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Fundación Menela comparece un ano mais para dar conta da actividade levada a cabo polos seus 

profesionais e equipos ao longo do pasado exercicio a través desta Memoria, que pretende ser algo mais 

que unha mera relación de accións e datos que unha vez superados quedan no esquecemento. 

Obviamente, o noso desexo é que este documento sexa considerado como carta de presentación do noso 

traballo, pero tamén como un elemento provocador de reflexión de todos os que integramos esta rede, 

sobre a calidade do servizo que prestamos ás persoas con Trastorno do Espectro do Autismo e ás súas 

familias. Os datos e informacións que nela se recollen, por tanto, teñen como finalidade contribuír á 

mellora deste proxecto común que é a Fundación Menela, nunha perspectiva enfocada nas persoas e no 

crecemento sostible. 

 

Somos conscientes de que é preciso continuar traballando, resolvendo debilidades e potenciando os nosos 

recursos, para atrevermos a afrontar con afouteza un futuro cargado de novos retos. Nada nos debe 

apartar do noso obxectivo, que é dar resposta ás necesidades de inclusión social das persoas con TEA  e ás 

expectativas das súas familias, á vez que garantimos a solvencia e o desenvolvemento da nosa rede de 

centros e servizos para o autismo e a dependencia. 

 

Confiamos  en que esta Memoria de Actividades sexa un reflexo fiel do esforzo e da ilusión que, día a día, 

poñen os nosos profesionais no cumprimento da misión compartida. Eles e elas son, en definitiva, os 

auténticos protagonistas desta historia e a todos eles vai destinado o noso agradecemento.  

 

Vigo, xuño de 2016 

Presentación 



Así é Fundación Menela 



FUNDACIÓN MENELA 

Contidos 

Órganos de Goberno 

Actividade Institucional e Representación 
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A Fundación Menela é unha entidade galega de iniciativa 

social sen ánimo de lucro, que leva desde 1989              

xestionando servizos para a mellora da calidade de vida 

das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA) 

e as súas familias. 

Clasificada como Benéfico - Asistencial e de Interese   

Galego, figura rexistrada como entidade prestadora de 

Servizos Sociais e recoñecida como entidade de Acción 

Voluntaria desde o 2005.  

A súa misión é contribuír a mellorar a calidade de vida 

das persoas con TEA e defender a súa dignidade como 

cidadáns, dando resposta ás necesidades específicas de 

apoio ao longo de todo o seu ciclo vital. 

  

 

Os compromisos que asumimos coa nosa misión, implícannos cunha filosofía orientada á prestación de 

servizos de calidade baseados na mellora continua e unha aposta pola innovación, a fin de prestar   

servizos especializados e diferenciados que satisfagan as necesidades o o benestar das persoas usuarias 

e familias.  

A Rede de Centros e Servizos para o Autismo e a Dependencia de 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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Servizos Administrativos Centrais 
Rúa Marqués de Alcedo, 19 Ι 36203 Vigo 

Tel. 902.502.508 
fundacion@menela.org  

Contacto: José Manuel Varela Rodríguez 
 

Centro de Recursos Edificio CAMI 
Rúa Laxe, 3 Ι 36202 Vigo 

Tel. 986 222 023 
edificiocami@menela.org  

Contacto: Mercedes López Francisco 

  

Todos centros e servizos de Fundación Menela están certificados baixo a norma de calidade ISO 9001-2008.  

O Informe de Auditoría Periódica correspondente ao período 2015, emitido pola empresa certificadora DNV 

con data de 13 de febreiro de 2016, reflicte como aspectos relevantes a implicación de todo o persoal de 

Fundación Menela, os valores expresados na área de percepción do clientes cós distintos servizos, o 

dinamismo do plan de formación e o esforzo continuo pola mellora das competencias e o alto nivel de 

seguimento dos avances dos alumnos do  Colexio Menela e o Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral.  

Centro de Educación Especial Menela 
Camiño da Veiguiña, 15 Ι 36212 Vigo 

Tel. 986 240 703 
ceemenela@menela.org 

Contacto: Amparo Maquieira Prieto 
 

Centro de Día e Residencial Castro Navás 
Rúa Navás, 11 Ι 36391 Priegue - Nigrán 

Tel. 986 365 558 
castronavas@menela.org 

Contacto:  
Paula Estévez Salazar, Directora Centro Castro Navás 
Sonia Álvarez Pérez, Responsable Residencia 

Para dar cumprimento aos seus obxectivos, a Fundación Menela conta cós seguintes Centros:  

mailto:fundacion@menela.org
mailto:ciocami@menela.org
mailto:ceemenela@menela.org
mailto:castronavas@menela.org
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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 de Fundación Menela. 

En 2015 incorpórase ao Padroado D. Luís Ángel Fernández Barrio, Maxistrado -Xuíz do Xulgado do Contencioso

-Administrativo num. 1 de Vigo e pai dun alumno do Colexio Menela. Luís Fernández xa viña apoiando á Rede 

Menela a través da Fundación Tutelar "Camiño do Miño" e, desde este ano, asume un novo compromiso coa 

nosa entidade aportando a súa experiencia profesional e persoal ás deliberacións do órgano de dirección.  

Composición do Consello do Padroado de Fundación Menela:  

Presidente:   D. Pedro Fernández Puentes (membro fundador) 

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

Vogais:               Dª Remedios Parga García  (membro fundador)  

   D. Jorge Sors Pérez 

  D. Carlos Varela García 

  Dª María Isabel González Quiroga 

  D. Miguel Ángel Vázquez Vázquez 

  Dª Julia Jiménez Fernández 

  D. Marcos Fernández Álvarez-Santullano 

  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 

 

Órganos de Asesoramento á Dirección 
 

▪ Equipo Técnico de Dirección 

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 Educativa:  Dª Mª Amparo Maquieira Prieto                                                                                                                                    

Área Residencial:  Dª Sonia Álvarez Pérez                                                                                                  

Área Económica:  Dª Ana Rodríguez González                                                                                    
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Órganos Rectores de Centro 

 

 ▪ Consello Escolar do Centro Menela 

Presidenta:                           Dna. Mª Amparo Maquieira Prieto  

Fundación Menela:              D. Cipriano Luís Jiménez Casas 

                 D. José Manuel Varela Rodríguez  

                                                    Dna. Mercedes López Francisco  

Representación Familias:         Dna. Concepción Moreira Darrocha 

                 D. Santiago Carrera Blanco  

                 Dna. Mónica López Camba  

Persoal Docente:              Dna. Iria Antuña Domínguez 

                                                    Dna. Lourdes Martín Lorenzo  

                                                    D. Pedro Martínez Iglesias  
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Actividade Institucional 

En 2015 celebráronse 2 reunións do Consello do Padroado (13 de xuño e 28 de novembro), 44 reunións de     

Comité Executivo e 11 de Equipo Técnico. O Consello Escolar e o Claustro de Profesores do CEE 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 participou neste exercicio en diferentes Redes de Traballo:  

▪ Federación Autismo Galicia 

O Director Xeral e o Director Xerente de Fundación Menela mantiveron os cargos de Tesoreiro e Secretario,     

respectivamente, da Xunta Directiva da Federación Autismo Galicia. No exercicio de representación e dirección 

propios dos seus cargos, ambos participaron nas catro xuntas directivas e dúas asambleas xerais que se             

celebraron neste ano. 

Fundación Menela participa na Comisión de Accesibilidade Cognitiva e TEA de Galicia , apoiando as accións e 

implantando prácticas para mellorar a accesibilidade en espazos sanitarios. O 25 de febreiro un equipo de    

profesionais desprazouse ao Hospital Álvaro Cunqueiro para coñecer as instalacións e definir os espazos de 

colocación dos pictogramas.            

No marco do proxecto de accesibilidade acompañamos ao Centro Juan María (Nigrán) na I Xornada Informativa 

de Accesibilidade Universal, Un Nigrán para Todos, que tivo lugar no Salón de Actos do Concello de Nigrán, 

entidade que apoia a iniciativa de xerar espazos accesibles para persoas con diversidade funcional.                                                     

▪ Centro Español do Autismo  

En 2015 realizáronse aportacións de contidos ao proxecto Educación de adultos con autismo. Programa 
enfocado á orientación e preparación para a inserción laboral  promovido polo Centro Español do Autismo.  

Actividade Institucional e Representación 
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▪ Confederación Autismo España 

Proxecto para a Inclusión Laboral e Emprego de persoas con TEA 

Mantívose vixente o proxecto posto en marcha en 2014 có apoio da Sociedade de Artistas, Intérpretes e          

Executantes e a colaboración da Rede de Emprego de Autismo España, un grupo de traballo integrado por 9 

técnicos especialistas do que forma parte Fundación Menela. Celebráronse dúas reunións na sede da CAE en 

Madrid para desenvolver materiais e documentación dirixidos á formación para o emprego, deseño de recursos 

para a transición á vida adulta, concienciación e sensibilización do texido empresarial.  

▪ Grupo de Xerentes 

Có obxecto de intercambiar coñecemento e informacións, establecer liñas comúns de traballo e compartir       

experiencias, un grupo de xerentes de entidades de atención á diversidade funcional das provincias de          

Pontevedra e A Coruña organizan unha reunión, de periodicidade mensual, que conta coa participación do 

xerente de Fundación Menela. 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, créase un espazo 

para técnicos có obxectivo de traballar na elaboración dun 

documento común que responde as áreas de traballo dos 

Plans de Atención Individualizado.         

Neste 2015 participamos nas reunións de traballadoras 

sociais de entidades de Pontevedra có obxectivo de poñer 

en común os temas e dificultades do traballo diario, así 

como de estar ao día de temas de actualidade dentro da 

área de discapacidade e dependencia. 

▪ Área Psicosocial 
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Representación Institucional 

Durante o ano 2015 a Fundación Menela participou en reunións na Consellería de Política Social coa                     

subdirectora xeral de Recursos Residenciais e de Atención Diurna, Mª del Carmen Calviño, nas que se          

abordaron os procedementos para realizar os trámites de traslados de persoas usuarias entre centros, así como 

xestións para a autorización de apertura e posta en funcionamento da do novo módulo residencial en Nigrán.  

