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presentación

"A auténtica civilización dáse cando cada persoa lle
recoñece aos demais todos os dereitos que reclama
para si mesma.” (*)

A frase, atribuída ao político e xurista norteamericano Robert G. Ingersoll (18331899), foi pronunciada hai aproximadamente 150 anos nunhas circunstancias sociais
sen dúbida moi distintas ás actuais. Pero o seu sentido continúa vixente a día de
hoxe para os colectivos de persoas que non poden aínda gozar plenamente de todos
aqueles dereitos que os demais reclamamos para nós mesmos, tal como é o caso
das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA). Para unha entidade como
a Fundación Menela estas palabras seguen resoando na

conciencia colectiva da

sociedade e indican o afastados que estamos aínda da "civilización verdadeira" de
Ingersoll, a pesar dos adiantos tecnolóxicos e os avances sociais e científicos
producidos nas últimas décadas. Sen dúbida, a obriga de garantir os mesmos
dereitos para todos os individuos corresponde aos poderes públicos, pero é a propia
sociedade a que debe de concienciarse da responsabilidade común á hora de exercer
e de facer respectar estes dereitos e obrigas para cada un dos seus membros. E as
entidades como a Fundación Menela son os instrumentos de que dispón a sociedade
para tal fin.

Ao longo do ano 2009 na Fundación Menela procuramos manternos fieis ao
compromiso moral contraído co colectivo de persoas con Autismo e as súas familias,
e máis concretamente con aquelas persoas e familias que se apoian nos recursos
que conforman a nosa Rede de Servizos. Dentro dun marco de valores compartidos
fixemos todo o posible por asegurar servizos profesionais de referencia, que reforcen
a calidade de vida das persoas con TEA, a súa autonomía persoal e a súa integración
social.

No ano no que se cumpriu o vixésimo aniversario da constitución da nosa institución,
quixemos facer unha humilde homenaxe ao traballo desenvolvido por tantos
profesionais e familias que ao longo de máis de trinta anos puxeron todo o seu
esforzo e saber ao servizo das persoas con TEA en Galicia. Este recoñecemento foi
plasmado no documento “Memoria 1976-2009. De Centro Menela a Fundación
Menela” no que se fai un percorrido pola historia e a actualidade dos distintos
elementos que conforman a nosa Rede de Servizos para o Autismo e a Dependencia.

(*) The true civilization is where every man gives to every other every right that he claims for himself.

A formación dos profesionais continuou sendo prioritaria. A realización deste proxecto
común que é a Fundación Menela, no que o eixe referencial o forma cada unha das
persoas con Autismo, precisa contar con todos os membros da organización, estar
aberto para aprender doutras persoas alleas á nosa entidade e compartir experiencias.
Por eso o ano 2009 foi testemuña da posta en marcha do Foro de Formación, lugar de
encontro común onde os profesionais adquiren coñecementos, debaten sobre temas de
interese e comparten con persoas de outros ámbitos ideas ou aprendizaxes.

Tamén se conseguiron avances na posta en marcha de novos servizos. O Servizo de
Atención Temperá e Apoio Integral no ámbito familiar, dirixido a aquelas familias que
buscan para o seu fillo ou filla con Autismo un soporte puntual no fogar e que non
precisan recorrer á institucionalización nun Centro específico, supón para a Fundación
Menela un salto cualitativo importante no seu avance cara á inserción e integración
social das persoas con TEA. No outro extremo, os traballos nas obras de construción
da Residencia para Persoal Maiores con Autismo e Dependencia supoñen un paso máis
na tarefa de facer valer o dereito das familias de persoas con grave dependencia a
dispoñer dun recursos xeriátricos especializados, cando estas alcancen a madurez ou a
terceira idade. Ambas as dúas son liñas válidas, que lonxe de contrapoñerse, se
complementan posto que dan resposta a situacións vitais completamente distintas.

O aseguramento destes logros e a mellora continua requiren de sistemas de xestión de
calidade que poñan énfase non so no desenvolvemento dos procesos, senón tamén no
enfoque centrado na persoa. Con este fin, a Fundación certificou no ano 2009 o seu
sistema de xestión da calidade baixo o estándar ISO 9001:2008. Esta certificación,
símbolo do compromiso da nosa entidade coa excelencia, inclúe no seu alcance o
traballo que as persoas con TEA realizan na lavandería da empresa de inserción laboral
Castro Navás SL.

Quedan novos retos, que compartimos coa maior parte das entidades do sector:
buscar sistemas que nos permitan incorporar as opinións das propias persoas
atendidas na xestión dos servizos, potenciar a incorporación das familias dun xeito
mais activo, xerar novas actividades e programas que se adapten ás necesidades dos
usuarios e familias, etc.. Somos conscientes do esforzo que se precisa para acadalos e
das nosas limitacións de medios, pero contamos coa determinación de todo un equipo
de persoas que sabe que no camiño non hai barreira que nos impida seguir adiante si
avanzamos con determinación todos xuntos .

Vigo, xuño de 2010

fundación menela:
unha ollada á entidade
1.1 a súa natureza. 1.2 política de calidade. 1.3 órganos de
goberno e dirección. 1.4 centros. 1.5 a fundación menela en
cifras.

fundación menela

a súa natureza

Segundo os seus estatutos, a Fundación Menela é unha entidade de iniciativa social,
sen ánimo de lucro, que persegue o seguinte obxectivo:
“Fomentar e prestar todo tipo de axudas ó estudio, investigación, promoción e
asistencia, nos aspectos legais, económicos, sociais, culturais, sanitarios, laborais, de
rehabilitación e integración y calquera outro de semellante natureza, ás persoas que
sofren enfermidade, ou marxinación social, especialmente ós enfermos ou deficientes
mentais, minusválidos, psíquicos ou psíquicos, autistas, psicóticos e con outros
trastornos afíns, procurando deste xeito mellorar a súa calidade de vida,
desenvolvemento humano, mellora do seu entorno familiar e social,e fomentar accións
cara a atención destas persoas por calquera institución ou Organismo público ou
privado.”
Para acadar os seus fins, a Fundación Menela xestiona Centros e Servizos que
pretenden mellorar a calidade de vida das persoas con Trastorno do Espectro Autista e
as súas familias.
Como entidade, a Fundación Menela está inscrita nos rexistros administrativos
seguintes:
Clasificada Benefico-Asistencial. Orden Xunta de Galicia de 11/05/1989
(DOG de 15 de xuño de 1989 )
Clasificada de Interese Galego. Orden Xunta de Galicia de 12/05/1989. (DOG de 16 de
xuño de 1989)
Rexistro Municipal de Asociacións. Concello de Vigo. Número 463-96.
Rexistro Entidades de Prestadoras de Servicios Sociais. Xunta de Galicia.
Nº F-2000
Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria. Xunta de Galicia. O-378.
No eido da cooperación institucional, a Fundación Menela está asociada ás seguintes
agrupacións de entidades afíns:
Federación Autismo- Galicia
Confederación Autismo- España
Asociación Española de Fundacións.
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política de calidade

A FUNDACIÓN MENELA é unha rede de Centros e Servizos que teñen como
misión:

“Mellorar a calidade de vida das persoas con Trastorno do Espectro
Autista (TEA) e as súas familias e traballar polo benestar bio-psico-social
dos seus usuarios”.

A Fundación Menela considera á Persoa como centro de súa
planificación e procura utilizar eficientemente os seus recursos nun marco de
eficacia, honestidade, ética, oportunidade e excelencia. Co obxectivo de
incrementar o valor do servizo a familias, usuarios e outros grupos
significativos, a Fundación Menela establece os seguintes principios de traballo:

En xullo de 2009 a
Fundación Menela e a
empresa de inserción
laboral CASTRO
NAVAS SL certificaron
os seus Sistema de
Xestión da Calidade
baixo a norma ISO
9001:2008. Poucos
meses máis tarde,
incluíuse no alcance ao
Centro de Formación
Ocupacional.

EFICACIA para definir e aplicar procesos que faciliten o
desenvolvemento da autonomía persoal, e o recoñecemento social das
capacidades dos usuarios, a satisfacción dos clientes e o benestar das familias.
FLEXIBILIDADE para atender as necesidades e demandas dos nosos
clientes, usuarios, familias e significativos sen menoscabar por elo o estándar
de calidade global dos nosos servizos.
RIGOR E TRANSPARENCIA na xestión empresarial, especialmente
na utilización de fondos alleos que procedan tanto de achegas de
Administracións Públicas como de orixe privada.
FIABILIDADE no desenvolvemento e posta en marcha dos Servizos.
INNOVACIÓN na avaliación, análise e aplicación de novas
tecnoloxías, teorías científicas ou tendencias na atención e o tratamento das
persoas con TEA.

