
IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO

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

A Asociación  Ntra.  Sra.  de  Chamorro  é  unha  entidade  privada,  sin  ánimo  de  lucro,

fundada  por  pais  e  nais  de  Persoas  Con  Discapacidad   Intelectual  (PCDI)  o  16  de

novembro de 1964, como resposta á carencia de Centros de Atención Específica para

este colectivo na comarca de Ferrolterra. Ten como finalidade atender a PCDI e as súas

familias,  contribuíndo  na  mellora  do  seu  desenrolo  social,  persoal  e  laboral,

proporcionando  os  apoios  necesarios  con  profesionalidade  e  calidade.  Proba  do

compromiso  coa  mellora  continua  é  o  Certificado  de  Calidade  expedido  por  Bureau

Veritas  (09/05/2017);  e  igualmente  estamos  declarados  como  entidade  de  utilidade

pública dende o 20 de Febreiro 1970.

2.- Datos do proxecto

Título: FADAS (Formación e Atención ó Desenrolo Afectivo Sexual)
Descrición breve/Fundamentación: Ó igual que o resto de persoas, as PCDI

teñen necesidade de amar  e  ser  amadas,  de  expresar  as  súas emocións e

sentimentos, de manifestar e desfrutar o seu desexo erótico, de poder expresar

libremente a súa maneira de sentirse home e muller, así como a súa orientación

sexual. Por todo isto, a educación afectivo sexual debe formar parte dun enfoque

de atención  integral  á  persoa.  A construcción  da propia  sexualidade é  unha

tarefa complexa, na que debemos ter en conta a influencia externa (televisión,

publicidade,  literatura…)  que  nos  conduce  á  desinformación  e  incluso  á

desnaturalización. No caso das PCDI temos que engadir outra dificultade máis, e

é a idea xeralizada de que a súa sexualidade é disfuncional, a súa conducta

sexual é compulsiva e son incapaces de canalizala. Poden existir ocasións onde

a  conducta  sexual  da  PCDI  non  sexa  axeitada,  pero  non  é  causa  da  súa

Discapacidade  Intelectual  (D.I.),  senón  que  ninguén  proporcionou  os  apoios

necesarios para facelo axeitadamente. Temos que abandonar a creenza de que

as PCDI son asexuais, ou non teñen a capacidade para comprender e asimilar

estos conceptos. A nosa función é axudar a dar unha orientación positiva para

que as  PCDI  poidan  interpretar  de  manera  libre  os  aspectos  sexuais  e  que

aprendan  a  exteriorizar  a  súa  pulsión  sexual  dunha  maneira  socialmente

aceptada. Por todos estes motivos faise necesario por en marcha un proxecto

que  capacite  ás  PCDI  para  exercitar  os  seus  sentidos,  emocións  e

sensibilidades, para que aprendan a distinguir o bó do malo, sempre dende a



perspectiva e aceptación do feito de ser seres sexuados, con capacidades para

disfrutar, pero tamén con responsabilidades.

O dereito a poder vivir a sexualidade e os afectos como un dos elementos que

poden promover benestar,  é un dos contidos que nace do novo concepto de

saúde recollido no modelo biográfico-profesional.  As persoas teñen dereito  a

recibir información e medios para tomar decisións e levar a cabo conductas que

promovan  o  seu  benestar  de  xeito  responsable.  Estas  opcións  e  conductas

poden ser moi diversas, segundo as características propias de cada persoa e

situación. Tolerar esta diversidade e axudar a cada persoa a que poida ser máis

libre e máis responsable na promoción do seu benestar e do benestar social é o

que pretende o modelo biográfico-profesional,  o cal  seguiremos nós na nosa

intervención.

A sexualidade non é reducida á xenitalidade, recoñecendo a amplitude do mapa

corporal e as dimensións psicolóxicas e sociais da sexualidade. Asumindo este

modelo como noso, os profesionais teremos unha actitude: erotofílica (implica un

discurso  positivo  sobre  a  sexualidade),  profesional,  tolerante,  ética.  Con isto

garántese: 

 O interese ou desinterese polo afectivo sexual é da propia PCDI. Os

seus  desexos  non  deben  ser  creados  nin  rexeitados  por  outras

persoas.

 A familia/titores  legais  son  parte  activa  nos  apoios  e  na  toma  de

decisións que así o requiran.

 O papel dos profesionais é o de mediadores, a súa función é ofrecer

coñecementos,  avaliar  posibilidades,  prestar  apoio  ás  PCDI  e  ás

familias cando o necesiten.

