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I. PRESENTACIÓN

A Asociación Acción Familiar é unha entidade social sen ánimo de lucro, que presta servizos

para o desenvolvemento da Familia en todo o Estado Español. A súa actividade comezou no

ano 1978, se ben, a súa delegación de Ferrol inaugurouse no ano 2000.

Dende  a  súa  fundación,  Acción  Familiar  Ferrol  vén  desenvolvendo  actividades  de  distinta

natureza,  participando con  múltiples  colectivos,  ordenándose  nos  Programas  Formativos  e

Actividades Sociais.

Estes proxectos sociais véñense desenvolvendo dende o ano 2000 ao longo da comarca de

Ferrolterra, destacando programas de voluntariado en distintas institucións, tanto con maiores
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como con infancia,  os cales tiveron unha grande acollida entre as persoas usuarias destes.

Exemplos destes proxectos son: 

- Acompáñame: trata de proporcionar apoio aos anciáns institucionalizados, que sofren

perdas dos seus vínculos familiares, amizades... ofrecéndolles unha axuda para resolver

tarefas tales como visitas medicas, tramitación de documentos, etc.

- Intégra-T:  educación  compensatoria  para  apoiar  a  inserción  socioeducativa  do

alumnado con baixo nivel académico e necesidades asociadas a situacións sociais e

culturais desfavorables.

- Respirando/Tempo para Avanzar: baseado na igualdade de oportunidades, intentando

dotar de estratexias de afrontamento a través de distintos programas de intervención

individual ou colectiva.

- Gabinete de Orientación Familiar: servizo creado para axudar ás familias e resolver os

conflitos que se lles presentan, dando asesoramento tanto psicolóxico coma xurídico.

Todas estas actividades realízanse de forma continuada e gratuíta para os usuarios.

II. FUNDAMENTACIÓN

Este proxecto pretende favorecer a relación interxeracional dos alumnos do centro educativo

cós anciáns da Residencia de Maiores de Caranza.

Por unha banda, búscase paliar algunhas carencias socio-afectivas contempladas en anciáns.

Estas son debidas á situación de illamento derivado da institunalización (perdas de vínculos

familiares e/ou amigos/as; escasa comunicación entre os internos/as; desconexión có exterior;

vida rutineira e monótona; poucas oportunidades para ‘contar as súas historias’; etc.)

E  por  outra  banda,  fomentar  a  educación  en  valores  promocionando  a  participación  da

xuventude na vida social  e paliando  o desinterese destes polos maiores.

III. XUSTIFICACIÓN

Este mesmo proxecto que se está a expor, tense realizado con anterioridade no Concello de

Ferrol.  Ademais  do  citado  anteriormente,  Acción  Familiar  tamén  se  encarga  de  proxectos

sociais dunha forma puntual, sendo os últimos realizados con:

R/ Velázquez, nº 44, 6º andar. 15403, Ferrol
Teléfono: 981 358 023  E-mail: afaferrol@accionfamiliar.org
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 Anciáns:

- O Paso  do  Tempo (en  imaxes):  onde  tras  unhas charlas  e  acompañamentos,  unha

artista da comarca, pintou aos anciáns para a súa posterior exposición na Residencia de

Maiores de Caranza.

- ¿Coñézome?:  programa  de  habilidades  sociais  para  os  residentes  en  centros  da

Terceira idade.

- Contigo  aprendo:  programa  de  estimulación  da  memoria  dirixido  á  Terceira  idade

mediante a realización de unha obra teatral.

- Operación  Paseo:  programa  onde  os  maiores  teñen  a  posibilidade  de  saír

acompañados por persoal voluntario para facer distintos tipos de actividades.

 Xuventude:

- A violencia non é valentía: programa de prevención de violencia escolar.

- Apoio escolar, social e integracional a fillos de inmigrantes (alfabetización).

- Animación á lectura: programa para o fomento da lectura en adultos e nenos mediante

o uso do xogo e outras actividades.

- Nais na adolescencia: programa de preparación para a maternidade para xoves ata 21

anos embarazadas ou con menores ao seu cargo.

IV. OBXECTIVOS

a. Obxectivo xeral

 Favorecer as relacións interxeracionais  dos participantes evitando a desconexión có

entorno.

b. Obxectivos específicos

 Contribuír á normalización dos usos oral e escrito da lingua galega.

 Recuperación patrimonial mediante a indagación da cultura musical e de tradición oral

galega coñecida polos anciáns por parte da xuventude.

 Promover a participación dos novos na vida social máis aló do seu grupo de iguais.

 Promover a igualdade entre mulleres e homes mediante o emparellamento  de rapaz e

anciá e rapaza e ancián.

 Mellorar o coñecemento dos xoves sobre como viven os anciáns.
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V. DESTINATARIOS/AS

 Vinte alumnos e alumnas de secundaria dalgún instituto da contorna.

 Vinte persoas residentes na Residencia de Anciáns de Caranza.

VI. LOCALIZACIÓN

 Residencia de Anciáns de Caranza (enquisas).

 Instituto/s seleccionado/s (traballo de redacción).

VII. METODOLOXÍA

Para a realización deste proxecto, o que se pretende é poñer en contacto aos alumnos/as do

instituto e os/as usuarios/as da Residencia de Anciáns de Caranza para que, có apoio do seu

mestre de Lingua Galega  e Literatura (encargado da selección dos alumnos e da corrección dos

textos)  preparen unhas enquisas  para  pasarlles  aos  anciáns.  Nestas,  deben recoller  toda a

información necesaria referente á biografía dos maiores e relacionala cós seus recordos tanto

de tradición oral como musical da súa época para a posterior realización dunha narración na

que  se  relate  a  historia  vital  dos  mesmos.  O/A  encargado/a  da  selección  dos  anciáns

participantes será o/a traballador/a social ou psicólogo do centro de maiores. 

Finalmente, efectuarase unha recompilación das historias, que se ilustrarán e finalmente serán

editadas.  Cada  un  dos  alumnos  e  anciáns  participantes  recibirá  un  exemplar  do  mesmo.

Ademais,  tanto  o  Concello  de  Ferrol,  a  Residencia  de  Anciáns  de  Caranza  e  os  institutos

seleccionados, como Acción Familiar Ferrol terán senllos exemplares. 

VIII. ACTIVIDADES

As actividades a realizar durante o proxecto serán:

 Preparación das enquisas (centro educativo).

 Visitas á Residencia de anciáns.

 Redacción de historias vitais.

 Ilustración.

 Publicación.

R/ Velázquez, nº 44, 6º andar. 15403, Ferrol
Teléfono: 981 358 023  E-mail: afaferrol@accionfamiliar.org
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 Xuntanza final.

IX. TEMPORALIZACIÓN

O proxecto realizarase durante o período 2015-2016.

X. RECURSOS

a. Humanos

 Mestre de Lingua Galega e Literatura (Instituto/s seleccionado/s).

 1 coordinadora do proxecto (Acción Familiar Ferrol).

  1 psicóloga ou traballadora social (Residencia de anciáns).

 Deseñador gráfico.

 Persoal imprenta.

b. Materiais

 Sala para a realización das enquisas.

 Ordenador, fotocopiadora, impresora.
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