
142 casos. Neste período atendéronse un total
de 24 novos casos e houbo 58 baixas, estas
últimas motivadas polas terapeutas que se
desvincularon do servizo no mes de abril.
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A continuación recóllese a idade e o xénero, así como o lugar de procedencia dos casos atendidos:

Fundación Menela ten dados de alta, dentro dos Servicios de Promoción da autonomía persoal e prevención da
dependencia, no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais:
▪ Servizo de Atención Temperá (de 0 a 6 anos)
▪ Servizo de Atención Psicomotriz (a partir de 6 anos)
▪ Servizo de Estimulación Cognitiva (a partir de 6 anos)
▪ Servizo de Estimulación Sensorial (a partir de 6 anos)
▪ Servizo de Logopedia (a partir de 6 anos)
O Servizo de Psicoloxía en Centro Atención Temperá ﬁgura desde o ano 2014 inscrito no Rexistro de Centros,
Servizos e Establecementos Sanitarios có número C-36-002255.
O Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral forma parte da Asociación Galega de Atención Temperá .
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Programa LUDOTEA
O programa Ludotea está dirixido a rapaces e
rapazas do SAI e do CEE Menela e aos seus irmáns,
coa ﬁnalidade é a de promover o xogo e unha
relación de calidade entre os irmáns, favorecendo a
comprensión das características persoais de cada
un a través do coñecemento mutuo e a empatía
entre os mesmos.
En 2018 continuouse co programa iniciado o
pasado ano, para darlle a oportunidade a novas
familias de que os irmáns de nenos e nenas con
TEA puidesen comprender mellor o trastorno,
dotándoos de recursos para fortalecer o vínculo, a
través do xogo e obradoiros de entretemento.
Este ano participaron no proxecto LUDOTEA un
total de 11 nenos e 3 nenas con TEA, e 17 irmáns .
O proxecto desenvolveuse durante sete meses cun
total de 60 sesións e o nivel de asistencia foi do
91,66%.
Este ano o proxecto pasou de ser ﬁnanciado polo
Ministerio

de

Sanidade,

Servizos

Sociais

e

Igualdade a contar co apoio da Consellería de
Política Social da Xunta de Galicia, dentro do
programa
promoción

de
da

atención

integral

autonomía

de

dirixido
persoas

á
con

discapacidade.
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Programa de Habilidades Sociais
O programa de habilidades sociais continuou neste 2018 da man de cinco terapeutas do SAI quenes traballaron
con 18 rapaces e rapazas de idades comprendidas entre os 5 e 16 anos de idade.
As sesións grupais de habilidades sociais
abranguen

as

diferentes

áreas

de

desenvolvemento: área social (habilidades
sociais,

teoría

emocional),

da

mente

e

comunicación

e

conciencia
linguaxe

(conversación e habilidades pragmáticas),
simbolización e xogo (habilidades de xogo),
ﬂexibilidade

e

funcións

(ﬂexibilidade

cognitiva

e

executivas
condutual,

autocontrol e solución de problemas).

O programa desenvolveuse nas instalacións
do Ediﬁcio CAMI, simulando contornas
reais, e espazos naturais, co obxectivo de
aﬁanzar

e

xeneralizar

as

habilidades

adquiridas na terapia individual, así como
fomentar o ocio e o desfrute do tempo de
lecer con iguais.
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Programa TERAPÉUTICO SOPORTE DOMICILIARIO
Fundación Menela e a Obra Social “La Caixa” asinan en 2018 un convenio de colaboración para o
desenvolvemento do Programa Terapéutico de Soporte Domiciliario para menores con Autismo.
A Obra Social “La Caixa” apoia con 18.520€ o Programa Terapéutico de Soporte Domiciliario que nace para
ofrecer unha atención global, constante, integrada e coordinada, dentro da atención temperá, a nenos con
diagnóstico de Trastorno do Espectro do Autismo, e as súas familias. A base da atención do proxecto é axudar á
familia e ao neno a atopar mellores maneiras de relacionarse, a partir da comprensión do trastorno e o
acompañamento á familia, compartindo as vivencias, emocións e dúbidas que provoca a situación e buscando
novas formas de activar o interese polo mundo, a relación e a comunicación do neno.
Este convenio enmárcase na convocatoria de Promoción da autonomía persoal e atención ao envellecemento, a
discapacidade e a enfermidade 2018, dentro do Programa de Axudas a Proxectos de Iniciativas Sociais que impulsa
anualmente a Obra Social “La Caixa”.
O proxecto realizouse entre os meses de xullo e
decembro, participaron 4 terapeutas do Servizo
de Atención Temperá e Apoio Integral da
Fundación, que atenderon a 25 usuarios ao longo
de 101 sesións que desenvolveron na propia casa
dos nenos e nenas, en parques, transportes
públicos e establecementos de uso público como
cafeterías, tendas, etc.
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Educación
O Centro de Educación Especial Menela escolariza a nenos e nenas en idade escolar (de 3 ata 21 anos), con
diagnóstico de Trastorno do Espectro do Autismo e discapacidade intelectual asociada.
Concertado coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia desde o ano 1986,
estrutúrase en 8 unidades de educación especial. O equipo educativo está composto por 17 profesionais,
8 profesores titulares de unidade, 2 profesores de apoio, 1 logopeda e 6 auxiliares técnicos educativos,
contándose có seguimento e orientación da Psicóloga da Fundación Menela, e coa colaboración e asesoramento
ás familias por parte da Traballadora Social.
En 2018 tiveron 27 alumnos coas seguintes idades:
O CEE Menela ofrece tamén:
▪ Servizo de Trasporte Escolar
▪ Comedor Escolar

Dous alumnos da ESO estiveron escolarizados en
modalidade combinada con centros ordinarios
públicos e privados concertados de Vigo.
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Perfil Alumnado
O perﬁl do alumnado, atendendo aos resultados do ICAP aplicado neste 2018 segundo os niveis de apoio e de
supervisión requirida, é o seguinte:
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Autonomía Persoal e Funcionalidade

Son actividades destacadas dentro do proceso de ensinanza - aprendizaxe:

43

Fundación Menela // memoria 2018

Actividades Deportivas
As actividades deportivas desenvolvéronse no
Pavillón Municipal de Coia (Educación Física) e
no Pavillón Municipal das Travesas (Natación),
instalacións cedidas polo Concello de Vigo.
A actividade de Educación Física realízase
tódolos martes e mércores do ano, sendo
responsables da mesmas o profesorado e os
ATES. En natación participan 25 alumnos,
quenes acoden todos os luns e xoves a piscina
contando có apoio de 9 monitores de natación
durante a execución da actividade.

CLUBE DEPORTIVO MENELA
NATACIÓN

ATLETISMO

CAMPO A TRAVÉS

CAMPIONATO

4º OPEN DE

GALEGO

BADMINTON

TENIS DE MESA
16.05.2018

16.05.2018

21.03.2018

14.03.2018

13.06.2018

A Cañiza

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

MERCANTIL

FGDA

13 alumnos

13 alumnos

15 alumnos

1 alumno

2 alumnos

7 medallas

7 medallas

5 medallas

1 medalla

1 medalla

Campionatos organizados pola Federación Galega de Deporte
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Proxectos destacados
Programa Medioambiental “VOZ NATURA”
Tódolos alumnos do centro participaron nunha nova edición do programa VOZ NATURA, patrocinado polo
diario La Voz de Galicia e a Fundación Santiago Rey Fernández -Latorre.
Este ano o proxecto estivo adicado ao papel reciclado. O proxecto do CEE Menela centrouse en realizar produtos
ﬁnais a través de diferentes materiais (periódicos, axendas, cartóns, etc.). Algúns dos produtos realizados foron:
os adornos de Nadal, accesorios de entroido, obxectos para o día do pai e da nai, e o Belén Navideño que se
presentou ao concurso de Beléns de Obra Social Afundación na que conseguiron o premio do público ao mellor
Belén.
Programa JULIO VERNE
Os alumnos do Centro Menela tiveron a oportunidade de participar no Programa Julio Verne do CPR
Plurilingüe Losada de Vigo. Para conmemorar o 150 aniversario da chegada do famoso personaxe capitán Nemo
no seu Nautilus á ría de Vigo os nosos alumnos construíron un grande submarino no obradoiro de reciclaxe de
papel, que compartiron cos alumnos de 3º de ESO do colexio CPR Plurilingüe Losada. Os participantes de
ambos centros intercambiaron preguntas sobre coñecementos e experiencias sobre como son as persoas con
autismo. Os nosos alumnos expresaron en primeira persoa sentimentos, gustos e peculiaridades sobre as súas
vidas dunha maneira natural e espontánea.
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Proxecto “FARO DA ESCOLA”
O CEE Menela obtén dous premios no Concurso FARO DA ESCOLA, proxecto didáctico que promove O Faro
de Vigo e no que participaron outros 50 colexios da nosa provincia. Sempre tiñamos nos tablóns das aulas un
apartado para “a noticia do día”, pero traballar na elaboración dun “xornal de verdade” foi un proxecto moi
enriquecedor para todos. O noso xornal recibiu o “Premio á mellor infografía”, plasmáronse noticias con
apoios visuais, como son as traducións en pictogramas (ARASAAC), para facilitar a lectura do noso alumnado
con TEA, así como textos có programa de “lectura fácil”.
Tamén recibimos o “Premio á noticia de Vida saudable con Velgalsa” , empresa que nos visitou no colexio
facendo unha xornada didáctica con todo o alumnado. Incidiron na importancia de comer froitas, ensinando
aos rapaces a elaborar aperitivos curiosos con elas. O proxecto contou tamén co comedor do Centro
empapelado de murais de mil cores e diferentes técnicas sobre a comida sana, realizados polos nosos alumnos:
da pirámide alimenticia, dos valores nutricionais da laranxa, do que hai que comer todos os días, etc.
O faro da Escola organizou paralelamente o concurso “Cíes, o paraíso de todos”, no que gañou un o noso
alumno Andrés Da Silva.
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Visitas no Cole Menela
En 2018 recibimos a visita de profesionais vinculados ao mundo do ensino, tanto da Universidade como dos
centros de educación ordinarios que teñen escolarizados a alumnos con TEA, e que precisan asesoramento na
práctica educativa.
Febreiro 2018 - Director de cine Iván Ruiz e o psicanalista Arseni Maximov.
Febreiro 2018 - Escritora Ledicia Costas e ilustrador Andrés Meixide para falar sobre o libro “A señorita Bubble”
Marzo 2018 - Visita da cociñeira da empresa Vegalsa para realizar un taller de alimentación saudable no noso
comedor.

