
IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO

(en caso de presentar máis dun proxecto deberán cubrirse estes campos para cada un deles)

1.- Información da entidade/persoa que presenta a proposta

A Asociación Nuestra Señora de Chamorro é unha entidade sen ánimo de lucro, que nace

da  iniciativa  dun  grupo  de  pais  e  nais  no  ano  1964.  A  entidade  leva  50  años

desenvolvendo  proxectos  de  carácter  social  dirixidos  especificamente  a  persoas  con

discapacidade intelectual e ás súas familias, o que demostra a experiencia  neste ámbito. 

Nos proxectos de carácter social realizados dende os inicios da entidade, a mellora da

calidade de vida estivo sempre presente e trabállase de diferentes xeitos en función dos

recursos dispoñibles en cada momento.

2.- Datos do proxecto

Título:  “Conectemos  ás  nosas  historias  vitais”.  Un  Proxecto  de

capacitación e accesibilidade á comunicación.
Descrición breve/Fundamentación:

O Proxecto “Conectemos ás nosas historias vitais”  é creado coa premisa de

mellorar a calidade de vida dos usuarios/as da Asociación Nuestra Señora de

Chamorro,  concretamente  de  todos  aqueles/as  que  presentan  limitacións  na

comunicación, e das súas familias. 

O título do Proxecto débese ao significado de comunicación, xa que as persoas,

a  través  da  mesma,  estanse  intercambiando  información,  ideas,  emocións,

habilidades,  etc.  mediante  o  uso  de  símbolos  (palabras,  imaxes,  figuras,

gráficos, xestos, etc.). 

A comunicación constitúe un aspecto fundamental na vida de todas as persoas,

incluídas aquelas con diversidade funcional. Así, considérase:

 Un dereito. Está recollido na Convención sobre os dereitos das persoas

con  discapacidade  (2006),  e  en  diversas  Leis  (Lei  51/2003,  de  2  de

Decembro,  de  igualdade  de  oportunidades,  non  discriminación  e

accesibilidade  universal  das persoas con discapacidade;  Real  Decreto

Lexislativo  1/2013,  de  29  de  Novembro,  polo  que  se  aproba  o  Texto

Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da



súa inclusión social, etc.).

 Fundamental  para  o  crecemento,  desenrolo  e  benestar  persoal.  As

limitacións na comunicación provocan que as persoas con diversidade

funcional vexan afectada a súa autonomía e independencia, e ó mesmo

tempo sufran situacións de illamento e exclusión social.

As  persoas  con  discapacidade  intelectual  (PCDI),  ó  longo  da  súa  vida,

encóntranse  con  factores  ou  barreiras  na  comunicación  que  provocan

escenarios  de  discriminación  e  desigualdade.  Ditas  barreiras  xorden  pola

interacción  de,  por  un  lado,  as  súas  características  persoais  (sensoriais,

motoras,  cognitivas...),  que  poden  provocar  dificultades  na  capacidade  de

comprensión e expresión que entorpezan a comunicación cos demais.  E por

outro, a presenza dun entorno non adaptado ou inaccesible. 

Ante esta situación é necesario que dende as Organizacións en pro do colectivo

traballen na adaptación do ambiente, na dotación de instrumentos accesibles e

na realización de intervencións interdisciplinares que faciliten a comunicación.  

É por iso que a Asociación Nuestra Señora de Chamorro crea este Proxecto,

para  proporcionar  estratexias  e  recursos  que  reduzan  ou  compensen  as

limitacións  vinculadas  á  discapacidade  intelectual,  e  lles  permitan  participar

activamente na comunidade.

Localización xeográfica/contextualización:

O  Proxecto  levarase  a  cabo  no  interior  da  Asociación  Nuestra  Señora  de

Chamorro,  situado  no  Val,  Narón  (todo  o  proceso  de  formación);  e  na

comunidade, é dicir, nos Concellos de Narón e Ferrol (a posta en práctica). 

