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 “CAPACITA- EU QUERO SER ADMINISTRATIVO” 

 

 

“Contribución para que as persoas con T.E.A. accedan en igualdade de 
oportunidades ó Mercado Laboral e sexan parte activa da Sociedade na que 

viven” 

 

 

            

Asociación de Pais de Persoas con Trastorno de Espectro Autista (T.E.A.) da Provincia 
da Coruña 

Aspanaes 

 

 

 

A Coruña, 23 de Novembro de 2015.- 
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1. FACTORES CLAVE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

COLEXIO DE EDUCACION ESPECIAL E CENTRO DE DÍA ASPANAES FERROL : 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboración coa 
COOPERATIVA DE 

MEIRAS para 
prácticas laborais 

 

Socios 
Colaboradores e 

Apoio Institucional 
 

 

Proporcionar 
oportunidades  

para o acceso ó 
Mercado Laboral 
de Colectivos en 

Situación de 
Risco  

ACTUACIÓN:  
 

Carácter pioneiro do proxecto no ámbito de actuación: persoas con TEA, de idades comprendidas entre 
16-21 anos, que accedan en igualdade de oportunidades ó Mercado Laboral, potenciando o uso das 
TIC, mellorando as condicións de vida dos cidadáns con Autismo (T.E.A.) do Concello de Ferrol e radio 

de acción de Aspanaes-Ferrol 

 

Carácter pioneiro 
do proxecto no 

ámbito local 
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2. DATOS DO PROGRAMA 

  
 

ASPANAES ten definida súa misión como: 

 

Unha das prioridades da Entidade segundo se recolle no Plan Estratéxico 2012-2015 é o E IXE 
ESTRATÉXICO 1: Ofrecer serv izos especial izados en l iña co modelo de calidade de v ida.  

 
 

PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL: 
CAPACITA - Eu quero ser Adm inistrativ o!! ! 

 
                              
Memoria descritiv a do programa 
                                   
1. DENOMINACIÓN: Programa de Capacitación Persoal a través de itinerarios prelaborais 

con acompañamento, para persoas con Trastorno do Espectro Autista “CAPACITA - EU 
QUERO SER ADMINISTRATIVO!!!   
O programa consiste en ofrecer oportunidades de acceso ó Mercado Laboral ás persoas 
con TEA, primeira experiencia real en itinerarios prelaborais na provincia da Coruña. 
 

2. TIPOLOXÍA: Atención dirixida a fomentar a inclusión social e o acceso e permanencia no 
mercado de traballo das persoas en situación ou risco de exclusión social. 
2º. Actuacións de adquisición e mellora das competencias sociais e profesionais, 
deseñadas para adquirir unha formación básica e de tipo laboral específica e adaptada 
ás necesidades das persoas en situación de exclusión social. 
 

3. LUGARES CONCRETOS DE REALIZACIÓN: 
Adquisición de destrezas e competencias: 
Centro de Día Aspanaes “Coral Seoane”  
Dirección: San Pedro de Leixa, s/n – 15405 – Ferrol (A Coruña) 
 
Entorno Real, itinerario prelaboral: 
Cooperativa de Meiras, Sede Central: 
Meirás – Cantodomuro, S/N, 15550 - Valdoviño (A Coruña) 
 
 

4. CRONOGRAMA: 
Lugares concretos de realización: 
Aspanaes Ferrol. 
Cooperativa de Meirás: Agrotenda e Supermercado 
 
 
 
 

 
MISIÓN 
              Promover oportunidades e facilitar apoios específicos e especializados para que cada persoa 
con Autismo e a súa familia poidan desenvolver seus proxectos de vida. 
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- Datas concretas de realización:   
Adquisición destrezas – Aula Formativa Aspanaes “Coral Seone” 
Xaneiro a Xuño 2015: 5 horas semanais 
Entorno Real – Itinerario Cooperativa Meirás / Aspanaes: 
Setembro a Decembro 2015: 10 horas semanais 
Xaneiro a Marzo 2016: 15 horas semanais 
Formación Traballadores: 
Setembro – Decembro – Marzo: 4 horas x curso  
 
Horario prev isto:  
Destrezas: De luns a venres de 11:00 h.–12:00 h. 
Entorno Real: De luns a venres de 17:00 a 19:00 h. 
 