A dirección da FUNDACIÓN MENELA comprometese a desenvolver os procesos
en base aos requisitos acordados cos nosos clientes, familias e usuarios,
respectando as especifidades de cada un deles, dentro dos límites marcados
pola normativa que puidera ser aplicable en cada caso, e mellorando
continuamente a eficacia do Sistema de Xestión da Calidade.
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fundación menela

órganos de goberno e dirección

o padroado

O Consello do Padroado da Fundación Menela é o órgano máximo de goberno e xestión da
entidade e por tanto ostenta todas as funcións de representación, disposición e xestión,
podendo delegar cantas facultades considere convintes, agás as precisas para un responsable
exercicio da súa función xeral de supervisión.
Para o exercicio de ditas facultades o Padroado outórgase as seguintes facultades:
1. Examinar e aprobar as estratexias, Informes de Xestión,
Memorias, Contas Anuais e Orzamentos da Fundación.
2. Establecer e estudiar os plans de inversión da Fundación,
Proxectos relevantes, evolución dos riscos financeiros, solvencia,
créditos, liquidez e todo tipo de operacións que poidan afectar o
patrimonio futuro da Fundación.
3. Nomear e cesar aos Patróns da Fundación, cando concorran
algunha das incompatibilidades ou inhabilidades que determine a
lei.
4. Autorizar o nomeamento e cese de cargos de responsabilidade da
Fundación
5. Aprobar modificacións nos estatutos da Fundación.

A 31 de decembro de 2009 o Padroado da Fundación Menela queda do seguinte xeito:

PRESIDENTA DE HONRA:

Dª María Dolores Puentes Bujados

PRESIDENTE:

D. Pedro Fernández Puentes

SECRETARIO:

D. Cipriano Luís Jiménez Casas

VOCAIS:

Dª Remedios Parga García
D. Jorge Sors Pérez
D. Carlos Varela García
Dª María Isabel González Quiroga
Dª Azucena Vázquez Lamazares
D. Miguel Angel Vázquez Vázquez
D. Carlos Rodríguez Martínez.
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a dirección xeral e a xerencia

A Dirección Xeral da Fundación Menela constitúe o órgano executivo da entidade. A súa
misión consiste en garantir o cumprimento das decisións adoptadas polo Padroado da
entidade. Ao Director Xeral correspóndelle a dirección executiva da entidade nas súas
actividades operativas e de xestión.
A 31 de decembro de 2009, D. Cipriano Luís Jiménez Casas exerce as funcións de Director
Xeral da Fundación Menela.
Baixo a dependencia do Director Xeral, o Director Xerente auxiliará ó mesmo nas súas
labores de xestión e coordinación xeral.
A 31 de decembro de 2009, o cargo de Director Xerente está ocupado por D. José Manuel
Varela Rodríguez

o equipo técnico de dirección

O Equipo Técnico multidisciplinar ten como misión asesorar e apoiar á Dirección Xeral no
desenvolvemento 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
distintos Centros e Servizos.
Está composto polos responsables das principais áreas que conforman a Rede de Servizos
da Fundación Menela: Dirección Xeral, Centro Menela, Centro Castro Navás e Servizo de
Avaliación e Diagnóstico e Area Social.
A 31 de decembro de 2009 o Equipo Técnico de Dirección está constituído polas seguintes
persoas:
Cipriano Luís Jiménez Casas. Director Xeral
José Manuel Varela Rodríguez. Director Xerente
Paula Estevez Salazar. Coordinadora
Estrela Vázquez Allegue, Centro de Día Castro Navás
Sonia Álvarez Pérez, Residencia Castro Navás
Mª Amparo Maqueira Prieto. Centro de Educación Menela
Pilar Pardo Cambra. Atención Psicolóxica, Avaliación e Diagnóstico
Mercedes López Francisco. Atención Social e Apoio a Familias
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centros

sede social e servizos administrativos

Contacto:

José Manuel Varela Rodríguez (director xerente)
r/ Marqués de Alcedo ,19 36203 Vigo
902.502.508 /fax 986.484.228
fundacion@menela.org

A Sede Social da Fudnación Menela e a función de apoio administrativo da Rede de Centros e
Servizos está localizada nas instalacións da rúa Marqués de Alcedo, en Vigo. Desde este lugar
desenvólvense todas as tarefas operativas e de xestión que permiten o goberno da entidade.
Ademais este servizo ten a misión de apoiar e coordinar a cobertura de necesidades de
financiamento da Fundación Menela, así como a busca de financiamento adicional, co fin de
acadar os recursos que posibiliten o desenvolvemento dos programas deseñados pola Dirección
Xeral.
O seu ámbito de actuación esténdese ás Asociacións de Nais e Pais dos Centros, no relativo á
elaboración e xustificación de proxectos sociais, cobro de recibos, etc.
A 31 de decembro de 2009, o servizo está organizado nas seguintes áreas de actuación,
cubertas polos técnicos correspondentes:
Administración e Rexistro:

Mª Teresa Filgueiras Gonzalves

Xestión económica:

Ana Rosa Rodríguez González

A coordinación xeral do Servizo corre a cargo do Director Xerente da Fundación Menela, quen
se encarga tamén da xestión de Recursos Humanos
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centro de educación especial MENELA

Contacto: Amparo Maquieira Prieto (directora)
Camiño da Veiguiña,15 36212 Vigo
/fax 986.242.703
ceemenela@menela.org

A Fundación Menela presta atención educativa a nenos e nenas diagnosticados con
Trastorno do Espectro Autista (TEA) no Centro de Educación Especial MENELA, en
Bouzas-Vigo.
O Centro está concertado pola Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta
de Galicia, estructurándose en 8 unidades
educativas. Ademais dos servizos educativos, o
Centro presta ao seu alumnado servizos de
transporte, financiado pola citada Consellería, e
comedor.
O cadro de persoal de atención directa está
composto por 10 profesoras e 7 auxiliares
técnicos o que fai un total de 17 profesionais. A
dirección e representación do Centro está
encargada aos seguintes órganos colexiados e
unipersoais: Consello Escolar e Director/a
Educativo.
A 31 de decembro de 2009 a composición de ditos órganos é a seguinte:
Directora: Mª Amparo Maquieira Prieto, Preside o Consello Escolar
Vocais do Consello Escolar:
Pola Fundación Menela:

Cipriano Luís Jiménez Casas
José Manuel Varela Rodríguez
Mercedes López Francisco

Polas Familias

Josefa Grosio Rivera
Mª Carmen Lorenzo Vila
Mª Luísa González Rodríguez

O Centro de Educación
Especial Menela, é un dos
primeiros Centro de
España en dar atención
especializada a nenos/as
con Autismo. Os seus
inicios datan do ano
1976.
Na actualidade é un
Centro de Educación
concertado, dotado de 8
unidades educativas. Nas
súas aulas reciben atención
31 alumnos/as con
necesidade educativas
especiais.

Carlos Rodríguez Martínez
Polo Claustro de Profesores/as

Berta Meijide Rico
Mª Antonia Paz Iglesias
Susana Rodriguez Blanco
Bibiana Rodríguez Casal

Persoal de Admon. e Servizos

Victoria González Arias

A 31 de decembro de 2009, a presidencia da Asociación de Nais e Pais do Centro Menela está exercida
por Dª Mercedes González González.
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1.4 centros

centro de día e residencia CASTRO NAVAS
Contacto: Estrela Vázquez Allegue
(directora do Centro de Día)
Rúa Navás, 11 36391 Nigrán
/fax 986.365.558
castronavas@menela.org

O Centro Castro Navás está situado na parroquia de Priegue
no Concello de Nigrán, no que se acollen a persoas maiores de 16 anos
con Trastorno do Espectro Autista en réxime de Media Pensión,
Internado sen Fin de Semana, Internado con Fin de Semana,
Internado de Fin de Semana, Estancias Temporais e Estancias de
Emerxencia.
O Centro presta aos seus usuarios servizos de terapia
ocupacional e axuste persoal e social. Tamén desenvolven actividades
de ocio dirixidas a reforzar as habilidades de integración social e
desenvolvemento autónomo do participantes.
O Centro está financiado a través dun Contrato de Xestión de
Servizo Público asinado pola Fundación Menela coa Xunta de Galicia e
polas aportacións das familias dos usuarios/as. Neste momento dispón
de 54 prazas en Centro de Día.
Como Centro Residencial, o Centro está rexistrado co número
VP-0124/0001 Durante o ano 2009 aumentou a súa capacidade ata un
total de 41 prazas.
A 31 de decembro de 2009, o equipo de dirección do Centro está
composto por:
Estrela Vázquez Allegue, responsable do Centro de Día
Sonia Álvarez Pérez, responsable de Residencia.
Paula Estevez Salazar, coordinadora de actividades

Castro Navás é un Centro
de Día e Residencia para
persoas con TEA a partir
dos 16 anos.
As súas instalacións
albergan as actividaes da
empresa de inserción
laboral “Castro Navás SL”.
Esta é a única empresa de
inserción laboral que ten
como poboación obxecto as
persoas con Autismo.
Nos seus obradoiros se
realizan actividades de
lavandería, manualidades,
agropecuaria, cociña, ...

A 31 de decembro de 2009, a Presidencia da Asociación de Nais e Pais de Usuarios/as do Centro
CASTRO NAVAS está exercida por D. Eloy Alonso Misa.
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Centro de recursos edificio CAMI
Contacto: Mercedes López Francisco (Traballadora Social)
Rúa Laxe, 3 36202 Vigo
/fax 986.222.023
cami@menela.org

As instalacións do edificio CAMI, que se atopan na rúa Laxe de Vigo, serven para
albergar actividades dos programas de Respiro Familiar da Fundación Menela,
así como prestación de servizos formativos, tanto da propia Fundación como de
outras entidades, en réxime de aluguer ou cesión.