 Promover o diálogo e a comunicación,  sen prexuizos personais nin

ideolóxicos.
Localización xeográfica/contextualización: Levarase a cabo nas instalacións

da Asociación Nuestra Señora de Chamorro.
A quen vai destinado/beneficiarios:

Os destinatarios deste proxecto son tódolos usuarios/as da Asociación, tanto de

Centro  de  Día,  como  Centro  Ocupacional  e  Educación.  Proveñen  de  tódala

comarca de Ferrolterra. Usuarios/as do Centro de Día: persoas cun grado de

minusvalía igual ou superior ó 75 % e con recoñecemento de terceira persoa.

Usuarios/as do Centro Ocupacional: persoas cun grado de minusvalía igual ou



superior ó 33 % e ata o 74 %. Usuarios/as do Centro de Educación Especial:

persoas con necesidades educativas especiais (n.e.e.) con idades comprendidas

entre os 16 e 21 anos. Sinalar que as familias tamén serán destinatarias deste

Proxecto;  xa  que  a  implicación,  o  apoio  e  o  traballo  conxunto  resulta

fundamental. 
Obxectivos xerais e específicos: 

Obxectivo xeral:  Adquirir os recursos, habilidades e coñecementos necesarios

para  coñecerse,  aceptarse,  vivir  e  expresarse  no  ámbito  afectivo  sexual,  de

modo que esteamos a gusto con nós mismos.

Obxectivos especifícos: 

-Posibilitar a aceptación persoal da sexualidade en tódalas dimensións.

-Favorecer a igualdade entre sexos e a comunicación entre as persoas.

-Entrenar en habilidades que sirvan ás PCDI para resolver as súas necesidades

interpersonais.

-Apoiar ás familias/titores na comprensión e apoio ó desenrolo da dimensión

sexual dos seus familiares.

-Desenrolar  habilidades  como  a  comunicación,  a  empatía,  a  expresión

emocional… que permitan vivir a erótica e as relacións personais de maneira

axeitada.

-Aprender a recoñecer as situacións de risco do comportamento sexual.

-Desenrolar estratexias personais e colectivas para a análise e a resolución de

problemas que poidan presentar arredor da sexualidade.
Actividades  planificadas  con indicación da  temporalización,  recursos*  e

metodoloxía:

Levaremos a cabo dous tipos de actividades; por un lado as de carácter grupal,

e por outro as individuais. Tódalas actividades grupais desenrolaranse de xeito

simultáneo, xa que participarán un total de 5 grupos, compostos por 10 persoas

cada un deles.  No que se refire a temporalización non pode especificarse a data

de finalización xa que dependerá das necesidades dos usuarios/as e da propia

entidade. Son as seguintes:

o Actividades para coñecer o propio concepto de sexualidade e o

interese que este esperta.  Compartir  cuestións relacionadas coa

sexualidade: identidade sexual, afectividade e desexo sexual. 

o Actividades para avaliar o nivel de coñecementos que teñen sobre

a  sexualidade.  Preguntas  e  probas  relacionadas  con  diferentes



aspectos da sexualidade.

o Actividades  para  traballar  a  corporeidade  e  a  identidade  (como

somos por fora e por dentro): pintar e colorear os nosos xenitais;

facer  unha  caixa  persoal  (como  somos  por  dentro  e  por  fora);

debuxar  a  nosa  bandeira  persoal  (igual  que  as  bandeiras

representan ós países, esta represéntanos a nós). 

o Actividades para profundizar na dimensión da identidade, universo

afectivo e pracer: crear unha máquina da sexualidade coas súas

funcións, explicando para que serve.

o Actividades  de  identidade,  autoestima  e  etapas  de  crecemento:

dinámicas para comprender as distintas visións da sexualidade en

cada unha das etapas evolutivas da persoa, cambios fisiolóxicos,

psicolóxicos e sociais. Cambios evolutivos no crecemento sexual

da  persoa:  cambios  de  rol  de  adulto,  necesidades  e

responsabilidades. Diferentes persoas ante unha mesma situación.

A miña propia ollada, a ollada dos amigos/as, a ollada dos nosos

pais.  Somos parte  da sociedade xulgamos aos outros ó mesmo

tempo que os outros nos xulgan a nós. 

o Actividades  para  traballar  o  manexo  emocional:  adestrar  na

búsqueda de solucións como alternativa a reaccións emocionais

negativas  e  incontroladas.  Situación-emoción-reacción.  “O  arte,

elemento de emoción e estimulación dos sentidos”.

o Actividades para identificar os cambios emocionais, recoñecer as

consecuencias das emocións e buscar alternativas. Visionado da

curtametraxe “La Amistad”. Visionado do documental “Nadie tiene

la culpa”. 

o Actividades para propiciar unha actitude positiva ante as condutas

eróticas; distinguir  os espazos axeitados para a práctica sexual;

coñecer os elementos do pracer; reflexionar sobre a importancia do

coñecemento  mutuo  dentro  da  práctica  sexual;  respetarse  a  un

mesmo e á parella.

o Actividade con fotos sobre os diferentes riscos e condutas positivas

para evitar caer no negativo que pode ter unha mala práctica da

nosa sexualidade.

