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1 XARUMA 

 

Xaruma é unha entidade sen ánimo de lucro que se constitúe o 13 de xuño de 

2010, como unha entidade aberta á sociedade e aos medios educativos do tempo 

libre e da animación socio cultural. Constitúese ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, 

de 22 de marzo, e normas complementarias, con capacidade xurídica e plena 

capacidade de obrar.  

Segundo rexen os seus estatutos, a entidade pretende ofertar un servizo de 

capacitación e orientación aos/ás que traballan ou queren facelo na educación e no 

eido da animación socio cultural. Pretende ser un servizo a disposición das 

entidades públicas e privadas de diversa índole.  

Horario habitual: de martes a sábado de 9:00h a 14:00h e de 16:00h a 20:00h  

Correo electrónico: xarumaorg@gmail.com 

Dirección contacto: Apartado de Correos 3232, (36205 Vigo)  

Teléfonos: 986 127 949 / 698 142 158 

Páxina web: xaruma.org 
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2 INTRODUCIÓN 

Xaruma, ao longo do ano 2020, e pese á especial situación vivida este ano, 

seguiu desenvolvendo o seu labor en torno a cinco áreas de intervención.  

 

Pero, como o pasado ano, ampliando a nosa oferta de servizos en cada unha 

das áreas, levando a cabo novas actividades para un perfil diverso da poboación, 

seguindo a liña do que marcan os nosos estatutos.  

Pretendeuse capacitar ás persoas con trastornos mentais dunha formación e 

unhas habilidades que proporcionaran unha mellora da calidade de vida tanto aos 
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beneficiarios directos como aos indirectos, encamiñando as actividades formativas 

en torno a tres eixos que dende Xaruma consideramos necesarios na sociedade: 

 Naturalmente: en prol da integración de persoas con discapacidade, 

aportando habilidades e capacidades prelaborais e para unha vida 

autónoma, incidindo tamén na esfera ambiental.  

 Mentalízate: en beneficio da participación, da sensibilización e do fomento 

do emprego a partires de actividades de integración e abertas á sociedade e 

actividades formativas.  

 Forma parte: na procura dunha conciencia crítica sobre a Saúde e o 

medioambiente, fomentando o voluntariado. 

 Roteiros Prelaborais, cos que se pretendeu dar unha capacitación prelaboral 

e adquisición de habilidades para unha vida autónoma.  

 Actividades en prol da igualdade, onde destacamos, ademais das propias 

levadas a cabo pola entidade de forma transversal, a posta en marcha do 

grupo de mulleres e a creación dun plan de igualdade. 

Aínda que o 2020 estivo afectado pola pandemia mundial, nós continuamos 

ofrecendo actividades integradoras que permitiron cumprir os obxectivos 

establecidos.  
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SINERXIAS 

Entidade Localidade / Área 
Colectivo/Ámbito de 

intervención 

DOA Vigo e Cangas Persoas con trastornos mentais 

Hospital Nicolás Peña Vigo Persoas con trastornos mentais 

ASVIDAL Vigo Alcoholismo e outras adiccións 

Fundación Aldaba Vigo Intervención social e familiar 

ANPA Pintor Laxeiro Vigo Educación 

Asociación Inventiva Vigo Educación 

UTS Vigo Intervención social e familiar 

USM Vigo Persoas con trastornos mentais 

Colexio Apóstolo Santiago Vigo Educación 

SURGAPA Suroeste de Galicia Educación 

ASBIGA Galicia Persoas con trastorno bipolar 

ANDAINA Dodro e Padrón Persoas con trastornos mentais 

Itínera Santiago de Compostela Persoas con trastornos mentais 

Escola de Cidadáns do SERGAS Galicia Educación 

APES Ourense Persoas reclusas e ex-reclusas 

Colexio Oficial de Traballo Social Galicia Educación 

Escola Infantil Vilalaura Vigo Educación 

CEIP García Barbón Vigo Educación 

Colexio San José de la Guía Vigo Educación 

Universidade de Vigo Vigo Educación 

Asociación Provivienda Vigo Intervención social e familiar 
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3 ÁREAS DE ACTUACIÓN 

Xaruma intervén, como antes indicamos, nas seguintes áreas de actuación: 

1. Integración social: pretende promover e integrar na comunidade a persoas 

con discapacidade  promovendo o encontro social, a través de:  

a. Integración de persoas con enfermidade mental 

b. Formación 

c. Coordinación do voluntariado 

d. Sensibilización 

2. Formación: a fins de favorecer  unha formación profesional  nos campos das 

ciencias sociais e do medioambiente. 

a. Formación do monitorado, voluntariado e xuventude. 

b. Formación de persoas con necesidades de aprendizaxe específicas.  

3. Participación: promove a participación cidadá e o encontro social en 

actividades de animación social, máis especificamente en: 

a. Veciñanza 

b. Xuventude 

c. Voluntariado 

d. Monitores/as 

4. Normalización Lingüística: Desenvolver o PXNL canto á normalización do 

uso do galego no eido da animación social. 

a. Intervención transversal 

5. Emprego: co fin de aportar orientación e asesoramento ao emprego e 

asociacionismo.  
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A.1.1 
Integración de 
persoas con 
enfermidade 
mental 
A.1.2 Formación 
A.1.3 
Coordinación 
do voluntariado 
A.1.4 
Sensibilización 

A.2.1 
Educación 
Non Formal 
(Formación 
do 
monitorado, 
voluntariado e 
xuventude) 
A.2.2 
Educación 
Medioambien
tal 
A.2.3. 
Formación de 
profesorado 

A.3.1 
Veciñanza 
A.3.2 
Xuventude 
A.3.3 
Voluntariado 
e Monitorado 

A.4.1 
Intervención 
transversal 

A.5.1. 
Asesoramento 
e Orientación 
ao emprego e 
educación. 
A.5.2. Apoio 
ao emprende-
mento e ao 
asociacio-
nismo 
 

 

4 PERSOAS BENEFICIARIAS 

As persoas beneficiarias directas destas accións formativas son: 

 Persoas con trastornos mentais que atenden ás seguintes características:  

 Mozo/as e adultos/as que padecen unha enfermidade mental crónica 

seguindo os criterios do DSM-IV e o CIE-10. 

 Presentan trastornos psicóticos e/ou afectivos. 

 Configuran un grupo mixto, con idades comprendidas entre 27 e os 52 anos, 

con moi diverso nivel sociocultural/educativo. 

 Todos/as toman medicación diariamente prescrita por un médico psiquiatra 

(neurolépticos, ansiolíticos, antidepresivos hipnóticos, etc.) para o control da 

sintomatoloxía. 

 Todos teñen un grao de minusvalía superior ao 33 % e a maioría teñen 65%. 

 A maioría cobra unha pensión non contributiva de 350 €. 
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 Todos/as teñen asignado un psiquiatra de referencia que segue a súa 

evolución clínica dende: Unidades de saúde mental de Vigo (Lavadores, Coia, 

Camelias, A Doblada), unidades de Agudos de Vigo (Nicolás Peña, 

Meixoeiro), Unidade de Rehabilitación Psiquiátrica Hospitalaria do Rebullón 

de Vigo. 

 Moitos tiveron problemas de consumo de substancias tóxicas. 

 Algúns tiveron ou teñen causas xudiciais pendentes. 

 A maioría depende para a súa atención do coidado da súa familia. 

Chegamos a 76 persoas 

 Familiares de persoas con trastornos mentais: núcleo familiar é para o 85 % de 

persoas con problemas psiquiátricos crónicos o principal responsable da súa 

atención e coidado. 

Chegamos a 145 persoas 

 

 Persoas demandantes de formación 

- Estudantes universitarios e de ciclo superior.  

- Persoas en desemprego buscando un aumento da súa formación. 

- Persoas con idades comprendidas entre os 18 e os 36 anos.  

Chegamos a 39 persoas 

 Voluntariado interesado en colaborar e formarse no eido da Saúde Mental, con 

tres perfís diferenciados: 

- Persoas entre 16 e 18, estudantes de bacharelato.  

- Persoas entre 20 e 30 anos, estudantes de ciclo superior ou carreira universitaria.  

- Persoas maiores de 30 anos, traballando ou en situación activa de procura de 

emprego.  

Chegamos a 12 persoas 
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 Persoas participantes en actividades culturais e de veciñanza cun perfil moi 

diverso en canto a idade, xénero e dedicación. 

Chegamos a 20 persoas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Falando en números, as nosas actividades chegaron a un total de  76 persoas 

con enfermidade mental, o que provocou unha mellora na súa calidade de vida, 

ademais de preto de 145 persoas familiares beneficiadas, tanto directa como 

indirectamente. 

 As nosas accións formativas no eido da Educación Non Formal chegaron a un 

total de 39 persoas demandantes de formación, o que supón axentes máis 

formados no ámbito do lecer e na intervención social, o que directamente beneficia 

a toda a sociedade.  