.
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Actividades de Proxección Social
Saimos das aulas para complementar o proceso de ensinanza - aprendizaxe, experimentar coa contorna e
potenciar a transferencia das aprendizaxes adquiridas. A participación en diversas actividades programadas
deunos a oportunidade de desenvolver un sentimento de pertenza e implicación coa cidade de Vigo e a súa
área metropolitana a través do coñecemento, achegándonos a espazos de cultura, paisaxes, patrimonio e
infraestruturas.

No centro cultural de Afundación gozamos de obras como “A nena e o grilo nun barquiño”, “Garbancito en la
barriga del buey”, “Antón comodón”, “De los cuentos a las cuentas”, “El mágico planeta de los instrumentos insólitos” e
“A Galiña Azul”. Tamén desfrutamos de actividades musicais como “Na percura do tesouro”, dos gaiteiros da
Xistra. No marco do programa VIGO EDUCA ﬁxemos unha ruta de sendeirismo polo río Eifonso. Tamén
visitamos a exposición “Os segredos das árbores en Galicia”, no centro Naturnova; a mostra do “Pergamiño
Vindel”, no Museo do Mar; a de “A arte no cómic”, organizada na sede de Afundación e visitamos o estadio de
Balaídos.
Sinalar tamén a celebración de festas tradicionais, aniversarios, o DMCA, Día Internacional das Persoas con
Discapacidade, a festa de ﬁn de curso en Mundo Pirata Park e diversas excursións (O Grove, Monte Aloia,
Talaso Moaña), nas que participaron todo o alumnado.
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Atención a Adultos
O Centro de Día e Residencial Castro Navás é un servizo especí ﬁco de apoio, conﬁgurado como dispositivo de
atención integral, preventiva e habilitadora, destinado ao aloxamento temporal e permanente de persoas
maiores de 16 anos con discapacidade intelectual, especialmente con TEA, con necesidades de apoio extenso e
xeneralizado e/ou en situación de dependencia.
Nado en 1993, ao longo destes anos consolídase unha estrutura organizativa baixo o lema "a única inclusión
posible non pode ser outra que a través do traballo" , onde as actividades terapéuticas articúlanse ao redor das
áreas agropecuaria, conservas e marmeladas, elaboración de produtos de agasallo e lavandería industrial, que se
complementan coas vinculadas á creación e expresión artística, promoción da saúde e atención sociosanitaria,
tempo e espazos de lecer.
Somos un equipo interdisciplinar formado por profesionais que traballa seguindo o Plan de Atención
Individualizado. Atendendo ao recoñecemento dos dereitos das persoas con discapacidade, xeramos espazos
pensados desde o benestar material, a partir de estratexias para potenciar procesos saudables de benestar físico e
desde as relacións interpersoais, procesos de autodeterminación e toma de decisións que permitan o
mento persoal, a inclusión social e, en deﬁnitiva, o benestar emocional.
O marco de actuación no proceso de
atención e intervención toma como
referencia o modelo de Calidade de
Vida

de

Schalock

e

Verdugo,

fundamentándose en procesos de
planiﬁcación centrada na persoa e
na deﬁnición do centro como lugar
de vida e lugar de traballo, onde
cada

persoa

desenvolve

o

seu

proxecto vital.
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Mirando ao Futuro con Ilusión
O ano 2018 constátase como a continuidade dun momento de cambio, de ﬁnido polos esforzos para a adaptación
e incorporación de novos usuarios e diferentes perfís profesionais á vida de Castro Navás. Á xestión de 12
novas prazas no servizo de atención residencial terapéutica sumouse, o 1 de outubro de 2018, a modi ﬁcación do
contrato de reserva e ocupación de prazas, na modalidade de concerto, que implicou a supresión da
modalidade de internado de 261 días por outra de internado de 365 días a 14 usuarios do centro. A
incorporación de catro novos usuarios entre os meses de setembro e novembro, e dúas baixas voluntarias de
dous usuarios de Centro de Día por traslado de centro, pechan o ciclo de cambios.
Castro Navás conta cun Contrato de Xestión de Servizo Público coa Consellería de Política Social da Xunta de
Galicia, contando con 60 prazas autorizadas en Centro de Día e 99 prazas, mais dúas de enfermería, en
Residencia. Ao peche do exercicio 2018, a ocupación é de 66 prazas, 15 de Centro de Día e 51 ICFS. Neste punto
recoller que unha das prazas de Centro de Día ten carácter privado e un dos usuarios de ICFS non se contabiliza
dentro do contrato ao ser unha praza privada xestionada polo Servizo de Menores da Xunta de Galicia.
Neste exercicio reforzáronse os programas de intervención ao incorporar persoal temporal no marco do
Programa Operativo de Emprego Xuvenil (2) e, a ﬁnais de ano, dos Programas de Cooperación (10) da Xunta
de Galicia. A diversidade de perfís profesionais supón un estímulo á vida de Castro Navás ao dispor de
sistemas especíﬁcos de apoio á saúde e promoción de hábitos de vida saudable, promocionar a actividade
vinculada ao desenvolvemento artístico a través da música e as belas artes e, por último, as actividades de
mantemento do propio centro.
En 2018 Castro Navás cumpriu 25 anos, orgullosos do traballo feito ata agora, miramos ao futuro con ilusión.
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Obradoiros Terapéuticos
O desenvolvemento de competencias sociolaborais é posible gracias o labor que se desenvolve nos obradoiros
terapéuticos, cada un deles coordinado por un profesional especializado na rama de traballo: agropecuaria, cós
traballos na horta, animais e xardinería, elaboración de produtos de agasallo con velas e xabróns, papel
reciclado e tear, conservas e marmeladas e lavandería industrial. Súmase o obradoiro de elaboración de tapas e
o servizo de reparto. Neste eido as estratexias formativas responden a un traballo en positivo, aos intereses e
habilidades de cada persoa, apóianse en SAAC e nunha estruturación de tempos e tarefas ﬁxa, á vez que
ﬂexible.

Formación para o Emprego
Neste exercicio cabe sinalar o esforzo de Fundación Menela para incrementar os recursos destinados a facilitar
ás persoas adultas con TEA o acceso a unha educación permanente ao longo do ciclo vital e a unha variedade
de experiencias formativas e laborais, que lles permitan afrontar a vida adulta con maior autonomía e
independencia, contribuíndo a mellora da súa calidade de vida.
Experiencias que contribúen
a sensibilizar a sociedade e
ao tecido empresarial sobre
as competencias das persoas
con autismo e a produtiva
contribución

que

realizar

nos

sectores

de

erradicando

poden
distintos

actividade,
prexuízos

e

mitos en torno ao colectivo.
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Reforzo da Empregabilidade de Persoas con Autismo Ι Programa Uno a Uno
Castro Navás foi o escenario da execución do programa formativo de habilidades socio laborais para reforzar a
empregabilidade de cinco persoas con TEA, dúas mulleres e tres homes de idades comprendidas entre os 20 e 27
anos e inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
Antía, María, Jose, Adrián e Alex,
foron as cinco mozas e mozos que
participaron e superaron con éxito o
programa, o cal impactou de xeito
positivo

no

desenvolvemento

das

competencias persoais e coñecementos
para o desempeño dunha actividade
profesional como é a de auxiliar de
cociña e hostalaría, que goza de importantes posibilidades de creación de
emprego.

A acción formativa seguiu unha metodoloxía de traballo baseada na formación personalizada e individualizada,
proporcionando os apoios precisos en función de cada per ﬁl profesional e necesidades. A formación tivo unha
duración de 260 horas, 160 teóricas e 100 no posto de traballo, nas que se traballaron habilidades para a
autonomía persoal, sociais e comunicativas, habilidades laborais e especí ﬁcas como a seguridade e hixiene na
manipulación de alimentos, prevención de riscos laborais, operacións de posta a punto do servizo de comedor e
elaboracións culinarias básicas, contando coa empresa Alprinsa S.A.U para a formación no posto de traballo.
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O programa concluiu cunha mirada optimista e unha valoración positiva da experiencia. Esta iniciativa evidenciou que,
cunha rede de apoios centrada na persoa, o colectivo TEA pode participar de programas formativos que favorecen a súa
capacitación e cualiﬁcación profesional, logrando un impacto positivo na súa calidade de vida.
A iniciativa estivo subvencionada a través da convocatoria de axudas económicas a proxectos de reforzo da
empregabilidade de persoas novas "Uno a Uno" da Fundación ONCE - Ano 2018, no marco do Programa
Operativo de Emprego Xuvenil "Iniciativa de Emprego Xuvenil" coﬁnanciado polo Fondo Social Europeo 20142020.
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Sumando Capacidades Ι Lavandería Industrial
Sumando Capacidades é proxecto formativo para a capacitación en operacións auxiliares de lavandería
industrial, no que participaron 8 persoas con TEA de idades comprendidas entre os 28 e 39 anos. O programa
incidiu en competencias para recepcionar, clasiﬁcar e preparar a roupa para a súa limpeza, realizar o lavado,
secado, planchado e embolsado de roupa, baixo a supervisión dun responsable, para conseguir a producción coa
calidade prevista, nos prazos estipulados e nas condicións medioambientais e de seguridade marcadas no plan
de prevención de riscos laborais.