Na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria , membros da dirección xeral reuníronse  có 

director xeral de educación, formación profesional e innovación educativa, Manuel Corredoira López, para a 

presentación do programa de educación permanente para persoas adultas con TEA.  

Asemade, ao longo do ano celebráronse diferentes reunións co alcalde do Concello de Vigo, Concelleiro de  

Deportes, Concelleira de Política Social e Concelleira de Educación desta cidada, así como coa concelleira de 

Turismo, Cultura e Deporte do Concello de Nigrán para a posta en marcha de actividades que responden aos 

fins de Fundación Menela 



Así é Fundación Menela 



OUTRAS ENTIDADES  
DA REDE MENELA 

Contidos 

Castro Navás S.L 

Fundación Tutelar “Camiño do Miño” 

Participación Familiar. Asociación de Familias 





Fundación Menela memoria 2015  

 

19  

 

Castro Navás S.L 

Como resultado dos Proxectos Europeos Horizón II e III nace, en 1998, CASTRO NAVÁS SL., sociedade            

dependente de 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 S.L foi dirixindo a súa actividade cara distintas áreas comerciais como a            

agropecuaria, produción de artigos de agasallo, conservas e marmeladas, lavandería industrial e fisioterapia. 

Desde Castro Navás S.L buscamos o equilibrio social e      

económico, de forma que sexamos unha empresa viable 

cunha rentabilidade económica que nos permita         

impulsar o compromiso de avanzar hacia una inclusión 

social e laboral das persoas adultas con TEA. 

Creando oportunidades para mellorar a Calidade de Vida das persoas con TEA  

Coa súa creación Fundación Menela defende unha     

Estratexia de Inclusión Laboral baseada no emprego               

ordinario nun contorno laboral favorable, onde persoas 

con e sen discapacidade se apoian mutuamente           

implicándose de igual xeito no éxito do proxecto.  
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Colaboracións con empresas 

A Lavandería Industrial mantén a carteira de clientes procedentes de diferentes sectores de actividade:             

establecementos hoteleiros e de restauración, residencias de estudantes e colexios maiores, e os propios centros 

de Fundación Menela. Neste periodo mantén a certificación baixo a norma de  calidade ISO 9001-2008 otorgada 

por DNV. 

 

Conservas e Marmeladas co Nº de Rexistro Sanitario: 21.17437/PO mantén desde 2013 a relación coa empresa 

Frutas Nieves S.L para a comercialización de marmeladas elaboradas con froitas de tempada. Aos cinco        

establecementos nos que se comercializan, súmanselle colaboracións puntuais con outros estabecementos da 

empresa. No ano 2015, elaboráronse un total de 2590 unidades en presentacións de 40, 100 e 225 gr.  

 

Con motivo desta colaboración Fundación Menela foi invitada a participar no espazo adicado a saúde dentro do 

programa Ondacero, Vigo en la Onda con Raquel Sánchez. 
 

 

Desde Castro Navás S.L, mantense a 

colaboración e impulso de liñas de  

apoio que repercuten na calidade das 

experiencias de formación e emprego, 

ben pola creación dun maior número 

de oportunidades laborais que atendan 

as motivacións e intereses das persoas 

con autismo e/ou polo mantemento das 

xa existentes. 



Fundación Menela memoria 2015  

 

21  

 

Na área agropecuaria sinalar que neste 2015 iniciouse a colaboración coa emprega galega Frutas Vilar para a 

venda de cultivos da horta na súa rede de establecementos. Por último, e na liña de elaboración de produtos de 

agasallo cabe engadir, á actividade propio do obradoiro, o apoio a outras iniciativas sociais como son a  loita 

contra o cancro de mama, sumándose ao proxecto solidario From Ponteareas To "We can be heroes” coa doazón 

de velas artesanais   

 

 

Destas experiencias formativas e de promoción do emprego cabe sinalar un crecemento sostible, tanto no que se 

refire ao número de persoas que participan nelas, dotación de material e nivel de produción, así tamén os      

resultados obtidos na adquisición e desenvolvemento de competencias sociolaborais por parte das persoas    

adultas con TEA. 

Desde 2012 mantense a colaboración entre a empresa          

Embalajes Armando S.L.U, Fundación Menela  e Autismo    

Galicia, para desenvolver un proxecto formativo e de       

emprego con apoio entrado na elaboración de tapas para as 

caixas de mariscos e moluscos.   

Neste ano realizáronse un total de 11.072 tapas.  

Trimestre 1: 3350 unidades 

Trimestre 2: 2642 unidades  

Trimestre 3: 2326 unidades  

Trimestre 4: 2754 unidades 
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Neste 2015 Castro Navás S.L inicia o contacto coa empresa COREN, có obxectivo de establecer unha relación 

de colaboración e desenvolver un proxecto formativo e impulsar o emprego con apoio nas instalacións do  

centro Castro Navás. Neste ano mantivéronse dúas reunións de coordinación no centro e realizouse unha  

avaliación da actividade así como dos candidatos a participar no proxecto formativo.  

 

 

 

 

O proceso de traballo baséase na realización de       

diferentes actividades de manipulado, que inclúen 

tarefas de etiquetado das caixas de Paté Tradicional 

Ve onia, montaxe de estuches e embalaxe dos       

mesmos, favorecendo o desenvolvemento de             

competencias laboráis de persoas con TEA.  

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. 
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A Fundación Tutelar nace por un acordo do Padroado de 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      

Con domicilio social na rúa Xoanelo, 2 baixo (Vigo), a Fundación Tutelar “Camiño do Miño” está clasi ficada 

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. 

Durante o ano 2015 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 usuarios do 

Centro de Día e Residencial Castro Navás de Fundación Menela.  

Fundación Tutelar “Camiño do Miño” 
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ANPA Centro Menela: 

Presidenta:        Dna. Mª Montserrat Troncoso 

Vicepresidente:    D. Rafael Cuiñas 

Secretaria:        Dna. Mónica López 

Tesoureira:        Dna. Elena Rodríguez           
 

 

 

Asociación Familias Castro Navás 

Presidente:  D. Eloy Alonso Misa 

Secretaria:  Dna. Esperanza Martínez Míguelez 

Tesoureira:  Dna. Josefa Gómez Borrajo 

Vogais: D. Benito González 

  Dna. Victoria Cueto 

  Mª Carmen Pereira 

 

Participación Familiar. Asociación 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 no contorno comunitario de Vigo e a súa 

área metropolitana. 

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



O traballo de todo un equipo 



SERVIZOS 
DA REDE MENELA 

Contidos 

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 específicas en TEA (ADI-R, ADOS-2, 

Escala Autónoma para a detección da Síndrome de Asperger, Autismo de Alto Nivel de Funcionamento) e    

criterios internacionalmente aceptados (DSM-V; CIE-10), seguindo as Boas Prácticas recoñecidas sobre           

diagnóstico e detección do Autismo (Grupo GETEA. Instituto de Salud Carlos III). 

 

O Servizo de 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 de recursos sociais, educativos, sanitarios, os das propias familias.  

 

Durante o ano 2015 o Servizo de Diagnóstico emitiu 33 Informes Diagnósticos. 

 

 

 

 

 

 

 

A finais do ano 2015, Macarena Blanco e Mar Morais, psicólogas 

do Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral de Fundación 

Menela, incorpóranse ao Servizo de Diagnóstico tras recibir unha 

intensa formación clínica no instrumento diagnóstico ADOS-2. 

O Servizo de Psicoloxía en Centro de Diagnóstico figura desde o 

ano 2014 inscrito no Rexistro de Centros, Servizos e                       

Establecementos Sanitarios có número C-36-002255. 
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Distribución dos resultados dos diagnósticos realizados no ano 2015 por niveis de apoio (DSM -V)         

Outras actividades do servizo 

Información e Sensibilización “Detección Temperá do Trastorno do Espectro do Autismo” 

O Servizo participa no asesoramento de distintos profesionais do eido sanitario e educativo, có obxectivo de 

avanzar no recoñecemento precoz dos sinais de alerta propios dunha alteración do desenvolvemento e         

especialmente dun TEA. As actividades de información e sensibilización continuaron ao longo deste 2015,      

pondo en valor a importancia dun diagnóstico precoz e unha intervención temperá como elementos clave que 

van influír de xeito positivo no desenvolvemento do neno, na súa calidade de vida e no seu prognóstico.  
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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, có 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 está composto por un equipo de cinco    

terapeutas acreditadas como Psicólogas Sanitarias, que no seu traballo diario seguen o marco xeral establecido 

polo Libro Branco de Atención Temperá  (2000). A coordinación eficaz có sistema sanitario, educativo e os     

servizos sociais garante un modelo único de intervención que incide de xeito positivo no proceso evolutivo.  

En 2015 o SAI prestou atención terapéutica a 115 nenos e nenas . 

O Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral forma parte da Asociación Galega de Atención Temperá . 

Atención Temperá e Apoio Integral 
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As características sociodemográficas das persoas usuarias deste servizo son:  

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Fundación Menela ten dados de alta, dentro dos Servicios 

de Promoción da autonomía persoal e prevención da    

dependencia, no Rexistro de Entidades Prestadoras de 

Servicios 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)  
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Programa de Habilidades Sociais 

A finais do 2015 arranca o programa de habilidades 

sociais con 28 rapaces, 25 nenos e 3 nenas de entre 8 

e 12 anos de idade. A creación do mesmo responde 

a grande demanda por parte das familias do Servizo 

de Atención Temperá e Apoio Integral para         

traballar as habilidades sociais en contextos         

naturais, có 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. 

 

O Edificio CAMI conta cunha Sala de Estimulación Multisensorial 
que responde aos parámetros das salas tipo Snoezelen; un espazo de 

traballo terapéutico dotado de diferentes elementos visuais,         

auditivos, olfactivos e táctiles que favorecen o espertar sensorial a 

través da propia experiencia sensorial.  

Inaugurada en 2011 e financiada pola Fundación Inocente Inocente, 

reforza as actividades terapéuticas da Rede Menela. 
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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 pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, 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 de Fundación Menela, e coa colaboración e asesoramento ás familias por parte da    

Traballadora Social. 

 

 

 

 

Neste ano 2015 matriculáronse 32 alumnos,           

23 rapaces e 9 rapazas, 4 deles en modalidade de 

escolarización combinada con centros ordinarios 

públicos e privados concertados de Vigo.  