 Por outra banda, un total de 12 persoas voluntarias puideron exercer a súa 

labor na nosa entidade, aportando iniciativas e favorecendo o desenvolvemento 

psicosocial das persoas usuarias do servizo.  

26%

50%

13%

4%
7%

Persoas beneficiarias

Persoas con trastornos 
mentais

Familiares de persoas con 
trastornos mentais

Persoas demandantes de 
formación

Voluntariado

Persoas participantes en 
actividades culturais
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 Tamén destacamos ás persoas interesadas en actividades de índole cultural e 

de veciñanza, onde se beneficiaron un total de 20 persoas, repartidas entre as 

diferentes actividades. Esta cifra veuse afectada pola pandemia. 

TOTAL DE PERSOAS BENEFICIADAS DOS PROXECTOS DA ASOC. XARUMA: 292 

5 OBXECTIVOS 

5.1. Obxectivo xeral  

Potenciar a autonomía e favorecer hábitos prelaborais para a integración na 

comunidade de persoas con discapacidade e/ou desempregadas a través de 

actividades rehabilitadoras e mediombientais, promovendo ao mesmo tempo a 

participación cidadá e unha formación medioambiental e social que sensibilice para 

o encontro social e a promoción da saúde.  

5.2. Obxectivos xerais por áreas de actuación  
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n 
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A5 
Emprego 
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O.1. 
Promocionar 
e integrar na 
comunidade 
a persoas con 
discapacidad
e  
promovendo 
o encontro 
social. 

O.2. Favorecer  
unha 
educación 
profesional  
nos campos da 
educación, das 
ciencias sociais 
e do 
medioambient
e 

O.3. 
Promover a 
participació
n cidadá e o 
encontro 
social en 
actividades 
de 
animación 
social. 

 
O.4. 
Desenvolver o 
PXNL canto á 
normalización 
do uso do 
galego no eido 
da animación 
social. 

O.5. Ofertar 
un servizo 
de 
orientación 
e 
asesoramen
to laboral e 
educativo. 
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5.3. Obxectivos específicos por áreas de actuación  

ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

NIVEIS DE 
ACTUACIÓN 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS  

O.E.1.1 
Integración de 
persoas con 
enfermidade 
mental 

O.E.1.1.1 Achegar recursos e formas de encontro a persoas con 
enfermidade mental a partir  de actividades sociais propias. 
O.E.1.1.2 Acompañar facendo un seguimento individualizado 
como garante do apoio psicosocial, mellora e benestar dos 
usuarios/as. 
O.E.1.1.3 Promocionar unha vida autónoma 
O.E.1.1.4 Reforzar a autonomía e a autoestima para normalizar as 
conductas e a contención de síntomas psicóticos 
O.E.1.1.5 Establecer tempos para o descanso e alivio emocional 
das familias 
O.E.1.1.6 Avaliar as necesidades sociais do colectivo, para 
estimular o acompañamento social en  atención á dependencia. 
O.E.1.1.7 Velar pola igualdade de xénero e a non perpetuación de 
estereotipos nas accións de integración. 
O.E.1.1.8 Colaborar cos centros de rehabilitación para a 
prevención de condutas negativas favorecedoras de exclusión 
social 
O.E.1.1.9 Asumir responsablemente o seu papel cidadán e cidadá 
no coidado do medio ambiente, exercendo os seus dereitos, con 
actitudes de interese, solidarias e de cooperación. 
O.E.1.1.10 Desenvolver hábitos de disciplina, método e traballo 
individual e colectivo. 
O.E.1.1.11 Ser conscientes da necesidade de incorporar unha dieta 
saudable, rica en alimentos frescos e naturais, fronte a comida 
industrial. 
O.E.1.1.12 Incorporar hábitos de aforro enerxético e consumo 
responsable á vida diaria. 
O.E.1.1.13 Acadar actitudes socializadoras e cooperativas a través 
do traballo grupal, mellorando tamén na comunicación con 
terceiras persoas. 

O.E.1.2 
Formación 

O.E.1.2.1 Promover a protección  do medioambiente e a saúde 
mediante a formación e concienciación 
O.E.1.2.2  Favorecer hábitos prelaborais para dinamizar as 
capacidades e recursos persoais e sociais incluidas as novas 
tecnoloxías. 
O.E.1.2.3 Realizar actividades de educación viaria 
O.E.1.2.4. Formar a familias coidadoras en autoestima, 
autocoidado e actuación conxunta, evitando sentimentos 
negativos e potenciando o valor individual.  
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O.E.1.3 
Coordinación do 
voluntariado 

O.E.1.3.1 Ofrecer un programa continuado e coordinado de 
voluntariado 
O.E.1.3.2 Proporcionar as ferramentas precisas para desenvolver 
o labor voluntario 

O.E.1.4 
Sensibilización 

O.E.1.4.1 Difundir a importancia e necesidade social do 
voluntariado 
O.E.1.4.2 Desfacer prexuízos sobre a enfermidade mental 
O.E.1.4.3 Fomentar a colaboración en rede con outras entidades 
O.E.1.4.4 Aproveitar as novas tecnoloxías da información na 
sensibilización e captación de novo voluntariado 
O.E.1.4.5 Valorar e respectar a diferenza individual e a igualdade 
de oportunidades, rexeitando os comportamentos 
discriminatorios e resolvendo os conflitos. 
O.E.1.4.6 Demostrar a importancia do medioambiente como 
parte central da saúde mental, facilitando e dando a coñecer aos 
cidadáns participantes formación e realización de actividades de 
intervención ambiental. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN 

O.E.2.1 
Formación 
monitorado, 
voluntariado 
xuventude e 
colectivos en 
situación de 
risco ou 
desventaxa 
social (eido 
de Educación 
Non Formal) 

O.E.2.1.1 Saber detectar as necesidade de intervención na animación 
social dun grupo de persoas. 
O.E.2.1.2 Fomentar o intercambio con outras asociacións 
O.E.2.1.3 Formar adultos sobre creación de organismos, asociacións  
e empresas 
O.E.2.1.4  Difundir material educativo 
O.E.2.1.5. Favorecer a formación do persoal da asociación 
O.E.2.1.6 Fomentar o coñecemento da biodiversidade e o respecto 
polo medioambiente como recurso na animación social. 
O.E.2.1.7 Facilitar unha nova perspectiva do concepto de saúde, 
concienciando sobre hábitos saudables e coidado do entorno. 
O.E.2.1.8 Proporcionar recursos para favorecer o movemento 
asociativo a voluntarios/as e a xuventude 
O.E.2.1.9  Favorecer que o noso alumnado siga unha formación 
atendendo ao sistema de cualificación profesional  nacional e 
europeo. 
O.E.2.1.10  Traballar os recursos e potenciais de cada persoa, dun 
xeito lúdico.   
O.E.2.1.11  Proporcionar formación en novas tecnoloxías 

O.E.2.2. 
Educación 
Medioambien
tal 

O.E.2.2.1 Coñece-lo medio físico e natural, sendo consciente do 
papel da terra coma fonte de vida. 
O.E.2.2.2 Garantir un servizo completo de educación 
medioambiental a cativos e cativas, achegando o medioambiente 
no entorno urbano. 
O.E.2.2.3 Formar a persoas interesadas no eido do lecer, en 
materias medioambientais, como principais educadores/as da 
sociedade, ofertando recursos de educación medioambiental a 
profesionais da educación. 

O.E.2.3. 
Formación de 
profesorado 

O.E.2.3.1 Ofertar una formación docente dacordo coas necesidades 
educativos do sistema educativo actual  
O.E.2.3.2 Promover formacións no que se potencie o valor 
educativo de temas transversais encamiñados á saúde e á 
participación cidadá.  
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN 

O.E.3.1 
Veciñanza 

O.E.3.1.1 Dinamizar a vida da comunidade coa animación social 
O.E.3.1.2 Dar a coñecer o patrimonio natural e cultural e rural da 
provincia de Pontevedra 
O.E.3.1.3 Promover a dinamización social en Galicia 
O.E.3.1.4. Promover festas de unión da veciñanza. 

O.E.3.2 
Xuventude 

O.E.3.2.1 Favorecer a participación da mocidade na vida da 
comunidade incentivando a cooperación e solidariedade 
O.E.3.2.2. Fomentar medios e recursos para a unión da mocidade.  