Nas súas vivendas desenvólvese o Programa de Respiro para familias de persoas
con discapacidade do Concello de Vigo, do que está encargada a Fundación
Menela.

Apoio a Familas, Ocio e Respiro Familiar
As familias dos usuarios da Rede de Centros da Fundación Menela contan con un
servizo que atende ás súas necesidades desde o momento mesmo da detección do
trastorno e a súa incorporación á entidade. Dentro das funcións encargadas a este
servizo está a atención temperá, o asesoramento xeral das familias en tramitacións
diante da administración, a formación a través da escola de nais e pai, reunións
coas Asociacións de Familias a petición destas e a xestión e desenvolvemento de
programas de respiro familiar.

Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral domiciliario
O Servizo de Atención Temperá ofrece un conxunto de intervencións dirixidas á
poboación infantíl de 0 a 6 anos. Ten por obxectivo dar resposta o antes posible
ás necesidades, transitorias ou permanentes, que presentan os nenos/as con
trastorno do desenvolvemento ou que teñen risco de padecelo.
O Servizo de Apoio Integral en contorno domiciliario está indicado a partir dos 6
anos
e ten como obxectivo dotar a familias e educadores dos apios e
ferramentas necesarias para poder desenvolver ás súas potencialidades e
adaptabilidade ao seu medio

18
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O edificio CAMI foi
inaugurado no ano
2004. Nas súas
instalacións realízanse
actividades formativas e
de respiro familiar.
Ao longo do ano 2009
ponse en marcha o
Servizo de Atención
Temperá e Apoio
Integral, integrado na
Programa de Avaliación,
Diagnóstico e
Orientación da
Fundación Menela.

1.4 centros

Centro de Formación.

Desde que iniciou a súa
actividades o Centro de
Formación, a Fundación
Menela leva formado a máis
de 250 alumnos/as en
materias relacionadas coa
dependencia.

O Centro homologado pola Consellería de Traballo da Xunta de
Galicia para impartir cursos de Formación Ocupacional.
A Fundación Menela realiza actividades formativas de carácter
ocupacional e de especialización profesional a través de dúas canles:
Formación Presencial: Cursos financiados pola Consellería de Traballo
da Xunta de Galicia. Lévanse a cabo na Sede Central e no Edificio
CAMI.
Formación On-line: A plataforma de formación a distancia da
Fundación Menela ofrece cursos especializados a través de internet.

Promoción do Voluntariado.
A Fundación Menela, na súa calidade de entidade de Acción
Voluntaria, promove a participación da sociedade, tanto mozos como
maiores, nas súas actividades a través do traballo voluntario.

A Fundación Menela é e
unha entidade de Acción
Voluntaria, que colabora
coa Administración
preparando a persoas que
desexan participar como
voluntarios tanto en
aspectos teóricos como
prácticos.

A organización e xestión do programa de voluntariado da Fundación
Menela recae nos equipos responsables dos Centros os que se
adscriben as persoas que desexan colaborar como voluntarios.
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Local RÚA XOANELO
Contacto: Pilar Pardo Cambra (Psicóloga)
Rúa Xoanelo, 2 36202 Vigo
/fax 986.222.023

Neste centro lévase a cabo o servizo Diagnóstico e Orientación, que
desenvolve á súa actividade a dous niveis:
Externo: A Fundación Menela canaliza as demandas que proveñen de familias
que non sendo usuarias dos seus Centros, precisan dunha opinión
especializada sobre a cualificación do trastorno que presenta un
familiar, xeralmente un fillo ou filla.
Interno: O servizo atende o seguimento e a evolución dos usuarios dos
Centros da Fundación, a demanda dos equipos directivos dos
mesmos.
Ademáis, no local da rúa Xoanelo ten a súa sede social a Fundación Tutelar
CAMIÑO DO MIÑO
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As súas instalación acollen
ao Servizo de Avaliación,
Diagnóstico e Orientación
e a Fundación Tutelar
“Camiño do Miño”

fundación menela

datos relevantes
A 31 de decembro de 2009 a rede de Centros e Servizos da Fundación Menela
poderíase definir coas seguintes magnitudes:

● 30 alumnos de educación especial Menela.
● 8 unidades de Educación Especial concertada.
● 54 usuarios de Centro para Adultos Castro Navás.
● 37 usuarios/as do Servicio de Residencia Castro Navás.
● 66 profesionais en nómina.
● 54 profesionais adicados a atención directa.
● 2.120.707,89 €, gastos totais do exercicio.
● 1.409.915,79 € adicados á partida de Persoal.
● 1.692.932,15 € recibidos das Administracións Públicas.
● 262.972,35 € recibidos das familias dos usuarios.

21

memoria 2009

memoria de actividades

2.1 actividade do órgano de goberno. 2.2 relacións
institucionais. 2.3 educación. 2.4 atención a adultos. 2.5
avaliación, diagnóstico e orientación. 2.6 atención temperá e
apoio integral. 2.7 inserción laboral. 2.8 apoio a familias,
lecer e respiro familiar. 2.9 formación e capacitación
profesional.
2.10 promoción do voluntariado.
2.11
actividades artísticas. 2.12 infraestructuras.

fundación menela

actividade do órgano de goberno

Durante o ano 2009 o Consello do Padroado celebrou dúas
reunións ordinarias. Os acordos acadados nestas xuntanzas fan
referencia aos seguintes temas:

● 27 de xuño:
- Aprobación dos resultados económicos e a
memoria de actividades do exercicio 2008.
- Aprobación do Texto da Política de Calidade.

● 19 de decembro:
- Plan de acción e orzamentos 2010.
- Informe sobre a construción e financiación do
Módulo Residencial para Maiores con Autismo
e Dependencia en Castro Navás.
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relacións institucionais
Durante o ano 2009 a fundación menela desenvolveu unha variada actividade
institucional, participando en todos aqueles foros e actos aos que foi convidada.

A laboura institucional queda reflexada nas visitas que recibimos durante o ano
de representantes das institucions publicas locais e autonómicas. Velaquí unha
mostra das mesmas:
10 de febreiro:
Bieito Seara. Director Xeral Vicepresidencia.
Francisco Javier Verea Argibay. Delegado Vicepresidencia
Pontevedra

20 de febreiro
Laura López Atrio. Concelleira de Educación do Concello
de Vigo
Inmaculada Perilas i pages. Directora Xeral da Fundación
Xamfra-Sant Miguel (Barcelona)

13 de abril
Localia Vigo. Gravación de imaxes do centro Castro Navás
25 de setembro
Membros do grupo de autismo e dificultades de aprendizaxe do Instituto de
Robótica da Universidade de Valencia
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Lucía Molares, delegada da Xunta de Galicia
asina o libro de visitas de Castro Navás

O Director do INEGA, Eliseo Dieguez, e o Director Xeral da Fundación Menela, Cipriano Luís
Jiménez, atenden aos medios tra-la sinatura do
convenio de colaboración entre ambas institucións.

Bieito Seara e Francisco Verea atenden ás explicacións do responsable da xestión do proxecto, na súa visita ás obras de construcción do
módulo residencial

Lucía Molares e Eliseo Dieguez acompañados
por Cipriano Luís Jiménez visitan a lavandería
de Castro Navás
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educación
O Centro de Educación Especial Menela escolariza a nenos e nenas diagnosticados de Trastorno
Xeneralizado do Desenvolvemento- Trastorno Autista. Ao longo deste ano 2008 están en
funcionamento 8 unidades de Educación Especial concertadas pola Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria con 30 alumnos e alumnas de idades comprendidas entre os 3 e os 19 anos.
As actividades propostas enmárcanse dentro do concepto “aprendizaxe por entornos significativos”,
procurando promover experiencias que permitan unha maior autonomía do alumnado en tódolos
ámbitos da vida diaria.
Polas dificultades que presenta este alumnado, para transferir, xeneralizar e mante-lo aprendido, as
actividades desenvolvéronse en contextos (entornos) naturais e significativos:

Entorno CLASE— AULA

En xeral, tódalas clases – aula respectan unha
estrutura espacial e temporal similar que permite
facilitar a comunicación e a aprendizaxe dos
nosos alumnos/as. Os espazos de cada aula son
pequenos polo que procuramos que os grupos de
alumnos sexan pouco numerosos (3 ou 4 por
aula).

Traballo coas novas tecnoloxías pola dotación de novos
equipos informáticos (un ordenador por aula) e a
instalación de Internet en todo o cento.
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Entorno COMEDOR

Actividade “Aperitivo”

Traballar
aspectos
que
representan
indirectamente algunha das saídas de proxección
social (saber estar en lugares públicos como
cafeterías, restaurantes, parques, etc.); elixir
preferencias, ter condutas axeitadas e recoñecer
as que non son desexables.
Estimula-la comunicación a través da linguaxe
oral ou sistemas alternativos (signos, fotos,
pictogramas).
Fomenta-la autonomía persoal neste entorno
doméstico: poñer a mesa, limpar, recoller, varrer,
preparar o aperitivo, etc.