▪ Educación infantil: 0 

▪ Educación Básica Obrigatoria: 22 

▪ Transición a Vida Adulta: 10 

Concello Moaña 1 

Concello Cangas 2 

Concello Redondela 1 

Concello Nigrán 1 

Concello Pontevedra 1 

Concello Vigo 23 

Procedencia Alumnado 
O agrupamento réxese polo criterio básico da idade 

cronolóxica, sen esquecer outros factores relevantes 

para crear grupos - aula cun ambiente positivo que  

facilite a aprendizaxe e o benestar xeral.  

Ademais dos servizos educativos, o centro dispón de 

servizo de transporte, comedor propio e limpeza, dos 

que se encarga o correspondente persoal de servizos.  
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Acción Educativa 

                                                                                                                                                                                                  

No CEE Menela póñense en marcha diferentes accións estratéxicas có obxectivo de axudar a cada alumno e as 

súas familias, a acadar a mellor calidade de vida no presente e no futuro, intervindo sempre desde o respecto á 

persoa. A programación das actividades deséñase para fomentar o benestar, desenvolver a autonomía persoal, a 

comunicación, as habilidades sociais e proporcionar habilidades funcionais que lles permitan manexarse en  

todos os contextos. Búscase que a intervención educativa sexa o mais individualizada posible, e adquire moita 

importancia a adaptación do contorno, dos materiais e o deseño dos diferentes apoios (verbais, físicos e visuais).  

Neste proceso educativo, a colaboración das familias é fundamental, aportándonos información moi valiosa 

para levar a cabo a acción educativa (a través do Caderno Viaxeiro e entrevistas de titoría). 

 

                                  

 

 

 

 

 

                                                              

 

        

 

   

 

Actividades Pedagóxicas 

Na aula trabállanse aprendizaxes establecidas no  

currículo formal atendendo as capacidades                 

individuais, potenciando habilidades comunicativas 

través de SAAC e o uso das TICs, como elemento          

estimulante que axuda a traballar contidos académicos 

e funcionais.  

Todos os espazos están estruturados temporal e     

espacialmente para axudar a comprender o contorno e 

proporcionar seguridade. 

As actividades enmárcanse no concepto “aprendizaxe por contornos significativos” procurando            

experiencias que permitan unha maior autonomía en todos os ámbitos da vida diaria  
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Autonomía Persoal e Funcionalidade 

Entorno Comedor 

Xantar 

▪ Obradoiro doméstico: 

Apoiados pola cociñeira, recollen a 

louza do lavavaixelas e gárdana no 

armario, limpan as  mesas, mesetas 

e carriño, depositan bolsas do lixo 

no contedor e barren o comedor.                                                                                                                              

▪ Obradoiro de cociña: 

Prepararan sobremesas e menús. 

Aprenden a recoñecer ingredientes, 

facer uso de electrodomésticos e 

útiles de cociña.  

Aperitivo 

Trabállanse aspectos que represen-

tan saídas de proxección social, 

estimulando diferentes eleccións e 

fomentando a autonomía persoal. 

 

 

Secretaría. 

Fotocopiado e plastificado                                      

Xestionar o correo interno e as  

circulares do centro, fotocopia e 

plastificado de materiais, previo 

corte con guillotina/ tesoiras. 

Educación Ambiental 

Mantéñense diversos recipientes 

para sensibilizar ao alumnado e 

profesorado sobre a importancia 

do reciclado de materiais.  

Un grupo de alumnos encárgase de 

recoller nas aulas os cartóns, papeis 

e plásticos e levalos, cunha          

frecuencia semanal, a illeta de        

reciclado máis próxima ao centro. 
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NATACIÓN ATLETISMO CAMPO A TRAVÉS 

15.04.2015 27.02.2015 04.03.2015 

A Cañiza Vilagarcía de Arousa Vigo 

12 alumnos 14 alumnos 13 alumnos 

6 medallas 6 medallas 3 medallas 

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. Participa todo o alumnado, excepto 5 grupos dos pequenos que fan psicomotricidade no 

centro escolar. En natación participan 31 alumnos, quenes acuden todos os luns e xoves a piscina contando có 

apoio de 9 monitores de natación durante a execución da actividade.  

Clube Deportivo Menela 

Campionatos organizados pola Federación Galega de Deporte Adaptado 
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Programa Medioambiental “VOZ NATURA” 

Participaron 11 alumnos de tres grupos do ciclo de maiores de 12 anos, nunha nova edición do programa VOZ             

NATURA, patrocinado polo diario La Voz de Galicia e a Fundación Santiago Rey Fernández -Latorre. 

Adicado este ano ás hortas ecolóxicas, o proxecto consistiu en manter e coidar o xardín do colexio Menela, e 

preparar as sementes e plantas no invernadoiro para o seu posterior transplante á xardinería e a terra. O          

obxectivo prioritario é implicar aos alumnos e profesorado a manter e coidar o xardín e fomentar o respecto polo 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Musicoterapia 
Na Fundación IgualArte traballáronse contidos   

referidos a percusión, a música e o movemento,  

recoñecemento e execución de instrumentos con 

cancións e xogos. Tódolos grupos continuaron    

familiarizándose coa aprendizaxe da linguaxe     

musical (lectura, escritura e execución das notas 

musicais).  
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Actividades de Proxección Social 

As actividades realizadas neste curso fora do centro foron elixidas polo profesorado e alumnado atendendo aos 

seus intereses e motivacións. Sinalar a celebración de festas tradicionais, dos aniversarios en  diferentes espazos 

comunitarios de Vigo, as excursións de fin de curso (Sanxenxo, Parque dos Sentidos en Marín, Aldea Grobit en 

A Toxa, Talaso Moaña), a visita e as actividades de hípica adaptada no CLUB HÍPICO ALAZÁN, participación 

no CORRELINGUA e a festa de fin de curso MUNDO PIRATA PARK na que participaron todos os alumnos do 

centro. 

Afundación - Obra Social Abanca: 
Música: "Gaiteiros da Xistra na percura do tesouro"  Data: 30.01.15 

Contos de Titiritrapo      Data: 06.02.15 

Os narigudos       Data: 24.02.15 

Invención       Data: 10.03.15 

Teatro: “A nena e o grilo no país das apertas”   Data: 15.05.15 

Festival Primavera do Cine. CASPERVEK TRIO  Data: 04.06.15 

Programa VigoEduca do Concello de Vigo   Data: 05.06.15 
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Atención a Adultos 

O Centro de Día e Residencial Castro Navás é un servizo específico 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, manualidades e lavandería industrial, complementándose coas 

vinculadas á creación e expresión artística, promoción da saúde e atención sociosanitaria, e tempo de lecer.  

Un equipo interdisciplinar composto pola directora do centro, responsable de residencia, 7 técnicos (Psicóloga, 

Traballadora Social, Fisioterapeuta, Psicomotricista, DUE, Terapeuta Ocupacional e Axente de Emprego), 4  

preparadores laborais, 2 monitores, 21 coidadores e o persoal de servizos, traballa de forma colaborativa        

seguindo o Plan de Atención Individualizado, có obxectivo de potenciar o desenvolvemento da autonomía e 

capacidades persoais así como favorecer a inclusión social e laboral.  

Actualmente existe un 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 41 en Residencia, 

cunha ocupación en 2015 de 55 e 38 prazas,     

respectivamente.  

O Centro Residencial ofrece servizos en réxime de 

internado (con e sen fin de semana), estadías       

temporais e estadías de emerxencia social. 
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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, manualidades con velas e xabróns, papel reciclado e tear, conservas e 

marmeladas e lavandería industrial. Súmase o obradoiro de elaboración de tapas, manipulados 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 

 

INICIATIVAS DE FORMACIÓN E EMPREGO 

Educación Permanente para persoas Adultas con Autismo 

 

 

▪ Formación na empresa ordinaria de persoas con TEA 

8 persoas con TEA participaron en “Aportando Valor”, 

formándose para realizar funcións  de auxiliar de cociña 

nun contorno de traballo que atende as normas de    

saúde e seguridade. Financiado pola Red Solidaria    
Bankia 2015 foi posible grazas a  colaboración de 

Alprinsa – Ausolán, empresa esponsable do catering 

no Centro Castro Navás.  

▪ Educación de adultos con Autismo. Programas de intervención orientados a calidade de vida e ao benestar                  

18 personas con TEA participaron en diferentes programas dirixidos á rehabilitación de funcións executivas e 

cognitivas, mellora da competencia social e emocional, e o fomento de emprego con apoio. Promovido polo 

Centro Español do Autismo e financiado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, desenvolveuse en 

Castro Navás no primeiro semestre do ano.  
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Promoción da Saúde 
 

Atención Sociosanitaria 

O programa de atención á saúde 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 e        

nutrición; desensibilización médica ao ámbito da saúde; comunicación e coordinación cos recursos sanitarios da 

comunidade; e procura de información aos profesionais sanitarios.  

 

 

 

 

 

 

Atención Sanitaria  

▪ Mediciña Xeral (Val Miñor): 21 

▪ Urxencias (Val Miñor): 3 

▪ Especialidades 

Radioloxía (Val Miñor): 2  

Unidade de Saúde Mental (Val Miñor): 6    

Dermatoloxía (Hospital Povisa): 1  

Odontoloxía (Val Miñor): 1 

Unidade de Pacientes Especiais da USC: 4 

▪ Servizo de Podoloxía: 8 

A Consellería de Sanidade apoio neste 2015 a cobertura sanitaria no Centro Castro Navás:  

Accesibilidade cognitiva e sensibilización ao ámbito da saúde para persoas con TEA no marco da convocatoria 

para a realización de programas de carácter sociosanitario. Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia.  
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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, psicomotricida-

de, ximnasio e parque biosaudable, có uso de material lúdico e terapéutico. 

Para o impulso destes programas contamos en 2015 có apoio da Deputación de Pontevedra: 

Fisioterapia e integración sensorial en persoas adultas con TEA no marco de subvencións dirixidas a entidades 

de iniciativa social no marco da prestación de servizos sociais de atención especializada.  

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte para o desenvolvemento dun Programa de Actividades  

Físicas para persoas adultas con TEA, concedido no marco do plan de práctica laboral.  