O.E.3.3 
Voluntariado 
e 
Monitores/as 

O.E.3.3.1 Impulsar a actuación social do voluntariado e monitorado 
como axentes do cambio 
O.E.3.3.2 Achegar coñecementos para iniciativas asociativas e 
laborais relacionadas coa familia profesional servizos Socioculturais 

 

ÁREA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

O.E.4.1 
Intervención 
transversal 

O.E.4.1.1 Visibilizar o galego como lingua de referencia na animación 
social 
O.E.4.1.2 Coidar o uso da lingua a nivel interno e externo 
O.E.4.1.3 Promover escenarios para a convivencia normalizada de 
infancia e mocidade con diferentes perfís lingüísticos 
O.E.4.1.4 Realizar  obradoiros e xogos que presenten o galego como 
unha lingua válida para actividades sociais 
O.E.4.1.5 Implicar no proceso de normalización da lingua ao 
monitorado e voluntariado que interveña nas actividades  
O.E.4.1.6 Vincular a  toponimia coa natureza, o turismo rural e a 
ecoloxía 
O.E.4.1.7 Programar periodicamente actividades de ocio e tempo 
libre para as familias nas que se fomente o uso do galego 
O.E.4.1.8 Programar módulos de lingua e sociolingüística aplicada a 
animación social nos cursos para voluntarios/as, axentes sociais 
O.E.4.1.9 Actualización da páxina web da Asociación para 
proporcionarlle ao público canta información precise 
O.E.4.1.10 Relacionar o galego coa igualdade de xénero, respecto 
polas culturas e tradicións, rexeitamento da exclusión social 
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ÁREA DE EMPREGO 

O.E.5.1. 
Asesorament

o e 
Orientación 

ao emprego e 
educación. 

O.E.5.1.1 Informar, orientar e asesorar acerca do acceso ao mundo 
laboral. 

O.E.5.1.2 Informar, orientar e asesorar sobre os recursos educativos 
dispoñibles. 

O.E.5.2. 
Apoio ao 

emprende-
mento e ao 
asociacio-

nismo 

O.E.5.2.1 Informar, asesorar e orientar acerca do emprendemento e 
o asociacionismo.  
O.E.5.2.2 Servir de apoio para o desenvolvemento de proxectos 
para o fomento da inserción laboral e a participación cidadá nos 
campos da animación sociocultural, benestar social, voluntariado, 
formación profesional e integración veciñal. 

O.E.5.3. 
Intervención 

prelaboral 

O.E.5.3.1 Formar e capacitar a persoas con enfermidade mental en 
materias que potencien a súa inserción social e a igualdade de 
oportunidades, a través da participación, uso e disfrute dos 
recursos do seu entorno máis próximo. 
O.E.5.3.2 Familiarizarse co traballo físico e o esforzo de forma 
saudable, incorporando rutinas prelaborais no ámbito da natureza.  
O.E.5.3.3 Adestrar as habilidades, capacidades e actitudes 
individuais e grupais das persoas con discapacidade de cara á 
inserción no mundo laboral.  

 

 

 

 

 

 

 



  

16 
 

Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime 

oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa 

autorización por escrito da Xunta de Goberna de Xaruma 

6 PROXECTOS E ACTIVIDADES 

Proxecto Naturalmente 

Este proxecto está encamiñado a previr a exclusión de persoas con 

trastornos mentais e fomentar os seus hábitos para a súa participación na vida 

comunitaria, apoiándose na labor do voluntariado. É unha iniciativa social que 

pretende atender as demandas de usuarios e usuarias, promovendo a integración e 

o desenvolvemento integral das persoas con enfermidade mental na sociedade, 

aportando as habilidades necesarias para poder levar a cabo unha vida máis 

autónoma de cara a súa vida en comunidade, tanto para as persoas que 

directamente teñen enfermidade mental, como para as súa familia máis preta, que 

na maioría dos casos exercen de familia coidadora. O presente proxecto tamén 

contemplou unha ampla perspectiva medioambiental coa finalidade de outorgar 

habilidades e capacidades prelaborais. Concrétase do seguinte xeito: 

Respira Naturalmente 

Consiste en saídas ou estancias de fin de semana onde se levan a cabo actividades 

da vida diaria como son limpieza, cociña e adecuación de pisos, para favorecer a 

formación e adestramento das actividades da vida diaria, para poder mellorar a súa 

calidade de vida. Estas estancias foron combinadas con excursións medioambientais 

para propiciar o coñecemento do entorno galego e o uso dun ocio saudable.  

Por outra banda, tamén foi unha medida para favorecer a independencia das 

familias coidadoras e o autocoidado das mesmas. 

Horta ecolóxica e viveiro 

Actividade rehabilitadora para persoas con enfermidade mental, fomentando o 

cultivo dos propios produtos alimenticios, e potenciando neles habilidades e 

capacidades novas a través da creación dunha horta ecolóxica para explicación dos 

procesos que se levan a cabo no medio natural. Tamén cremos necesaria esta 
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actividade para fomentar rutinas e responsabilidades. Destácase a instalación dun 

invernadoiro a través do cal se fomentou o uso da horta.  

Obradoiros Terapéuticos de Reutilización e Reciclaxe 

Esta actividade foi semanal para as persoas con enfermidade mental, por 

considerala terapéutica e moi favorecedora da súa motricidade, e bimensual en 

forma de cursos formativos abertos a toda a poboación.  

Consiste en obradoiros e cursos de formación onde se amosará a importancia de 

reducir o consumo de materiais, e aportarase as claves básicas para poder darlle uso 

a todos os materiais que doutra forma tiraríamos por inservibles. 

Rehabilitación de espazos verdes 

Esta actividade semanal plantexada para o mantemento dun arboreto de 2 

hectáreas foi levada cabo coa intención de manter a zona para poder intervir na 

seguinte fase, que é a de darlle un uso lúdico e de esparcemento. Ademais, tamén 

se comezou coa rehabiliación dunha nova área anteriormente “asilvestrada”, onde 

se creou unha zona de ocio e actualmente se está chaneando unha pequena área 

para unha posterior utilización máis segura.  

Da horta á cociña 

Actividade de xantar na que adestraremos as habilidades na cociña a través dos 

alimentos plantados na horta. Para elo, contamos cun dossier de receitas a pór en 

práctica, que facilita enormemente a tarefa de aprendizaxe. Dispoñible na nosa 

páxina web:.  

Desta forma, tamén atenderemos necesidades básicas a partires dunha actividade 

semanal de xantar, garantindo así a adquisición de produtos de primeira necesidade 

e aportando, mínimo, unha comida á semana. 

Novas tecnoloxías 
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Para potenciar o uso das novas tecnoloxías levamos a cabo un obradoiro de novas 

tecnoloxías aplicado á procura de emprego, actualmente en marcha.  

Atención básica individualizada e orientación laboral:  

Incorporouse a actividade de información, acompañamentos institucionais, médicos 

e sociais a persoas usuarias e as súas familias. É a atención básica que todo usuario/a 

recibe, tendo en conta as súas necesidades e demanda.  

Actividades abertas 

Pretenderon a participación activa das persoas usuarias na comunidade, pois 

é un dos mellores métodos para romper co estigma. Da mesma maneira, isto 

potencia a súa autoestima e autoconcepto, reforzando a súa motivación e o 

seu papel como persoas do mundo. Destacamos a participación con outras 

entidades como a casa da Porteliña, Provivienda ou Emaús. O confinamento 

non nos permitiu celebrar unha gran actividade na que levabamos tempo 

traballando en conxunto, que era “A Festiña das Flores”, onde pretendíamos 

dar a coñecer o tecido asociativo do barrio, dando voz ás diferentes 

iniciativas que conviven e dende as persoas protagonistas. Queda na 

recámara para cando poida ser posible.  

Adaptación das actividades durante o estado de alarma 

O 16 de marzo, tras a convocatoria do estado de alarma, procedimos a cancelar as 

actividades presenciais na entidade. O persoal laboral pasou a realizar teletraballo 

dende a súa casa, accedendo unha vez á semana á entidade, agás cando se 

decretou a quincena máis rigorosa do confinamento. As nosas principais actuacións 

centráronse en: 

- Realizar seguimento diario das persoas usuarias e as súas familias.  

- Creación de material para realizar na casa para as persoas usuarias e as súas 

familias.  
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- Acompañamentos das persoas usuarias, segundo as normas acordadas pola 

Xunta de Galicia.  

Deste xeito, o ritmo e o traballo seguiron igualmente na entidade. Non había 

actividades presenciais, pero si horas de preparación para que cada día tivesen algo 

no que apoiarse. O reparto de material fixémolo nós quincenalmente, accedendo 

aos diferentes puntos da cidade, e sempre coas normas de seguridade marcadas 

polo goberno.  

O persoal laboral reservou 8 horas semanais da súa xornada, cando así se permitiu, 

para realizar as horas en canto volvimos a abrir o centro. 

Adaptación das actividades 

Preparación de material suficiente para os primeiros 15 días, que contiña: 

o Dúas plantas con leituga sementada para coidar e pasar á horta ao volver.  

o Dossier de creación propia con actividades para realizar na casa. Pódese 

consultar en: http://xaruma.org/comunicado-xaruma/ 

o Entrega de libros e películas, segundo gustos persoais.  

o Entrega do material necesario para levar a cabo as actividades escritas 

(bolígrafo, lapis, goma, afiador, cores e rotuladores).  