Actividade “Xantar”
No comedor en xeral conseguíronse resultados positivos
en canto a actitude, comportamento en mesa e inxesta
de alimentos. Valoramos como factor importante unha
sistemática diaria e o apoio do profesorado na
actividade.
Este entorno supón outros “sub - entornos” de interese
para a nosa poboación, que ten que ver directamente
con tarefas da vida diaria como é axudar a facer o
almorzo, poñer a mesa, servir, recoller, limpar, etc.

Actividade “Obradoiro Doméstico”
Tres adolescentes realizan a limpeza dos
cristais dunha zona do centro. A súa labor é
eficaz.
Traballouse na cociña do centro con 3
alumnos
adolescentes,
apoiados
pola
cociñeira e pola profesora titora nas
diferentes tarefas: limpeza de mobiliario e
instrumentos, colaboración na preparación
de comidas, ... Sendo moi gratificante para
eles. Tamén se encargan de preparar pola
mañá o café diario utilizando unha cafeteira
eléctrica reenchendo os dous termos, non
precisan de ningún apoio para facelo
actualmente.
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Entorno MÚSICA

Este ano os alumnos puideron gozar da actividade de música, impartida pola Fundación Igual
Arte. Ten un frecuencia quincenal e unha duración de trinta minutos e se realizan nas
instalacións de dita Fundación.
Trabállanse contidos sobre percusión, a música e o movemento, recoñecemento e execución de
instrumentos con cancións e xogos.

Entorno PISCINA

En xeral, constatáronse progresos na
adaptación ó medio acuático e algúns nas
técnica de natación. Tódolos alumnos/as
están no vaso grande de auga, so os
pequeniños teñen ratos nos que pasan o
vaso pequeno. Consideramos positivo unha
maior disposición dos monitores de piscina
cara as esixencias cos nosos alumnos
atendendo ás suxestións dos titores do CEE
Menela, pero pensamos que a súa
implicación debe ser maior tanto dentro
como fora da auga traballando movementos
e posicións adecuadas, respiración, etc.

Entorno PAVILLON

Asistiron tódolos alumnos do centro excepto
dous pequenos.
As
actividades
de
educación
física
realizaronse tanto no pavillón municipal de
Coia (onde se utilizaba o ximnasio, pista
polideportiva aberta para o grupo dos
maiores e sala de Tatami) como ó aire libre.

31

memoria 2009

memoria 2009

Entorno XARDINERÍA
Este ano participaron do proxecto
alumnos de idades comprendidas entre
os 10 e 16 anos. Traballaron realizando
limpeza do xardín, arrincando malas
herbas, recollendo sementes, plantando
bulbos,
trasplantando,
regando
e
realizando sementeiros.

Entorno OBRADOIRO DE PAPEL RECICLADO

No ano 2009 participaron un total de 9 alumnos é fundamentalmente realizaron algún
adorno de Nadal e elaboraron o Meco para o Entroido.
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Entorno CIDADE E ARREDORES

En xeral os alumnos/as aceptaron con agrado as saídas, sendo moi importantes as
aprendizaxes que a través delas se elaboran: saber estar en ambientes normalizados, aceptar
tempos de espera, escoller e elixir nas diferentes cafeterías e supermercados, traballar
seguridade viaria como peón, ....
EXCURSIÓNS E VISITAS
Data: Marzo 2009. Visita invernadoiro, xardín botánico. Fundación Sales
Data: Abril 2009. Visita a viveiro Areas en Tui
Data: Xuño 2009. Visita a Citroën

ENTROIDO 2009

Data:
Organiza:

Febreiro 2009
C.E.E Menela. Presentacións ás familias
do MECO feito polos rapaces do cole e
celebración con comida típica do
Entroido

X FESTIVAL DE TÍTERES DE REDONDELA
Data: 20/05/2009. “El gran delirio de Anacleto y Cascarrabias” da compañía de Teatro “Los
Bufones” de Argentina

EXCURSIÓNS FIN DE CURSO

Data: Xuño 2009. Karting
Data:Xuño 2009. Parque Acuático
Cerceda
Data:Xuño 2009. Balneario de Moaña
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TEATRO:
Data: Marzo 2009. “Lio en la granja”. Organizado por Caixanova
Data: Maio 2009. “La gallina churra”. Organizado por Caixanova

CINE
Data: Abril 2009. “Descubriendo a los robinsones”
Data: Novembro 2009. Cine Submarino.
“Caribe salvaxe: Arrecifes e Naufraxios”
Data: Novembro 2009 “O bosque encantado”
Data: Decembro 2009. “El chico”

VIGO POR DENTRO

Organiza: Concello de Vigo
Data: Febreiro 2009. Fábrica de casas de madeira “Cinco Jotas”
Data: Xuño 2009. Visita ao Zoo de Vigo
Data: Novembro e Xuño 2009. Ruta sendeirismo polo Río Eifonso

SUBE Ó TREN DA LINGUA
Data: Marzo 2009
Organizado: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
e Caixanova

NADAL 2009

Data: Decembro 2009
Organiza:C.E.E Menela. Festa de Nadal, celebración
con comida típica do Nadal

34

fundación menela

2.3 educación

Competicións deportivas

CAMPEONATO GALEGO DE CAMPO A TRAVÉS
Data:
18/02/2009
Organiza: FEGADEMPS
Lugar:
Castrelos
Participan: 13 Alumnos federados do C.D. Menela

CAMPEONATO GALEGO DE NATACIÓN
Data:
Organiza:
Lugar:
Participan:

01/04/2009
FEGADEMPS
A Cañiza
15 Alumnos membros federados do
C.D. Menela
Resultado: 10 medallas

CAMPEONATO GALEGO DE ATLETISMO
Data:
13/05/2009
Organiza: FEGADEMPS
Lugar:
Vilagarcía
Participan:
17 Alumnos federados do C.D.
Menela
Resultado: 9 medallas
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atención a adultos
centro de día
Área de Manualidades.

Este taller realiza cinco tipos de actividades:
Papel reciclado: realizase o proceso completo de
cartón e papel reciclado. Confección de caixas de cartón
para a embalaxe de tarros de marmeladas. Este ano
realizáronse sobres e papel para invitacións así como
diferentes paquetes con xabóns e velas para regalos de
voda..

Tear: realízanse monecos e chaveiros feitos a partir
de pompóns de la.

Xabóns: fanse cunha base de glicerina e diferentes
esencias que dan cor e olor

Velas: As velas realízase a partir de cera reciclada e
xel.

Bixutería: realizáronse obxectos de bixutería, tales
colares, pendentes, aneis, a partir de abelorios de
distintas formas e cores. Resaltar que este tipo de
produtos ten unha gran acollida.
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Área de Producción Agropecuaria.

Horta: consta de 2 invernadoiros nos que se
cultivan verduras de temporada: repolos,
brócoli, tomates, chícharos, berenxenas,
acelgas, xudías. Tamén dispón dunha zona
exterior onde se cultivan plantas medicinais
que, unha vez secas, envásanse e despois
véndense nas feiras “De Boa Man”. Os
produtos frescos véndense a restaurantes e
froiterías da zona, unha residencia da
terceira idade, e á empresa de catering coa
que traballamos para consumo do propio
centro.

Animais: No centro críanse cabras que son
vendidas despois de desleitar. Tamén
temos un galiñeiro no que se fai unha
recollida de ovos diaria, os que son
vendidos a un restaurante especializado en
comidas a base de ovos e a particulares.

Plantas en maceta: Este ano comezouse esta
nova actividade en colaboración cun taller de
manualidades. A plantación realizase a partir de
sementes ou pequenas plantiñas que se coidan
ata que alcanzan un tamaño axeitado para a súa
venda.

Xardinería: Ten por obxecto o
mantemento do recinto do centro, facendo
as seguintes tarefas: cortar o céspede,
podar as árbores, manter limpo o recinto,
limpeza e mantemento da piscina exterior
durante os meses de verán.
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2.4 atención a adultos

Área de Producción de Servizos

Lavandería
O traballo que se realiza é o lavado, secado e
pasada de ferro de roupa para os centros da
propia Fundación, restaurantes da zona, unha
residencia de estudantes e unha clínica de
fisioterapia.

Reparto
Realizase o servizo de reparto da roupa que se
lava para os clientes da empresa Castro Navás
SL

Cociña
O principal obxectivo deste taller e a
confección de marmeladas a base de froita de
cada temporada.Tamén elaboran pastas,
madalena e pasteis para o consumo propio do
centro.As
marmeladas
véndense,
principalmente, nas feiras “De Boa Man” e
tamén no propio centro ós traballadores e a
través
de
demandas
particulares
que
coñecedores dos nosos produtos, veñen a
buscalos a Castro Naváss
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Área de Axuste Persoal

Fisioterapia
Os servizos do taller ofrécense ós propios usuarios e son:
Rehabilitación e Hidroterapia. Este servizo faise extensivo a
tódolos usuarios do Centro pero dunha maneira máis
exhaustiva a aqueles que, polas súas características físicas,
máis o necesitan.

Psicomotricidade
Unha psicomotrista atende os nosos usuarios.Realízanse
actividades

de

psicomotricidade

e

de

ximnasia

de

mantemento dependendo das necesidades de cada usuario.