Céntrandonos agora nas actividades de carácter individual, sinalar que serán a



través dos Itinerarios Individualizados. O itinerario defínese como un camiño por

onde  se  van  sinalando  determinados  asuntos  onde  nos  temos  que  parar  e

traballar.  Trátase  de  facilitar  a  aprendizaxe  das  persoas  (que  son  as

protagonistas  do seu itinerario)  mentras  van relatando e configurando a  súa

propia  realidade  sexual,  a  súa  identidade,  o  seu  universo  afectivo  e  o  seu

desexo.  Ó  longo  do  camiño  deterémonos  as  veces  que  sexa  necesario  en

experiencias, imaxes, información, relacións… que se irán resolvendo a medida

que deixemos máis claro o recorrido. Este itinerario valeralles ós profesionais, á

PCDI  e  ás  familias  para  orientarse.  Trátase  de  establecer  visualmente  as

relacións  entre  os  conceptos,  as  ideas,  desexos  e  necesidades  da  persoa;

serviranos  para  que  a  persoa  poida  expoñer  a  súa  sexualidade  en  tódalas

dimensións dende o seu propio punto de vista e poder así comprender mellor a

súa  sexualidade,  e  nós  como profesionais,  poderemos facilitarlles  os  apoios

necesarios para poder desenrolarse da maneira máis positiva posible.

Ó se tratar dunha intervención individual os itinerarios serán únicos, personais e

de carácter totalmente privado. Os recursos que empregamos para que a persoa

cubra  o  seu  itinerario  poden  ser  moi  variados  e  dependerán  das  destrezas

conceptuais da PCDI e dos profesionais (fotografías,  pictogramas,  grafismos,

iconos, material funxible)… todo valerá, sempre e cando sexa de referencia e de

importancia para a persoa. 

En tódalas sesións o panel do itinerario estará presente colocado na parede;

iranse adxuntando aquelas reflexións que a persoa aporte, así como os apoios

ou reforzos que o equipo considere apropiado incorporar. Os puntos de parada

básicos serán: identidade, afectividade e desexo; o tempo da parada dependerá

da  persoa  e  da  súa  madureza  sexual.  O  obxectivo  do  itinerario  é  unha

intervención educativa e en moitas ocasións rehabilitadora.

Non necesariamente cando nunha conducta problemática están por medio os

xenitais dunha persoa esta pasa a ser unha conducta sexual desaxustada, xa

que pode manipulalos por moitas causas diferentes e non ten por que buscar

sempre unha satisfacción sexual con este acto. Por todo isto resulta fundamental

coñecer a función que ten esa conducta para a persoa.

Nos recursos humáns, destacar que contamos co asesoramento externo dun

profesional  especialista  no  ámbito,  contratado  pola  entidade;  hai  un  técnico

responsable  do  Proxecto,  e  un  equipo  de  educadores.  Polo  de  agora,  non

contamos coa colaboración de persoal  voluntario,  polo que todo o persoal  é



remunerado pola entidade.
Sistema de seguimento e avaliación:

O  proxecto  contará  con  sistemas  de  avaliación  diferentes  e  perfectamente

definidos. Levarase a cabo un seguimento pormenorizado de tódalas fases do

Proxecto de atención ó desenrolo sexual, e realizarase do seguinte xeito:

Avaliación  da  fase  de  formación  de  profesionais:  despois  de  cada  sesión

formativa  entregarase  ós  profesionais  un  cuestionario  de  avaliación  para

coñecer  cál  é  a  súa  valoración  sobre  o  proyecto  en  xeral,  a  formación  en

particular, a súa capacidade de implicación e as súas aportacións para mellorar

o proxecto.

Avaliación da fase de intervención: seguimento continuo a cada participante no

traballo en grupo cunha folla de rexistro individual das sesións. O equipo avaliará

cada sesión en función da aplicación da metodoloxía,  dos contidos tratados,

avaliarán o seu propio traballo e o seu grao de satisfacción de cada sesión.

Igualmente pediráselles ós participantes a súa avaliación do traballo realizado

despois de cada sesión formativa.

No que respecta ó traballo individual, a avaliación será continua por parte do

equipo  coordinador,  xa  que  se  fai  imprescindible  á  hora  de  establecer  os

seguintes pasos na intervención.

Avaliación final do proxecto: ó remate farase unha valoración xeral sobre cada

unha  das  fases  do  Proxecto,  os  obxectivos  acadados,  a  continuidade  do

Proxecto e os cambios e adaptacións necesarias no futuro.