Ante a continuidade do estado de alarma, volveuse realizar outra entrega de 

material, que contiña:  

o Dossier de creación propia con actividades para realizar na casa. Pódese 

consultar en: http://xaruma.org/comunicado-abril-xaruma/ 

o Dossier con curso a distancia de “Escritura Creativa. Pódese consultar no 

enlace anterior.  

o Receitas do Dossier de Alimentación Saudable de Xaruma. Pódese consultar 

no enlace anterior.  

 1 

 2 

http://xaruma.org/comunicado-xaruma/
http://xaruma.org/comunicado-abril-xaruma/
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o Entrega do material necesario para plantar tomates e aromáticas (maceta, 

hummus, sustrato, perlita e sementes) 

o Actualización de libros, películas e revistas.  

Ante a seguinte confirmación da continuidade do estado de alarma, volvimos 

facer un reparto de material ás persoas que xa remataran con todas as tarefas 

anteriores. Este contiña:  

o Dossier de creación propia con actividades para realizar na casa. Pódese 

consultar en: http://xaruma.org/actividades-de-integracion-2a-quenda-de-abril-

2020/ 

o Entrega de terra, macetas, hummus, perlita e sementes para realizar novas 

plantacións, transplantar o necesario e repicar os tomates que xa medraron.  

o Entrega dun xogo de mesa recortable para xogar tanto de forma individual 

como colectiva.  

Seguimos realizando as quincenas de actividades para poder facer dende a 

casa. Pódense consultar aquí: http://xaruma.org/category/actividades-de-integracion/ 

De forma paralela, durante todo o proceso, leváronse a cabo teleactividades 

que se enviaban de forma diaria por whatsapp a persoas usuarias e familias. 

Algunhas destas teleactividades pódense consultar neste enlace: 

http://xaruma.org/teleactividades/  Estas actividades están realizadas polas persoas 

traballadoras de Xaruma, adaptando as propias actividades que realizaríamos en 

Xaruma á realidade das casas.  

 

 3 

 4 

 5 

http://xaruma.org/actividades-de-integracion-2a-quenda-de-abril-2020/
http://xaruma.org/actividades-de-integracion-2a-quenda-de-abril-2020/
http://xaruma.org/category/actividades-de-integracion/
http://xaruma.org/teleactividades/
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De forma diaria, houbo seguimento continuo das persoas usuarias e as súas 

familias, coa finalidade de comprobar o seu benestar. Tamén aproveitamos estas 

chamadas para facer un repaso das normas de seguridade e hixiene básicas e 

coñecer se tiñan o material de prevención necesario. 

Apoiándonos nas “Instrucións para as persoas cunha situación de necesidade 

por padecemento dun trastorno mental relacionadas coa limitación de circulación 

polas vías de uso público” emitido pola Xunta de Galicia,  que permitía saír á rúa ás 

persoas con trastornos mentais severos, sempre que o/a súa psiquiatra así o 

certificara, ofrecimos a posibilidade de realizar acompañamentos nestas saídas, 

respectando sempre as medidas de seguridade básicas. Estes acompañamentos 

leváronse  a cabo dende o 24 de abril ao 12 de xuño. 

Convocatoria do “I Concurso de Espantallos”, coa intención de traballar a 

horta na distancia e dinamizar a comunidade. Pódese consultar en 

http://xaruma.org/espantallos 

Resumindo, as actividades do proxecto quedan adaptadas do seguinte xeito: 

Actividade Actividade adaptada 

Atención básica individualizada Seguimentos continuos. Acompañamentos 
puntuais.  

Servizo de orientación laboral Realización de trámites telemáticos coas 
persoas usuarias que o solicitaron.  

Horta ecolóxica e viveiro Teleactividades.  
Entrega de material de horta.  

Obradoiros Terapéuticos de 
Reutilización e Reciclaxe 

Teleactividades 
Entrega de material 

Actividades abertas I Concurso de Espantallos.  

Respira Naturalmente Seguimento nas chamadas sobre as tarefas a 
desempeñar en casa.  
Teleactividades 

Da horta á cociña Teleactividades de cociña.  
Entrega de receitas.  

Novas tecnoloxías Teleactividades.  
Sesións telefónicas 

 6 

 7 

 8 

http://xaruma.org/espantallos
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O 11 de maio abrimos novamente as portas para as actividades presenciais, 

reducindo o aforo e aumentándoo de forma gradual segundo nos indicaban as 

normas de prevención. Reforzamos a limpeza en todas as aulas e modificamos os 

protocolos de acceso e limpeza do centro. Actualmente, e dende o 20 de xuño, as 

persoas participantes asisten ás actividades da mesma forma que antes do 

confinamento, pois contamos con aulas amplas que permiten a distancia física. 

Algunhas das actividades tivemos que duplicalas e facelas de forma simultánea en 

dúas aulas, para cumprir co aforo. Do mesmo xeito, dispomos dun espazo de 

bosque no que realizamos moitas das actividades para poder estar ao aire libre e en 

distancia.  

Mostra fotográfica 
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Proxecto Mentalízate 

O proxecto Mentalízate pretende facilitar o acceso ao mercado laboral ás 

persoas empadroadas no Concello de Vigo con coñecementos en saúde mental e 

animación sociocultural para aportarlle continuidade ás nosas actividades, 

destinadas á integración e rehabilitación psicosocial das persoas con enfermidade 

mental a través da animación sociocultural, da educación e da formación, 

promovendo un punto de encontro para o voluntariado, para que este poida 

exercer a súa labor.É por isto que neste proxecto contemplou a posta en marcha 

das seguintes actividades: 

Actividades de fomento do emprego, orientación laboral e educativa  

Lugar: Vigo e comarca. 

Datas: Maio a setembro 

Colectivo: persoas con trastornos mentais. 

Nº persoas beneficiarias: 16 

Conscientes da dificultade actual para a inserción sociolaboral, dende Xaruma 

levamos a cabo unha acción formativa que pretendu capacitar laboralmente a 

persoas con trastornos mentais, chamado “Roteiros Prelaborais”. Do mesmo xeito, 

as persoas participantes contaron cun itinerario individualizado de inserción 

sociolaboral. Atendendo ás circunstancias actuais, reforzamos os coñecementos 

informáticos, coa finaldiade de familiarizar ás persoas na realización de conversas e 

entrevistas mediante videochamadas.  
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Actividades de animación sociocultural, veciñanza e participación 

   Tamén polas circunstancias, complicáronse as actividades programadas para o 

segundo trimestre do ano, onde destacamos a “Festiñas das Flores”, un evento no 

que pretendíamos dinamizar o barrio de Teis. Finalmente realizamos as seguintes 

actividades:  

 Radio Maruxa: mudamos o nome da radio, pasando de ser Radio Xaruma a ser 

Radio Maruxa, por seres un nome con forza e moi galego. Durante o confinamento 

realizamos algunhas gravacións mediante a aplicación “anchor” que serviron para 

traballar a entoación e a forma de expresar. A principios de verán viu a luz un 

programa no que levabamos moito traballado, sobre o Camiño de Santiago pola 

Costa, que pasa por Vigo: https://www.ivoox.com/perfil-radio-

maruxa_aj_6989684_1.html  

https://www.ivoox.com/perfil-radio-maruxa_aj_6989684_1.html
https://www.ivoox.com/perfil-radio-maruxa_aj_6989684_1.html
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Festas de veciñanza: cambiamos as festas de veciñanza por eventos con grupo 

reducido. Desta forma, realizamos dúas edicións de “Visitas guiadas teatralizadas” 

polo bosque que temos preto á entidade (11 de xullo e 11 de setembro). Desta 

forma, creouse a “Compañía de teatro musical @s Mil Maneiras”, formados polos 

chicos e chicas da entidade, coa finalizade de, a través do teatro, falarlle ao mundo. 

Tamén participamos na limpeza de praias promovida por Voces polo Litoral, unha 

xornada de traballo colaborativo moi plena.  
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A dinamización da biblioteca, polo peche dos colexios, non se puido levar a cabo, 

mais a promoción de galego facémola transversalmente en todas as nosas 

actividades.   

Fomentamos as narrativas dixitais mediante as teleactividades durante o 

confinamento (http://xaruma.org/teleactividades/) e a celebración dos 10 anos de 

Xaruma (https://www.facebook.com/xaruma/videos/257366965328717 ) 

 

http://xaruma.org/teleactividades/
https://www.facebook.com/xaruma/videos/257366965328717
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Actividades de integración e rehabilitación 

Lugar: Vigo e comarca. 

Datas: 06/05/2020 – 30/09/2020 

Colectivo: persoas con trastornos mentais e familias 

Nº persoas beneficiarias: 72 

Explicación: 

Vive AutonomaMENTE: actividade encamiñada a acadar a autonomía das persoas con 

enfermidade mental onde se levaron a cabo as actividade da vida diaria que permiten á 

persoa coa enfermidade mental aprender, a través da formación e o adestramento, as 

capacidades e habilidades persoais necesarias para levar a cabo unha vida autónoma.  

