
 

Memoria ETL Xaruma 
2019 

 
 

Escola de Tempo Libre Xaruma 

 

 

  



 

Contido 
Entidade ........................................................................................................................................ 3 

Obxectivos ..................................................................................................................................... 6 

Obxectivos xerais ...................................................................................................................... 6 

Obxectivos específicos .............................................................................................................. 6 

Actividades .................................................................................................................................... 8 

Resultados ............................................................................................................................... 24 

Mostra fotográfica. ..................................................................................................................... 26 

Persoas destinatarias .................................................................................................................. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entidade 
Xaruma é unha escola de tempo libre sen ánimo de lucro que nace no ano 1996 

ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, e baixa as normas 

complementarias do Decreto 50/2000, de 20 de xaneiro coa finalidade de aportar 

unha formación social á cidadanía.  

O seu  obxectivo  xeral é o de favorecer a integración na comunidade de persoas 

promovendo unha formación social que constrúa profesionais implicadas, 

participativas e cunha visión global das educación e intervención. Pretende dar 

formación, perfeccionamento e especialización á mocidade e aos educadores/as nas 

actividades e técnicas orientadas á animación sociocultural, á educación ambiental e 

á promoción e emprego axeitado do lecer. 

A OFERTA EDUCATIVA da Escola de Tempo Libre Xaruma acompáñase cunha 

serie de actividades complementarias que se desenvolven conxuntamente e que 

teñen por finalidade a intervención social e a formación integral das persoas, ao 

mesmo tempo que se sensibiliza y conciencia sobre unha educación 

medioambiental integral.  

Dende a súa creación, a Escola impartiu cursos oficiais de formación e 

especialización no tempo libre en Cangas, Gondomar, Vigo, Rianxo e Redondela. 

Nos anos 1997, 1998, 2011, 2012 e 2013 impartiu cursos de monitores/as de Tempo 

Libre organizados pola Concellaría de Xuventude de Vigo, no 2013 no Colexio 

Apóstolo Santiago de Vigo e nos anos seguintes de forma anual na propia entidade. 

Cabe mencionar a participación na Mostra de Asociacións do Concello de Vigo en 

maio do 2001. 

Paralelamente, tamén leva desenvolvendo dende hai dez anos actividades 

campamentís e de animación para asociacións de veciños, o Círculo Recreativo, 

Cultural e Mercantil de Vigo, así como un programa de actividades familiares e 

amigos/as das persoas con trastornos mentais. 



 

 

A entidade tamén conta coa labor das accións de voluntariado no campo da 

inclusión de persoas con trastornos mentais e foi recoñecido publicamente pola 

Federación de Asociacións de Familiares e Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES) ao 

concedernos o Premio colaborador activo en  2007 e o premio de “Toda unha vida 

para mellorar” no ano 2009.  

A Escola de Tempo Libre Xaruma tamén dispón dun numeroso grupo de  

colaboradores, todos profesionais do tempo libre e especialistas nas súas materias, 



 

que contan cunha dilatada e probada experiencia na elaboración e execución de 

programas de intervención no tempo libre, participando en actividades 

desenvolvidas tanto por entidades públicas (Xunta de Galicia, Deputación de 

Pontevedra, Concello de Cotobade, Concello do Grove, Concello de Marín...) como 

privadas (Colexio Rías Altas, Colexio Lar, Cáritas, CEIP García Barbón, 

CPIPossumus...) 

Datos da entidade 

Nome da Entidade: Escola de Tempo Libre Xaruma 

CIF: G-36817385 

Rexistro e data de 

inscrición: 

Nº G-21 da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade 

(Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade) da Xunta 

de Galicia. 13 setembro 1996. 

Nº 521-97 no rexistro de asociacións do Concello de Vigo. 

Epígrafe 4.1. Entidade de formación social 

Nº ASC-074 como entidade de Voluntariado -Secretaría 

Xeral do Benestar da Xunta de Galicia. 

Dirección: Sanjurjo Badía 79, Centro Gárate, aula 9. Vigo. 

Ámbito autonómico 

Teléfonos: 698175266 

Correo electrónico: escola@xaruma.org 

Páxina web http://xaruma.org/escola-de-tempo-libre/ 

 

 

 

 



 

Obxectivos 
Obxectivos xerais 

1. Fomentar un coñecemento e potenciación do Camiño de Santiago Portugués 

pola Costa a partir de actividades de dinamización sociocultural e medioambiental.  

2. Sensibilizar e educar nunha maior conciencia medioambiental que fomente 

hábitos saudables de consumo e de convivencia.  

3. Potenciar a integración de todas as persoas na comunidade a través da 

formación, especialización e de actividades de ocio saudable. 

4. Favorecer  unha educación profesional  nos campos da educación, das ciencias sociais 

e do medioambiente 

Obxectivos específicos 
Área de participación e cultura 

O.E.4.1 Fomentar a participación dos distintos colectivos da sociedade na 

realización de actividades xacobeas, favorecendo a accesibilidade.  