Inciden na estimulación motriz, visual,                   

coordinación e percepción vestibular, relaxación, 

motricidade fina, estiramento de grupos             

musculares, exercicios de marcha e percepción 

táctil. Lesións específicas e traumatismos illados 

son obxecto de tratamento. 
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Creación e Expresión Artística 
 

Arte no mundo do autismo 

Proxecto de colaboración coa Facultade de Periodismo da Universidade de Santiago de Compostela  

A creación e expresión artística en todas as súas formas ocupou sempre un lugar especial en Castro Navás.    

Neste ano e có apoio de campUSCulturae, un programa europeo que busca visibilizar formas de vida e          

experiencias de persoas e grupos para acabar con prexuizos relacionados coa diversidade, o centro foi escenario 

no que Martín Vaz e Xavier Martínez, dous alumnos da Facultade de Periodismo da USC acercáronnos a través 

da palabra, imaxes e os sons, ás experiencias artísticas nos obradoiros de música e pintura de Castro Navás.  
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Escola de Música Tradicional de Vigo (ETRAD) 

Neste 2015 segue vixente a colaboración coa Escola de Música Folk e Tradicional de Vigo (ETRAD) dirixida por 

Rodrigo Romaní, contando có apoio de Xela Fernández, mestra de música nos ensaios de todos os mércores. Xa 

é unha tradición o concerto anual dos profesores e alumnos do 5º curso da ETRAD, disfrutando dunha          

actuación compartida no centro o martes 27 de xaneiro.  

A Orquestra Castro Navás, un proxecto compartido que defende que a “música expresa todo aquilo que non 

pode dicirse con palabras e que non debe quedar no silencio” actuou no DMCA 2015 (Auditorio do Concello de 

Vigo) interpretando diferentes pezas musicais como o “Vals de Amelie”, “Axeitame as polainiñas” e o “Reggae 

de Castro Navás” 

No mes de outubro recibimos a visita da Asociación Igualarte e de Helena Alonso García, Máster de                        

Musicoterapia na Universidade de Alcalá de Henares (Madrid), quen disfrutou dunha xornada de traballo cos 

membros da Orquestra.  
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Tempo de Lecer 

 

 

Dende o Centro Castro Navás favorecemos 

e xeramos oportunidades para un tempo 

de lecer inclusivo, coa  finalidade de lograr 

o disfrute e o entretenemento das persoas. 

 

Promovemos un tempo de lecer                 

enriquecedor para o desenvolvemento  

persoal e social, proporcionando recursos e 

apoios para que as persoas adultas con 

TEA poidan exercer o dereito a un ocio 

individual e/ou compartido en igualdade 

de condicións que o resto da comunidade 

fomentando a  inclusión social. 



Fundación Menela memoria 2015  

 

 

 

 

No 2015 foron diversas as actividades de proxección social nas que se participaron. Ás enmarcadas no Programa 

de Respiro, sinalar a celebración de aniversarios, de días especiais como son o Día do Voluntariado, Día do    

Coidador, Día das Letras Galegas, o Entroido ou as Festas de Nadal, a asistencia a festas tradicionais do noso 

contorno como a Arribada de Baiona, a noite de San Xoán, o Festival de Cans ou os concertos ao aire libre no 

Auditorio de  Castrelos. Recoller tamén a xuntanza en Monteferro con motivo da comida de verán.  
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Relacións Públicas 

Reunións con Familias 

Reunións de Familias de Castro Navás 

En 2015 celebráronse dúas reunións  xerais coas familias do Centro Castro Navás:  

19.06.2015- Reunión de Verán.  

No transcurso da mesma abordouse a situación actual da Residencia para persoas maiores con autismo e      

dependencia, fíxose un percorrido polos últimos proxectos que se devolveron en Castro Navás e finalizou cun 

momento emotivo no que Favio Rivera, compartiu coas familias e profesionais a súa visión e experiencia tras un 

periodo de prácticas no centro: “Unha mirada retrospectiva de Castro Navás”  

 

18.12.2015- Reunión de Nadal 

Formación: Sexualidade en persoas con TEA , impartida por Rosa Álvarez Pérez, psicóloga clínica, directora 

técnica da Federación Autismo Andalucía e profesora asociada na Universidade de Sevilla. Durante a xornada   

profundizouse en contidos teóricos sobre a sexualidade, abordándose a expresión da sexualidade en persoas 

con TEA, a definición de políticas de centro e programas de educación sexual, estratexias e pautas de actuación 

en base as necesidades de apoio. 

 

Reunións coa Xunta Directiva  

Asociación de Familias de Castro Navás. 

Ao longo do 2015 celebráronse dúas reunións  

(5 de maio e 16 de novembro) na sede da        

Fundación coa Xunta Directiva da Asociación 

de Familias nas que participaron a traballadora 

social de Fundación Menela, Mércedes López, e 

a directora de Castro Navás, Paula Estévez.   
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Visitas Institucionais 

En 2015 profesionais do ámbito social, educativo e sanitario, así como diferentes perfis de alumnado e familias,     

acercáronse a visitar as instalación do centro, coñecer de cerca o noso traballo.  

 

 

30.01.2015.- Secretaria xeral de Política Social, Coro Piñeiro e subdirectora xeral de Recursos Residenciais e de 

Atención Diúrna, Mª del Carmen Calviño. 

12.03.2015.– Grupo de alumnos do Centro San Miguel I de Vigo. 

14.04.2015.- Grupo de familias da Asociación ASPAS (Santiago de Compostela) e ASPANAEX (Vigo).  

12.05.2015.- Directora Xerente de ASPANAES, Maite Tiemblo Marsal. 

29.05.2015.- Profesora de Lingua Galega da USC, Dolores Vilavedra e secretario da Real Academia Galega, Xosé 

Henrique Monteagudo 

17.06.2015.– Equipos directivos de entidades de Galicia que 

traballan con persoas con diversidade funcional.  

19.08.2015.- Alcalde de Nigrán, Juan Antonio González e 

tenente alcalde, Raquel Giráldez. 

21.10.2015.- Deputada provincial responsable de Servizos 

Sociais, Digna Rivas e alcalde de Nigrán e deputado       

provincial, Juan González. 





O traballo de todo un equipo 



OUTROS SERVIZOS  
DA REDE MENELA 

Contidos 

Atención Psicosocial e Apoio Familiar 

Formación e Desenvolvemento 

Acción Voluntaria 

Proxectos Salientables 
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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 

(desde o diagnóstico ata a idade adulta), nos diferen-

tes contextos de referencia, facilitándolles o mellor           

asesoramento e orientación, os apoios precisos e  

información de recursos e programas de intervención 

especializados. 

Dentro das funcións do Servizo sinalar a información 

e asesoramento xeral sobre distintos recursos sociais 

e axudas, así como nas tramitacións ante a            

administración, a formación a través dos encontros 

de familias, reunións coas asociacións de familias,  

xestión e desenvolvemento de programas de respiro 

familiar. 

Apoio e Formación a Familias. Programas de Lecer e Respiro Familiar 

        Encontro con Familias 
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Apoio e Formación familias 
 

Encontro con Familias 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o ano 2015 continuaron os “Encontros con Familias”, unha iniciativa que xurde en 2013 ante a           

necesidade contar cun espazo onde poder compartir sentimentos e experiencias, e achegar información para 

unha maior comprensión do TEA. Coordinados e dirixidos pola psicóloga de Fundación Menela, Pilar Pardo, 

contaron coa colaboración de diferentes profesionais da entidade.  

Un total de 48 familias do Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral participaron en catro encontros nos 

que se abordaron: 

Teoría da mente. 13 maio; 16 asistentes. Imparte: Pilar Pardo. 

Recursos sociais. 24 xuño; 11 asistentes. Imparte: Pilar Pardo e Mercedes López.  

Problemas de conduta. 6 octubre; 9 asistentes. Imparte: Bibiana Rodríguez e Iria Antuña.  

Os irmáns. 28 xaneiro de 2016; 12 asistentes. Imparte: Pilar Pardo. 

En decembro de 2015, có motivo da xuntaza das 

familias do Centro Castro Navás, tivo lugar a sesión 

formativa “Sexualidade en persoas con TEA”      

impartida por Rosa Álvarez Pérez, psicóloga clínica, 

directora técnica da Federación Autismo Andalucía 

e profesora asociada na Universidade de Sevilla.  

Na mesma participaron 28 pais e nais do centro e 8 

profesionais de Fundación Menela. 

Xuntanza de familias do Centro Castro Navás 

Familias Castro Navás 
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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 diversidade funcional experiencias lúdicas, culturais e sociais adaptadas aos seus gustos, intereses e        

inquedanzas, contribuíndo a súa autonomía persoal e inclusión social.  

Para o desenvolvemento destes programas, a entidade contou có apoio das    

Administracións Públicas e as Asociacións de Familias de Fundación Menela:  



Fundación Menela memoria 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ministerio de Sanidade,            
Política Social e Igualdade 

A través da convocatoria de axuda 

con cargo a asignación tributaria 

do IRPF, a Fundación recibiu 

12.000,00 euros destinados ao   

aloxamento de 78 persoas usuarias 

externas en Castro Navás. 

     Consellería de Política Social 

Neste ano, 100 persoas con TEA, 

70 homes e 30 mulleres, gozaron 

das prazas de Respiro Familiar de 

Fin de Semana no Centro Castro 

Navás, financiadas cun importe de 

30.657,36 euros pola Consellería de 

Política Social.  

                Concello de Vigo 

Fundación Menela xestiona o    

Programa de Respiro Familiar do 

Concello de Vigo cun importe de 

8.000,00 euros, financiado pola 

Concellería de Política de Benestar.  

 

Administracións Públicas 

En 2015, nas instalacións do      

Edificio CAMI e Castro Navás, 18 

persoas con diversidade funcional 

empadroadas na cidade de Vigo, 

disfrutaron de 60 estancias: 

▪ 13 Fundación Menela (Vigo)  

▪ 2 ASPANAEX (Vigo) 

▪ 1 Centro Juan María (Nigrán) 

▪ 1 Fundación Sálvora (Vigo)  

▪ 1 ASPAVI (Vigo) 

Turismo e Termalismo 

No marco do programa de Turismo e Termalismo 2014-2015 ofertado polo IMSERSO e canalizado pola              

Confederación Autismo España, 9 usuarios disfrutaron da estancia no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo entre os 

días 22 e 24 de maio. No mes de setembro, entre os días  11 e 27, un total de 12 usuarios participaron na estancia 

durante dúas fíns de semana no Hotel SPA Bosque Mar en O Grove.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecer Fin de Semana: 

Desde o mes de febreiro realizáronse estancias 

de sábado e fin de semana nas instalacións do 
Edificio CAMI e Castro Navás. En 2015          

organizáronse 4 saídas de sábado e 9 de fins de 
semana, nas que participaron 35 persoas adultas 

con TEA. 