A Casa Azul Ι Un Entorno de Aprendizaxes Domésticas
A Casa Azul foi o marco que deu vida ao proxecto de soporte á Transición á Vida Adulta, o cal nace do impulso
de valores propios da fundación como son o compromiso coa mellora continua, o traballo de calidade e a paixón
polo saber. Iniciase no mes de novembro de 2018 ata maio de 2019. 11 son os bene ﬁciarios directos, 6 alumnos
do Centro Menela e 5 usuarios de Castro Navás.
Catro profesionais referentes de Menela e
Castro

Navás

“amigable

có

facilitaron
autismo”,

un

entorno

signiﬁcativo

e

funcional para traballar a adquisición de
habilidades necesarias para desenvolverse de
forma autónoma nas rutinas e actividades
que gardan relación có ámbito doméstico e
residencial, contribuindo, na medida das súas
posibilidades, intereses e necesidades e cós
apoios personalizados, á organización e
xestión dunha vivenda.
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Emprego
O Talento das Persoas con TEA
Ética na práctica, empatía na relación, traballo compartido e a aplicación da metodoloxía de Emprego con
Apoio, ﬁxeron posible a incorporación de Iago Fernández Gago á empresa Alprinsa S.A. A ilusión por aprender
e traballar que comparte no seu día a día, xustiﬁcan os esforzos realizados.
O 15 de outubro de 2018 Iago Fernández asinou o seu primeiro contrato de traballo ata ﬁnalizar o curso escolar
2018/2019. O ﬁxo no seu centro de traballo, o Centro Menela, do que foi alumno, acompañado pola súa
directora e pola Coordinadora de Alprinsa S.A., trala participación e superación dun curso de formación de
auxiliar de cociña e hostalería no Centro Castro Navás, que supuso unha experiencia prelaboral real esencial na
formación para o emprego.
Nun contorno de traballo accesible, dotado dun sistema de apoios especializados e individualizados que
permiten a posta en práctica dos coñecementos técnicos adquiridos para o desempeño laboral na cociña, Iago
desenvolve o seu traballo cunha xornada de traballo a tempo parcial de luns a venres en horario de 12:30 a
15:30h.

Esta actividade laboral se complementa coas tarefas
de apoio en diferentes áreas do centro educativo de
interese para él, como son o acompañamento en
piscina e as tarefas de xardinería.
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Promoción da Saúde
A saúde é unha das dimensións con maior impacto na calidade de vida das persoas con TEA. En Castro Navás,
a saúde cobra cada día un maior protagonismo e preocupa de xeito especial, motivo polo que neste 2018
reforzouse o equipo de traballo na área de atención sanitaria incorporando dous DUEs que desenvolven accións
para promover unha atención personalizada e integral da saúde, e impulsan o envellecemento satisfactorio, un
novo desafío.
As actuacións principais céntranse no establecemento de pautas xerais de control médico e de saúde; control da
evolución de tratamentos e establecemento de recomendacións sobre tratamentos individualizados; atención
sanitaria; acompañamento a centros de saúde; xestión da medicación; control da alimentación; desensibilización
o ámbito da saúde; coordinación cós recursos sanitarios; e procura de información a profesionais sanitarios.
Servizos sanitarios e número de visitas realizadas en 2018:
Atención Primaria: 198 visitas
Consultas Presenciais: 167
Consultas Telefónicas: 31
Atención Especializada (Hospital): 23 visitas
Urxencias Hospitalarias: 12 visitas
Unidade de Saúde Mental: 49 visitas
Odontoloxía (Unidade de Pacientes Especiais da USC): 8
Podoloxía (Centro Castro Navás): 31 usuarios atendidos
Esta área veu refozarda as súa actividade a través do desenvolvemento do programa sociosanitario Apoio

psi-

colóxico na atención odontolóxica a persoas con TEA, ﬁnanciado neste 2018 pola Consellería de Sanidade, motivado pola alta incidencia de patoloxías orais, unida á especi ﬁcidade do TEA, a falta de servizos especíﬁcos de
odontoloxía e aos resultados positivos acadados nas últimas edicións.
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Proporcionar os apoios para
acceder

as

exploracións

e

tratamentos odontolóxicos, e
así

previr

e

diminuir

a

incidencia e prevalencia de
patoloxías orais, contribuíndo
ao benestar físico e emocional,
foi o principal obxectivo do
programa.

Neste 2018 tivo lugar a quinta edición do programa de Educación de adultos con Autismo.Durante o primeiro
semestre do ano 23 persoas con TEA, cinco mais respecto á edición anterior, participaron no programa para
fomentar a reserva cognitiva e motivacional no marco da educación para a saúde , realizando múltiples
actividades có obxectivo de manter unha vida activa que permita conter o envellecemento e limitar a
sintomatoloxía psiquiátrica asociada.

Benestar Físico
Os programas de ﬁsioterapia, psicomotricidade e actividade física abranguen a intervención no medio
acuático, aproveitando a presión hidroestática e viscosidade da auga, e na sala de ﬁsioterapia, psicomotricidade, ximnasio e parque biosaudable, có uso de material lúdico e terapéutico. Inciden na estimulación motriz, visual, coordinación e percepción vestibular, relaxación, motricidade ﬁna, estiramento de grupos musculares,
exercicios de marcha e percepción táctil.
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Creación e Expresión Artística
Castro Navás incorpora a práctica e a actividade musical na programación diaria, apoiándose en evidencias de
mellora do estado xeral das persoas con TEA, ao facilitar a linguaxe expresiva, a adquisición de habilidades
sociais e motoras, a mellora da atención compartida e o desenvolvemento de habilidades de comunicación social
non verbal.
O obradoiro de música conﬁgúrase como un escenario práctico compartido no que participan os rapaces que
amosan interese pola música e/ou que atopan nesta un elemento de benestar emocional. Neste 2018 a mestra de
música, Xela Fernández, continúa formando parte do proxecto acudindo todos os martes aos ensaios coa
Orquestra Castro Navás. Neste ano incorpórase como voluntario Santiago Jose Castro, acomapándonos nos
ensaios semanas e actuacións.
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Neste 2018 cabe destacar a actuación da Orquestra Castro Navás no salón nobre do Pazo de Fonseca có motivo
da presentación do proxecto de Autismo Galicia “UN DE CEN. COMPRENDENDO AO ESPECTRO”, que
busca unha mirada máis ampla e profunda en torno á singularidade das persoas con TEA.
Rumba e Muiñeira dos Fros, 30 de
Febrero de Fetén Fetén e Andar
Conmigo de Julieta Venegas, foron as
pezas seleccionadas para emocionar
ao público que nos acompañou na
celebración do Día do Autismo .

Participamos en dinámicas creativas
que se materializaron nos meses de
abril, maio e decembro do Calendario
da FAG 2019.
O resultado deste traballo realizado en
torno á actual prevalenza de 1 TEA
por cada 100 nacementos, quedou
plasmado nunha mostra

expositiva

no claustro alto do Colexio de Fonseca
(Santiago de Compostela), de cuxa
inauguración puidemos gozar e ver
recollido en todas as paredes o
esmerado traballo.
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Tempo de Lecer
Dende o Centro Castro Navás favorecemos e xeramos espazos para gozar de tempos de lecer. Promovemos un
tempo de lecer enriquecedor para o desenvolvemento persoal e social, proporcionando recursos e apoios para
que as persoas adultas poidan exercer o dereito a un ocio individual e/ou compartido en igualdade de
condicións que o resto da comunidade e fomentando a inclusión social.
Ao longo do 2018 participamos en diversas actividades. No propio centro, destacan as sesións de cine para o
mais cinéﬁlos de Castro Navás, e os xogos compartidos como o baloncesto, circuitos en bicicleta e as sesións de
ioga. Non falta e celebración de aniversarios e días internacionais, así como a chegada do Verán, o Entroido, o
Magosto e as Festas de Nadal, entre outras.
Cabe sinalar en 2018 o crecente aumento de saídas á comunidade. Os rapaces e rapazas de Castro Navás son
parte activa na vida do centro de aquí que, neste ano, asumiron a tarefa de encargarse de gran parte das
compras que se realizan no centro e que son necesarias para o funcionamento diario.
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Dentro das actividades na comunidade recoller a asistencia a festas tradicionais da nosa contorna como son as
festas da Arribada e da Primaveira en Baiona, e a celebración da noite de San Xoán. Tamén disfrutamos de
festivais musicais e actividades culturais como exposicións de pintura, fotografías ou obras teatrais. Algúns
deles foron o Festival de Cans, o Festival de Títeres de Redondela, os concertos ao aire libre no Auditorio de
Castrelos, o I Toleamos Rock Festival, a participación no Correlingua. Dispomos de momentos para disfrutar
dos arredores do centro, os paseos saudables por Praia América, Baiona, Vigo e as saídas a cafetería que tanto
nos gustan.
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Relacións Públicas
Espazos de encontro coas familias
En Castro Navás xeramos espazos de encontro coas familias có obxectivo último de intercambiar coñecementos
e experiencias sobre os seus ﬁllos e ﬁllas, por en valor as accións postas en marcha desde o centro, e impulsar
unha cultura asociativa e de participación nas actividades da Fundación Menela.
En 2018 celebráronse dous encontros coas familias do Centro Castro Navás:
Xuntanza familias Castro Navás – Edición Verán
Xuntanza arredor dun xantar coas familias
Duración: 2 horas. Nigrán, 23 de xuño de 2018
Modalidade: Presencial
Participan: 32 familias
Xuntanza familias Castro Navás – Edición Nadal
25 Aniversario de Castro Navás
Familias e Profesionais. 25 anos de Experiencias Vividas
Duración: 2 horas. Nigrán, 23 de decembro de 2018
Modalidade: Presencial.
Participan: 30 familias
Seguimento Plans de Atención Individualizada. Ao longo do 2018 mantivéronse as entrevistas individuais
coas familias para facer o seguimento dos Plans de Atención Individualizada. Asi mesmo, realizáronse
correspondentes valoracións de usuarios candidatos as prazas do Centro Castro Navás.
Reunións coa Xunta Directiva da Asociación de Familias de Castro Navás En 2018 celebráronse dúas reunións
na sede da Fundación coa Xunta Directiva da Asociación de Familias nas que participaron a directora do Centro
Castro Navás, Pilar Pardo, e traballadora social de Fundación Menela, Mércedes López.
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Visitas Institucionais
En 2018 profesionais do ámbito social, educativo e sanitario, así como diferentes per ﬁs de alumnado e familias,
acercáronse a visitar as instalacións do centro, e coñecer de cerca o noso traballo.
2.02.2018 Os psicoanalistas Iván Ruíz e Arseni
Maximov. Encontro para reﬂexionar sobre o
autismo e