O.E.4.2 Achegar a cultura galega a peregrinas e peregrinos, potenciando a 

participación da sociedade local na procura do intercambio intercultural.  

Área medioambiente e patrimonio: 

O.E.2.3 Fomentar o traballo colaborativo para conseguir unha mellor convivencia 

na sociedade. 

O.E.2.4  Promover a educación ambiental en todos os ámbitos da nosa 

sociedade para acadar melloras nos comportamentos das persoas no medio natural 

e co noso planeta. 

O.E.2.5 Potenciar o coñecemento da nosa riqueza patrimonial material e 

inmaterial a través do desenvolvemento de actividades  vencelladas á celebración 

do Xacobeo 2021. 

Área de inclusión: 

O.E.3.1. Realizar actividades de educación ambiental accesibles para persoas con 

discapacidade. 



 

O.E.3.2. Sensibilizar a partir de actividades abertas da importancia dunha 

inclusión real.  

Área de formación 

O.E.4.1. Saber detectar as necesidade de intervención na animación social dun 

grupo de persoas. 

O.E.4.2. Fomentar o coñecemento da biodiversidade e o respecto polo 

medioambiente como recurso na animación social. 

O.E.4.3. Facilitar unha nova perspectiva do concepto de saúde, concienciando 

sobre hábitos saudables e coidado do entorno. 

O.E.4.4. Proporcionar recursos para favorecer o movemento asociativo a 

voluntarios/as e a xuventude 

O.E.4.5.  Favorecer que o noso alumnado siga unha formación atendendo ao 

sistema de cualificación profesional  nacional e europeo. 

O.E.4.6. Traballar os recursos e potenciais de cada persoa, dun xeito lúdico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividades 
No proxecto Coñece o Xacobeo levamos a cabo as seguintes actividades co fío 

condutor do Camiño de Santiago, en concreto, o portugués pola costa. Cremos 

importante pór en valor esta ruta xacobea en especial porque actualmente é unha 

gran descoñecida e permite pasar por lugares emblemáticos da nosa comunidade, 

tomando contacto co Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de 

Galicia e atravesando territorios a súa área de influencia.  

Actividades de concienciación medioambiental: 

 Actividade de limpeza da praia ao mesmo tempo que se desfrutaba dela. 

Dábamos a entender así a necesidade de non ter que realizar tarefas 

específicas para ter unha conciencia ambiental, que simplemente con 

pequenos xestos na nosa vida diaria podemos conseguir que o planeta 

respire mellor.  

Etapas do Camiño de Santiago Portugués pola costa 

Fixemos o Camiño de Santiago pola Costa. O que ían ser unhas cuantas etapas 

rematou sendo o camiño enteiro. Cada etapa, ía aportando algo novo ao grupo e, 

finalmente, o camiño converteuse nunha actividade chea de emoción e 

aprendizaxes. O camiño realizouse por etapas, para facilitar o acceso a persoas que 

non poden participar durante 5 ou 6 días.  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Visitas ao noso patrimonio natural e cultural: 

 Visita O Parque Nacional das Illas Atlánticas: visitouse o arquipélago de Cíes, 

declarado zona ZEPA (zona de especial protección das aves) para coñecer o 

patrimonio natural e cultural que teñen estas illas, que forman parte do 

único Parque Nacional da nosa Comunidade Autónoma. Visitouse o 7 de maio 

de 2019. 

 Ruta marítima Arousa: Visitaremos a illa da Toxa, faremos un paseo en barco 

pola ría de Arousa, dende onde coñeceremos o Complexo intermareal Umia- 

O grove; e A Lanzada, Punta Carreirón e Lagoa Bodeira, ámbolos dous 

Declarados zonas Ramsar e este último declarado tamén Zona ZEPA (zona 

de especial protección das aves). Continuaremos visitando o Museo da Salga 

no Grove, e pasearemos pola zona e xacemento da Lanzada. Esta actividade 

estaba programada para outubro, pero por cuestións de organización 

quedou aprazada para o mes de decembro.  

 Visita a Santiago. Fixemos cadrar esta visita co día que as persoas que facían 

o camiño chegaban a Santiago. Desta forma, unha parte do grupo disfrutou 

da cidade e outra, do camiño.  

Actividades da área dixital 

 Estamos unidas á Comunidade do Camiño a través das redes sociais 

(facebook, twitter, instagram, youtube) 

 Xaco e Cami teñen un espazo na nosa web, do mesmo xeito que as incluímos 

no resto de cartaces.  



 

 

 Información do Camiño na nosa web.  



 

 

Intercambio cultural 

Realizamos diversas accións que fomenten o equilibrio de xénero e a igualdade:  

 Levouse a cabo a actividade ECONCINE, onde, nunha das sesións, abordouse 

o camiño de Santiago dende a diversidade, abrindo un posterior debate.   