 

Saídas de Semana: 

Realizáronse 4 saídas, participando 22 usuarios 

en diferentes actividades lúdicas e culturais 
(ZOO de Vigo, SPA de Baiona, CINE, cafetería). 

Ocio Xullo e Campamento de Agosto coa colaboración da Asociación de Familias do CEE Menela  

En 2015 participaron 15 alumnos na actividade Ocio Xullo, programa que conta coa financiación da ANPA do 

CEE Menela e que se desenvolve nas instalacións do Centro Menela en horario de mañá durante ese mes.          

Na localidade de O Grove (Camping Os Feitás) e durante 5 días, 12 alumnos do centro disfrutaron das            

actividades lúdicas do Campamento de Agosto.  

Asociación de Familias de Castro Navás 
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Neste periodo realizáronse un total de 21   

accións formativas, o que supón un 78% 

do cumprimento do plan. Asemade    

xurdiron oportunidades de formación 

non previstas na planificación que foron 

aproveitadas para realizar 8 accións mais.  

En 2015, os traballadores da Fundación 

recibiron 890 horas de formación; 17,45 

horas de media por participante. En total, 

a participación dos profesionais foi do 

75% (51 sobre 68 profesionais).  

             Formación e Desenvolvemento  

       Contención mecánica, control e avaliación en situacións de crise 

O Plan de Formación de Fundación Menela responde as necesidades detectadas e priorizadas polos                

responsables dos centros e servizos, atendendo aos retos que se derivan do Plan de Acción 2015, requerimientos 

legais e necesidades emerxentes en materia formativa en relación ao diagnóstico e intervención con persoas con 

TEA. 

Neste exercicio destaca o esforzo adicado as accións que inciden na actualización da práctica clínica para o diag-

nóstico coas entrevistas ADIR e ADOS2, criterios do DMS-V e estratexias de intervención prestando en base ao 

enfoque da terapia ocupacional en integración sensorial, desenvolvemento afectivo e sexual, contención en   

situacións de crise emocional e emprego de Sistema de Comunicación por Intercambio de Imaxes.  
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Formación Recibida                                                                                                                                       Nº Asistentes  

Xestión e Liderado 

▪ Auditorías internas ISO 9001, enfoque e cambios esperados na versión 2015. DNV GL Business Assurance España. 

▪ Aspectos médicos - legais da contención nos centros de atención a persoas con discapacidade intelectual e/ou do 

desenvolvemento. FADEMGA FEAPS GALICIA. 

▪ Programa para o fortalecemento da xestión no tercer sector. Fundación Barrié de la Maza. 

1 

2 

1 

Avaliación, diagnóstico e intervención en persoas con TEA 

▪ XXVII Congreso Internacional de Xerontoloxía “Atención sociosanitaria. Modelos de atención, coordinación e novas 
necesidades” - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría.  

▪ Xornada de actualización en TEA. Amaia Hervás e Carmen Moreno. USM Infanto - Xuvenil. Servizo de Psiquiatría. 

▪ TEA: Unha visión actual. Juan Martos Pérez. Facultade de Psicoloxía da USC. 

▪ Alumnos con TEA. Discapacidade Intelectual. Marlene Honra Castiñeiras. Federación Autismo Galicia. 

▪ PECS, nivel 1. Sonia Villaltella Verdes, Logopeda Formadora PECS. Pyramid Educational Consultants. 

▪ Espazo de psicoanálise con nenos: “Interpretar ao neno” Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, A Coruña. 

▪ III Xornada FOAMPAS sobre inclusión educativa. "Interpretar el término autismo: un acto" FOAMPAS. 

▪ Alumnos con TEA e alto funcionamento. Marlene Honra Castiñeiras. Federación Autismo Galicia. 

▪ TEA e DSM-5. Juan Martos Pérez. Federación Autismo Galicia. 

▪ Actualización na práctica clínica para o diagnóstico do TEA có ADIR e ADOS2. Autismo Castilla y León.  

▪ Estrategias de Intervención Temperá e TEA. Autismo Castilla y León. 

▪ O xogo e a estimulación xeral en nenos con autismo. Anabel Cornago. Capaces Lugo. 

▪ Prevención, detección e intervención en casos de abuso a persoas con discapacidade intelectual. Israel Berenguer. 
Unidade de Atención a Víctimas con Discapacidade Intelectual. Fundación Carmen Pardo - Valcarce. 

▪ Integración Sensorial. Isabell Beaudry. Federación Autismo Galicia. 

▪ Sexualidade e TEA. Rosa Álvarez Pérez. Fundación Menela. 

▪ Presentación novedades en CAILAB. CAI Sistemas Informáticos SL. 

 

1 

4 

2 

13 

1 

2 

1 

5 

7 

1 

1 

1 

3 

 

13 

25 

1 

Seguridade e Saúde Laboral 
▪ Análise e Avaliación de Riscos Ergonómicos: Cargas Posturais. Emir Martínez. ISSGA - FREMAP. 

▪ Contención Mecánica, Avaliación e Control en situacións de crise. Mauro Alonso. Fundación Menela. 

3 

23 
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Xornada de Convivencia ao redor da Rede Menela 
 

O incremento do valor de todo traballador é unha responsabilidade compartida. Neste senso Fundación Menela           

aposta por crear espazos colaborativos de xestión de coñecemento, no que o equipo de traballo atope un lugar 

para aprender e compartir experiencias profesionais. Por este motivo, a entidade decidiu finalizar o ano cunha 

Xornada de Convivencia entre os profesionais da Fundación, que se celebrou o 21 de decembro no Centro      

Castro Navás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na devandita xornada o equipo técnico de dirección, acompañado por diferentes profesionais, achegou o      

traballo que, no día a día, se desenvolve na rede de centros e servizos para o autismo e a dependencia de          

Fundación Menela. Asemade, foi unha oportunidade para coñecer a orixe da entidade, compartir as                       

inquedanzas e experiencias que aporta o traballo con persoas con TEA nas diferentes etapas do ciclo vital e   

poñer en valor a laboura desenvolta ao longo destes anos pola Fundación Menela.  

      Xornada Anual de Convivencia, 2015 
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Formación Impartida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015 Fundación Menela formou e asesorou         

a profesionais relacionados coa atención e             

intervención con persoas con TEA, pertencentes 

a outras entidades, recursos e centros educativos 

e universitarios cós que se mantén una relación 

de estreita colaboración.  

 

Neste periodo cabe destacar: 

 

Xornada: Miradas diversas na infancia                                                                                                                                        

Data: 12 de xaneiro de 2015                                                 

Organiza: IES Chapela                                                

Impartido: 2 profesionais de Fundación Menela 

Comunicación Alternativa (SAACS, PECS)                                                    

Data: 26 de febreiro de 2015                                                 

Organiza: CEFORE                                                                  

Impartido: 2 profesionais de Fundación Menela  

O Trastorno do Espectro do Autismo                                          

Data: 6 de maio de 2015                                                

Organiza: Colexio Aloya de Vigo                                                        

Impartido: 2 profesionais de Fundación Menela 

Master en Atención Temperá                                                                                             

Data: 19 e 20 de xuño de 2015                                               

Organiza: Universidade Santiago Compostela                                                                                        

Impartido: 7 profesionais de Fundación Menela  

Máster Necesidades Específicas de Apoio Educativo                                                                            
Data: 6 e 12 de novembro e 10 de decembro de 2015                                               

Organiza: Universidade de Vigo                                               

Impartido: 2 profesionais de Fundación Menela  

IV Congreso Internacional                                                                  
Atención Temperá e Educación Familiar                                                                                

Data: 11 de setembro de 2015                                                                    

Organiza: Universidade de Santiago de Compostela                                                                             

Impartido: 4 profesionais de Fundación Menela 

As persoas adultas con TEA no ámbito sanitario                                       

Data: 20 de novembro de 2015                                                                    

Organiza: Centro de Saúde Val Miñor, Nigrán                                                

Impartido: 2 profesionais de Fundación Menela 

 

   Ciatef, 2015 
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Formación en Réxime de Prácticas 

Xerar e compartir coñecemento é un elemento prioritario para a Fundación motivo polo que, ao longo do 2015, 

acolleu nos centros a estudantes en prácticas en virtude aos convenios establecidos con diferentes entidades.  

Centro de Educación Especial Menela 
▪ CEIP San José de la Guía (Módulo superior de integración social) 1 persoa do 15.09.2014 ata o 27.03.2015.  

▪ Colexio Aloya (Módulo superior de integración social) 1 persoa do 15.09.2014 ata o 27.03.2015.  

▪ V Máster en Necesidades Educativas Especificas de Apoio Educativo 1 persoa do 13.04.2015 ata o 08.05.2015  

▪ IES Chapela  
  Módulo de atención a persoas en situación de dependencia.1 persoa do 19.03.2015 ata o 12.06.2015.  

  Módulo de educación infantil. 1 persoa do 09.04.2015 ata o 19.06.2015.  

▪ Practicum de Psicoloxía da USC. 1 persoa do 13.04.2015 ata o 29.05.2015.  

▪ II Máster Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías   
1 persoa desde o 13.05.2015 ata o 05.06.2015.   

Centro de Día e Residencial Castro Navás 

▪ Plan de Práctica Laboral 2014. 1 Grao Ciencias da Actividade Física e do Deporte do 1.10.2014 ata 30.09.2015                                                

▪ CEIP San José de la Guía.  FCT Ciclo Formativo de Grao Superior de Integración Social.  

1 persoa do 15.09.2014 ata o 15.03.2015  e 1 persoa do 15.09.2015 ata o 04.03.2016  

▪ CPR Cemar International School. 1 Técnico Superior de Animación de Actividades Físicas e Deportivas.          

do 30.03.2015 ao 16.06.2015  

▪ Proxecto Aquelando 3. Atención sociosanitaria a persoas dependentes en IISS. 2  persoas durante 4 meses.  