Informática
O obxectivo deste taller é ocupacional. As tarefas que se
realizan neste taller dependen das capacidades de cada
usuario.
As actividades que se levan a cabo no taller son:
Correspondencia familiar a través do correo electrónico,
composicións musicais, confección de carteis, debuxo libre
e
xogos,
programas
adaptados
a
persoas
con
discapacidade.
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2.4 atención a adultos

actividades castro navás 2009

XANEIRO
Cabalgata de Reis – Concello de Nigrán
FEBREIRO
Festa do Entroido – Concello de Nigrán
Festival da Solidariedade
II Festival de Cámara de Vigo

MARZO
Festa da Arribada– Concello de Baiona

MAIO-XUÑO
Vigo a Escena organizado polo Concello de Vigo:
“Trastos Vellos” o 30/05/2009 en CCA O Rueiro. Coia
“Chicho e a Santa Compaña” o 07/06/2009 en UVCD Candeán
Cea de Verán – Fogueira de San Xoán. Sardiñada
Unha noite de venres en Vigo. Edificio Cami
Festa de Verán en Castro Navás.

XULLO-AGOSTO
Sendeirismo. Roteiros
Praia
Cine ao Aire Libre en Castro Navás
Teatro Arte Libre: “O inspector Xeral”
Festas na Honra a Bon Xesús da Paciencia. Priegue-Nigrán
Festas na Honra a San Roque. Camos-Nigrán

OUTUBRO-NOVEMBRO

Magosto. No pavillón deportivo do
Concello de Nigrán
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FESTA DO NADAL

Data: 19 de decembro
Xantar especial nadal todos xuntos
Decorar paredes, ventás, etc.
Adornar a árbore.
Musica propia destas datas (panxoliñas,...).

... ADEMAIS, DURANTE TODO O ANO:
Cafetería:
Venres mañás e tardes os medio pensionistas.
Venres á tarde(dende ás 18:00h), sábados e domingos os
residentes con fin de semana.
Paseos por Vigo, Baiona, praia América, Panxón, etc.

Sendeirismo polas rutas da parroquia de Priegue.
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2.4 atención a adultos

técnicas de avaliación

Observación e seguimento diario escrito dos seguintes aspectos:
Actitude
Autonomía
Hixiene
Saúde
Observación e seguimento semanal de:
Adquisición de habilidades e destrezas específicas de taller
Actitude
Socialización
ICAP.
Aplicación de probas obxectivas ANUAIS (Decembro) para determinar grao de consecución dos
obxectivos INDIVIDUALIZADOS programados a primeiros de ano.

reunións de equipo
Reunións de Equipo:
Diarias:
Con toda a equipa do Centro de Día de 9:45 h a 10:15 h.
Coa responsable de RESIDENCIA ás 17:30 h.
Semanais:
Cos educadores de atención directa en FIN DE SEMANA.
A dirección do centro co o Xerente e o Director Xeral da Fundación
Mensuais:
Coa Equipa Técnica en Marqués de Alcedo (Vigo).
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avaliación, diagnóstico e orientación
Entrevistas con familias con fillo/as con Trastorno do Espectro Autista ou coa sospeita de que
estean afectados por este Trastorno. Desde este Departamento mantense unha primeira
entrevista de toma de contacto e exposición do caso, recompilando toda a documentación e
información necesaria para derivar os casos ós profesionais correspondentes para a súa
valoración.
Se o que solicitan as familias é un Diagnóstico derívase o caso á psicóloga que a encargada de
pasar as probas específicas de diagnóstico, para descartar ou confirma-lo diagnóstico de T.E.A.,
tralo proceso faise unha entrega de diagnóstico por escrito.
Se o que solicita a familia é praza nalgún dos centros dos que é titular a Fundación Menela se
deriva o caso primeiro a psicóloga que fai unha primeira valoración e despois esta xunto coas
directoras dos centros fan unha valoración para ver a posibilidade de que pasen a ser usuarios/
as dos nosos centros. Neste casos xa ten que haber un diagnóstico firme de T.E.A.
Durante o ano 2009 leváronse a cabo as seguintes intervencións:
21 casos de diagnóstico, valoración e/ou revisión de demanda externa .
9 casos de valoración para posible praza no centro de adultos Castro Navás (dos cales catro
entraron a ocupar praza no centro e
2 quedan en lista de espera).

Distribución de casos por diagnóstico
Non T.X.D.
5%

T. Aut ist a Asociado
Out ro Sí ndrome
14%

T.X.D. Trast or no
Asperger
14%

T.X.D. Tr ast orno

T.X.D. Non Especif icado

Aut ist a

5%

62%

Distribución de casos por idades
>12 Anos
19%
0-?4 Anos
43%

9-?12 Anos
14%

5- ?8 Anos
24%
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atención temperá e apoio integral

No mes de marzo comézase a elaborar o proxecto
do que hoxe é o “Servizo de Atención Temperá e
Apio Integral para persoas con TEA”. Este nace,
por un lado, coa intención de complementar a
labor realizada dende o Centro de Educación
Especial Menela e, por outro, como resposta á
necesidade dun servizo onde comezar a traballar
con estas persoas e coas súas familias unha vez
recibido o diagnóstico dende o noso Servizo de
Diagnóstico, Valoración e Orientación.

Durante o ano 2009 traballouse con seis familias,
co persoal dun centro de menores onde reside un
dos nosos usuarios e realizáronse valoracións e
visitas de asesoramento nos 7 centros educativos
onde se atopan escolarizados os nosos usuari@s,
todos eles de tipo ordinario. Cos centros
educativos mantense contacto telefónico e a
través de correo electrónico para valorar a
evolución, posibles dúbidas, novas demandas que
van xurdindo..

O obxectivo do noso traballo é o de dotar as
persoas que se relacionan cos usuarios deste
servizo do coñecemento necesario para poder
entender a realidade de cada caso, dende o
coñecemento das características xerais dos TEA e
das do caso concreto. Deste modo pretendemos
contribuír a mellorar a calidade de vida destas
persoas, así como dotar os seus familiares e
persoal educativo das ferramentas para poder
fomentar o desenvolvemento das súas
habilidades e potencialidades. O noso obxecto de
intervención polo tanto son tanto as persoas con
TEA como os seus familiares e educadores.

Dentro dos obxectivos marcados para o ano 2009 quedou pendente a campaña de divulgación do servizo en
centros educativos, consultas públicas e privada de persoal médico relacionado coa infancia (pediatras,
neurólogos, logopedas, ...) así como a publicación dun tríptico informativo do servizo.
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inserción laboral

A Fundación Menela solicitou a participación no Programa de Emprego con Apoio (ECA) promovido
pola Obra Social Caja Madrid, xestionado polo “Instituto Universitario de Integración en la
Comunidad (INICO)” da Universidade de Salamanca.

Ante as dificultades de acordo coa Fundación Sales para a contratación dos nosos rapaces xestionase
coa Obra Social Caja Madrid concursar na convocatoria 2010. (Contratos de traballo 2009-2010).

A pesar dos contratempos surxidos, non cesamos na busca de empresas coas que participar na
iniciativa da inserción laboral de persoas con discapacidade, e Fundación Menela acadou un acordo
coa empresa Logística Garden S.L. para a contratación de dúas usuarias do Centro Castro Navás
dende o 15 de xuño de 2009 ata o 15 de xaneiro de 2010.

O posto de traballo das usuarias contratadas consiste na realización de diversas actividades de
mantemento, coidado de plantas e instalacións do viveiro. Asisten acompañadas dun monitor con
formación agropecuaria.

A responsable do programa de inserción designada pola Fundación Menela foi a psicóloga Paula
Estevez Salazar.
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apoio a familias, lecer e respiro familiar

O departamento social atendeu ás diferentes demandas das familias dos usuarios/as que en xeral foron
as seguintes:
Xestión das becas de educación especial (comedor, material didáctico e transporte urbano).
Orientación e información ás familias sobre as pensións non contributivas de minusvalidez e a
protección familiar por fillo a cargo e calquera outro recurso do que se poidan beneficiar.
Entrevistas cos pais e nais dos novos alumnos/as que se incorporaron no curso 2008/2009.
Entrevistas de seguimentos coas familias dos alumnos/as matriculados/as no centro.
Entrevistas coas familias de posibles novos casos de Trastorno do Espectro Autista.
Visitas a domicilio
Outras actuacións salientables dentro deste eido son as seguintes:
- Celebráronse as dúas reunións tradicionais no Centro Castro Navás en xuño e decembro con
tódalas familias e coa participación da maioría.
- Facilitouse apoio e acompañamento por parte dos Centros, a aquelas familias que por dificultades
non poden acompañar ós seus familiares a unha consulta médica (dentista

A responsable dos programas de apoio a familias e respiro familiar é a traballadora social da
entidade Mercedes López Francisco
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En canto ao programa de respiro familiar, son varias as actuacións levadas a cabo pola Fundación
Menela no ano 2009:

1.

Programa de Respiro Familiar da Fundación Menela
Subvencionado polo Ministerio de Educación, Política Social e Deporte con cargo a asignación
tributaria do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. Xestionado a través da Confederación
Autismo-España, realizouse ao longo de todo o ano.

2.