O obxectivo de traballar dentro e fora da Asociaciación é integrar e xeneralizar a

aprendizaxe de ditas habilidades nos seus diferentes entornos. 

A quen vai destinado/beneficiarios:

Os  beneficiarios  do  Proxecto  son  persoas  con  discapacidade  intelectual,

usuarios/as  da  Asociación  Nuestra  Señora  de  Chamorro,  con  idades

comprendidas entre os 18 e os 65 anos e con limitacións na comunicación.

Xeralmente, as persoas beneficiarias caracterízanse por presentar alteracións

motoras  (malformacións,  afectación  musculatura  fonatoria,  respiratoria  e

articulatoria),  sensoriais  (déficits  visuais,  xordeira,  etc.),  cognitivas  (memoria,



atención, orientación…) e afectivas, sociais e emocionais.
Obxectivos xerais e específicos: 

Obxectivo xeral

Promover a participación social  e a inclusión das persoas con discapacidade

intelectual con afectación comunicativa na comunidade. 

Obxectivo específico

- Eliminar as barreiras de comunicación no entorno e facilitar a orientación dos

usuarios/as nas instalacións da Asociación, a través da implantación de sistemas

de amplificación sensorial e cognitiva.

- Iniciar e adaptar o acceso ás TICs.

- Promover o desenrolo e mellora das capacidades e habilidades comunicativas

de comprensión e expresión.

- Implantar sistemas de comunicación aumentativos e alternativos (SCAA) para

os/as usuarios/as que o precisen.

- Proporcionar a tecnoloxía de apoio necesaria para facilitar unha comunicación

funcional.

- Mellorar a calidade das intervencións/interaccións mediante a adquisición, por

parte dos profesionais e familiares, de habilidades que melloren a comunicación

cos/as usuarios/as.

- Mellorar a calidade de vida dos usuarios/as.
Actividades  planificadas  con indicación da  temporalización,  recursos*  e

metodoloxía:

O  plan  de  traballo  establecerase  coa  seguinte  temporalización:  avaliar  as

habilidades  comunicativas,  necesidades  e  intereses  dos  usuarios/as

participantes (dous meses),  dotar de estratexias e recursos que cubran ditas

necesidades e faciliten a participación na comunidade (oito meses), e por último

traballar a comunicación na comunidade (dous meses). 

As  actividades  do  Proxecto  establécense  en  función  dos  obxectivos.  Estas

variarán en función das características persoais, as necesidades e intereses dos

usuarios/as, avaliadas con anterioridade:

-  Actividade  1:  implantación  dun  sistema  de  sinalización  sensorial  e

cognitivo das zonas dentro das instalacións da Asociación e nos fogares

dos  usuarios/as  (pictogramas,  fotografías,  Braille  e  palabras).  Esta

actividade é creada para todos os usuarios/as, pero o adestramento para

a  súa  comprensión  será  maior  ou  menor  segundo  o  seu  grao  de



afectación cognitivo e sensorial.

- Actividade 2: TICs. Adaptación dos ordenadores e teléfonos móbiles dos

usuarios/as, con software accesibles. Adaptaranse só nos casos que sexa

preciso. Posteriormente realizaranse prácticas dos usuarios/as.

- Actividade 3: realización de talleres individuais e grupais para mellorar

as capacidades e habilidades comunicativas. Unha vez á semana para

todos os usuarios/as.

-  Actividade  4:  traballar  sistemas  de  comunicación  aumentativos  e

alternativos (SCAA) con e sen apoio: xestos, signos, fala, pictogramas…

Só nos casos en que sexa preciso.

- Actividade 5: asesorar, prestar ou proporcionar produtos de apoio para o

acceso  á  comunicación  (taboleiros  de  comunicación,  pulsadores,

comunicadores con pulsador, con voz…) e adestrar ós usuarios/as no seu

uso. Só nos casos en que sexa preciso.