▪ Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en IISS 2 persoas do 24.11.2015 ao 9.12.2015.  

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.  
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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 na Rede Menela, realizando actividades de apoio 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 2 alumnos de        
bacharelato na hora extraescolar. 

▪ Centro de Día e Residencial Castro Navás 

Seis persoas participaron como          
voluntarias nas actividades do centro 

Castro Navás ao longo do 2015. 
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                             Proxectos Salientables 
 

Boas prácticas en atención sanitaria e no coidado da saúde  
Fundación Menela desenvolveu en 2015 un conxunto de programas atendendo ao compromiso de contribuír a 

que as persoas con TEA poidan beneficiarse dunha atención sociosanitaria de calidade que teña en conta as súas 

características e o desafío que o contexto sanitario supón para eles.  

 

 

Accesibilidade cognitiva e sensibilización ao ámbito da saúde para persoas con TEA  

Implantáronse prácticas para mellorar a accesibilidade cognitiva en espazos sanitarios permitindo as persoas 

TEA acceder á información e procesala para utilizala na súa adaptación a este medio, e traballouse a adquisición 

de habilidades funcionais para unha atención médica de calidade.  

53 persoas adultas con TEA, 11 mulleres e 42 homes, do Centro Castro Navás, foron os  bene ficiarios directos do 

programa subvencionado pola Consellería de Sanidade cun importe de 8.304,70 euros.  

 

 

 

 

Accesibilidade cognitiva, Centro de Saúde Val Miñor   

Colocáronse 35 pictogramas nos servizos de pediatría, dentista, 

enfermería, consultas médicas, radioloxía, extraccións, urxencias, 

salas de espera e servizos xerais.  

Atención e coidado da saúde 

O programa de desensibilización xeneralizouse ao contexto de     

servizos sanitarios, valéndonos das urxencias, consultas médicas 

en centros de saúde, hospitais de referencia e na Unidade de 

Pacientes Especiais da Facultade de Odontoloxía da USC.  



Fundación Menela memoria 2015  

 

 

Sensibilización e formación aos profesionais sanitarios , 

para unha atención diferenciada e especializada das         

persoas adultas con TEA.  

16 sanitarios de Atención Primaria do Centro de Saúde 

Val Miñor participaron nunha sesión na que se abordaron 

problemas de saúde máis frecuentes, dificultades para 

acceder aos servizos sanitarios e estratexias para mellorar 

a calidade na atención. 

Fisioterapia e Integración Sensorial en persoas adultas con TEA  

Financiado pola Deputación de Pontevedra cun importe de 5.063,00 euros, é un programa de carácter socio -

sanitario que, durante un período de 6 meses, impulsou o tratamento fisioterapéutico e a intervención nas       

dificultades de integración sensorial que presentan 53 persoas, 11 mulleres e 42 homes do Centro Castro Navás.  

Intervir sobre as alteracións físicas e motoras, sensoriais e    

perceptivas mais frecuentes en persoas adultas con autismo, e a 

abordaxe das dificultades de comunicación, relacionais e         

emocionais asociadas aos TEA, foi o obxectivo que guiou o 

traballo realizado pola fisioterapeuta, psicomotricista e as pro-

fesionais referentes, contribuíndo a unha maior calidade de 

vida. 

Plan de Práctica Laboral 2014. Deputación de Pontevedra                                                              

Ao longo do 2015 deuse continuidade ao programa de actividades físicas dirixido as 55 persoas adultas con 

TEA do Centro Castro Navás, sendo responsable do mesmo Marta Cochón, Grado en Ciencias da Actividade 

Física e do Deporte. 
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Educación de adultos con autismo  

Programas de intervención orientados a calidade de vida e ao benestar 

O programa de educación dirixido a adultos con autismo, promovido polo Centro Español do Autismo e     

financiado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, desenvolveuse en Fundación Menela e na           

Asociación Nuevo Horizonte (Las Rozas, Madrid) no primeiro semestre do ano, dando continuidade ao 

“Proxecto Educativo Promoción do desenvolvemento integral de persoas adultas con autismo, a través dun 

programa de educación permanente” executado en 2014. 

Orientado a estimulación cognitiva e executiva na 

vida diaria para a mellora da calidade de vida e    

benestar persoal, as actividades deron continuidade 

ás realizadas no periodo anterior, poñendo especial 

énfase na rehabilitación de funcións executivas     

vinculadas á vida diaria, estimulación cognitiva coa 

activación e enriquecemento da atención e memoria, 

mellora da competencia social e emocional a través 

de programas e-learning de historias sociais e       

estimulación socio-emocional, e fomento do emprego 

con apoio a través dun programa de realidade virtual  

Educación Permanente para persoas adultas con TEA 
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O Programa implantouse no Centro Castro Navás como un recurso complementario as actividades diarias,         

creando un espazo e dotando ao centro de persoal de apoio para aplícalo de forma individual.  

18 persoas adultas con TEA, 4 mulleres e 14 homes, foron os beneficiarios directos do mesmo. 

Accións: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O director do proxecto e asesor de Nuevo Horizonte, Domingo García Villamisar, o director xeral de Fundación 

Menela, Cipriano L. Jiménez e o director xerente, Jose Manuel Varela, celebraron unha reunión ao finalizar o 

programa para valorar a experiencia na aplicación dos programas en Nuevo Horizonte e Castro Navás.  

 

1.- Planificación e organización 

7 e 8 de abril de 2015 

Centro Castro Navás  

Contamos co apoio e colaboración de Marina Jodrá Chuan, 

psicóloga da Asociación Nuevo Horizonte, para transmitir 

a filosofía do proxecto e formar ao equipo de profesionais 

de Fundación Menela encargados de aplicar as probas.  

2.- Execución  

Aplicación dos programas de intervención 

Do  20 de abril ao 20 de maio de 2015 

Centro Castro Navás  

3.- Avaliación final. Estratexias de mellora 

6 de xullo de 2015 

Sede Fundación Menela                                                                                                                                                  
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Fundación Menela recibiu o apoio de Bankia no marco do programa Red Solidaria 2015, por un importe de 

10.000 euros, para desenvolver “Aportando Valor”, un proxecto de formación en habilidades sociolaborais    

dirixido a 8 persoas adultas con TEA, 5 homes e 3 mulleres de idades comprendidas entre 18 e 44 anos, con  

competencias para adaptarse ao posto de traballo de auxiliar de cociña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A colaboración da empresa Alprinsa-Ausolán, responsable do cátering do Centro Castro Navás, fixo posible a  

inclusión nun medio ordinario de traballo, incidindo na aprendizaxe de habilidades sociolaborais e procesos de 

traballo centrados en tarefas de auxiliar de cociña, seguridade e manipulación de alimentos; aspectos que        

promoven o desenvolvemento profesional, e inciden postivamente na autonomía e independencia persoal.  

Esta iniciativa implica un compromiso social compartido, có que logramos produtivas todas as potencialidades, 

motivación, fiabilidade, resistencia e tenacidade das persoas con TEA.  

                                                  Aportando Valor,  

Formación na empresa ordinaria de persoas con TEA 



Unha organización aberta e sostible 



SENSIBILIZACIÓN SOCIAL  
E VISIBILIDADE 

Contidos 

Día Internacional da Síndrome de Asperger 

Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo  
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18 febreiro, Día Internacional da Síndrome de Asperger 

Con motivo da conmemoración do 18 de febreiro, Día Internacional da Síndorme de Asperger, Fundación     

Menela asistiu a proxección do documental “Planeta Asperger: Teño un desexo”. Dirixido por Ricardo de       

Gracia e María Barroso, narra as experiencias de catro persoas coa Síndrome de Asperger coa intención de       

explicar cales son as vivencias e as sensacións de vivir esta condición, un trastorno do desenvolvemento severo 

localizado no espectro autista e que afecta a un 2,5% da poboación mundial, tamén coñecido como síndrome do 

planeta equivocado.  

"Eles sempre souberon que eran diferentes. Non entendían as      

normas deste "planeta normal". Agora, saben que teñen Síndrome 

de Asperger e que a forza que tiraba deles cara a dentro é autismo. 

Eles tratan de explicalo. Se nós entendémolo, a súa vida será máis 

fácil. 
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2 abril, Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo 

          Autismo. Stop Discriminación 

Con motivo da celebración do 2 de abril, Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo (DMCA, 2015) que 

nesta edición acompañounos baixo o lema “Autismo. Stop discriminación” facendo espacial fincapé na                  

Sensibilización e Prevalencia, Fundación Menela organizou un acto conmemorativo no Auditorio Municipal 

do Concello de Vigo, onde os nenos e adultos de Menela convertéronse nos verdadeiros protagonistas e có que 

achegamos á sociedade a realidade das persoas con TEA.  

Diálogos e o Lazo dos Desexos 

Escoitamos as voces de Iago e Andrés nunha escenificación ligada á improvisación, e creouse un gran lazo    

tinguido de mensaxes; dous momentos especiais nos que compartiron con todos nós os seus desexos, intereses, 

sentimentos, inquedanzas e experiencias. 
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Manifesto Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo 

Representantes políticos, familias e persoas con TEA participaron na lectura do  manifesto do DMCA                  

elaborado polo movemento asociativo do autismo en Europa.  

O alcalde, Abel Caballero, encabezou a 

representación institucional, xunto á   

tenente de alcalde, Carmela Silva; a     

delegada da Xunta en Vigo, María José 

Bravo Bosch, e a deputada provincial 

Marta Iglesias, ademáis de edís da       

Corporación viguesa.   

Na lectura participaron o presidente da 

Asociación de Familias de Castro Navás, 

Eloy Alonso, e os rapaces deste centro, 

Adrián Márquez e Luis E. González 
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Actuación Orquestra Castro Navás 

 

O acto estivo amenizado coa actuación 

da Orquestra Castro Navás da que     

forman parte voluntarios, profesionais e 

persoas con autismo do centro que leva o 

mesmo nome, finalizando cunha gran 

foto de familia en recordo deste día. 