Obradoiro de familias: obradoiros de apoio ás familias potenciando valores como a 

autoestima, a autodedicación, a independencia e a non culpabilidade, dentro dun clima 

positivo e relaxante. Nestas xornadas tamén fixemos sesións de alfabetización tecnolóxica 

ás familias demandantes dun maior coñecemento das novas formas de comunicación. 

Durante o mes de setembro déronse sesións máis individualizadas para analizar casos 

individuais con vistas ao futuro. 

Novas tecnoloxías: coa finalidade de acadar a maior capacitación persoal e profesional, esta 

actividade pretendeu aportar coñecementos útiles no mundo das novas tecnoloxías para 

favorecer a súa comunicación co medio, e en xeral, un acceso máis igualitario aos recursos. 

Centrouse principalmente na utilización do móbil cara unha vida máis autónoma, incidindo 

nas diferentes formas de comunicarnos mediante móbil e ordenador. Frecuencia semanal 

en grupo e, baixo demanda para casos particulares, de forma puntual . 

Vida saudable: para levar a cabo un ocio de calidade a través de actividades 

medioambientais e deportivas, culturais, lúdicas e sociais, abrindo semanalmente ditas 

actividades a todo o público para así promover a participación cidadá. Levouse a cabo de 

forma semanal.  

Mostra fotográfica: 
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Actividades de formación 

   Por outra parte, a Asociación Xaruma, atendendo ao análise de necesidades de 

formación, levou a cabo formación de persoas no eido da educación non formal, 

aportando así unha especialización a súa formación que facilite o acceso ao 

mercado laboral. Estes cursos ofertáronse como formación continua para o persoal 

contratado. 

1. Formación no eido da Saúde Mental 

2. Formación no eido das discapacidades 

3. Formación en habilidades sociais 

4. Curso de Director/a de Actividades de Tempo Libre 

   Neste campo queremos destacar a formación do voluntariado, os principais 

axentes de cambio, polo que é de real importancia para Xaruma ofrecerlles a 

formación que precisan e manifestan, a fins de conseguir cambios na sociedade. 

Cabe mencionar a colaboración levada a cabo dende os inicios da entidade co 

Servizo de Voluntariado do Concello de Vigo.  

Proxecto Forma Parte 

O proxecto Forma Parte pretendeu a creación dun punto de encontro para todas as 

persoas do barrio e de fora do mesmo na procura dun interese común e un ben 

comunitario, a través da animación sociocultural, o voluntariado e a participación, 

que puxo en marcha as seguintes accións: 

As actividades a levar a cabo dividímolas en tres bloques: 

Promoción do 

voluntariado 

na 

dinamización 

social 

Pretendíamos que, nos eventos abertos de dinamización 

social que íamos realizar, houbese un posto de 

información sobre o papel e a importancia do 

voluntariado en actividades relacionadas coa saúde ou 

coa dinamización social. Do mesmo xeito, nestas 



 

Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se 
estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou 
particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 

44 

actividades, incentivaríase a participación do 

voluntariado como axentes de cambio. Preveíamos as 

seguintes actividades abertas: 

 Maio: Festiña das Flores.  

 Xullo/agosto 2020: Festa de verán.  

 Outubro/novembro 2020: Magosto 

Pola situación de alarma que vivimos non foi posible levalas 

a cabo, polo que pasamos a promocionar o voluntariado 

mediante e mecanismos dixitais e/ou correspondencia. 

Desta forma, actualizamos o apartado web do voluntariado 

e lanzamos varias mensaxes en redes para poñelo en valor. 

Recuperamos contacto con antigas persoas voluntarias e 

relanzamos a actividade de novas tecnoloxías, onde o 

voluntariado é esencial. Tamén reforzamos o acordo coa 

Universidade de Vigo e reformulamos o plan de 

voluntariado da entidade.  

Tamén nos axudamos da promoción do voluntariado para a 

actividade do Día Mundial da Saúde Mental, mediante a cal 

realizamos unha exposición de pintura e poesía nun bar do 

barrio. O voluntariado non só nos acompañou, senón que 

tamén contribuíu a empapelar a rúa con mensaxes sobre a 

saúde mental. O resultado resúmese no vídeo:  

Actividades 

formativas  

Realizamos dous tipos de formación de voluntariado.  

Primeiro, formouse a todo o voluntariado en aquelas 

materias fundamentais para o seu desempeño, incidindo na 

http://xaruma.org/wp-content/uploads/2020/11/Plan-de-Voluntariado-Xaruma.pdf
http://xaruma.org/wp-content/uploads/2020/11/Plan-de-Voluntariado-Xaruma.pdf
http://xaruma.org/wp-content/uploads/2020/11/Plan-de-Voluntariado-Xaruma.pdf
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parte de coñecemento da saúde mental. Dentro desto, 

deseñamos o curso online “Voluntariado en Saúde Mental”, 

que pretende sentar as bases para facer voluntariado neste 

eido e, que verá a luz a finais de 2020.  

Por outra parte, nos cursos de monitor/a de actividades de 

tempo libre e director/a de actividades de tempo libre, 

cursos impartidos pola entidade este ano, realizamos un 

módulo específico sobre voluntariado. Nel, abordamos a 

importancia que ten no desenvolvemento social e como as 

asociacións son o espazo educativo perfecto para levar a 

cabo proxectos de voluntariado, de onde poden saír 

grandes iniciativas. Resultado disto, un grupo de alumnas 

presentou o seu propio proxecto a liña de axudas 

“Iniciativa Xove” que promove a Xunta de Galicia. Tamén, a 

raíz desto, dúas alumnas presentaron unha proposta de 

voluntariado para levar a cabo na entidade no 2021. 

Realmente, o alumnado observou que no mundo asociativo 

existen un senfín de posibilidades para levar a cabo 

proxectos que promovan o cambio social.  

Realizamos formación a usuarios/as para poder realizar 

formación, nun futuro, noutras entidades, tamén como 

parte do seu empoderamento. Un primeiro paso foi o 

levado a cabo con Voces polo Litoral na limpeza de praias 

do barrio. Para esto, é primordial o traballo en rede con 

outras entidades da contorna.  
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Actividades 
en rede  

En relación ao voluntariado, destacamos a colaboración coa 

Asociación Provivienda, ao Centro Loiola e a pertenza de 

Xaruma ao Comité Técnico do barrio de Teis na procura 

dunha sociedade máis dinámica e participativa que 

promova actividades voluntarias que fagan comunidade. 

Ademais, coa finalidade de poder realizar voluntariado por 

parte das persoas participantes en Xaruma. 

 

Mostra fotográfica 
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Tríptico Voluntariado Ambiental e Social 
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Capturas web apartado voluntariado. http://xaruma.org/voluntariado  

 

 

http://xaruma.org/voluntariado
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Deseño Curso de Voluntariado en Saúde Mental 

 

Módulo específico de Voluntariado en formación entidade.  
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Proxecto Roteiros Prelaborais  

Proxectos de formación e asesoramento dividido en cinco  fases.  

1. Valoración inicial 

2. Formación específica: introdución básica á agricultura ecolóxica. 

3. Formación específica: formación básica de xardinería. 

4. Formación específica: operacións básica de limpeza. 

5. Preparación, seguimento, revisión e medidas de acompañamento. 

 

 Acción formativa 1.Introdución básica á agricultura ecolóxica (51h.T+20h.P) 

Data: 20/01/2020 – 25/02/2020 (formación teórica);  

26/02/2020 – 13/03/2020 (formación práctica, 20 H) 

Horario previsto: luns, martes e mércores de 17 a 20h.  

Contidos: 

 Diversidade e rotación de cultivos agrícolas 

 Manexo e fertilización do solo. Introdución á compostaxe. 

 Rega e operacións de cultivo. Invernadoiros. 

 Tipos de pragas e enfermidades: Métodos de prevención, 

tratamentos e aplicación de produtos. 

 Colleita e postcolleita. Almacenamento e conservación. 

 Módulo transversal 

 Prácticas 

 

 Acción formativa 2.Operacións básicas de xardinería (51hT+20h.P).  

Data: 15/06/2020 – 22/07/2020 (formación teórica);  

23/07/2020 – 07/08/2020 (formación práctica, 20 H) 

Horario previsto: luns, martes e mércores de 17 a 20h.  

Contidos: 

 Ferramenta e maquinaria no sector da xardinería 

 Operacións básicas de mantemento de xardín 

 Introdución á horticultura 

 Produción e mantemento de plantas en viveiros 
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 Podas de árbores e arbustos 

 Pragas e enfermidades. Tratamentos e produtos ecolóxicos 

 Módulo transversal 

 Prácticas 

 

 Acción formativa 3. Operacións básicas de limpeza (30h.T+20h.P). 

Data: 1008/2020 – 24/08/2020 (formación teórica);  

25/08/2020 – 09/09/2020 (formación práctica, 20 H) 

Horario previsto: de luns a venres de 17 a 20h.  

Contidos: 

 Materiais e utensilios de limpeza. 