a

evolución

das

miradas

dos

profesionais e institucións.
16.02.2018 Domingo G. Villamisar. Continuidade
ao programa de educación de adultos e
recompilación de datos para a Tese “Trastornos
Emocionais en persoas adultas do espectro
autista: correlatos psicosociais e emocionais”
22.03.2018 - Nova Presidenta da FAG, Mª José
Álvarez, acompañada da xerente, Patricia Blanco
11.04.2018 - Directora xeral de Maiores e Persoas
con Discapacidade da Xunta de Galicia, Fabiola
García Martínez, acompañada pola xefa de
servizo de Política Social da Xunta de Galicia,
Marta Iglesias.
15.10.2018 - Elsa Dimande, técnica da Asociación
Nacional

de

Municipios

de

Mozambique

acompañada polo alcalde de Nigrán, Juan A.
González, e as técnicas do CIM, Carolina Iglesias
e Yolanda Cobo.
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OUTROS SERVIZOS
DA REDE MENELA

Atención Psicosocial e Apoio Familiar
Xestión do Coñecemento sobre TEA
Formación e Desenvolvemento
Centro de Formación Menela
Acción Voluntaria
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Atención Psicosocial e Apoio Familiar
Desde o Servizo de Atención Psicosocial e Apoio Familiar, Fundación Menela acompaña e atende as
demandas, necesidades e preocupacións das familias ao longo de todo o ciclo vital da persoa con TEA e nos
diferentes contextos de referencia, facilitando o mellor asesoramento e orientación, os apoios precisos e a
información de recursos e programas de intervención especializados.

Encontros coas familias
En 2018 continuaron os foros de formación familiar “Encontros con Familias”, unha iniciativa que xurdiu en
2013 ante a necesidade contar cun espazo onde poder compartir sentimentos e experiencias, e achegar
información para unha maior comprensión do TEA. Organizados pola psicóloga Macarena Blanco e a
traballadora social da Fundación, Mercedes López, contaron coa colaboración de diferentes profesionais.

Encontros coas Familias
Teño un ﬁllo con TEA: como abordar a súa atención educativa.
Imparten docentes do CEE Menela: Bibiana Rodríguez, Iria Antuña e Berta Meijide
Necesidades especíﬁcas de apoio educativo na escola ordinaria .
Imparte profesional do Equipo de Orientación Especíﬁco de A Coruña: Rosa Cazón
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Satisfacción Familias da Fundación Menela
Despois de varios exercicios seguidos nos que utilizamos o mesmo modelo de enquisa para valorar a
satisfaccións das nosas familias, Fundación Menela propúxose implementar unha ferramenta informática que
facilita a distribución das enquisas e o seu acceso por parte das familias.
Esta metodoloxía permitiunos coñecer a percepción externa sobre a calidade dos nosos servizos, podendo
establecer valores de referencia nos principais indicadores e poñendo en marcha mecanismos para a mellora
continua na prestación dos servizos. Ademáis, permitiunos facer unha valoración sobre o grao de satisfacción
da Xornada “Educación e Autismo” que a entidade organizou no mes de outubro. Mais alá do resultado da
mesma, que por outra parte foi moi satisfactorio, as posibilidades de distribución a través de redes informáticas
abre moitas posibilidades ao desenvolvemento futuro desta ferramenta para mellorar o noso traballo.
Se nos centramos na medición da satisfacción dos familias usuarias dos servizos ás persoas con TEA, no ano
2018 optamos por un cuestionario sinxelo de tan so 5 preguntas. A enquisa distribuíuse a cada un dos Servizos
da Fundación (Diagnóstico, Atención Temperá e Apoio Integral, Educación e Adultos) entre as familias, dando
prioridade a aquelas de recente incorporación.
Os datos de participación, unha vez recibidas todas as respostas, foron os seguintes:
Á luz dos datos obtidos, constátase que

2017

2018

-

43,85%

SAI

15,18%

15,71%

Centro Menela

61,54%

92,59%

a profesionalidade do persoal de atención

Centro Castro Navás

45,31%

76,00%

directa.

Fundación Menela

35,64%

58,73%

Diagnóstico

as familias da Fundación Menela están
altamente satisfeitas cos servizos e apoios
recibidos polos profesionais, destacando

Durante o ano 2018, non se rexistraron
nos

Centros

ningunha

da

queixa

Fundación
ou

reclamación

relativa á prestación dos servizos.
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Programas de Lecer e Respiro Familiar
Fundación Menela conta con Programas de Lecer e Respiro Familiar que brindan ás familias e coidadores
habituais un tempo para diminuír a carga asociada ás tarefas de coidado, ao tempo que proporcionan as
persoas con discapacidade experiencias lúdicas, culturais e sociais adaptadas aos seus gustos, intereses e
inquedanzas, para que poidan gozar dun tempo de lecer enriquecedor, para o seu desenvolvemento persoal e
social, ao longo do seu ciclo vital.
Para o desenvolvemento destes programas, a entidade contou co apoio da Administración Pública e
Asociacións de Familias da Fundación Menela:

Administracións Públicas

Fundación

Menela

participou

no

programa

“Turismo e Termalismo para Persoas con
Discapacidade” IMSERSO que, coordinado por
Autismo España, busca

facilitar

o disfrute

vacacional en entornos inclusivos.
Nesta edición 2017-2018, Fundación Menela
contou

coa

colaboración

da

Asociación

de

Familias de Castro Navás.
A localidade de Sanxexo, en Pontevedra, foi o destino elixido para gozar dunha ﬁn de semana de lecer, saúde,
cultura e natureza. Do 4 ao 6 de maio, once persoas usuarias do Centro Castro Navás, acompañadas por unha
coordinadora e cinco profesionais especializados na atención a persoas con TEA, acercáronse ao Hotel SPA
Galatea para disfrutar dunha ampla gama de actividades como saída en barco, Spa e piscina, discoteca e paseos
por outros lugares de interese como Portonovo.
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Consellería de Política Social

Neste 2018, 270 persoas adultas

Concello de Vigo

A través da convocatoria de axuda

con TEA, 172 homes e 98 mulleres,

Fundación Menela xestionou, un

con cargo a asignación tributaria

gozaron das estancias de Respiro

ano máis, o Programa de Respiro

do IRPF, a Fundación recibiu

Familiar de Fin de Semana no

15.700,00

Centro Castro Navás, ﬁnanciadas

euros

destinados

ao

aloxamento de 86 persoas usuarias

cun importe de 25.188 euros pola

externas en Castro Navás.

Consellería de Política Social.

Nas instalacións do Ediﬁcio CAMI e Castro Navás; 11
persoas con discapacidade empadroadas na cidade de
Vigo, disfrutaron de 61 estancias:
▪ 9 Fundación Menela (Vigo)
▪ 1 ASPANAEX (Vigo)
▪ 1 Centro Juan María (Nigrán)
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Familiar

para

Persoas

con

Discapacidade da Concellería de
Política Social do Concello de Vigo
cun importe de 6.911 euros.
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Asociación de Familias da Rede Menela
As actividades de lecer dan continuidade ao programa educativo, formativo e terapéutico que se desenvolve
nos centros da Rede Menela.
Actividades de verán coa colaboración da Asociación de Familias do CEE Menela
En 2018 participaron 14 alumnos na actividade Lecer Xullo, un campamento urbán que se desenvolve nas
instalacións do Centro Menela en horario de mañá durante ese mes. Na localidade de Fornelos de Montes, 12
alumnos do centro, acompañados por 7 monitores especializados, gozaron das actividades lúdicas do
Campamento de Agosto. Chegado o mes de setembro, 11 alumnos gozaron dunha ﬁn de semana no Hotel - Spa
Bosque Mar de O Grove.
Realizáronse actividades entre semana durante os
meses de outubro e novembro, nas que participaron
10 alumnos acompañados por dúas monitoras.
Asociación de Familias de Castro Navás
Lecer Fin de Semana:
Entre os meses de febreiro e decembro realizáronse
estancias de sábado e ﬁn de semana no Ediﬁcio
CAMI e Castro Navás.
En 2018 organizáronse 5 saídas de sábado e 20 de
ﬁns de semana, nas que participaron un total de
36 persoas adultas con TEA.
Saídas de Semana:
Realizáronse 11 saídas, participando 22 usuarios en
diferentes actividades lúdicas e culturais (ZOO de
Vigo, SPA de Moaña, cine, cafetería e praia).
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Xestión do Coñecemento sobre TEA
Fundación Menela actúa como referente na transmisión de coñecemento sobre o Trastorno do Espectro do
Autismo. En 2018 Menela participou en diferentes sesións técnicas relacionadas co TEA, para promover a
concienciación e sensibilización social, así como o coñecemento e a formación de profesionais vinculados a
sectores claves (educación, sanidade, servicios sociais, etc.) para as persoas con TEA e as súas familias.

Formación impartida polos profesionais de Fundación Menela
Foro Internacional sobre o Autismo. "Despois da Infancia. Autismo e Política”
O 7 de abril, o director xeral da Fundación Menela, Cipriano L. Jiménez Casas participou cunha comunicación
especial "Todas e todos contra o psicanálise" no Foro Internacional "Despois da Infancia. Autismo e Política”
organizado pola Escola Lacaniana de Psicanálise en Barcelona.