De forma complementaria a estas                    

actividades, levamos camisetas azuis có 
lazo do autismo, colocáronse globos 
azuis en cada un dos centros da        

Fundación e fíxose entrega dos “Lazos 
polo Autismo” elaborados polos       

rapaces do Centro de Educación Especial 

Menela e do Centro Castro Navás, nos 

seus obradoiros en colaboración cós    

profesores e monitores. 

Autocares Lar e Vitrasa colaboran neste 

día acercándonos nos seus autobuses ao 

lugar do acto conmemorativo. 
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Campaña 'Autismo. Stop Discriminación' 

Confederación Autismo España 

O DMCA serviu de marco para a presentación da 

campaña “Autismo. Stop discriminación”.                      

Coordinada pola CAE contribuiu a axudar á     

sociedade a tomar conciencia sobre os TEA,      

promover a inclusión social e evitar calquera ma-

nifestación de discriminación.  Fundación Menela 

apoiou nestes días a difusión da iniciativa        

etiquetando nas redes sociais imaxes, publicacións 

e mensaxes  có hashtag #diamundialautismo e 

#unselfiepoloautismo. 

Light it Up Blue 

O Concello de Vigo e Fundación Menela           

sumáronse á acción internacional Light it Up Blue 
que, promovida por Autism Speaks, consiste en 

iluminar de azul edificios e monumentos           

emblemáticos, tinguindo de azul da noite do 1 ao 

2 de abril as fontes da rúa Aragón, o Edificio   

CAMI de Fundación Menela, situado no casco       

histórico da cidade de Vigo. Neste ano contamos 

coa colaboración de Philippot & Saavedra,        

inmobiliaria que iluminou de azul o seu edificio 

situado na rúa García Barbón. 





 

Unha organización aberta e sostible 



COMUNICACIÓN  
E DIFUSIÓN 

Contidos 

Nova Páxina Web de Fundación Menela 

Actividade en Redes Sociais 

Relación de impactos en medios de comunicación 
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Nova Páxina Web de Fundación Menela 

Fundación Menela renovou en 2015 a súa páxina web disponible no site www.menela.org.               

Cun deseño mais accesible, dinámico, atractivo e actual, constitúe un punto de referencia para dar a coñecer a 

Fundación Menela e a súa Rede de Centros e Servizos para o Autismo e a Dependencia, ao mesmo tempo que 

constitúe unha ferramenta para compartir cós diferentes grupos de interese a súa actividade e programas, e 

incrementar a transferencia de coñecemento sobre o Trastorno do Espectro do Autismo.  

http://www.menela.org
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Actividade en Redes Sociais 

Fundación Menela utiliza as redes sociais como unha ferramenta para compartir e dar a coñecer a actividade 

dos seus centros e servizos constituíndo un elemento clave para a concienciación e sensibilización social. No que 

respecta á visibilidade do perfil na rede para outros usuarios, Fundación Menela pechou o ano 2015 con 1473 

fans, o que supón un incremento do 42,32% en relación ao número de seguidores (1035 en decembro de 2014).  

Neste periodo Fundación Menela publicou 50 posts sendo “Fundación Menela incopora 35 pictogramas á      

sinaléctica do Centro de Saúde Val Miñor, facendo deste un espazo mais accesible para persoas con TEA”(3595), 

seguido de “O Centro de Saúde de A Xunqueira, mais accesible para persoas con autismo”(3802) e a “Xornada 

anual de convivencia ao redor da Rede Menela”(2827) , os que obtiveron un maior alcance.  

Pola súa orixe o 71% dos seguidores son galegos, o 88% pertencen ao Estado Español  e o 3% son seguidores do 

resto do mundo. 

Na actualidade o 82% dos seguidores son mulleres e un 16% homes. A mayoría sitúanse nunha franxa de idade 

de 25 a 34 anos, un 37% do total da comunidade, seguido do 26% entre os 35 e 44 anos de idade.  
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Data Medio Tema 

4.04.2015 Faro de Vigo As persoas con autismo traballan ben; hai que deixarlles demostralo.  C. Jiménez              

9.04.2015 Faro de Vigo Autismo. Stop discriminación 

9.04.2015 Xornal Vigo O Auditorio Municipal acolleu unha xornada lúdica de concienciación sobre TEA 

10.04.2015 Atlántico Menela abre este ano un centro para autistas con dependencia 

10.04.2015 Faro de Vigo Fundación Menela abandera a loita contra a discriminación  

10.04.2015 Viartv Fundación Menela vístese de azul para celebrar o Día Mundial do Autismo  

10.04.2015 Cousas DE Día  Mundial do Autismo 2015 “Autismo. Stop Discriminación” 

10.06.2015 Faro de Vigo O Concello aporta 8.000 euros ao programa de respiro de Menela  

23.06.2015 ONDACERO Vigo na Onda, entrevista con Raquél Sánchez.                                                               
Proxecto de Colaboración entre Frutas Nieves e Fundación Menela 

30.09.2015 Faro de Vigo O concello cede o uso de instalacións a asociacións con fíns sociais  

20.10.2015 Cousas DE Usuarios do Centro Castro Navás gozaron dunha xornada de terapia de cans  

20.10.2015 telemariñas Usuarios de Fundación Menela en Nigrán gozan dunha terapia canina  

31.10.2015 Faro de Vigo O centro de saúde de A Xunqueira, mais accesible para persoas con autismo 

31.10.2015 Valmiñortv Accesibilidade cognitiva en espazos sanitarios 

Outubro Cousas DE Fundación Menela: 25 anos de traxectoria no tratamento do TEA 

Decembro Menela Bankia, no marco do programa Rede Solidaria 2015, apoia con 10.000 euros o 
proxecto “Aportando Valor” de Fundación Menela 

Relación de impactos en medios de Fundación Menela 



Fundación Menela memoria 2015  

 

Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo 
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Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo 



Fundación Menela memoria 2015  

 

Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo 
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Accesibilidade cognitiva en espazos sanitarios 
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Fundación Menela, 25 anos de traxectoria no tratamento do TEA 
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Traballo e Emprego  
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Outras actividades de Fundación Menela 





Unha organización aberta e sos ble 



I 

N 

D 

I 

C 

E 

X 

E 

R 

A 

L 

INDICADORES  
DE 

DESEMPEÑO 

Contidos 

Resultado Económicos 

Desempeño Profesional 





Fundación Menela memoria 2015  

 

101  

O exercicio contable de 2015 caracterízase por un forte incremento do gasto de persoal, que se mantivera moi 

contido nos anteriores catro anos. Deste xeito recupérase un nivel de gasto desta partida que poderíamos    

considerar como “normal” se o comparamos có resto do sector. Este aumento viuse compensado polo aforro 

no resto dos conceptos que compoñen a partida de gastos (especialmente significativa en termos porcentuais 

no caso de Gastos Financeiros) de tal xeito que o equilibrio entre os gastos previstos e os que se produciron ao 

remate do exercicio foi, practicamente, absoluto. Tal como se observa na táboa da seguinte páxina, o grado de 

execución das partidas de gasto orzamentadas foi do 100,59%, que representa un nivel moi satisfactorio de 

xestión e control económico 

 

Paralelamente, no ano 2015 prodúcese un aumento dos ingresos reais sobre os previstos de mais de 45.000  

euros, que deberían imputarse mais a un exercicio de prudencia á hora de facer as previsións que a un erro nas 

mesmas. Este desvío positivo no capítulo de ingresos é a causa de que o resultado económico do ano 2015 sexa 

positivo, continuando así coa tendencia que se ven observando nos últimos anos.  

Liquidación do Orzamento 

Resultados Económicos 
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 Resultado Orzamento Variación % 

Gastos de persoal 1.537.034,11 1.473.423,48 63.610,63 104,32 

Servizos 216.631,69 243.764,95 -27.133,26 88,87 

Outros Gastos Correntes 403.320,23 409.323,04 -6.002,81 98,53, 

Gastos Financeiros 11.109,95 16.000,00 -4.890,05 69,44 

Amortizacións e Provisións 235.668,68 247.216,19 -11.547,51 95,33 

TOTAL GASTOS 2.403.764,66 2.389.727,66 14.037,00 100,59 
     
Cotas Usuarios 456.841,51 414.380,96 42.460,55 110,25

102,10, 
Consellería de Política Social 1.072.889,68 1.050.803,20 22.086,48 102,10 

Consellería de Educación 583.385,40 597.473,46 -14.088,06 97,64 

Consellería de Traballo - Emprego 54.001,90 43.859,33 10.142,57 123,13 

Outras Administracións  34.345,66 22.000,00 12.345,66 156,12 

Outros Ingresos 19.292,87 37.500,00 -18.207,13 51,45 

Subvencións traspasadas a resultado 223.596,90 232.795,17 -9.198,27 96,05 

TOTAL INGRESOS 2.444.353,92 2.398.812,12 45.541,80 101,90 

     

 Liquidación do Orzamento 
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O balance de situación da Fundación Menela no exercicio 2015 é un reflexo do comportamento favorable da nosa 

economía. A entidade continua coa tendencia iniciada hai cinco anos e hoxe temos unha fortaleza financeira  

impensable no ano 2010.  Como mostra, dous exemplos: o ratio de liquidez de 2015 duplica practicamente o de 

2010 e os fondos propios multiplican  por 17 os do ano 2011 (en 2010 eran negativos)  

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

376.538 331.770 252.808 163060 22.027 -44.079 

 Evolución  da par da de Fondos Propios 

 Evolución  do ra o de liquidez 

Balance de Situación 
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ACTIVO 2015 2014 
Activo Non Corrente 5.080.672,51 5.314.770,20 
Inmobilizado Intanxible 4.031,01 5.976,92 
Inmobilizado Material 4.993.271,50 5.225.423,28 
Investimento a longo prazo 83.370,00 83.370,00 
Activo Corrente 399.354,57 415.119,44 
Usuarios e outros debedores activ. Propia 212.350,97 132.297,03 
Debedores e outras contas a cobrar 90.576,88 118.033,37 
Inves. Entidades do grupo a curto prazo 3,25 3,25 
Investimentos e periodificacions a curto prazo 13.080,11 11.656,52 

Tesourería e outros activos liquidos 83.343,36 153.129,27 

TOTAL ACTIVO 5.480.027,08 5.729.889,64 

   
PATRIMONIO NETO e PASIVO   

Patrimonio Neto 4.953.924,97 5.132.754,33 
Fondos Propios 376.538,32 331.770,78 
Subvencións, Doazóns e legados  4.577.386,65 4.800.983,55 
Pasivo Non Corrente 64.036,27 73.298,64 
Débedas a longo prazo con entidades crédito 21.965,42 31.227,79 
Outras débedas a longo Prazo 42.070,85 42.070,85 
Pasivo Corrente 462.065,84 523.836,67 
Debedas a curto prazo  324.351,,52 299.063,18 

Acredores comerciales e debedas a pagar 137.714,32 224.773,49 

TOTAL PATRIMONIO NETO e PASIVO 5.480.027,08 5.729.889,64 

 Balance de Situaciuón 
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 Evolución da  Conta de Resultados (2010-2015) 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

40.589 78.962 89.748 80.080 66.508 77.120 

Resultado do Exercicio  

Ingresos e Gastos de Explotación 

Aínda que os ingresos por facturación de servizos se incrementaron nun 3% con respecto ao ano pasado e que 

os gastos de explotación se mantiveron practicamente estables, o resultado do exercicio, aínda que positivo, non 

acada o nivel do ano 2014. Con todo, a entidade sigue amosando unha fortaleza de explotación que permite 

acometer os anos de crise económica con suficiente solvencia para garantir a súa sostibilidade.  