- Nº.horas dedicadas ao programa: 
Adquisición destrezas: 27 semanas x 5 h.= 135 horas 
Entorno Real: Set-Dec, : 17 semanas x 10 h= 170 horas 
                Xan-Marz : 14 semanas x 15 h= 210 horas  
Formación: 12 horas  
Total programa: 527 horas 

 
 
 
 
5. FUNDAMENTACIÓN TEORICA E PERTINENCIA DO PROGRAMA:  
 
Aspanaes presenta a súa Actuación Prelaboral, no PROGRAMA DE ATENCION 
ESPECIALIZADA, xa que o seu desenvolvemento fomenta a Inclusión Social, a igualdade entre 
homes e mulleres, a igualdade de oportunidades a través dunha intervención específica en 
persoas con Autismo, facilitándolles o acceso a recursos, dereitos, bens e servizos, previndo os 
riscos de exclusión dun colectivo vulnerable, en base aos seguintes atributos verificables: 

 Primeira experiencia real en itinerarios prelaborais para persoas con Autismo na 
provincia da Coruña. 

 Incremento da economía social, aportando servizos especializados de calidade. 
 Incremento da creación de emprego, contratación dos distintos equipos de traballo 

para os servizos especializados descritos.  
 Contribución ó Movemento Asociativo, producindo maiores transformacións sociais na 

Zona de Ferrol. 
 Sinerxias entre distintas Organizacións, públicas e privadas, modelo de réplica noutros 

Concellos. 
 
6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 
O TEA defínese como unha importante alteración de diferentes funcións do sistema nervioso 
central que constitúen unha perturbación grave e permanente de varias áreas do 
desenvolvemento. As persoas que presentan estes trastornos manifestan alteracións, en maior 
ou menor medida, nas seguintes áreas: Interacción Social recíproca, Comunicación verbal e 
non verbal, Nos seus intereses e comportamentos. Ademáis, pode darse unha sensibilidade 
inusual hacia os estímulos sensoriais (táctiles, auditivos, ...). Outros rasgos comúns asociados, 
aínda que non especifícos incluen: ansiedade, trastornos do sono e da alimentación, 
gastrointestinais e problemas de conducta (poden ir de leves a severos, podendo incluir, nos 
casos máis graves conductas agresivas e/ou autolesivas). Dentro dos TEA inclúense os 
Trastornos Xeralizados do Desenvolvemento, sendo estos: Trastorno Autista, Trastorno de Rett, 
Trastorno de Asperger, Trastorno Desintegrativo Infantil, T.X.D. non especificado (Autismo 
atípico). 
Tasa de prevalencia Persoas con Trastorno de Espectro Autista: Segundo os derradeiros 
estudos realizadas e publicados, a prevalencia no TEA é de 1 cada 150 nacementos (Instituto 
de Salud Carlos III).  
 



6 

 

Os beneficiarios directos do programa “Eu quero ser Adm inistrativo” son Persoas con 
TEA, maiores de 16 anos e con Grado I e Grao II de Dependencia, atendidas no Colexio 
e Centro de Día Aspanaes “Coral Seoane”.  
 

Módulos  Beneficiar ios 
  

Total  

Adquisición Destrezas no Colexio e 
Centro de Día Aspanaes “Coral Seoane”  

6 persoas con 
Autismo   

6 persoas con 
Autismo  

Entorno Real –  Itinerario Cooperativa 
Meirás  

6 persoas con 
Autismo  

6 persoas con 
Autismo 

Entorno Real –  Aspanaes Ferrol  6 persoas con 
Autismo 

6 persoas con 
Autismo 

Información, asesoramento e 
orientacións a traballadores da 
Cooperativa Meirás  

 
25 

 traballadores  

 
25 

traballadores  
    

 
 
 
 
7. OBXECTIVOS 

7.1. Xeral : Melloradas as condicións de vida das persoas con Trastorno do Espectro 
Autista da provincia da Coruña. 

7.2. Específico: Proporcionadas oportunidades de acceso ó Mercado Laboral en 
entornos reais ás Persoas con Autismo atendidas no Centro Aspanaes Ferrol que 
desenvolven o PROXECTO: CAPACITA - EU QUERO SER ADMINISTRATIVO!!!   

7.3. Resultados esperados: 
7.3.1.1. Ofrecidas e desenvolvidas as tarefas de aprendizaxe relacionadas coas 

unidades de competencia sociais e profesionais 
7.3.1.2. Deseñadas estratexias do itinerario prelaboral con acompañamento. 
7.3.1.3. Asinado Convenio de Colaboración coa Cooperativa Meirás para a execución 

do itinerario prelaboral. 
7.3.1.4. Os traballadores da Cooperativa Meirás 

comunícanse de modo axeitado coas Persoas 
con Autismo que desenvolven as prácticas 
laborais na Cooperativa. 

 
8. METODOLOXÍA E PROTOCOLOS DE TRABALLO: 

 
No Centro de Día Aspanaes Ferrol, véñense desenvolvendo 
tarefas de aprendizaxe e capacitación incluídas na 
Programación Anual do Centro. 
Seis mozos/as do Centro son susceptibles de executar o 
programa "Eu quero ser Adm inistrativo!! ! ,  apoiados por un 
preparador laboral, levando a cabo as actuacións de 
adquisición e mellora das competencias sociais e profesionais 
seguintes: 
Trabal los de ofim ática. Técnicas Adm inistrativ as básicas. 