 Elaboración de produtos de limpeza ecolóxicos. 

 Limpeza de interiores: coñecemento de diferentes superficies. 

 Hixiene e seguridade no traballo. 

 Módulo transversal 

 Prácticas 

Dadas as características persoais das persoas destinatarias, levamos a cabo unha 

metodoloxía flexible, adaptándose sempre ás necesidades dos principais 

destinatarios, promovendo a participación e a comunicación por parte deles.  

As accións formativas leváronse a cabo os luns, martes e mércores en horario de 17 
a 20h dende o día  20 de xaneiro ata o 13 de marzo. Co decreto do estado de alarma, 
paralizamos as actuacións presenciais, pasando a realizar atención telefónica. A 
partir do 15 de xuño retomamos novamente as actividades no centro, ata o 15 de 
setembro de 2020.  

 

 

 XANEIRO 2020 

 L M M X V S D 

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30 31   
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FEBREIRO 2020  MARZO 2020 

L M M X V S D  L M M X V S D 

     1 2        1 

3 4 5 6 7 8 9  2 3 4 5 6 7 8 

10 11 12 13 14 15 16  9 10 11 12 13 14 15 

17 18 19 20 21 22 23  16 17 18 19 20 21 22 

24 25 26 27 28 29   23 24 25 26 27 28 29 

        30 31      
 

XUÑO 2020  XULLO 2020 

L M M X V S D  L M M X V S D 

1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26 

29 30       27 28 29 30 31   
 

AGOSTO 2020  SETEMBRO 2020 

L M M X V S D  L M M X V S D 

     1 2  31 1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30  28 29 30     

 

 Agricultura  Xardinería prácticas 

 Agricultura prácticas  Limpeza 

 Xardinería  Limpeza prácticas 

Entre os resultados do proxecto, destacamos:  

- O 100% das persoas acada actitudes socializadoras e cooperativas a través do 

traballo grupal, mellorando tamén na comunicación con terceiras persoas. 

- O 100 % das persoas mellora a súa capacidade para acceder a recursos.  

- O 100% das persoas participantes considera non ter a suficiente formación 

para conseguir un traballo estable.  

- O profesorado observa que a autoestima e o autoestigma son un dos 

principais problemas para a súa inserción sociolaboral.  

- Dúas persoas conseguiron emprego remunerado. 

- 10 persoas melloraron notablemente as súas habilidades en canto ao acceso 

a recursos.  
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- O 100% das persoas iniciou ou mellorou o seu proceso laboral.  

- O 100% das persoas participantes amosa a súa satisfacción en enquisas.  

- O 62 % das persoas demanda unha segunda parte do curso.  

- O 100% das persoas asistentes á formación de limpeza demandan maior 

formación ao respecto, por veres neste momento un nicho laboral 

importante.  

- A asistencia ao curso foi estable.  

Tras a experiencia neste proxecto, cremos que existe unha predisposición do 

colectivo de persoas con trastornos mentais para acceder ao traballo remunerado, 

mais o estigma que esas persoas teñen sobre si mesmas frea o seu 

desenvolvemento sociolaboral. É por iso que cremos necesario complementar toda 

formación con proxectos que conciencien á sociedade e proxectos que empoderen 

ao colectivo. Somos coñecedoras de que é un traballo lento e que se conseguirá con 

dedicación e constancia, pois non se cambian os pensamentos dunha sociedade dun 

día para o outro. Tamén, neste aspecto, é moi importante o traballo en rede, para 

visibilizar a verdade detrás da saúde mental.  

Existe unha baixa preparación para o emprego, por iso demandan cursos 

especializados e con parte práctica, para mellorar as súas condicións para acceder a 

un traballo. Neste caso, é importante destacar as condicións da formación, motivo 

polo que moitos usuarios/as se quedan fóra do sistema. Hai determinado número de 

persoas dentro da saúde mental que toma unha medicación moi forte que é 

incompatible co madrugar, ou, aínda madrugando, os efectos secundarios fan que 

durante unhas horas, esa persoa non estea con todos os seus sentidos. A maior 

oferta de formación acontece polas mañás e, en ocasións, nun horario moi extenso 

(por exemplo, de 9 a 15). É verdadeiramente difícil, para calquera persoa, ter 

atención plena durante 6 horas. Cando hai un tratamento detrás cuns efectos 

secundarios tan fortes, esta atención plena é realmente imposible. Por iso cremos 

que, a maiores da formación da maneira que xa existe, debería haber unha 

formación adaptada de verdade ás características que teñen as persoas do eido da 

saúde mental.  
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Mostra fotográfica 
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Actividades dirixidas á igualdade de oportunidades  

As actividades dirixidas á igualdade de oportunidades pretenderon conseguir os 

seguintes obxectivos: 

 Sensibilizar e implicar ás persoas participantes na elimininación de 

estereotipos de xénero, micromachismos e calquera tipo de discriminación 

por cuestións de xénero. 

 Concienciar ás persoas participantes na importancia de identificar e previr 

relacións afectivas desiguais e no fomento do botrato nas relacións. 

 Fomentar o uso das novas tecnoloxías como medio de reflexión e expresión 

das problemática vinculadas á desigualdade de xénero. 

 Promover a participación comunitaria e a creatividade como ferramentas de 

cambio para a construcción dunha sociedade máís inclusiva e igualitaria. 

Polo que levamos a cabo as seguintes actividades: 

 Realización de actividades de coeducación dirixidas á posta en valor da muller.  

 Incorporación dunha linguaxe inclusiva e non sexista.  

 Asistencia a eventos de índole feminista (exposición, cine…) 

 Educación transversal en materia de xénero.  

 Creación dun grupo de mulleres para fomentar o autocoñecemento e o 

autocoidado.  

 Asistencia ao Obradoiro de consciencia emocional da Rede de Mulleres de Vigo.  

 Creación do Plan de Igualdade da Asociación Xaruma 
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Cursos Educación Non Formal 

Este ano levamos a cabo 4 cursos do ámbito da educación non formal.  

 

 

 

 

 

 

•Febreiro - xullo 2020 (300 horas). 

•17 monitores/as. 

•Psicosocioloxía, educación e lexislación. 

Curso de Director/a de Actividades de Tempo Libre

•Xullo 2020 (30 horas)

•6 persoas

•Fundamentos básicos da agricultura ecolóxica

Curso de Agricultura Ecolóxica

•Xullo 2020 (30 horas)

•5 persoas

•Creación de proxectos de educación ambiental. 

Curso de Monitor/a de horta escolar

•Setembro - decembro 2020 (350 horas)

•12 persoas

•Animación, psicoloxía, educación no tempo libre, organización e 
recursos, educación ambiental e educación para a saúde

Curso de Monitor/a de Actividades de Tempo Libre
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Mostra fotográfica 
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7 TEMPORALIZACIÓN 
  

MES/ACTIVIDADE NATURALMENTE MENTALÍZATE FORMA PARTE 
ROTEIROS 

PRELABORAIS 
ACTIVIDADES 
IGUALDADE  

XANEIRO X  X X X 
FEBREIRO X  X X X 
MARZO X  X X X 
ABRIL X X X X X 
MAIO X X X X X 
XUÑO X X X X X 
XULLO X X X X X 
AGOSTO X X X X X 
SETEMBRO X X X X X 
OUTUBRO X  X  X 
NOVEMBRO X  X  X 
DECEMBRO X  X  X 
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8 RESULTADOS ACADADOS 
 

ÁREA DE INTEGRACIÓN   
1T 2T 3T 4T ANUAL 

Indicador 
Nivel 

conforme 
Nivel 

desexado 
R R R R R 

1.1.1.1. O 95% das familias amosan a súa satisfacción en enquisas coas 
actividades desenvolvidas.  

90% 95% 17% 17% 15% 15% 16% 

1.1.1.2. O 90% das persoas usuarias amosan en enquisas a súa satisfacción coas 
actividades desenvolvidas.  

85% 90% 48% 45% 35% 33% 40% 

1.1.2.1. Estabécese un contacto continuado co 60% das familias das persoas 
participantes para facer un seguimento individualizado.  

50% 60% 56% 56% 55% 50% 54% 

1.1.2.2. Establécese contacto continuado co 40% dos organismos de derivación 
e intervención con persoas usuarias para levar a cabo un seguimento 
personalizado.  

35% 40% 63% 38% 63% 100% 66% 

1.1.3.1. O 60% das persoas usuarias posúe habilidades e capacidades para unha 
vida autónoma. 

55% 60% 55% 55% 55% 57% 55% 

1.1.3.2. 10 persoas ou máis participan nas actividades levadas a cabo no piso de verán.  8 10 11 / 9 8 28 

1.1.4. O 70 % das persoas usuarias acceden de forma autónoma ás actividades 
da entidade.  

65% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.1.5.1 O 80 % das familias aumenta o tempo de dedicación a si mesmas.  75% 80% 17% 17% 15% 15% 16% 

1.1.5.2. O 80 % das familias reduce a relación de dependencia coa persoa usuaria.  75% 80% 21% 23% 27% 30% 25% 

1.1.6.1. Unha de cada dez actividades poñen en contacto ás persoas usuarias 
con persoas alleas á entidade.  

10% 10% 5% 1% 5% 0% 3% 
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1.1.6.2. O 65 % das persoas participantes aumenta hábitos de socialización. 60% 65% 100% 69% 97% 97% 91% 

1.1.7. O 100% dos conflitos de xénero e desigualdade detectados son 
xestionados e dialogados.  

95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.1.8. O 80 % das persoas usuarias mantén un comportamento compensado 
que atenúa os síntomas da enfermidade.  

70% 80% 93% 83% 94% 87% 89% 

1.1.9. O 80 % das persoas usuarias amosa actitudes de coidado e 
responsabilidade cara o entorno.  

70% 80% 76% 100% 77% 77% 82% 

1.1.10. O 70 % das persoas usuarias amosa hábitos de disciplina, método e 
traballo individual e/ou colectivo en tarefas medioambientais.  

60% 70% 52% 92% 52% 53% 62% 

1.1.11.1 O 90 % das persoas usuarias reciben información e formación sobre 
hábitos alimenticios saudables.  

85% 90% 66% 69% 61% 63% 65% 

1.1.11.2 O 30% das persoas usuarias eliminan hábitos alimenticios non saudables.  20% 30% 64% 62% 73% 80% 70% 

1.1.12. O 90 % das persoas usuarias teñen e/ou incorporan hábitos de aforro 
enerxético e consumo responsable.  

80% 90% 29% 31% 36% 40% 34% 

1.1.13. O 90% das persoas usuarias acadan actitudes socializadoras cara o 
traballo grupal.  

80% 90% 207% 154% 25% 50% 109% 

1.1.14.1. Realízanse actividades de estimulación cognitiva e/ou psicomotriz 
unha vez por semana.  

0,5 1 0,92 1,00 0,71 0,77 85% 

1.1.14.2. As actividades de estimulación cognitiva e/ou psicomotriz reciben unha 
asistencia igual ou maior ao 80 %, con respecto ás persoas que asisten 
frecuentemente.  

75% 80% 76% 86% 71% 70% 76% 

1.1.14.3. As persoas usuarias amosan a súa satisfacción con actividades 
relacionadas coa estimulación cognitiva, artística ou psicomotriz.  

90% 100% 93% 100% 100% 100% 98% 

1.1.15. As persoas usuarias amosan unha mellora na autoestima dende o seu 
inicio na entidade.  

90% 100% 52% 55% 52% 50% 52% 

1.2.1.1. O 85 % das persoas usuarias actúa correctamente nas tarefas 
encamiñadas ao coidado do medioambiente.  

75% 85% 52% 55% 55% 57% 55% 
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1.2.1.2. O 85 % das persoas usuarias actúa correctamente nas tarefas 
encamiñadas ao coidado do saúde 

75% 85% 69% 66% 68% 70% 68% 

1.2.2. O 60 % das persoas usuarias en disposición de traballar adquiren as 
capacidades básicas para a pertenza a un proceso de orientación e formación 
prelaboral.  

50% 60% 83% 83% 100% 100% 92% 

1.2.3. O 90 % das persoas usuarias son quen de previr os riscos nos 
desprazamentos pola rúa.  

85% 90% 62% 62% 61% 63% 62% 

1.2.4. O 80 % das familias coidadoras benefíciase da formación de familias.  60% 80% Nr Nr 20% 10% 15% 

1.3.1. O 100 % das semanas do ano o voluntariado dispón de oportunidades 
para exercer o seu labor.  

85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.3.2. O 50 % dos meses o voluntariado recibe asesoramento e/ou propostas 
de formación gratuita.  

45% 50% 100% 100% 33% 33% 67% 

1.4.1.1. O 99 % do voluntariado é capaz de desenvolver o seu labor con total 
autonomía.   

90% 99% 33% 100% 29% 29% 48% 

1.4.1.2. Hai 5 novas altas de persoas voluntarias por ano.  4 5 6 0 2 1 9 

1.4.2. Hai mínimo unha actividade mensual para sensibilizar e dar a coñecer a 
saúde mental. 

1 1 0 1 0 2 3 

1.4.3. O 100 % dos meses haberá contacto cos organismos de derivación de 
voluntariado.  

50% 100% 100% 0% 100% 100% 75% 

1.4.4. O 100% do material de sensibilización dáse a coñecer en formatos 
propios das novas tecnoloxías.  

90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.4.5. O 100 % das actividades levadas a cabo valoran e respectan a diferenza 
individual e a igualdade de oportunidades.  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.4.6. O 90 % das persoas participantes amosan a súa motivación coas 
actividades relacionadas co medio.  

80% 90% 52% 55% 55% 57% 55% 
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ÁREA DE EDUCACIÓN     1T 2T 3T 4T ANUAL 

Indicador 
Nivel 

conforme 
Nivel 

desexado 
R R R R R 

2.1.1.1. O 85 % do alumnado é quen de propoñer medidas para intervir na 
animación social da comunidade.  75% 85% 92% 88% 64% 0% 61% 

2.1.1.2. O 90 % do alumnado supera a fase teórica dos cursos.  85% 90% 92% 92% 84% 69% 84% 

2.1.2. Estabécense un mínimo de dous encontros para o intercambio de 
experiencias con outras entidades.  1 2 2 0 1 1 1 

2.1.3.1. O 90 % do alumnado amosa que a formación recibida é útil para o 
emprendemento.  80% 90% 92% 92% 84% 69% 84% 

2.1.3.2. O 40 % do alumnado amosa iniciativa cara o emprendemento, 
asociacionismo e creación de empresas e organismos.  35% 40% 48% 46% 36% 6% 34% 

2.1.4. O 90 % do material didáctico empregado é de creación e deseño 
propio.  80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.1.5. O 70 % do persoal da entidade asiste a actividades formativas 
trimestralmente.  60% 70% 63% 63% 38% 17% 45% 

2.1.6. O 80 % do alumnado interpreta a natureza como ferramenta de 
traballo na educación non formal.  70% 80% 76% 73% 64% 100% 78% 

2.1.7. O 80 % do alumnado desfai prexuízos e sensibilízase sobre a saúde 
mental.  70% 80% 80% 80% 24% 75% 65% 

2.1.8. O 50 % das persoas que entra en contacto coa entidade recibe 
información e recursos para a intervención asociativa.  40% 50% 64% 62% 84% 75% 71% 

2.1.9. O 50 % dos meses o alumnado recibirá oferta de formación.  45% 50% 67% 67% 200% 67% 100% 

2.1.10. O 75 % do alumnado manifesta o seu agrado pola metodoloxía dos 
cursos.  65% 75% 100% 96% 100% 100% 99% 
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2.1.11. Todos os cursos impartidos de máis de 100 horas terán un módulo 
específico de novas tecnoloxías aplicadas.  1 2 0 0 1 1 0,5 

2.2.1. O 95 % do alumnado aumenta os seus coñecementos sobre o medio 
físico e natural galego.  85% 95% 100% 100% 64% 100% 91% 

2.2.2. 600 cativas e cativos benefícianse dos programas de educación 
ambiental.  300 600 70 0 0 72 35,5 

2.2.3. O 80 % do alumnado manifesta ter aumentando os seus recursos de 
intervención coa educación ambiental.  85% 95% 100% 100% 64% 100% 91% 

2.3.1.1. Convócase mínimo un curso de formación do profesorado 
homologado pola Consellería de Educación.  1 1 0 0 0 0 0 

2.3.1.2. O 50 % dos meses haberá oferta de formación para reciclaxe e 
mellora profesional.  40% 50% 100% 67% 100% 100% 92% 

2.3.2. A saúde e a participación comunitaria serán temas transversais en 
todas as formacións levadas a cabo.      Si Si Si Si Si 
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN     1T 2T 3T 4T ANUAL 

Indicador 
Nivel 

conforme 
Nivel 

desexado 
R R R R R 

3.1.1. As actividades abertas contan coa participación de máis de 30 persoas 
alleas á entidade.  23 30 25 2 0 0 6,75 

3.1.2. O 50 % das actividades abertas dan a coñecer o patrimonio material e 
inmaterial da provincia de Pontevedra.  40% 50% 31% 10% 100% 1% 35,44% 

3.1.3. O 50 % das actividades abertas presentan temáticas pertencentes ao 
patrimonio social, natural e inmaterial do barrio de Teis, da provincia ou da 
comunidade.  40% 50% 15% 100% 100% 100% 78,85% 

3.1.4. O 20 % das actividades abertas deslocalízanse de Vigo.  10% 20% 15% 0% 0% 0% 3,85% 

3.1.5. Hai un mínimo de 5 actividades de unión da veciñanza ao ano.  4,00 5,00 13 1 1 1 4 

3.1.6.              0 

3.1.7. Hai unha xornada de portas abertas cada trimestre.  4 5 0 0 1 0 0,25 

3.1.8. Nas actividades abertas xéranse debates acordes á temática tratada.  Si Si Si Si Si - Si 

3.1.9. Lévanse a cabo un mínimo de 4 actividades abertas relacionadas co 
medioambiente.  3 4 2 1 1 1 1,25 

3.2.1. No 85 % das actividades con público predominante menor de 36 anos 
rexístranse actitudes de cooperación e tolerancia.  80% 85% 100% 100% 100% 100% 

100,00
% 

3.2.2. Ofertaranse 3 recursos ou medios para a unión da mocidade.  2 3 10 38 2 1 12,75 

3.3.1. O 25 % do alumnado do MTL, DTL ou DCT colabora en entidades sen 
ánimo de lucro.  20% 25% 35% 35% 35% 8% 28,55% 

3.3.2. O 50 % dos meses, o voluntariado e monitorado recibe información 
sobre iniciativas asociativas e laborais relacionadas coa familia de servizos 
socioculturais.  45% 50% 33% 33% 67% 100% 58,33% 
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3.4.1.  Danse a coñecer os espazos de participación en 24 organizacións 
educativas e/ou sociais.  18 24 25 4 0 1 7,5 

3.4.2. Todos os meses haberá contido radiofónico en formato podcats 
actualizado.  10 12 0,33 0,33 0,33 0 0,25 

3.4.3.1. O 30% das actividades de radio formarán ás persoas participantes 
sobre programación e desenvolvemento de contido radiofónico.  25% 30% 60% 50% 13% 0% 30,63% 

3.4.3.2. A radio contará cun mínimo de 3 persoas voluntarias con 
coñecementos en son.  2 3 2 1 0 0 0,75 

3.4.4. Mínimo 3 organizacións escolares e/ou sociais se benefician dun 
programa educativo de radio libre autoxestionada para traballar na área da 
comunicación e educación en valores.   2 3 0 0 0 0 0 

3.4.5. O 20 % das persoas participantes implícanse en formacións e/ou 
actividades culturais ou creativas externas á entidade.  15% 20% 0% 0% 0% 7% 1,67% 

3.4.6. O 100 % das persoas forman parte do equipo a través de reunións e 
entrevistas persoais.  95% 100% 100% 100% 100% 100% 

100,00
% 
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ÁREA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA     1T 2T 3T 4T 
ANUA

L 

Indicador 
Nivel 
confo
rme 

Nivel 
dese
xado 

R R R R R 

4.1.1 No 99% das actividades está presente a lingua galega. 90% 99% 
100% 100% 100% 100% 100% 

4.1.2 Para o 100% das actividades da entidade disporá dun recurso lingüístico interno ou 
externo. 

90% 100% 
100% 100% 100% 100% 100% 

4.1.3 O 80% das actividades favorecerán a interrelación de mozos/as con diferentes 
perfís lingüísticos. 

50% 80% 
100% 100% 100% 100% 100% 

4.1.4 No 95% das actividades vinculadas especificamente ao galego asúmese con 
normalidade a lingua galega. 

90% 95% 
100% 100% 100% 100% 100% 

4.1.5 O 95% do monitorado- voluntariado responderá satisfactoriamente naquelas 
actividades encamiñadas á difusión do galego. 

90% 95% 
100% 100% 100% 100% 100% 

4.1.6 O 95% das actividades en contornos naturais incluirán referencias explícitas á 
toponimia, microtoponimia e vocabulario da natureza en galego. 

90% 95% 
NR NR NR NR NR 

4.1.7 O 85% das actividades resólvense con éxito no caso de rexistrar actitudes 
negativas referidas á transmisión familiar. 

80% 85% 
SEN 
CONF
LITOS 

SEN 
CONF
LITOS 

SEN 
CONF
LITOS 

SEN 
CONF
LITOS 

SEN 
CONF
LITOS 

4.1.8 O 90% das persoas en contacto coas accións da entidade manterá unha actitude 
positiva cara a normalización da lingua. 

85% 90% 
100% 100% 100% 100% 100% 

4.1.9 O 100% da información da nosa páxina web estará en galego e facilitará o acceso 
a recursos en galego. 

95% 100% 
100% 100% 100% 100% 100% 

4.1.10 No 90% de actividades nas que se conxuga o compromiso social e a tolerancia a 
lingua de referencia é o galego. 

80% 90% 
100% 100% 100% 100% 100% 
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ÁREA DE EMPREGO     1T 2T 3T 4T ANUAL 

Indicador 
Nivel 

conforme 
Nivel 

desexado 
R R R R R 

5.1.1.1. Máis de 50 persoas reicben información, orientación e asesoramento 
acerca do acceso ao mundo laboral.  

20 50 
26 26 50 16 29,5 

5.1.1.2. O 90 % das persoas que acoden ao Punto Empregarte son quen de 
facer con total autonomía un currículo e unha carta de presentación.  

20 50 
65% 65% 34% 75% 60% 

5.1.1.3 Hai un seguimento inicial do 100 % doas casos de inserción laboral de 
calquera sector.  

90% 100% 
100% 100% 100% 100% 100% 

5.1.2. Maís de 50 persoas reciben información, orientación e asesoramento 
sobre os recursos educativos dispoñibles.  

20 50 
26 26 50 16 29,5 

5.2.1.1. Rexístranse mínimo de 2 consultas acerca do emprendemento e o 
asociacionismo.  

1 2 
0 1 1 1 0,75 

5.2.1.2. Hai un seguimento inicial do 100 % dos casos de emprendemento e 
asociacionismo.  

90% 100% 
NR NR NR NR NR 

5.2.2. O 70 % das consultas sobre o emprendemento e asociacionismo 
reciben o apoio e acompañamento demandado.  

50% 70% 
NR 100% NR NR NR 

5.3.1. O 80 % das persoas usuarias fan uso de boas prácticas en habilidades 
sociais.  

70% 80% 
38% 38% 35% 37% 37% 

5.3.2 O 90% dos usuarios melloraron a su capacidade de autonomía e 
iniciativa, tomando decisión por elas/es mesmas/os, sendo estas 
coherentes. 

80% 90% 

36% 36% 36% 36% 36% 

5.3.3 O 90% dos usuarios fagan entrevistas persoais e adquiran as 
competencias necesarias para levalas a cabo. 

80% 90% 
NR NR NR NR NR 

5.3.4 O 80% dos usuarios teñan coñecemento dos posibles riscos laborais e 
aprendan a cómo prevelos ou solventalos. 

70% 80% 
18% 64% 9% 9% 25% 
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5.3.5 O 60% dos usuarios participarán en rutinas prelaborais no ámbito da 
natureza 

50% 60% 
82% 82% 82% 82% 82% 

5.3.6 O 90% dos usuarios/as son quen de aproveitar os recursos do seu 
entorno máis próximo cara a inserción social e laboral. 

80% 90% 
NR NR NR NR NR 

5.3.7 O 90% dos usuarios/as teñen rutinas prelaborais dentro do ámbito da 
natureza. 

80% 90% 
82% 82% 82% 82% 82% 

5.3.8 O 100% dos usuarios recibiran un seguimento, avaliando os avances e 
ofrecendo un apoio individualizado. 

95% 100% 
NR NR NR NR NR 

5.3.9 Conseguir, polo menos que 5 empresas accedan a escoitar os 
beneficios de contratar a persoas con discapacidade. 

2 5 
1 1 1 1 1 

  

Destacamos a inserción laboral de catro persoas en risco de exclusión social.



 

Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se 
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9 SUSTENTABILIDADE FUTURA 

Este 2020 viu protagonizado por unha pandemia mundial que nos obrigou a 

mudar a forma de intervir coas persoas. Tanto o tempo en confinamento como a 

nova normalidade supuxeron un reto que, con creatividade, constancia, motivación 

e ganas, puidemos sacar adiante. Certamente, a forma de relacionarnos e levar a 

cabo as actividades cambiou por completo, pero a resposta por parte das/os 

participantes foi óptima. A brecha dixital foi unha das grandes protagonistas, pois 

illou máis ás persoas.  

Sabemos que o 2021 será na mesma liña que o ano que deixamos atrás. A 

situación mellorará, pero 

teremos que seguir con 

distanciamento físico, grupos 

reducidos, desinfección… É 

por iso que o noso cometido irá 

en levar a cabo máis 

actividades, para que todas as 

persoas se poidan beneficiar, e 

romper coa brecha dixital. 

Ademais, sempre coa mente en 

cumprir soños, queremos empezar a reforma do piso de actividades, para crear un 

piso-aula no que levar a cabo as accións de vida autónoma.  

 Como de todo sacamos aprendizaxes, sabemos que o futuro é incerto e que 

temos que reinventarnos constantemente, por iso poñeremos todas as ganas e 

enerxía para seguir facendo proxectos integradores para persoas con trastornos 

mentais.  

 