Ingresos de Explotación 
Gastos de Explotación 

Conta de Resultados 
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  2015 2014 
Aportacións Usuarios 1.529.731,19 1.483.806,62 
Subv. Explotacion Imputadas ao resultado 690.508,05 770.440,33 
Outros ingresos da actividade 517,78 7.379,46 
   

TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN 2.220.757,02 2.261.626,41 
   
Gastos de persoal -1.541.517,08 -1.415.840,07 
Outros Gastos de Actividade -522.755,40 -542.413,80 
Aprovisionamentos -83.065,26 -175.675,96 
Axudas Monetarias e Outros -9.972,29 -22.624,30 
   

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.157.310,03 -2.156.554,13 
   
Amortizacións Inmobilizado e Provisións -235.344,68 -247.100,03 
Subvencións Traspasadas e Provisións 223.596,90 235.687,14 
   

EXCEDENTE DA ACTIVIDADE 51.699,21 93.659,39 

Resultado financeiro -11.109,98 -14.697,23 
   

RESULTADO DO EXERCICIO 40.589,26 78.962,16 

 Conta de Explotación 
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Desempeño Profesional 

No exercicio 2015, Fundación Menela contaba con un total de 70 profesionais traballando no conxunto de      

Centros e Servizos que forma a súa rede. Esta cifra supón, aproximadamente, un incremento dun 7,7 % sobre o 

ano anterior. Esta variación prodúcese basicamente polo desenvolvemento das actividades no Edificio CAMI 

(Diagnóstico e, sobre todo, Atención Temperá) que acadou durante 2015 o seu punto álxido. Para comprender 

mellor a estrutura e calidade do emprego na nosa entidade, analizamos a información baixo tres perspectivas:  

a. Estrutura do Cadro de Persoal 

 SERV. CENT EDIF CAMI MENELA C. DIA RESID 
Directores/as 1   1  1   

Responsables de Servizo 1     1  

Técnicos 2  5 1 3  
Profesores/as Ed. Esp.   10    
Monitores    7  

Aux. Técnic. Educa vos  1 4  
Coidadores/as    5 18 

Administra vos/as 2  1    

Persoal de Servizos   1  5  

TOTAL POR CENTRO 6 7 17 21 19 

 

Segundo estes datos, o 80% do cadro de persoal da Fundación Menela estaría formado por persoal de atención 
directa (Técnicos, profesores, monitores e coidadores), o 12,9% serían persoal de administración e servizos   e o 

7,1 restante serían directores e responsables de servizo . 

As mulleres representan o 81,4% do total e os homes o 18,6% restante. Esta proporción mantense na categoría de 

directores e responsables ( 80% mulleres e 20% homes)  
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b. Calidade do emprego 

Dous parámetros fundamentais á hora de analizar a calidade do emprego a partir da modalidade de                

contratación son a TEMPORALIDADE e a XORNADA. Neste senso, a nosa entidade presenta uns resultados que 

demostran o compromiso polo emprego de calidade como estratexia básica á hora de deseñar servizos de calida-

de para as persoas que confían en Fundación Menela.  

 Como resumo, cabe dicir que o 70% do persoal de Fundación Menela está 

vinculado á entidade a través dun contrato indefinido a xornada completa  

Distribución  por Xornada Distribución  por Contrato 
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c. Nivel de Competencia dos Profesionais 

Do mesmo xeito que xa se fixera no ano 2014, ao longo do último trimestre do ano 2015 levouse a cabo na         

Fundación Menela (servizos centrais e Centro Castro Navás) un proceso de avaliación do desempeño                      

consistente nunha enquisa a través de cuestionario sobre o nivel de competencia de cada traballador para o de-

senvolvemento do seu posto de traballo. 

No proceso participaron un total de 39 profesionais, distribuídos nos seguintes grupos: 
  

¤ Responsables e Directores:    4 

¤ Atención Directa:                   29 

¤ Admon. e Servizos:                 6 

 

O proceso prestou especial atención a analizar as competencias transversais chave que son, segundo establece o 

Convenio Colectivo, as seguintes: Responsabilidade, Iniciativa, Comunicación, Traballo en Equipo, Identifica-

ción coa Organización e Orientación ao Cliente e ao Servizo.  

 

As competencias analizadas foron distribuídas do seguinte xeito: Nucleares (aquelas que afectan a todos os tra-

balladores), Técnicas Comúns (que afectan a unha categoria laboral) e Técnicas Específicas (que afectan a un 

posto de traballo). A puntuación obtida por cada traballador compárase con unha puntuación de referencia, que 

varía segundo o seu nivel profesional. De non acadar esa puntuación de referencia, a empresa debe de elaborar 

un Plan de Desenvolvemento Profesional para o traballador a fin de acade no futuro esa puntuación mínima.  

 

No proceso de avaliación do desempeño en Fundación Menela en 2015 distinguíronse tres momentos:  
 

¤ Día 29 de setembro: Reunión Informativa con todos os profesionais  

¤ Do 1 ao 16 de outubro: Proceso de Avaliación de Competencias 

¤ Do 14 ao 30 de decembro: Entrevistas de contraste con cada profesional  
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Resultados da Avaliación 2015 

En relación ás puntuacións obtidas 
no ano 2014, obsérvase no gráfico 
axunto un aumento nos resultados 
obtido por todas as categorías      
profesionais. 

A táboa inferior recolle os            
resultados do proceso, coas             
puntuacións obtidas por cada grupo 
en cada un dos bloques de                 
competencia e a súa relación coa 
puntuación de referencia requirida. 

  
Punt.  
Refer 

Punt. 
Global  nº Nucleares Técn.  

Comúns 
Técn.  

Especif 

Responsables e Directores 2 4 4.04 4.04 4.18 3.91 

Mandos Intermedios 2 4 4.33 4.25 4.44 3.94 

Técnicos 4 4 4.22 4.21 4.46 4.04 

Atención Directa 25 3.5 4.22 4.07 4.35 4.29 

Admon e Servizos 6 3 4.06 4.05 4.18 3.99 

BLOQUES DE COMPETENCIA 





Unha organización aberta e sostible 
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Colaboradores Institucionais 

Convenios subscritos pola Fundación Menela con Administracións Públicas e entidades privadas:  

▪ Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade 

Proxecto de Respiro Familiar  para Familias de Persoas con TEA 2015.  

▪ Xunta de Galicia - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria Concerto educativo do CEE Menela. 

▪ Xunta de Galicia - Consellería de Política Social (Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade  

Contrato de xestión de Servizo Público para Castro Navás. 

Programas de Cooperación 2014-2015.  

Plan Activa 2015 

▪ Deputación de Pontevedra  

Plan de Práctica Laboral 2014 

Proxecto aQuelando 

▪ Concello de Vigo - Area de Benestar Social Programa de Respiro Familiar dirixido a familiares e coidadores.  

▪ Universidade de Santiago de Compostela  

Convenio para a realización do practicum do grao de Psicoloxía.  

Practica académica do Máster de Estudos Avanzados sobre Comunicación, Linguaxe e as súas Patoloxías.  

▪ Universidade de Vigo Practica académica do Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo. 
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▪ 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 superior de educación infantil  

Convenio para á realización de prácticas do módulo módulo de atención a pesoas en situación de dependencia.  

▪ CPR Cemar International School  

Convenio para a realización de prácticas de Técnico Superior de Animación de Actividades Físicas e Deportivas.  

▪ Embarbox (Embalajes Armando S.L.U) Convenio de colaboración dun programa de emprego con apoio. 

▪ Frutas Nieves S.L. Convenio para a comercializacion de produtos do Centro Castro Navás.  

▪ Alprinsa-Ausolán. Convenio para o desenvolvemento do proxecto formativo “Aportando Valor” 

 

 

 

 

 

Outros Colaboradores 
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Provedores 

Durante o 2015 a Fundación Menela mantivo relación relevante cós seguintes provedores de servizos:  

Subministracións 

 Aqualia 

 Repsol  

 Gas Natural Fenosa 

Ecoservicios y Biomateriales S.L. 

Sistemas de Xestión e Calidade 

 CAI Sistemas Informaticos S.L. 

 Det Norske Veritas Business Assurance España S.L. 

 BDO S.L. 

 Galides 

 TASD – Gesterapia 

Servizos para os usuarios 

 Alprinsa S.A. (Ausolan) 

 Empresa Miño S.L 

 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. 

 ThyssenKrup Elevadores S.L. 
 Sistemas de seguridade JL S.L. 

 
 
 








	0.0 Portada
	0.1_Índice.pub
	0.2_presentacion.pub
	1_Fundación_Menela.pub
	2_Outras_Entidades.pub
	3.1_Servizos_SAI.pub
	3.2_Servizos_CEE_Menela.pub
	3.3_Servizos_Castro_Navás.pub
	4_Outros_Servizos.pub
	5_Sensibilización_Visibilidade.pub
	6_Comunicación_Difusión.pub
	7_indic_desempeño.pub
	8_Colaboradores-Financiadores.pub
	9_Contraportada