-  Actividade  6:  formación  dos  profesionais  en  linguaxes  alternativas  a

través dunha empresa exterior. Para todos os profesionais.

- Actividade 7: Saída á comunidade para promover a participación social a

través da posta en práctica da axuda á comunicación. As saídas serán:

visita ao médico, ir ao supermercado, establecer videochamadas a través

dos  sofware  instalados  nas  TICs,  ir  mercar  o  periódico  e  facer  unha

actividade de ocio.

O Proxecto levarase a cabo a través dunha metodoloxía centrada nas persoas,

partindo  da  avaliación  inicial  do  entorno  e  das  capacidades  e  habilidades

comunicativas  de  cada  usuario/a,  e  desenvolvendo,  a  posteriori  (e  baixo  os

obxectivos  establecidos),  medidas  e  recursos  adaptados  ás  necesidades

individuais dos participantes.

As intervencións cos usuarios/as realizaranse de maneira individual ou grupal. 

Segundo a actividade ou etapa do plan de traballo que se esté desenvolvendo,

empregarase un papel  máis ou menos participativo e activo do usuario/a,  en

función do obxectivo que se esté perseguindo. Por exemplo, na adaptación do

centro con sinaléctica accesible, os usuarios/as non participarán na elaboración

de sinales, pero si na avaliación de que está ben adaptado.

É imprescindible a participación das familias en todo o proceso do Proxecto. Por

iso,  manterase  o  contacto  de  forma  continua,  compartindo  un  feedback  de



información  sobre  a  evolución  do  usuario/a  e  as  necesidades  que  vaian

xurdindo. 

Os recursos humanos que traballan e colaboran no Proxecto serán: 

o Terapeuta ocupacional (dirixe o proyecto).

o Directora-xerente (xestiona a viabilidade do Proxecto).

o Coordinadora-Responsable  de  calidade  (xestiona  a  viabilidade  do

Proxecto).

o Pedagoga (equipo colaborador).

o Psicóloga (equipo colaborador).

o Traballador social (equipo colaborador).

o Responsable de enfermería (equipo colaborador).

o Monitores de taller (equipo colaborador).

o Logopeda (equipo colaborador). Contratación por horas. 

Ademáis,  procederase  á  contratación  dunha  empresa  formadora  en  cursos

sobre  sistemas  de  comunicación  aumentativa  e  alternativa  sen  axuda  para

traballar a linguaxe de signos e o sistema bimodal.
Sistema de seguimento e avaliación:

A avaliación  do  Proxecto  levarase  a  cabo  a  través  de  diferentes  tipoloxías

avaliativas e ó longo de todo o ciclo vital do mesmo; nela participarán tanto os

profesionais como os usuarios/as e as familias. 

 Avaliación inicial: valoraranse as habilidades comunicativas e o entorno

dos usuarios/as, a través da “Matriz de Comunicación”, o “Inventario de

Actos Comunicativos Potenciais”, rexistros observacionais e aportacións

do usuario/a, familia e profesionais. O obxectivo de dita avaliación será

valorar  as  necesidades  e  focalizar  a  intervención  cara  as  áreas

específicas a tratar.

 Avaliación  continua:  o  obxectivo  será  valorar  se  se  van cumprindo os

obxectivos establecidos e, en caso negativo, qué modificacións se deben

realizar. O formato que se utilizará será:

o Un rexistro observacional  que valora o desempeño do usuario/a

durante a sesión (grado de participación, tipos de apoios e nivel de

aprendizaxe). É diario. 

o Entrevista  con  usuario/a  e  familia,  para  que  indiquen  aspectos

positivos da intervención e aspectos que se deben cambiar.



 Avaliación final: cando os resultados do rexistro observacional indiquen

un alto grado de aprendizaxe e un nivel de apoios nulo, e a familia indique

a súa conformidade, o profesional responsable valorará a continuación ou

finalización do plan de intervención, inicialmente proposto.
Calquera outro aspecto que se considere oportuno:


