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•Misión e visión 

•Valores 

•Organigrama 

•Soci@s 

•Instalacións 

•Certificado de Calidade 

•Entidades ás que pertencemos 

•Entidades colaboradoras 

•Recoñecementos  

•Recoñecementos 
INFORMACIÓN 
XERAL 

•Servizo de información e 
asesoramento 

•Servizo de Rehabilitación 
ambulatoria 

•Servizo de transporte adaptado 

•Servizo de ocio e tempo libre 

•Servizo de voluntariado 

•Acción exterior 

A ASOCIACIÓN 

•Misión  

•Certificado de Calidade  

•Ocupación do centro 

•Modelo de intervención 

•Proceso de atención  

•Servizos  

CENTRO DE DÍA 
AIXIÑA 

•Misión e valores 

•O equipo 

•Obxectivos 

•Datos ocupación do centro  

•Servizos 

•Actividades 

•Atención ás familias 

 

 

CENTRO DE DÍA 
ALBOREXO 

•Misión  

•Instalacións 

•Ocupación do centro 

•Modelo de intervención 

•Proceso de atención  

•Servizos  

 

RESIDENCIA 
DOMINGO 
GÓMEZ FREIRE 

•Definición  

•Balance 2017 
•@s traballador@s 
•Talleres de iniciativa propia 
•Talleres subcontratados 
•Formación continua de 
traballadores 

 

CENTRO 
ESPECIAL DE 
EMPREGO 

•Evolución por talleres  

•Ingresos orzamentarios 

•Gastos orzamentarios 

•Conta de Perdas e Ganancias 

•Balance de situación 

 

CONTAS ANUAIS 
2017 
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• AIXIÑA é unha asociación sen ánimo de lucro que ten 
como MISIÓN traballar por e para as persoas con 
discapacidade física, parálise cerebral, dano cerebral, 
terceira idade dependente e as súas familias, 
adaptando a nosa resposta ás súas necesidades e 
expectativas a través de múltiples programas e 
servizos, co valor engadido dun trato persoal, próximo 
e normalizador, co fin de acadar a plena integración 
das persoas en tódolos ámbitos da vida (social, cultural 
e laboral). 

• AIXIÑA quere que os seus servizos sexan sinónimo de 
confianza e de calidade para os seus clientes, 
comprometéndose a implementar as accións 
oportunas para dar resposta ás necesidades 
cambiantes dos seus grupos de interese, cumprindo a 
normativa vixente no momento e mellorando 
continuamente a  eficacia do Sistema de Xestión. 

3 

A VISIÓN de AIXIÑA é a de seguir sendo entidade de 
referencia na atención integral a  persoas con 
discapacidade física na provincia de Ourense. 
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INFORMACIÓN E ASESORAMENTO 

CENTRO DE DÍA “ALBOREXO” 
DIRECTOR 

CENTRO DE DÍA “AIXIÑA” 
DIRECTOR 

RESIDENCIA “DOMINGO GÓMEZ FREIRE” 
DIRECTOR 

REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

TRANSPORTE ADAPTADO A PERSOAS 
CON MOBILIDADE REDUCIDA 

ENCARGADO 

OCIO E TIEMPO LIBRE 

VOLUNTARIADO 

EQUIPO TÉCNICO 

EQUIPO TÉCNICO 

EQUIPO TÉCNICO 

EQUIPO TÉCNICO 

EQUIPO TÉCNICO 

PERSOAL DE ATENCIÓN 

DIRECTA 

PERSOAL DE ATENCIÓN 

DIRECTA 

PERSOAL DE ATENCIÓN 

DIRECTA 

MONTAXE DE ESTORES E RIELES DE CORTINA 
ENCARGADO 

CLASIFICACIÓN DE PERCHAS 
ENCARGADO 

MONTAXE  E COMERCIALIZACIÓN DE TROFEOS 
ENCARGADO 

ARTESANÍA EN PEDRA E MADEIRA 

TENDA ARTESANA 
ENCARGADO 

RESTAURACIÓN E CATERING 
XEFE DE RESTAURACIÓN 
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• Aixiña a forman un total de 426 persoas con 
discapacidade, familiares e colaboradores 
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Mulleres con discapacidade:  

 
Mulleres 

colaboradoras/familiares:  

Homes con discapacidade:  

 
Homes 

colaboradores/familiares:  

Soci@s con 
discapacidade: 

Soci@s 
colaborador@s: 
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• O perfil das persoas con discapacidade socias de 

Aixiña é: 
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Discapacidade 
física 

Parálise 
cerebral 

Dano cerebral 
 

Discapacidade 
sensorial 

Discapacidade 
intelectual 

Discapacidade 
mixta 

Outras 
discapacidades 

0-9 anos: 