Campamento Urbán financiado polo Concello de Vigo.
Campamento específico para os alumnos do Centro de Educación Especial Menela. Celebrouse
nas propias instalación do Centro dende o 1 ó 31 de xullo en horario de 09:30 a 13:30 de luns a
venres. O seu obxectivo é o de cubrir parte do longo período de vacacións de verán con
actividades (praias, montar a cabalo, excursións pola zoa,…) permitindo dispor ás familias de
certo tempo para actividades comúns, sen ter que estar constantemente pendente dos seus
fillos.

3.

Programa de Respiro Familiar do Concello de Vigo.
Durante todo o ano 2008 desenvolveuse no Edificio CAMI este
programa para persoas con discapacidade da cidade de Vigo no
que se deron un total de 103 estancias.

4.

Programa de Lecer 2009. Unha noite de venres
Campamento específico para os usuarios residentes do Centro Castro Navás. Celebrouse no
Edificio CAMI dende febreiro a xullo en horario de venres ás 18:00 ata sábado ás 9:30. O seu
obxectivo é organizar actividades distintas ás que se fan diariamente, tales como: visitas a
museos, concertos, paseos pola cidade, preparación da cea e saídas despois de cear.
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formación e capacitación profesional
accións formativas recibidas

1. XESTIÓN ECONÓMICA DAS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 2009
datas:

02/11/09-11/12/09

Duración: 20 horas

Lugar:

On-line

Participantes: 1 profesional

2. XESTIÓN DE PROXECTOS
datas:

27,28 e 29 de outubro

Lugar: Residencia Tempo Libre de Panxón

Duración: 24 horas
Participantes: 3 profesionais

3. FORMACIÓN DE FORMADORES SOBRE RISCOS EN MANIPULACIÓN DE PACENTES CON MOBILIDADE
REDUCIDA
datas: 22, 23 e 24 de setembro

Duración: 15 horas

Lugar: Hospital de FREMAP en Vigo

Participantes: 2 profesionais

4. PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
datas:

2,3 e 4 de decembro

Lugar: Aula Formativa da Confederación Autismo
España. Madrid

Duración: 18 horas
Participantes: 2 profesionais
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5. DIRECCIÓN E XESTIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADE
datas:

novembro 2008-Febreiro 2009

Duración: 64 horas

Lugar: Casa do Deporte

Participantes: 2 profesionais

6. CRITERIOS ERGONÓMICOS PARA O MANEXO DE PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA
datas:

24 de febreiro

Duración: 8 horas

Lugar: Centro de seguridade e saúde laboral de
Pontevedra

Participantes: 2 traballadores.

7. FORO DE FORMACIÓN
datas:Último mércores de cada mes.

Participantes: Aberto a todos/as profesionais
da Fundación Menela

Lugar: Aula de Formación do Edificio CAMI

8. CHARLA- PRESENTACIÓN da aplicación informática “MIRADAS DE APOYO”
datas: 24 de setembro

Duración: 2 horas

Lugar: Aula de Formación do Edificio CAMI Hospital de
FREMAP en Vigo

Participantes: 30 traballadores.
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2.9 formación

5. XESTION DA CALIDADE e NORMA ISO 9001:2008
datas:

Febreiro 2009

Duración: 30 horas

Lugar: Centro Castro Navás

Participantes: 6 profesionais

10 “FORMADOR DE FORMADORES”
datas:

9,10 e 11 Xullo

Duración: 64 horas

Lugar: A.P.A.M.P.

Participantes: 1 profesionais
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formación impartida

modalidade presencial

Cursos A.F.D. (ACCIÓNS FORMATIVAS PRIORITARIAMENTE PARA
DESEMPREGADOS) impartidos polo Centro de Formación Menela

1. ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER
datas:

31 agosto-25 novembro

Lugar: Marqués de Alcedo

Duración: 310 horas
Nº Alumnos: 10 alumnos

Realizáronse prácticas nos seguintes centros: Centro de Día para Mayores “Parque de Castrelos” e
Centro de Día Cruz Vermella para Terceira Idade. Ao remate do curso contratouse a unha alumna,

2. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO
datas: 10 agosto-15 decembro

Duración: 635 horas

Lugar: Edificio CAMI

Nº Alumnos: 15 alumnos

Realizáronse prácticas no na Residencia Asistida para a Terceira Idade do Meixueiro. Ademais
realizánse prácticas a maiores fora do horario lectivo na Asociación de Familias de Persoas con Parálise
Cerebral “APAMP”. A empresa CECLE SA, que xestiona o servizo de Axuda a Domicilio do Concello de
Vigo contrata a dúas alumnas unha vez que remata o curso
3. MONITOR SOCIOCULTURAL

datas: 18 agosto-19 novembro
Lugar: Edificio CAMI

Duración: 335 horas
Nº Alumnos: 14 alumnos

Realizáronse prácticas nos seguintes Centros: Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral
“APAMP”, Centro de Día para Mayores “Parque de Castrelos”, Centro de Día “Atendo”, “Aspanaex” e

4. ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER

datas: 1 setembro-19 novembro

Duración: 285 horas

Lugar: Edificio CAMI

Nº Alumnos: 12 alumnos

Realizáronse prácticas nos seguintes centros: Centro de Día Alcabre, Centro de Día Atlántida, Centro
de Día Atendo e Centro de Día Doralresidencias. Ao remate do curso contratouse a unha alumna
condiscapacidade a xornada completa durante dous meses no Centro Castro Navás.
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formación impartida

modalidade mixta

1. ACHEGAMENTO O T.E.A E AS PERSOAS CON DISCAPACIDADE
datas:

outubro-novembro

Duración: 125 horas

Lugar: Edificio CAMI e Centro Castro Navás

2.

Financiado: Deputación de Pontevedra e Funda-

CURSO BÁSICO DE VOLUNTARIADO

datas:

agosto-setembro

Duración: 60 horas

Lugar: Formación a distancia “on line”

Financiado: Dirección Xeral Xuventude e Solidariedade
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promoción do voluntariado

A Fundación Menela pon un acento especial na formación, como
base para acadar os seus obxectivos no eido da promoción do
voluntariado.
Dous son os obxectivos fundamentais que nos levan a prestar
especial atención a este programa:
1. Fomentar a participación de tod@s na atención das persoas
dependentes, potenciando o compromiso social na defensa dos
dereitos e da calidade de vida dos colectivos máis desprotexidos.
2. Favorecer e difundir o coñecemento sobre o trastorno autista en
todas as capas da sociedade, especialmente entre os colectivos
de xóvenes, como arma para acadar a integración social

Durante o ano 2009 a Fundación Menela desenvolveu as seguintes actuacións na formación de
voluntariado:
Formación presencial:
Curso de “Achegamento ao Trastorno do Espectro Autista e ás persoas Discapacidade”.
Celebrados entre os meses de outubro e novembro.
Participantes: 10 alumnos/as
125 horas totais (90 prácticas no centro Castro Navás)
Financiado pola Deputación de Pontevedra con 1.600,00 euros
Curso de “Formación do Voluntariado”.
Celebrados entre os meses de outubro e novembro.
Participantes: 9 alumnos/as
60 horas totais (32 prácticas no centro Castro Navás)
Financiado pola Xunta de Galicia – Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral
de Xuventude e Voluntariado con 2.000,00 euros
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actividades artísticas

música
As actividades musicais teñen unha especial importancia para os/as nosos/as usuarios/as.
A “orquestra Castro Navás” é xa unha realidade consolidada que difunde con gran éxito o
traballo que se realiza no centro de adultos, e por extensión, o do conxunto da Fundación
Menela.
Durante este ano a orquestra Castra Navás participou nos seguintes eventos:

V Festival da Solidariedade
Data: 18 de Febreiro
Lugar: Centro Cultural Caixanova
Organiza: Agrupación Cultural Galicia
Social

II Festival de Música de Cámara de Vigo.
Orquestra “Castro Navás” e Grupo Vocal “Scale Donne”
Data: 21 de Abril de 2009
Lugar: Club Naútico de Vigo
Organiza: Conservatorio Superior de Música de Vigo
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pintura

As obras de dous formidables artistas que forman parte do grupo de usuarios da Fundación Menela
recibiron durante o ano 2009 o recoñecemento que se merece, colaborando a difundir o traballo que
realizamos diariamente no nosos centros. Destacamos:

Participación
no
concurso
de
postais, de varios
rapaces da
Fundación Menela que organiza
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infraestructuras
Ao longo do anos 2009 leváronse a cabo nos Centro da Fundación Menela
traballos de reforma e mantemento, dos que destacan os seguintes:

AREA OCUPACIONAL E CENTRO DE DIA
Ampliación de espacios e adaptación á normativa
accesibilidade. Acometéronse os seguintes traballos:

de

1. Instalación dun ascensor na zona de balneario.
2. Modificación da zona de vestiarios.
3. Modificación de tabiques para ter un ancho de cadeira de
rodas
4. Incorporación de patio de luces a zona útil do ximnasio.

AREA RESIDENCIAL
Ampliación da capacidade residencial en 8 prazas, para o que
houbo que realizar as seguintes intervencións:
1. Adaptación á norma do ascensor do edificio da casa branca.
2. Modificación dun baño para facelo adaptado.
3. Adaptación do edificio ao cumprimento do DB-SE
(Seguridade en caso de incendio).
4. Adaptación do edificio ao cumprimento do DB-SEU
(Seguridade de utilización).