 

 

 Realizamos unha xornada aberta detrás do albergue de peregrinos de 

Redondela. Aquí contamos con espectáculo de maxio, música e elaboración 

dun mural colectivo. Contamos coa participación activa de peregrinos de 

diferentes partes do mundo.  



 

 



 

 

 Creamos un mural Xacobeo detrás do albergue, que agora aleda un dos 

corredoiros do centro. Nel, Cacho, a mascota de Xaruma, está realizando o 

camiño de Santiago. Este mural foi levado a cabo por unha artista viguesa.  



 

En canto ás actividades formativas desenvolvidas, destacamos dúas: 

Curso de Monitor/a de Actividades de Tempo Libre, do 5 de outubro ao 22 de 

decembro de 2019.  

 

 

 

 



 

Mostra fotográfica: 

  

  

  

  



 

  

  

  

  



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obradoiro de destilación de plantas aromáticas: elaboración de hidrolatos 

 

Contidos: 

 Coñecer as plantas aromáticas e medicinais máis comúns para elaborar 

hidrolatos. 

 Explicaremos que son os aceites esenciais e os hidrolatos, diferenzas entre 

eles. 

 Aprenderemos a destilar en alambique de cobre. 

 Usos dos hidrolatos. 

 

 

 

 

 



 

Resultados 

A palabra que mellor define a este proxecto é “re-encontro”. Coñecernos, 

atoparnos, superarnos e conectar. Conectar co medio, coa xente e, sen que este 

fora o obxectivo marcado, con nós mesmas. Porque o camiño ten esa maxia que tan 

só entendes se o fas. E esa maxia consegue aínda o que non te propós.   

Ultreia! converteuse na palabra do camiño. Esta, recollida no Códice Calixtino, 

quere dicir “Alá vamos” e “Bo Camiño”, entendendo este último non só como 

sendero, se non tamén como camiño persoal.  

Analizados os indicadores marcados inicialmente, o resultado é o que segue.  

Área de participación e cultura 

R.E.4.1 Participan un mínimo de tres colectivos diferentes.   Contamos coa 

participación de catro colectivos da sociedade.  

R.E.4.2 A proporción de participantes locais-peregrinos/as oscilará entre o 40%-

60% ou o 60%-40%  Referido á xornada de encontro en Redondela, os peregrinos 

supuñan o 60% mentres que nós éramos o 40%.  

Área medioambiente e patrimonio: 

R.E.2.3  O 95% dos participantes entenden o traballo colaborativo no ámbito do 

medioambiente  100%. Sen unión non hai camiño.  

R.E.2.4. O 80% melloraron os seus comportamentos en relación co medio natural da 

súa contorna O 100% das persoas que participaron na limpeza de praias 

melloraron  a súa acción no medioambiente.  

R.E.2.5.1. O 90% das persoas participantes nas actividades propostas manifestaron a 

súa satisfacción coas actividades realizadas O 100%. 

R.E.2.5.2. O 80% das persoas participantes amosan un aumentos nos seus 

coñecementos sobre o patrimonio galego O 90 %.  

 Área de inclusión: 

R.E.3.1.1 Impártense 16 actividades de educación ambiental para persoas con 

discapacidade Impartíronse 15 actividades relacionadas coa educación ambiental.  



 

R.E.3.1.2 38 persoas con discapacidade benefícianse das actividades de educación 

ambiental Beneficiáronse 41 persoas.  

R.E.3.2 As persoas participantes dan un trato igualitario ás persoas con 

discapacidade Si, absolutamente.  

Área de formación 

O.E.4.1. 12 persoas beneficiáronse da formación de monitor/a de actividades de 

tempo libre 

O.E.4.2. 24 persoas coñeceron o potencial recurso da natureza como recursos na 

animación social.  

O.E.4.3. Todas as formacións realizadas puxeron en valor o coidado da saúde.  

O.E.4.4. Levouse a cabo un módulo específico de asociacionismo dentro do 

curso de monitor/a de actividades de tempo libre.  

O.E.4.6. As persoas formadas aprenderon a sacar a súa mellor versión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mostra fotográfica. 

  

  

  



 

  

  

  

  



 

  

  

  

  



 

  

  

  

  



 

  

  

  

 

 

  
  

 

 

 

 



 

 

 

 

http://xaruma.org/transparencia-etl/ 

 

http://xaruma.org/transparencia-etl/


 

 

 



 

 

 



 

 

https://www.facebook.com/etlxaruma 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/etlxaruma


 

Persoas destinatarias 
Colectivo Estimación nº persoas 

Persoas formadas 24 

Persoas desfavorecidas 41 

Peregrinos/as 60 

Poboación local 60 

TOTAL 185 

 

 