Programa “Coñece o TEA”
Un ano máis as docentes Bibiana Rodríguez e Iria Antuña, do CEE Menela, seguiron tranferindo os seus
coñecementos e achegando as particulares formas de ser e de aprender das persoas con TEA. Entre os meses
de abril e setembro, impartiron accións formativas a 17 colexios públicos e concertados da Área de Vigo na que
participaron máis de 80 profesionais do ensino ordinario.
Outros Centros Educativos nos que os profesionais da Fundación Menela impartiron formación sobre o
Trastorno do Espectro do Autismo:
CEIP “Fonte Escura” de Vigo
Escola de Maxisterio da Universidade de Vigo-San Pablo CEU
Master en Necesidades especíﬁcas de Apoio Educativo. U Vigo
Instituto de Educación Secundaria “María Soliño” de Cangas
CEIP “Mestre Manuel García” de Oia
IES de Tomiño
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Xornada Educación e Autismo
___________________________________

Presentación revista MAREMAGNUM,
nº 22—2018

Na xornada EDUCACIÓN E AUTISMO celebrada o día 5 de Outubro de 2018 e organizada pola
FUNDACIÓN MENELA, coa colaboración da Federación AUTISMO GALICIA, resaltouse a necesidade de
que o alumnado con TEA reciba un abordaxe terapéutico e educativo individualizado e incidiuse
na importancia de que todo o centro educativo coñeza as súas particularidades para ser axentes de referencia
e apoio para a persoa con TEA. Susanna Olives, do equipo eipea, Ana Martínez de Aspanaes, Ana Rodríguez
de Menela e Luís Fernández, pai dun rapaz con autismo achegáronnos as súas vivencias e experiencias. Ruth
Vidriales, directora técnica da Confederación Autismo España, mostrou a realidade actual do alumnado con
TEA en España. Destacou o incremento da prevalencia, nun 77,29 % nos cinco últimos cursos, debido quizais
a unha mellora na formación da detección ou nos cambios nos sistemas de rexistro.

Durante a xornada, Josep Brun, do equipo
eipea, Maria Luisa Alonso, ALEPH-TEA,
Ubaldo Vázquez, orientador, e Sandra
Agrafojo, nai dunha persoa con TEA,
falaron

da

educación

ordinaria,

da

especial, da modalidade de escolarización
combinada ou do traballo de ALEPH-TEA
nas

aulas

estables

na

comunidade

autónoma de Madrid, cun traballo en rede
como resposta á complexidade do TEA.
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A xornada foi inaugurada pola concejala de Política Social, Isaura Abelairas, quen deu paso á mesa redonda
“Como abordar a singularidade dos alumnos con autismo?” .
Durante a xornada púxose de relieve a necesidade dun sistema educativo que poña en valor unha
intervención comprensiva que permita dar resposta a todo tipo de necesidades de apoio no proceso de ensino
-aprendizaxe e xerar contextos educativos que sexan impulsores de desenvolvemento para nenos e nenas,
atendendo ás distintas realidades do alumno ou alumna con autismo. Apoios no seu tratamento educativo,
personalizado, tanto en recursos como apoios curriculares e metodolóxicos, da man da participación de todos.
Contamos tamén coa presenza da Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional,
Carmen Pomar Tojo. A Conselleira incidiu na importancia da implicación da cidadanía para conseguir unha
inclusión real. Lembrou que a maiores do Decreto que regula a atención á diversidade, apostan por atender as
necesidades especíﬁcas de atención educativa a través de protocolos especíﬁcos, de colaboración con entidades tanto na formación do profesorado como na sensibilización social e de formación permanente do profesorado.
Como colofón á xornada presentouse
o número 22 da revista editada por
Autismo Galicia Maremagnum.
A nova edición fálanos do traballo en
rede cando se trata de atender os
nenos con TEA. A complexidade dos
TEA

fan

fundametáis

analizar

opcións educativas que den unha
mellor resposta as súas necesidades e
singularidades .
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Menela referente en Autismo
Xerar e compartir coñecemento é un elemento prioritario para a Fundación Menela polo que, ao longo do 2018,
a entidade acolleu nos seus centros a 16 estudantes en prácticas en virtude aos convenios establecidos con
diferentes entidades.
▪ 1 Sede Fundación Menela
▪ 7 CEE Menela
▪ 8 Centro Castro Navás
Grao de Psicoloxía, Ciencias da Educación, Educación Social, Master en Necesidades Especí ﬁcas de Apoio
Educativo, Master de Psicoloxía da Educación, Ciclo Superior de Integración Social, Curso de Atención
Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais, foron os per ﬁs que participaron neste ano nos
programas de prácticas formativas da entidade.
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Formación e Desenvolvemento
No exercicio 2018 leváronse a cabo un total de 16 accións formativas dentro das áreas de desenvolvemento
organizativo e mellora das competencias profesionais no eido de intervención con persoas con TEA e
discapacidade intelectual asociada.
Este ano cabe resaltar a formación de PECS-nivel 1, de 13 horas de duración, que recibiron 22 profesionais
da Fundación. PECS é un método interactivo de comunicación a través do intercambio de imaxes para
individuos non verbais. É de grande relevancia que os nosos profesionais estén formados neste sistema
para así poder reforzar a comunicarción e interactuar cos usuarios, poderlles anticipar acontecementos,
utilizar estratexias motivacionais, manexo de conductas difíciles, etc.

Datos de formación por centros de traballo
Sede

CAMI

CEE Menela

Castro Navás

Total

Nº profesionais

7

14

33

62

116

Horas recibidas

3

75

172

250

500
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Relación de accións formativas de mellora das competencias profesionais:
Welcome to the Spectrum / Benvidos ao Espectro

ASPERGA

Unha nova educación é posible e necesaria

Jesús Guillén

Trastornos de alimentación en persoas con TEA

Rebeca Cabrera

PECS nivel 1- Picture Exchange Communication System

Salvador Henández

Avaliación e estimulación da linguaxe en TEA

Raquel Ayuda

Desenvolvemento das funcións executivas

Federación Autismo Galicia

Pragmática da linguaxe no espectro autista

Ana González

Autismos, Entendendo a Diversidade

Isabell Monfort

Despois da infancia, Autismo e Política

Escola Lacaciana de Psicoanálise

Teño un ﬁllo Autista: como abordar a súa atención educativa

Fundación Menela

Necesidades especiﬁcas de apoio educativo na escola ordinaria.

Rosa Cazón

Adaptacións curriculares e outras medidas
Educación e Autismo

Fundación Menela e Autismo Galicia

COÑECETEA

Fundación Menela

Relación de accións formativas na área de desenvolvemento organizativo:
Sello ONG acreditada

Fundación LEALTAD

Xornada de convivencia

Fundación Menela
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O 1 de febreiro, un grupo de profesionais de Fundación Menela asistimos á proxección do documental
“OTRAS VOCES” dirixida por Iván Ruiz Acero xunto con Silvia Cortés Xarrié. Nun marco incomparable como é a hemeroteca da Escola Municipal de Artes e Oﬁcios de Vigo, achegámonos ao autismo a partir do
testemuño de Albert, un mozo de 21 anos diagnosticado de Síndrome de Asperger.
Tamén tivemos a oportunidade de recibir a Iván Ruíz e ao psicoanalista Arseni Maximov nas aulas do Colexio
Menela e no centro de adultos Castro Navás, un amable encontro no que puidemos re ﬂexionar sobre o
autismo e a evolución das miradas dos profesionais e institucións.
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Centro de Formación Menela

Fundación Menela conta cun Centro de Formación, abicado no
Ediﬁcio CAMI, inscrito no rexistro da Rede de Centros e
Entidades para o emprego co número 36H01439 da Consellería de
Economía, Emprego e Industria.

No Centro de Formación Menela impartíronse, ao longo do ano 2018, dous cursos de Atención Sociosanitaria a
Persoas Dependentes en Institucións Sociais, no marco da convocatoria de subvencións para a programación de
accións formativas dirixidas prioritariamente as persoas traballadoras desempregadas na Comunidade
Autónoma de Galicia.
Título: Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais .
Datas: 25/9/17 - 27/2/18
Duración: 478 horas
Nº de alumnos 10 alumnos
Lugar de realización de prácticas: Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes de Vigo
Título: Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes no Domicilio
Datas: 23/10/17 - 14/5/18
Duración: 628 horas
Nº de alumnos : 12 alumnos
Lugar de realización de prácticas: Servizos Sociais – Galicia Clece S.A.
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Acción Voluntaria
Promoción do Voluntariado na Rede Menela
Fundación Menela está inscrita como Entidade de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia desde o ano 2005.
O voluntariado e a formación en prácticas sempre
estivo

presente

actividades

de

na
apoio

Rede

Menela,

realizando

na

atención

directa

e

acompañamento nas actividades de lecer e respiro
familiar.
Baixo a coordinación xeral da área psicosocial, a
organización e xestión do programa de voluntariado
recae nos responsables dos centros e servizos aos que
se adscriben.
▪ Atención Temperá e Apoio Integral
Clube Ocio. Unha persoa voluntaria desenvolve
actividades de lecer cun grupo de 9 rapaces con
Síndrome de Asperger cunha frecuencia quincenal.
▪ Centro de Educación Especial Menela
Continúa a colaboración no Proxecto de Acción
Social do Colexio Miralba de Vigo no que
participaron 3 alumnos de bacharelato na hora
extraescolar.
▪ Centro de Día e Residencial Castro Navás
10 persoas participaron como voluntarias nas
diferentes actividades do centro ao longo do 2018.
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18 febreiro | Día Internacional da Síndrome de Asperger
No Día da Síndrome de Asperger, Fundación Menela súmase ao manifesto da Confederación Autismo España, a
Confederación Asperger España e Confederación Española de Autismo FESPAU, que reclama que se garantan
os apoios que precisa o colectivo e se continúe avanzando no exercicio efectivo dos seus dereitos, para que as
persoas con Asperger poidan ocupar o seu lugar nunha sociedade que, con frecuencia, os rexeita por presentar
unha forma diversa de ver e comprender o mundo .
Nos últimos anos, en España producíronse melloras e
avances en materia de detección precoz e atención
sociosanitaria á discapacidade en xeral e nos TEA, en
particular. Da mesma maneira, o interese da opinión
pública e dos medios de comunicación respecto ao
colectivo das persoas con Síndrome de Asperger
aumentou exponencialmente, como o demostra a súa
presenza en artigos, reportaxes, películas de cinema ou
series de televisión.
A pesar diso, son notables as carencias que as persoas
con Asperger e as súas familias seguen sufrindo, día a
día, en moitos ámbitos e que tamén resulta importante
lembrar, xunto ao xa conseguido, grazas ao esforzo de
todos os axentes implicados.
Seguimos avanzando no exercicio dos dereitos das
persoas con Asperger, posibilitando que tamén a
comunidade á que pertencen se poida bene ﬁciar do
gran