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL MENELA
1.
2.
3.
4.
5.

Reparación de bambáns e portas de entrada ao colexio.
Construción dun camiño de formigón.
Cambio de portas nos baños e pintado do comedor.
Colocación de cortiza e mobiliario adecuado nas aulas.
Dotación de equipos informáticos en todas as aulas e rede
de internet.

63

memoria 2009

memoria 2009

Proxecto de construcción de Centro Residencial

Durante o ano 2009, continuáronse con intensidade as accións de busca de fondos que
permitiran completar o financiamento total do proxecto.
Tanto a través de visitas
institucionais como por medio da participación en convocatorias de entidades ou organismos
públicos e privados, a Fundación Menela presentou o proxecto en todos os foros aos que tivo
acceso.
Na primeira metade do ano, as obras avanzaron con paso firme, completándose as fases de
cubertas e fachadas e conseguíndose grandes avances nos traballos de albanelería interior,
electricidade e fontanería. No segundo semestre decidiuse suspender as novas
contratacións, á vista da incertidume sobre a consecución de fondos, volvendo os traballos á
normalidade a finais de ano, tra.la consecución dunha importante axuda financeira provinte
do anterior Ministerio de Sanidade e Política Social, a través dos programas subvencionados
coa asignación tributaria do 0.7% no IRPF.
A finais de ano, o orzamento total do proxecto estaba cuberto nun 97,2% do total, o que
permitía albergar esperanzas sobre o completo financiamento da obra. A cantidade que
resta por financiar a 31 de decembro de 2009 ascende a 71.300 euros.

PROXECTO DE CENTRO RESIDENCIAL.
Detalle do Financiamento a 31/12/2009
INVERSION TOTAL:
2.569.500 euros
FINANCIAMENTO XUNTA DE GALICIA: 1.850.000 euros
FUNDACION MENELA/OUTROS :
719.500 euros

Concello 10 %
INEGA 12,5%
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71.300 €
S/FINANC.

ONCE 61.500€

74.000€
CONCELLO

90.000€

CAIXANOVA

0,7% IRPF

Pdte
9,9 %

INEGA

Prog. IRPF
46,5 %

ONCE 8,5 %

334.7000 euros

Caixanova 12,5 %

90.000€

DETALLE DA DISTRIBUCIÓN DA PARTIDA
OUTROS FINANCIADORES

2.12 infraestructuras

Un convenio co Instituto Enerxético de Galicia
(INEGA) por importe de 90,000 euros permitiu a
instalación dun moderno sistema de xeración de auga
quente e calefacción a través de biomasa e enerxía
solar, que ademais de ser respetuoso co medio
ambiente, reducirá considerablemente o consumo
enerxético do edificio.

Asinouse asimesmo un convenio con Caixanova, a través da súa Obra social, polo que
esta entidade entra a colaborar co proxecto con un total de 90.000 euros, en tres
anualidades (2010, 2011 e 2012).

Por último, a finais de ano viu a luz o convenio co
Concello de Nigrán para o ano 2009 por un total de
24.000 euros. Este documento é posta en práctica
do acordo acadado por todos os grupos municipais
en Pleno do Concello de Nigrán de 18 de decembro
de 2008, polo que a Administración local se
compromete a subvencionar as obras por medio de
tres convenios anuais por o citado importe durante
os exercicios 2009, 2010 e 2011.

Ao longo do ano, recibimos distintas de
inspección da marcha da obra. En todas elas,
os informes foron favorables, destacándose a
calidade dos materiais e traballos utilizados e
os diseños accesibles do edificio.
A empresa NOVOTEC de Madrid realizou duas
inspeccións por encargo da Confederación
Autismo-España, co obxecto de manter
informado ao Ministerio da aplicación dos
fondos recibidos.
Pola súa parte, a Xunta de Galicia realizou
unha visita a finais de ano, a fin de comprobar
o estado da edificación.
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Resumo das principias acción levadas a cabo durante o exercicio 2009
No seguinte listado relaciónanse algunhas das accións realizadas na xestión do proxecto durante o ano.

Mes
XANEIRO

FEBREIRO

MARZO

ABRIL

MAIO

XUÑO

XULLO

SETEMBRO

OUTUBRO
NOVEMBRO

DECEMBRO

Día

Acción

Obxectivo

20

Consellería de Innovación e Industria.
Delegación Provincial de Pontevedra

Solitar financiamento para instalación de
enerxias renovables

22

Project Manager

Reunión de seguimento

3

Reunión con Técnicos

Optimización consumo enerxético

9

Reunión equipo UMANA

Revisión condicións de accesibilidade

10

Bieito Seara. Director Xeral

Visita ás obras de construcción do centro

19

Visita Josep Arenas. Xefe Servizo Xunta Reclamar devolución aval bancario
Galicia

4

Project Manager

Preparar concurso carpintería interior e
exterior

13

Reunión avogado Luís Nimo

Preparar reunión con Paraxa SL

14

Reunión empresa Paraxe SL

Tratar o tema da suspensión de pagos

17

Visita a Teresa Pedrosa
Vicepresidenta Deputación Provincial

Presentación do proxecto

22

Centro APPDA– Portugal

Visita

28

Arquitectos—Project Manager

Reunión xeral de seguimento de obras

14

NOVOTEC– Santiago Penabella

Seguimento da obra

27

Project Manager

Reunión financiamento da obra

16

Coro Piñeiro. Directora Xeral da
Dependencia

Visita presentación do proxecto.
Solicitude modificación cadro
financiamento

1

Efren Juanes. Alcalde de Nigrán

Presentación do proxecto

8

Visita Josep Arenas. Xefe Servizo Xunta Negociar modificación dos prazos na
Galicia
esolución Xunta Galicia

22

José Luís Pego. Director Xeral
Caixanova

Presentación do Proxecto

14

Deputación Provincial. Sede Vigo

Busca de colaboración

17

Julio F. Gayoso. Presidente Caixanova

Sinatura Convenio colaboración

23

Alcaldía Concello Nigrán

Colaboración no financiamento

28

Eliseo Dieguez. Director INEGA
Lucía Molares. Delegada Xunta

Sinatura convenio de colaboración.
Visita ás obras

Project Manager

Seguimento de gastos

16

NOVOTEC– José A. Fernández

Seguimento evolución da obra

10

Alcaldía. Concello Nigrán

Sinatura Convenio 2009

17

Servizo de Inspección Centros

Visita ás obras

5
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datos económicos
FUNDACIÓN MENELA
Balance a 31 de decembro de 2009 e 2008
Ano 2009
A) ACTIVO NON CORRENTE
Inmobilizado intanxible
Inmobilizado material
Investimentos en empresas do grupo e asociadas

Ano 2008

9.148,47

13.112,58

4.777.491,48

3.764.314,54

116.861,28

116.861,28

600,00

600,00

4.904.101,23

3.894.888,40

Usuarios e outros debedores actividade propia

6.233,02

145.893,02

Debedores comerciais e outras contas a cobrar

1.352.860,15

1.318.016,23

Investimentos firnanceiros
B) ACTIVO CORRENTE

Invest en empresas do grupo e asociadas a c/p
Periodificacións a curto prazo
Efectivo e outros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

3,25

3,25

5.591,70

4.651,12

31.584,79

230.202,27

1.396.272,91

1.698.765,89

6.300.374,14

5.593.654,29

6.010,12

6.010,12

A) PATRIMONIO NETO
Fondos Propios
Dotación Fundacional
Reservas

7.428,89

Excedentes exercicios anteriores
Excedente do exercicio
Subvencións, doazóns e legados recibidos

(134.487,29)

(73.825,28)

(2.299,50)

(60.662,01)

4.464.303,20

3.490.699,35

4.340.955,42

3.362.222,18

96.569,27

117.082,52

355,81

4.512,08

103.024,13

103.024,13

199.949,21

224.618,73

738.586,62

908.137,74

B) PASIVO NON CORRENTE
Débedas a longo prazo
Débedas con entidades de crédito
Acredores por arrendamento financeiro
Outras débedas a longo prazo
C) PASIVO CORRENTE
Débedas a curto prazo
Débedas con entidades de crédito
Acredores por arrendamento financeiro
Outras débedas a curto prazo

4.156,27

3.954,02

754.329,83

971.596,03

Acredores comerciais e outras contas a pagar
Acredores varios

192.031,20

37.908,24

Persoal (remuneracións pendentes de pago)

19.946,71

21.652,85

Outras débedas coas Administracións Públicas

50.418,88

63.564,50

1.759.469,51

2.006.813,38

6.300.374,14

5.593.654,29

TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B +C)
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FUNDACIÓN MENELA
Conta de resultados a 31 de decembro de 2009 e 2008

1. Ingresos da entidade pola actividade propia
a) Cotas de usuarios e afiliados
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados
a resultados do exercicio afectas á actividade propia.
2. Axudas monetarias e outros **
a) Axudas monetarias

(Debe) Haber

(Debe) Haber

2009

2008

2.110.821,97

2.039.830,50

263.252,25

250.267,50

1.847.569,72

1.789.563,00

(26.937,96)

(22.662,66)

(26.937,96)

(17.262,66)

b) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno.
7. Outros ingresos de explotación.