4% 

10-19 anos: 

6% 

20-39 anos: 

17% 

40-69 anos: 

55,5% ≥ 70 anos: 

17´5
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Aixiña ten en propiedade e xestiona o Centro Integral de Servizos (C.I.S.) AIXIÑA, un edificio de 
7.350 m2 localizado na Rúa Recaredo Paz, 1 de Ourense. Nel está a nosa sede social e nel 
realizamos a maior parte da intervención social da asociación. Este centro foi creado grazas ás 
subvencións públicas dos seguintes organismos: 
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O C.I.S. acolle ademais a sede social e actividade de outras asociacións, concentrando nun 
mesmo lugar boa parte dos recursos da cidade de Ourense para persoas con discapacidade física 
e orgánica. 

Memoria AIXIÑA 2017 
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Aixiña conta cun Sistema de 
Xestión que segue os requisitos 
da Norma ISO 9001:2015, e que 
está certificado dende o ano 
2011. Este Sistema aplícase ao 
Centro de Día AIXIÑA para 
persoas con discapacidade física 
dependentes, parálise cerebral e 
dano cerebral. 

Memoria AIXIÑA 2017 
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Ano 2007 

Ano 2011 

Compromiso Social 

Ano 2016 

Compromiso Social 

Ano 2016 

Memoria AIXIÑA 2017 



Neste apartado recollemos os programas e servizos 
que Aixiña desenvolve no eido social, deseñados e 

orientados por e para as persoas socias da nosa 
entidade. Aínda que a maior parte dos beneficiarios 
son as persoas con discapacidade, poden acceder ás 
actividades os familiares e socios non discapacitados, 
de maneira que cada acción desenvolvida fomente a 

normalización social  

• Servizo de información e asesoramento 
• Servizo de Rehabilitación ambulatoria 
• Servizo de transporte adaptado 
• Servizo de ocio e tempo libre 
• Servizo de voluntariado 
• Acción exterior 



• A oficina de información de Aixiña é o 
punto no que se centralizan as demandas 
(presenciais, telefónicas ou por correo 
electrónico) de servizos ou información 
tanto de persoas socias e usuarias como da 
poboación xeral que, posteriormente, son 
derivadas aos diferentes departamentos do 
Centro Integral de Servizos Aixiña.  
 

• Dende esta oficina tamén se coordina o 
Servizo de Transporte Adaptado, a 
inscrición ás distintas Actividades de Ocio e 
Tempo Libre e a tramitación de Socios entre 
outras, o que fai que se manteña un 
contacto continuo e afín coas persoas 
usuarias, sendo punto de referencia para 
calquera relación coa Asociación. 

 
 

Memoria AIXIÑA 2017 

www.aixiña.es 

Teléfono 988.233.304 

Rúa Recaredo Paz, 1 
32005 Ourense 

informacion@aixina.org 

www.facebook.com/AIXINA 
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• Este servizo conta ademais cunha traballadora social, que ten como obxectivo a 
atención aos familiares e membros da Asociación, axudando e orientando na 
xestión das súas demandas, entre as que se atopan: orientación sobre axudas 
técnicas, tramitación do certificado de discapacidade e do recoñecemento de 
situación de dependencia, accesibilidade, recursos públicos e información xeral no 
ámbito da discapacidade. Esta asistencia cobra maior importancia cando as persoas 
usuarias, ademais da orientación, necesitan ser asesoradas na forma e métodos da 
presentación de solicitude do recurso ao que queren optar, realizándose un 
acompañamento completo ó longo de toda a tramitación do expediente, en 
coordinación, en caso necesario, cos servizos sociais de atención primaria.  
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• Con este servizo facilítase ás persoas socias de 
Aixiña o acceso a varias disciplinas terapéuticas 
rehabilitadoras, co obxectivo de mellorar a súa 
calidade de vida e fomentar a súa integración ao 
medio familiar, social e ocupacional. 

• Aixiña contou en 2017 co seguinte cadro de 
persoal terapéutico:  

– 4 fisioterapeutas 

– 1 logopeda 

– 1 terapeuta ocupacional 

– 1 monitor de musicoterapia  

 

 



• Dende o ano 2013 este servizo está aberto 
a persoas con discapacidade e os seus 
familiares directos, a socias/os 
colaboradores e a traballadoras/es de 
Aixiña.  
 

• Durante o ano 2017 o Servizo de 
Rehabilitación de Aixiña atendeu a un total 
de 92 persoas usuarias, e se realizaron un 
total de 3.674 sesións terapéuticas 
individuais.  
 