Reprografía e Unidades de competencia transversal .  
1.- Ofimática:  
 Elaborar textos, tablas e gráficos utilizando diferentes 

aplicación informáticas. 
 Manexo seguro e responsable de internet e de redes 

sociais. 
 Tratamento de textos e datos. 
 Tramitación de documentación. 
 Tramitación de información en liña.. 

2.- Técnicas Administrativas Básicas:  
 Realizar tarefas básicas de mantemento do almacén 

de materias de oficina, preparando os pedidos que aseguren 
un nivel de existencias mínimo. Tramitación de 
correspondencia e paquetería. 
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 Control de almacén de material de oficina 
 Libro de rexistro de movementos de caixa 
 Operacións básicas de tesourería 
 Recepción de persoas externas á organización 
 Reparto de correspondencia entre traballadores.  

3.- Reprografía: 
 Rexistro das saídas e entradas dos materiais requeridos 
 Reprografía de documentos 
 Arquivo de documentos 
 Destrución de documentos administrativos 

Unidades de competencia transversal: 
 Potenciación de iniciativa persoal, participación e toma de decisións. 
 Desenvolvemento de habilidades sociais no entorno persoal e laboral. 
 Coñecemento da normativa laboral básica e canles de emprego. 
 Ferramentas para un desenvolvemento laboral: Adquirir hábitos de puntualidade, orde 

e responsabilidade no traballo. Manter a área de traballo en orde e limpeza ó longo da 
actividade 
 

9. INDICADORES DE PROCESO E RESULTADO 
 
Obxectivo Específico: Proporcionadas oportunidades prelaborais en entornos reais ás 
Persoas con Autismo atendidas no Centro Aspanaes Ferrol que desenvolven o PROXECTO: 
CAPACITA - EU QUERO SER ADMINISTRATIVO!!!   
 
Indicador 1: 6 beneficiarios atendidos no Centro de Día Aspanaes Ferrol desenvolven de 
xeito exitoso as súas competencias. Xustific.documental :  Rexistro Programación Individual 
Meta: obxectivos individuais acadados. Frecuencia da medición: anual. Resultados 
esperados 1: Ofrecidas e desenvolvidas as tarefas de aprendizaxe relacionadas coas 
unidades de competencia sociais e profesionais.  
 
Indicador 2: 6 beneficiarios desenvolven as prácticas laborais relacionadas coas 
competencias adquiridas. Xustific.documental : Rexistro Programación Individual Meta: 
obxectivos individuais acadados. Frecuencia da medición: mensual Resultados esperados: 
Deseñadas estratexias do itinerario prelaboral con acompañamento. 
 
Indicador 3: Asinatura do Convenio de Colaboración. Xustific.Documental :  Convenio. Meta: 
obxecto do Convenio acadado. Frecuencia da medición: anual Resultados esperados:  
desempeño das prácticas laborais nas unidades de negocio da Cooperativa Meirás. 
 
Indicador 4: 25 traballadores da Cooperativa Meirás. Xustific.documental :  Listado de 
asistentes asinado polos traballadores que acuden a unidade formativa. Meta: bxectivos 
individuais acadados. Frecuencia da medición: por cada día da formación impartida. 
Resultados esperados: Os traballadores da Cooperativa, comunícanse axeitadamente coas 
persoas con autismo que desenvolven as prácticas laborais na Cooperativa. 
 
 

 
 
Memoria descritiv a dos medios materiais  
 
Aspanaes conta cos recursos materiais adecuados e específicos para levar a cabo o programa 
dunha maneira adecuada e con calidade: 

 Instalacións: locais dotados de: despachos, salas de reunións, salas de actividades de 
carácter grupal. 

 Equipamento: mobiliario: mesas, sillas, librerías, estanterías, arquivos, etc.. 

 Equipos de reprografía e Equipos informáticos.  

 Material de oficina. 

 Material pedagóxico. 

 Bibliografía. 
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Ámbito Territorial :  
 
O ámbito de actuación do programa é prov incial (A Coruña) , a realización do programa 
piloto é na localidade de Ferrol , replicándose no resto de localidades onde Aspanaes 
conta con centros e serv izos: A Coruña, Culleredo, As Pontes e Santiago de Compostela.  
 
L ingua Das Activ idades:  
 
Utilizase a lingua vehicular materna das persoas con TEA para facilitar a comprensión das 
ordenes e das actividades. O criterio é o mesmo nas actividades cas familias, sendo 
preferentemente utilizada a lingua galega. 
 

 

 

 

 
A Coruña, a 23 de Novembro de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo.: Mª.Teresa Tiemblo Marsal. 
 

 