(5.400,00)
5.109,04

17.213,40

(1.409.915,79)

(1.351.912,89)

9. Outros gastos de explotación*.

(508.844,97)

(556.111,02)

10. Amortización do inmobilizado*.

(153.321,35)

(155.859,08)

16.910,94

(29.501,75)

1.177,88

7,93

(20.388,32)

(31.168,19)

(19.210,44)

(31.160,26)

(2.299,50)

(60.662,01)

0,00

0,00

(2.299,50)

(60.662,01)

8. Gastos de persoal*.

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financeiros.
15. Gastos financeiros*.
B) RESULTADO FINANCEIRO (14 + 15 + 16 + 17 +18)
C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A+B)
19. Impostos sobre beneficios**.
D) EXCEDENTE DO EXERCICIO (C +19)
* O seu signo é negativo
** O seu signo pode ser positivo ou negativo
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ingresos, gastos e análise patrimonial

Masas patrimoniais

Pasivo non corrente 199.949,21

71

memoria 2009

fundación menela

recursos humanos
A 31 de decembro de 2009, un total de 65 profesionais prestan os seus servizos na rede de centros da
Fundación Menela. A súa distribución, por categorías e por sexo é, porcentualmente, a que sigue:

Distribución do persoal por categorias

Paridade

A traballo administrativo que precisa a xestión deste
persoal queda reflejado na seguinte taboa. Como se
pode observar, os servizos administrativos da entidade
realizan unha media de 1.800 actuacións administrativas por ano relativas á xestión de persoal da Fundación
Menela e da empresa Castro Navás SL

2009

2008

2007

2006

TOTAL

Altas Tramitadas

143

177

114

164

598

Baixas Tramitadas

143

194

125

185

647

Contratos de traballo

137

173

124

173

607

Nóminas elaboradas

1.072

1.129

1.108

1.106

4.415

Documentos cotización

92

100

85

96

373

Procesos IT tramitados

165

159

140

129

593

1.752

1.932

1.696

1.853

7.233

Total Actos Advos. realizados

73

memoria 2009

memoria 2009

ESTATÍSTICA LABORAL. Evolución da contratación 2006-2009
Xornadas totais por servizo

Traballadores totais por servizo

Traballadores con contrato indefinido

Traballadores con contrato temporal

Os datos están referidos ás empresas Fundación Menela e Castro Navás SL e se presentan separados por Seccións (azul
claro) e Centros de traballo (azul oscuro).
Seguindo a serie cronológica, podemos apreciar unha mellora na calidade da contratación dos últimos catro anos, nos
que a porcentaxe de contratos indefinidos pasou do 57,1% no ano 2006 ao 65,1% en 2009.
A destacar que mentres no Centro Castro Navás prodúcese un importante incremento na porcentaxe de contratos
indefinidos sobre os totais (pasan do 54,4% en 2006 a 69,4% en 2009), no Centro Menela descende a porcentaxe,
retrocedendo do 72,3% en 2006 ao 67,2% en 2009. Esto pode deberse ao incremento da plantilla do Centro de Educación
nos últimos anos, levada a cabo con contratos temporais por curso académico. A tendencia é que no futuro esta situación
se normalice cara unha mellor porcentaxe de contratos indefinidos.
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Contratos, convenios e concertos

Relación de convenios e concertos asinados pola fundación menela con administracións públicas ou
entidades privadas, vixentes a 31 de decembro de 2009:

Xunta de Galicia – Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
Contribuír o mantemento dos centros: residencial asistencial e centro de día
Asinado: 1 de xaneiro de 2009
Período de Vixencia: 1 de xaneiro de 2009 – 30 de abril de 2009
Concello de Vigo – Área de Benestar Social
Programa de Respiro Familiar dirixido a familiares ou coidadores de persoas afectadas por algunha
discapacidade
Asinado: 17 de xuño de 2009
Período de Vixencia: 1 de xaneiro de 2009-31 de decembro de 2009
Xunta de Galicia – Consellería de Traballo e Benestar. Secretaría Xeral de Familia e
Benestar. D. X. da Dependencia e Autonomía Persoal
Contribuír o mantemento dos centros: residencial asistencial e centro de día
Asinado: 13 de xullo de 2009
Período de Vixencia: 1 de maio de 2009 ao 31 agosto de 2009, prorrogouse ata o 30 de novembro
de 2009
Xunta de Galicia – Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Renovación do Concerto educativo do Centro de Educación Especial Menela, sendo as unidades
concertadas oito.
Asinado: 31 de agosto de 2009
Período de Vixencia: Catro Anos
Xunta de Galicia – Consellería de Economía e Industria. INEGA
Convenio de Colaboración para a execución dunha instalación mixta con solar térmica e con
caldeira de biomasa
Asinado: 28 de outubro de 2009.
Período de Vixencia: 1 de xaneiro de 2009-31 de decembro de 2009
Xunta de Galicia – Consellería de Traballo e Benestar. Secretaría Xeral de Familia e
Benestar. D. X. da Dependencia e Autonomía Persoal
Contrato de Xestión de Servizo Público para a “Reserva e ocupación de prazas en centro residencial
con centro de día para persoas con discapacidade na área metropolitana 5 (Pontevedra) do Mapa
Galego de servizos sociais, na modalidade de concerto”
Asinado: 1 de decembro de 2009
Período de Vixencia: 1 de decembro de 2009-31 de decembro de 2010.
Concello de Nigrán
Convenio de Colaboración para a construción dunha residencia para Maiores con Autismo e
Dependencia
Asinado: 10 de decembro de 2009.
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Período de Vixencia: 1 de xaneiro de 2009-15 de decembro de 2009
Caixanova
Convenio de Colaboración para axudar na posta en marcha dunha Residencia para
Persoas Maiores con Autismo e Dependencia.
Asinado: 17 de setembro de 2009.
Período de Vixencia: 1 de xaneiro de 2010- 31 de decembro de 2012
Colexio MIRALBA (Jesuitinas)
Colaboración en su Progama de Acción Social
Asinado: 25 de xuño de 2008
Período de realización de prácticas: 29 de setembro de 2008- 31 de marzo de 2009
Colexio San José de la Guía.
Convenio para a realización de prácticas do Módulo de Integración Social
Período de realización de prácticas: Xaneiro 2009- Marzo 2009 (3 persoas) e
Setembro 2009- Decembro 2009 (2 persoas)
IES A Guia.
Convenio para a realización de prácticas do Módulo de Actividades Físicas e Deportivas
para persoas con discapacidade.
Período de realización de prácticas: Abril 2009- Xuño 2009 (1 persoa)
IES Chapela.
Convenio para a realización de prácticas do Módulo de Atención Sociosanitaria.
Período de realización de prácticas: Abril 2009- Xuño 2009,1 persoa no C.E.E Menela e
Setembro 2009-Marzo 2010, 1 persoa no Centro Castro Navás
UNED
Convenio para a realización de prácticas da Licenciatura de Psicoloxía.
Período de realización de prácticas: Xaneiro 2009-Febreiro 2009 (1 persoa)
Universidade de Santiago de Compostela
Convenio para a realización de prácticas da Licenciatura de Psicoloxía.
Período de realización de prácticas: Febreiro 2009-Marzo 2009 (2 persoas)
e Maio 2009- Xuño 2009 (2 Persoas)
Cruz Roja
Convenio para a realización de prácticas do curso “Coidador de discapacitados físicos e
psíquicos”.
Período de realización de prácticas: outubro 2009-novembro 2009, 5 persoas no Centro
Castro Navás e 2 persoas no C.E.E. Menela
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listado de provedores
Durante o ano 2009 a Fundación Menela mantivo relación comercial relevante cos seguintes
provedores de servizos:

NOME DA EMPRESA

SERVIZO CONTRATADO

Afirma Auditores SL

Auditoría de contas

Alessa Galicia de Catering SA

Comedor Centro Castro Navás

Sage SP S.A.

Software Contabilidade e Facturación

Aupregal SL

Prevención riscos laborais

Autos Gonzalez SL

Transporte Centro Castro Navás

CAI. Sistemas Informáticos SL

Software recursos humanos

Celtsener SL

Mantemento caldeira edificio Laxe

Climelab

Saúde laboral

Enor Ascensores SL

Mantemento ascensor Castro Navás

Fagor Industrial S. Cooperativa

Mantemento equipos cociña centros

Galides

Desratización

Prodat

Protección datos

Lema&Bandín Laboratorios

Análises comedor centro Menela

Hijos Adonis Pérez SL

Mantemento calefacción Castro Navás

ThysenKrupp Elevadores S.L.

Mantemento ascensor edificio Laxe

Unión Fenosa

Subministro eléctrico nos centros

Aqualia

Subministro de auga nos centros

Gas Natural/Repsol

Subministro carburante nos centros

Det Norske Veritas España S.L.

Empresa Certificadora Calidade

Extintores de Galicia S.L.

Mantemento dos Extintores dos Centros

Umana Innova S.L.

Estudio accesibilidade integral do centro residencial

Sondeos y Voladuras S.L.

Construción do centro residencial

Belypa Construcciones S.L.

Construción do centro residencial

Construcciones Paraxe S.L.

Construción do centro residencial

Celtgas S.L.

Construción do centro residencial
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Fundación menela nos medios
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