• Ademáis 14 socias/os de Aixiña foron 
derivados a través de DISCAFIS-COGAMI 
para ser atendidos nos servizos de 
logopedia,  psicoloxía e transporte 
adaptado. 
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Total 
usuari@s 

92 

Usuari@s con 
discapacidade 

61 

Usuari@s 
traballadores 

Aixiña 

8 

Usuari@s 
colaboradores 

23 
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• Trátase da prestación dun servizo diario de transporte 
adaptado porta a porta para persoas con mobilidade 
reducida do Concello de Ourense, mediante furgonetas 
adaptadas e persoal con experiencia. 

• Realízase ininterrompidamente dende o ano 1989, 
primeiro a través de convenios anuais e na actualidade 
con subvención do Concello de Ourense. 

• Durante o ano 2017 empregaron este transporte de 
maneira habitual 48 persoas, e foron bastantes tamén as 
que solicitaron algunha viaxe puntual. Así, realizáronse 
2.110 servizos. 
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• A Asociación AIXIÑA leva a cabo, dende a súa 
creación, un amplo programa de ocio e tempo libre 
que se desenvolve ano a ano e que ten como fin 
primordial achegar o ocio e ofrecer oportunidades  
de socialización a persoas que, debido ás súas 
grandes afectacións físicas ou físico-cognitivas, non 
teñen un acceso normalizado a outras actividades 
do mesmo tipo organizadas por institucións ou 
outras entidades. As actividades de Aixiña ofértanse 
á totalidade de socios/as, aínda que a participación 
é aberta tamén para persoas que non o sexan. As 
actividades realizadas durante 2017 foron: 
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EXPOSICIÓN 

POP-ART 
09/02/2017 

 ENTROIDO 
25/02/2017 

 FEIRA DE 
ARTESANIA 
08/05/2017 

 RODAINA 
10/06/2017 

Memoria AIXIÑA 2017 
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 CONCURSO 
DE TAPAS 

07/10/2017 

ROTEIRO POR  
OURENSE 
21/10/2017  

EXPOSICIÓN   
H2Oh! 
23/10/2017 

Memoria AIXIÑA 2017 

SAN XOAN 
21/06/2017 
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 TALLER DE 
XABÓNS 
22/12/2017  TALLER 

GALLETAS 
29/12/2017 

Memoria AIXIÑA 2017 

 XANTAR 
DE NADAL 
17/12/2017 

MAGOSTO 
13/11/2017 



• Esta actividade ten como fin a experiencia de poder 
disfrutar dunhas vacacións principalmente estivales 
nun entorno o suficientemente flexible para disfrutar 
nunha poboación meramente turística e multicultural 
como é a localidade de Sanxenxo.  

• Neste entorno Aixiña ten a súa «Residencia», que se 
compón de varios pisos, libres de barreiras 
arquitectónicas e no centro da vila de Sanxenxo. Estas 
instalacións póñense a disposición de cualquera 
Asociación que as solicite e cumpra os compromisos 
que se lle requiran.  

• As colonias de verán de Aixiña teñen como 
obxectivo a socialización, a estimulación e a 
autonomía individual das persoas con diversas 
discapacidades, proporcionando tamén o seu 
necesario respiro en relación cos seus coidadores ou 
familiares.  
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Durante 2017 utilizaron a residencia:  

• Aixiña: 29 persoas  

• Outras asociacións: 182 persoas 
– Lecer Náutico COGAMI 

– DISCAFIS- COGAMI 

– XUNTOS (DOWN Pontevedra) 

• Ocupación apartamentos: 9 familias/ grupos 

 

25 

37 

4 

2 

40 

92 

COGAMI – LECER NAUTICO 

DISCAFIS-COGAMI

XUNTOS

COLONIAS AIXIÑA

APARTAMENTOS AIXIÑA

Memoria AIXIÑA 2017 



• O labor do voluntariado é moi importante para o desenvolvemento de moitas das 
actividades que se realizan coas persoas usuarias da asociación, que de outra 
maneira non poderían ter lugar. A actividade do voluntariado céntrase sobre todo 
nos programas de ocio e tempo libre, colonias de verán e no desenvolvemento de 
diversos talleres.  

• Aixiña acaba o ano 2017 cun total de 18 persoas voluntarias, 11 das cales son da 
propia casa mentras que 7 son persoas externas á entidade. 
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• Neste apartado recollemos as distintas actividades, eventos e 
sinerxias con outras entidades, incluida a formación de 
alumnado en prácticas e as visitas didácticas ao Centro 
Integral de Servizos AIXIÑA. 