talento,

orixinalidade

desexan compartir cós demais.
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2 abril | Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo
Rompamos xuntos barreiras polo autismo. Fagamos unha sociedade accesible
Con motivo da celebración do 2 de abril,
Día Mundial de Concienciación sobre o
Autismo, Fundación Menela sumouse a
campaña de concienciación “Rompamos
xuntos barreiras polo autismo. Fagamos
unha sociedade accesible”, promovida
por Autismo Europa e Autismo España
en 2017 e 2018.
Esta campaña traballou para visibilizar
as barreiras ás que se enfrontan as
persoas con TEA e as súas familias.
Porque só desde a comprensión e o
coñecemento poderemos conseguir unha mellor adaptación ás necesidades do
colectivo,

que

lles

permita

a

súa

plena inclusión e participación en
todos os ámbitos da sociedade, así
como o exercicio efectivo dos seus
dereitos.
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Acto Institucional | 5 de abril, Auditorio Concello de Vigo
Os alumnos do Colexio Menela explicaron, en primeira persoa, as barreiras ás que se enfrontan as persoas con
TEA no seu día a día, e puxeron en valor o compromiso das institucións para implantar medidas que

me-

lloran a accesibilidade cognitiva, e que fan que a nosa cidade sexa mais comprensible para tódalas persoas.
Neste día, o Concello de Vigo deu a coñecer o proxecto de Accesibilidade Cognitiva a través do cal se
implantarán prácticas dirixidas a mellorar a accesibilidade en espazos administrativos e de xestión dos servizos
públicos, sinalando con SAAC as dependencias e lugares mais salientables da casa do Concello para, de forma
progresiva e sostible, ampliala a outras entidades e organismos da nosa contorna.
Na escea contamos con representantes políticos e familias na lectura do manifesto do DMCA, e coa brillante
actuación da Orquestra Castro Navás. Neste edición destacamos a interpretación de Adrián Márquez que lle
puso voz a canción de Fetén, Fetén (30 de Febrero) e, coa que Fundación Menela, quixo transmitir o
agradecemento ás familias e traballadores por acompañarnos ao longo destes anos e facer posible, coa súa ilusión e compromiso, que se sigan rompendo as barreiras polo autismo.
Neste día, Vitrasa e Aucoares Lar colaboraron coa Fundación Menela acercando aos rapaces e profesionais ao
Auditorio Municipal do Concello de Vigo.
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7 de abril, Rúa Príncipe |Acto de Rúa
A rúa do Príncipe foi o escenario elixido por
segundo ano consecutivo para a acción de
visibilización organizada por Fundación Menela,
Autismo Vigo e TEAVI; un acto de rúa no que se
sumaron sinerxias entre para dar a coñecer este
trastorno á sociedade, e atraer a atención sobre as
barreiras ás que se enfrontan as persoas con TEA e
que diﬁcultan a plena inclusión.
Arropados por familias, profesionais e amigos, a
concelleira de Benestar Social, Isaura Abeleiras, as
presidentas de Autismo Vigo e TEAVI, Esperanza
Dominguez e Encarna Fernández, e representando
ás familias de Fundación Menela, Pepita Gómez,
participaron na lectura do Manifesto do Día
Mundial.
O acto ﬁnalizou coa intervención do alcalde de
Vigo, Abel Caballero, que resaltou a labor
realizada e o compromiso para superar barreiras.

Menela promove accións de sensibilización e
concienciación para promover unha imaxe real e
positiva das persoas con TEA que contribúa a
visibilizar a súa realidade e necesidades, así como o
seu talento e capacidades.
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Campaña de Concienciación en Redes Sociais
Un ano máis, participamos de forma activa na campaña viral en Redes Sociais, compartindo fotos de familias,
usuarios, prefesionais, etc. facendo o xesto de romper as barreiras polo autismo. Asemade, neste 2018, apoiamos
a campaña de sensibilización "Rompamos xuntos barreiras polo autismo. Fagamos unha sociedade accesible”
cun video realizado en 2017 por Fundación Menela para dar a coñecer as barreiras á hora de participar e
comprender a contorna na que viven as persoas con TEA.
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Iluminemos o Mundo de Azul
Os Concellos de Gondomar, Vigo e
Nigrán sumáronse á campaña Light it
Up Blue, promovida por Autism Speaks,
tinguindo na noite do 1 ao 2 de abril o
ediﬁcio das Fontes da Rúa Jenaro de la
Fuente, o Concello de Nigrán e Concello
de Gondomar, respectivamente.

Maior Incidencia Social
Nestes días acompañamos á FAG na
presentación do programa “Mellora da
Atención Sanitaria e Humanización do
Sistema”, que tivo lugar no Hospital
Alvaro Cunqueiro có xerente da EOXI
de Vigo, Félix Rubial.
Asemade, o director xeral da fundación,
Cipriano L. Jiménez, participou coa
comunicación "Todas e todos contra o
psicanálise" no Foro Internacional baixo
o título "Despois da Infancia. Autismo
e Política” organizado pola Escola
Lacaniana de Psicanálise en Barcelona.
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3 decembro | Día Internacional das Persoas con Discapacidade
Baixo o mesmo paraugas. Galicia pola diversidade
O 3 de decembro celebramos o Día Internacional e Europeo das Persoas con Discapacidade. Por terceiro ano
consecutivo, as principais entidades sociais que traballamos con persoas con discapacidade unímonos para
visibilizar unha sociedade plural e diversa “Baixo o mesmo paraugas. Galiza pola diversidade” nun acto de
sensibilización portando paraugas de cores, coa ﬁnalidade de dar unha maior visibilidade ao colectivo e
representar unha sociedade plural e diversa, que acolla a todos por igual, sen diferenzas, cun mesmo ﬁn e un
mesmo desexo de convivencia.
"Dame a oportunidade de ser eu mesmo", "eu tamén podo traballar" ou "quero elixir o que me gusta" son
algunhas das frases que se podían ler sobre decenas de paraugas que tinguiron de cor a Praza da Estrela
durante a emotiva concentración. Este ano o manifestó se centraba na atención ás persoas con discapacidade no
medio rural, reclamando unha Estratexia Estatal de Desenvolvemento Rural Inclusivo para promover a atención ás persoas con discapacidade e ás súas familias para garantizar os seus dereitos e benestar.
O acto contou có apoio do Concello de Vigo, a Autoridade Portuaria, e foi apadriñado pola Fundación Celta
Integra e o nadador paralímpico Chano Rodríguez.
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Acompañáronnos

autoridades

como

o

Delegado da Xunta en Vigo, Ignacio LópezChaves, a concelleira Nuria Rodríguez, a
popular Elena Muñoz ou a diputada Teresa
Egerique.
Ademáis, o acto contou coa participación
dos alumnos mais cativos dos colexios
Monte do Alba e Seis Do Nadal.
Trala intervención dos protagonistas deste
día, rematamos a xornada coa divertida
actuación Patricia Moon e Daniel Barreiro.
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Outras accións que visibilizan o autismo
Calendario 2018#retraTEA. Miradas sen Filtros
Fundación Menela colabora coa Federación Autismo Galicia no proxecto Calendario 2018 #retraTEA. Miradas
sen Filtros, un almanaque con fotografías de persoas de renome en Galicia fotogra ﬁados por persoas con
TEA.
Trátase dunha experiencia comunicativa distinta ao habitual xa que, desta volta, as persoas con TEA
colócanse detrás da cámara para converterse nos autores da obra artística. A través, da súa mirada ‘sen ﬁltros’ achegámonos a personalidades de diversos ámbitos sociais, que non só serviron de modelos, senón que
participaron activamente nas sesións.
O creador da idea e director deste ilusionante proxecto
foi o fotógrafo Esteban de la Iglesia, de La Diápo
Fotografía. Foi un traballo de varios meses que se
iniciou cun taller de fotografía e a explicación e
anticipación do traballo profesional que ían levar a
cabo durante as sesións.
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Exposición “Somos persoas con Autismo, persoas con Fortalezas”
Fundación Menela colabora con esta exposición, que está formada por fotografías e textos explicativos que
reﬂecten o día a día do colectivo de persoas con TEA, así como as actividades e programas que levan a cabo as
14 entidades que integran a Federación Autismo Galicia. Esta exposición atópase dentro da campaña
“Capacitarte” que consiste na realización de exposicións monográ ﬁcas sobre os servizos e proxectos que levan
a cabo cada unha das entidades que forman parte do Cermi - Galicia.
O obxectivo deste proxecto é traballar por unha mirada sen ﬁltros, desde a compresión das nosas diferenzas,
a cohesión e o crecemento, sensibilizando, humanizando, para crear e construír novas perspectivas de
futuro. Conscientes da importancia das nosas fortalezas, e facendo crecer as habilidades que nos permitan
formar parte da sociedade. Tendamos pontes e consigamos que as persoas con TEA sexan axentes do seu
propio desenvolvemento.

94

COMUNICACIÓN
E DIFUSIÓN

Páxina Web de Fundación Menela
Actividade en Redes Sociais
RImpactos en Medios de Comunicación

Fundación Menela // memoria 2018

Páxina Web da Fundación Menela
A nosa páxina web recibiu en 2018 un total de 24.261 visitas. Desta cifra, sabemos que 5.977 foron usuarios
novos, que era a primeira vez que accedían a ditos contidos.
Neste ano 2018, a través da do apartado “ Traballa en Menela” e da conta de recursos humanos este ano
recibimos un total de 86 persoas interesadas en formar parte do noso equipo de profesionais. Os perfís máis
enviados foros os de coidadorede persoas dependentes, educador social, mestres de educación especial, traballador social, integrador social e psicólogo.
Segundo os datos extraídos da páxina web da Fundación, tamén obtivemos a seguinte información:

Maior número de visistas nos meses
de marzo a xuño

COMO CHEGARON Á NOSA WEB

Tempo medio que os usuarios
adican a navegar pola web: 2
minutos 22 segundos
As ubicacións desde onde acceden a
maior parte das persoas que visitan
a nos páxina
Vigo (33,48%)
Madrid (21,16%)
Outros (45,36)
A parte da web máis visitada é a
páxina principal
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Actividade en Redes Sociais
A rede social maiormente utilizada por Fundación Menela neste ano 2018 foi Facebook. Esto permitiunos
compartir e dar a coñecer a actividade dos nosos centros e servizos, constituíndo un elemento clave para a
información e sensibilización social.
Durante o 2018 a nosa presencia en Redes Sociais foi en continuo crecemento no número de seguidores,
pechando o ano cun total de 2.578 fans (240 mais respecto ao ano anterior). Neste periodo Fundación Menela
publicou 86 posts, acadando un total de 2.580 “me gusta” sendo as que obtiveron un maior alcance as seguintes:

PUBLICACIÓNS CON MÁIS REPERCUSIÓN NAS RRSS
Persoas
alcanzadas

Reaccións e
Clic en
Compartida
comentarios
publicación

Imaxes do acto de rúa polo DMCA

3.521

183

22

621

O Concello instalará pictogramas para facilitar a accesibilidade a petición de Fundación

6.068

273

58

170

Un ano máis as fontes da rúa Jenaro de la Fuente tinguíronse de azul
no DMCA como xesto de solidaridade coas persoas con TEA e as súas
familias

5.354

396

56

132
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Relación de impactos en medios de Fundación Menela
Durante 2018, Fundación Menela mantivo encontros con diferentes medios de comunicación. Neste periodo
tamén se atenderon e canalizaron todas as peticións de información solicitadas polos medios.
Neste período recolléronse 47 impactos en medios de comunicación xeneralistas, cifra signi ﬁcativamente
superior á do ano anterior, na que foron 34.

Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo
Data

Medio

Tema

28-03-2018

Autismogalicia.org

Axenda para o Día Mundial do Autismo

28-03-2018

Autismogalicia.org

Campaña de sensibilización LIGTH IT UP BLUE / ILUMÍNAO DE AZUL

01-04-2018

Faro de Vigo

O autismo quere romper barreiras en Vigo

02.04.2018

La Voz de Galicia

Hospitais e centros de saúde terán esquemas para autistas

02-04-2018

Faro de Vigo

Artigo de Cipriano L. Jiménez “Nada sobre nós,sen nós”

04-04-2018

Faro de Vigo

Axenda Vigo: Acto institucional da Fundación Menela

05-04-2018

Faro de Vigo

As persoas con autismo reclaman un mundo sen barreiras.

05-04-2018

Faro de Vigo

O Concello instalará pictogramas

06-04-2018

Atlántico.net

O Concello instalará pictogramas

06-04-2018

Diario de Vigo

O Concello mellorará accesibilidade das persoas con autismo

07-04-2018

Diario Atlántico

O autismo faise visible e reclama menos barreiras

08-04-2018

Faro de Vigo

Acto en Príncipe de persoas autistas contra as barreiras

08-04-2018

Faro de Vigo

Axenda Vigo: Acción na rúa “Rompamos xuntos barreiras.

10-04-2018

Faro de Vigo

Mais de 1500 pacientes teñen acceso prioritario ao SERGAS pola súa enfermidade.

16-04-2018

Autismogalicia.org

Campaña do #DíaMundialAUTISMO
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Día Internacional das Persoas con Discapacidade
Data

Medio

Tema

30-11-2018

Faro de Vigo

A discapacidade visibilízase con paraugas

30-11-2018

Diario Atlántico

As persoas con discapacidade invitan a compartir paraugas

01-12-2018

Faro de Vigo

Baixo o paraugas da inclusión

03-12-2018

CRTVG

Marchas en prol do Dia Internacional das persoas con discapacidade

03-12-2018

Diario Atlántico

Vigo reclama máis integración para persoas con discapacidade

03-12-2018

Cadena Ser/RadioVigo

Día Internacional das persoas con discapacidade

03-12-2018

La Voz de Galicia

Baixo un mesmo paraguas, reportaxe fotograﬁco

03-12-2018

Diario Atlántico

A xente “normal” é incapaz do esperado emocional e socialmente
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Xornada Educación e Autismo
Data

Medio

Tema

18-09-2018

Faro de Vigo

Fundación Menela organiza xornada sobre Educación e Autismo

19-09-2018

Autismogalicia.org

Próxima Xornada Educación e Autismo e Presentación da Revista MAREMAGNUM

03-10-2018

Faro de Vigo

Artigo de Cipriano L. Jiménez Educación e autismo (I)

04-10-2018

Faro de Vigo

Artigo de Cipriano L. Jiménez Educación e autismo (II)

05-10-2018

Faro de Vigo

Artigo de Cipriano L. Jiménez Educación e autismo (III)

05-10-2018

Faro de Vigo

Fundación Menela organiza unha xornada sobre educación e autismo

05-10-2018

Faro de Vigo

Os “invisibles” alumnos con autismo

06-10-2018

Diario Atlántico

Escolarizar o autismo

09-10-2018

Autismogalicia.org

Reﬂexións da Xornada Educación e Autismo

10-10-2018

Autismogalicia.org

Novo número da revista Maremagnum
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Outros impactos
Data

Medio

Tema

12-07-2018

Faro de Vigo

Fundación Menela mellora atención temperá a menores con autismo

17-07-2018

La Voz de Galicia

María José Álvarez Folgar é reelexida como Presidenta da FAG.

27-07-2018

Faro de Vigo

O Concello dedica un millón de euros ó plan de emprego

27-07-2018

La Voz de Galicia

Galicia O plan de emprego do Concello dará traballo a 200 persoas

08-09-2018

Faro de Vigo

O maior clube de fans de “Campeones”

20-09-2018

La Voz de Galicia

Apoio para aprender a enfrentarse a un día normal

25-09-2018

Autismogalicia.org

2ª Edición do FORO TEA

10-12-2018

Faro de Vigo

Mercadillo solidario de Nadal

11-12-2018

Diario Atlántico

Beléns de fantasía e reciclaxe

19-12-2018

La Voz de Galicia

Evento “Un de cen”

20-12-2018

Autismogalicia.org

Presentación do proxecto “Un de Cen”

09-01-2018

La Voz de Galicia

Taxis solidarios

06-04-2018

Autismogalicia.org

Concello instalará pictogramas para facilitar accesibilidade

02-05-2018

Faro de Vigo

Hostelería sen barreiras en Priegue

12-07-2018

Faro de Vigo

F. Menela mellora atención temperá a menores con autismo
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Indicadores
de Desempeño

Resultados Económicos
Parámetros de calidade do emprego

Fundación Menela // memoria 2018

Resultados Económicos
Comentario ás Contas Anuais do exercicio 2018
Na análise das contas anuais correspondentes ao exercicio 2018 constátase a tendencia levemente ascendente
dos principais parámetros económicos, o que indica que a entidade segue crecendo a un ritmo constante e
sostible. O incremento dos ingresos por actividade propia do 6,71% ten a súa correlación co aumento da partida de gastos de persoal, 6,5%, o que amosa un control efectivo da xestión da entidade. O axuste da partida
de outros gastos da actividade con ingresos extraordinarios permite presentar un saldo final positivo de
27.000 €, o que supón un incremento dún 60% sobre o resultado do exercicio anterior
A gráfica da esquerda mostra a evolu+3M€
2,8 M €

Ano 2020

2M€

Ano 2018

ción da partida de ingresos por actividade propia, a medida que se foron
acadando os distintos fitos económicos. Obsérvase un crecemento lineal
constante desde a constitución da enti-

Ano 2007

dade en 1989. No ano 2018 superamos

1M€

a barreira dos 2,8 millóns de euros, o
que nos pon ás portas dos 3 millóns

Ano 2002

antes do remate desta década

O Balance de Situación a 31 de decembro mostra unha tendencia semellante. Si ben o saldo ﬁnal
amosa unha diminución, debido á perda de valor dos activos pola depreciación, o activo corrente
increméntase nun 5%, ata acadar un total próximo aos 475.000 euros. Os fondos propios da entidade aumentan nun 5,7%, respecto de 2017, superando por vez primeira os 500.000 euros.
No referente á calidade da débeda, constátase unha diminución da débeda a longo prazo (7,7%)
mentres que a débeda a curto prazo aumenta nun 9,25%, debido a remuneración pendentes.
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Resultados Económicos

Liquidación do Orzamento 2018
Real

Orzamento

Variación

3.071.196

2.951.775

119.420

501.340

528.321

-26.981

94,89

1.417.435

1.421.055

-3.620

99,75

Concertos Públicos

656.803

635.883

20.920

103,29

Subvencións Públicas

156.664

128.132

28.532

122,27

Doazóns, legados e e axudas privadas

46.744

6.500

40.244

Outros Ingresos

71.819

9.800

62.019

732,84

220.391

222.084

-1.693

99,24

3.063.675

2.951.775

111.899

103,79

2.132.921

2.081.391

51.530

102,48

Servizos

269.572

254.938

14.633

105,74

Outros Gastos Correntes

400.882

360.068

40.814

111,34

10.252

11.644

-1.392

88,04

230.445

234.084

-3.638

98,45

19.602

9.650

9.952

203,13

ESTADO DE INGRESOS
Cotas Usuarios
Contratos coa Administración

Subvencións traspasadas a resultado

ESTADO DE GASTOS
Gastos de persoal

Gastos Financeiros
Amortizacións e Provisións
Gastos Operacións de Capital
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Balance de Situaciuón
ACTIVO

2018

2017

Activo Non Corrente

4.404.513,70

4.625.719,70

Inmobilizado Intanxible

0,01

1.027,66

4.321.143,69

4.541.322,04

83.370,00

83.370,00

Activo Corrente

474.901,29

451.918,40

Usuarios e outros debedores activ. Propia

181.968,65

163.476,80

Debedores e outras contas a cobrar

161.901,92

119.876,89

3,25

3,25

1.639,24

3.538,48

129.388,22

165.022,97

4.879.414,99

5.077.638,10

4.421.032,27

4.613.900,34

509.324,86

481.802,07

6.010,12

6.010,12

78.847,64

78.447,64

397.344,31

380.381,76

27.122,79

16.962,55

3.911.707,41

4.132.182,50

42.664,78

46.242,42

Inmobilizado Material
Investimento a longo prazo

Inves. Entidades do grupo a curto prazo
Investimentos e periodiﬁcacions a curto prazo
Tesourería e outros activos liquidos

TOTAL ACTIVO

PASIVO
Patrimonio Neto
Fondos Propios
Dotación Fundacional/Fondo Social
Reservas
Excedentes Exercicios Anteriores
Excedente do Exercicio
Subvencións, Doazóns e legados
Pasivo Non Corrente
Débedas a longo prazo

42.664,78

46.242,42

Pasivo Corrente

415.717,94

417.495,34

Debedas a curto prazo

166.655,85

152.533,40

Acredores comerciales e debedas a pagar

249.062,09

264.961,94

4.879.414,99

5.077.638,10

PASIVO TOTAL
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Conta de Resultados

2018

2017

504.340,32

490.626,34

Cobro Admon. por prestación de servizos

1.414.435,49

1.329.017,98

Subv. Explotacion Imputadas ao resultado

897.080,45

819.220,89

2.418,36

4.406,27

2.818.274,62

2.643.271,48

-2.132.921,40

-2.002.514,67

-597.101,17

-522.261,94

-71.836,66

-76.586,16

-203,42

-5.037,02

Aportacións Usuarios

Outros ingresos da actividade

TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN
Gastos de persoal
Outros Gastos de Actividade
Aprovisionamentos
Axudas Monetarias e Outros

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN

-2.802.062,65

-2.606.399,79

Amortizacións Inmobilizado e Provisións

-230.445,32

-231.937,69

Subvencións Traspasadas e Provisións

220.390,86

222.084,23

EXCEDENTE DA ACTIVIDADE

37.374,67

27.018,23

Resultado ﬁnanceiro

-10.251,88

-10.055,68

27.122,79

16.962,55

RESULTADO DO EXERCICIO
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Parámetros de calidade do emprego
Distribución do persoal por Grupos Profesionais

Técnicos 22

Servizos 10

Monitores 6

Auxiliares 69

Dirección 6

PERSOAL DE DIRECCIÓN

MONITORES

Inclúese a Xerencia, Coordinadora e Directoras de Centro

Responsables de Área e Obradoiro de Castro Navás

TÉCNICOS
Profesoras Educación, Traballo
Social, DUE, Psicólogos/as e
Técnicos de Xestión

AUXILIARES
Administrtivos, Auxiliares Educativos, Coidadores de Centro Día e Residencia

SERVIZOS XERAIS
Persoal de Limpeza e Mantemento de Instalacións
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Distribución do persoal por Centro de Traballo
Centro

Nº Profesionais

% s/total

Ediﬁcio CAMI

6

5,31%

Centro Menela

23

20,35%

Centro Castro Navás

81

71,68%

Servizos Centrais

3

2,65%

Distribución do persoal por Tipo de contrato de Traballo

13%

6%

A porcentaxe de contratos indeﬁnidos en cada

Interinidade

Centro de Traballo da Fundación Menela foi a
seguinte:

Circunst. produción

16%
Obra ou Servizo

65%
Indefinido
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• Centro Castro Navás

60 %

• Centro Menela

78 %

• Ediﬁcio CAMI

67 %

• Servizos Centrais

80 %
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Distribución do persoal por Xornada de Traballo

No conxunto da Fundación Menela a modalidade de xornada A TEMPO COMPLETO supón mais do 76%
do total de contratacións, en tanto que a xornada a TEMPO PARCIAL cubre o 24% restante.
A xornada media realizada polo persoal a tempo parcial foi do 71,75% da xornada máxima anual.
Os postos de traballo equivalentes a Tempo Completo (ETC) para o conxunto da Fundación Menela, obtidos
unha vez aplicado a cálculo sobre as xornadas reais, a 31 de decembro de 2018 foron
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Paridade Laboral. Perfil do/a da entidade, profesional por sexo

90 traballadoras
79,7 % do total
nº

nº

%

4

4,4%

1

4,4%

20

22,2%

4

17,4%

3

3,3%

3

13,0%

Auxiliares

63

70,0%

15

65,2%

Contrato

Contrato Indeﬁnido

60

66,7%

13

56,52%

Contrato Temporal

30

33,3%

10

43,48%

Xornada

Xornada Completa

69

76,7%

17

73,91%

Tempo Parcial

21

23,3%

6

26,09%

Grupo Profesional

Dirección

%

23 traballadores
20,3 % do total

Técnicos/as
Monitores/as
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Seguridade e Saúde Laboral. Informe 2018
Procesos de Incapacidade Temporal. Ano 2018

33

traballadores/as afectados

Ratio Partes IT/Traballador

Duración media

1,73

30,23

Nº partes de IT

57

Un parte IT cada

6,3

días

Días de traballo perdidos

días

Número e duración dos procesos por tipo

1.723

Número de proceso, por duración

Días

Episodios

Días

Duración Media

Enfermidade Común

44

1.358

30,86 días

Menos 1 semana

Accidente NON Laboral

3

182

60,67 días

Accidente Laboral

10

183

18,30 días

28

49%

Entre 1 semana e 15 días

5

9%

Entre 15 días e 1 mes

9

16%

Entre 1 mes e 3 meses

10

17%

5

9%

Mais de 3 meses
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Procesos de Maternidade e Risco en Embarazo. Ano 2018

Número traballadoras

6
% sobre total

Duración media

161,5

6,67%

días
Duración Total

Distribución dos procesos de maternidade por tipo
Nº procesos Duración Total

Días/Proceso

Maternidade

5

495

99 días/proceso

Risco durante o Embarazo

3

474

158 días/proceso

TOTAL

8

969

122

969

días

8

COLABORADORES
E FINANCIADORES

Colaboradores
Provedores
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Colaboradores Institucionais
Convenios subscritos e axudas recibidas de Administracións Públicas e entidades privadas:
▪ Consellería de Política Social
Proxecto LUDOTEA e Servizo de respiro familiar puntual
▪ Xunta de Galicia - Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Concerto educativo do CEE Menela.
▪ Xunta de Galicia - Consellería de Política Social
Contrato de xestión de Servizo Público para Castro Navás.
▪ Xunta de Galicia - Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Programas de Cooperación
Programa de Emprego Xuvenil
Acción Formativas dirixidas a persoas desempregadas (AFD)
▪ Xunta de Galicia - Consellería de Sanidade
Apoio psicolóxico na atención adontolóxica a persoas con TEA
▪ Deputación de Pontevedra
Sumando Capaciades
▪ Concello de Vigo
Programa de Respiro Familiar dirixido a familiares e coidadores.
Proxecto de Emprego Entidades Sen Ánimo de Lucro
▪ Universidade de Santiago de Compostela
▪ Universidade de Vigo
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Outros Colaboradores
▪ Colexio Miralba (Jesuitinas) Colaboración no Programa de Voluntariado de Acción Social.
▪ Centro Educativo Aloya Convenio para a realización de prácticas de Técnico Superior de Integración Social.
▪ CEIP San José de la Guía Convenio para realización de prácticas de Técnico Superior de Integración Social.
▪ IES Chapela Convenio para á realización de prácticas do módulo de atención a persoas en situación de dependencia.
▪ Embarbox (Embalajes Armando S.L.U) Convenio de colaboración dun programa de emprego con apoio.
▪ Frutas Nieves S.L. Convenio para a comercialización de produtos do Centro Castro Navás.
▪ Alprinsa-Ausolán. Convenio para o desenvolvemento do proxecto formativo de emprego con apoio.
▪ Kaleido. Apoio de proxectos sociais que inciden na calidade de vida das persoas con TEA.
▪ Fundación “la Caixa”. Programa Terapéutico Soporte Domiciliario (PTSD)
▪ TRESSIS. Apoio de proxectos sociais que inciden na calidade de vida das persoas con TEA.
▪ Fundación ONCE. Uno a uno e proxecto de creación de gabinete odontolóxico para persoas con TEA
▪ Afundación. Apoio de proxectos sociais que inciden na calidade de vida das persoas con TEA.
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Provedores
Durante o 2018 a Fundación Menela mantivo relación relevante cós seguintes provedores de servizos:

Subministracións
Aqualia
Repsol
Gas Natural Fenosa
Combustibles Garbosa S.L
Sistemas de Xestión e Calidade
CAI Sistemas Informaticos S.L.
AENOR
BDO S.L.
Galides
TASD – Gesterapia
Servizos para os usuarios
Alprinsa S.A. (Ausolan)
Servicios de Autobus Lar S.L.
Mantemento de instalacións e equipos
Ascensor Enor S.A.
Extintores de Galicia S.L.
Hijos de Adonis Perez S.L.
Sistemas de seguridade JL S.L.
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