 

27 Memoria AIXIÑA 2017 



Memoria AIXIÑA 2017 28 

O 25/02/2017 os nosos compañeiros César e María impartiron unha 
docencia sobre deporte adaptado, ao abeiro da materia «Calidade 
de Vida das persoas con discapacidades”, do Master en Intervención 
Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos da 
UNIVERSIDADE DE VIGO 
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11/10/2017: Asistencia ao acto de presentación ás asocicións das instalacións do novo 
Hospital de Ourense. 
24/11/2017: Ponencia para alumnado de traballo social da Universidade de Vigo. 
30/11/2017:  Asistencia ao Acto de recoñecemento a Empresas 2017 da Cruz Vermella no 
Centro Cultural Marcos Valcárcel. 
30/11/2017: Asistencia ao Acto Homenaxe «Carlos Casares e as institucións galegas»  no 
Liceo de Ourense. 
 
 
 
 

 

Aixiña forma parte do Consello 
Municipal de Servizos Sociais do 
Concello de Ourense, 
representada pola nosa 
Directora Social, Carmen 
Fernández, que durante o ano 
participou en diversas reunións 
de traballo. 
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Aixiña, representada por Modesto López,  tamén formou parte das mesas de 
traballo do Proceso de Participación Cidadá MÓVETEXOURENSE, iniciado polo  
Concello de Ourense para mellorar a calidade ambiental, a mobilidade, 
pacificación do tráfico e integración da bici. 
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En xullo de 2017 a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia asinou un ano máis con Aixiña un convenio 
para a adquisición de equipamento para os nosos centros e servizos, que 
permitiu completar con materiais específicos moi necesarios a atención diaria das 
persoas usuarias. Os elementos máis destacados nesta ocasión foron barras e 
cadeiras de ducha, unha báscula para cadeiras de rodas, un asiento elevador para 
bañera que se instalou na Casa de Colonias de Sanxenxo e material estimulativo 
para parsoas con demencias. 
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O 7 de outubro, con motivo da 
celebración do seu Día do Voluntariado, a 
Fundación IBERDROLA organizou para 
Aixiña un concurso de tapas doces e 
salgadas no que participaron nen@s e 
adult@s. 
A experiencia foi marabillosa, e 
aproveitamos para expresar o noso 
agradecemento a IBERDROLA e aos seus 
traballadores e traballadoras que 
participaron como voluntari@s nesta 
experiencia. 
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O 7 de novembro sumámonos a DISCAFIS-COGAMI para reivindicar o cumprimiento 
do Texto Refundido da Lei Xeral de Dereitos das Persoas con Discapacidade e da súa 
Inclusión Social, para que tódolos produtos, bens e servizos sexan accesibles, ao 
abeiro do lema #AccesibilidadYA    
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O 17 de decembro Aixiña foi a orgullosa beneficiaria 
do evento solidario «SUEÑA», que tivo lugar no 
Teatro Principal. Un precioso espectáculo de moda, 
música e fantasía que recadou más de 2.000,00€ 
para a nosa Asociación. O noso máis sincero 
agradecemento a Pamela de Marco, Leticia Celaá e 
a tódalas entidades e persoas que fixeron posible 
que o soño se convertese en realidade. 
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Total persoas en prácticas: 13           
Total institucións con convenio: 6 

Nº 

ALUMN@S 
ESTUDOS CENTRO DE PROCEDENCIA 

2 Operacións básicas de Restaurante e bar Cruz Vermella Española 

1 Grao Educación Social Universidade de Vigo 

1 Master en Terapia Miofuncional ISEP 

1 Ciclo Medio de Actividades Comerciais CIFP Portovello 

1 C.S. Atención a Persoas en Situación de Dependencia CIFP Portovello 

1 Ciclo Superior en Integración Social CIFP Portovello 

1 Ciclo Superior de Animación Sociocultural e Turística CIFP Portovello 

1 Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en institucións Academia POSTAL 

1 Curso de Operacións Básicas de Cociña Punto de Formación Incorpora/ La Caixa 

2 Curso de Operacións Básicas de Cociña UTE G12 Grupo Empresarial de Servicios 

S.L. – Feprohas/ Academia Postal 

1 Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en institucións Educatic GAP PUE SL/ Academia Postal 

Memoria AIXIÑA 2017 
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DATA ENTIDADE PERFIL 
Nº 

VISITANTES 

27/01 CIFP A FARIXA C.S. Técnico en Actividade Física e Deportiva 23 

27/02 ACADEMIA POSTAL Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais 19 

07/03 CEO/ CONCELLO OURENSE Xóvenes emprendedores británicos e ourensáns 34 

10/03 ACADEMIA POSTAL Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Domicilios 11 

15/03 UNIVERSIDADE DE VIGO 1º Grao Traballo Social 50 

16/03 IES MARCO CAMBALLÓN 
Ciclo Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia Vila 
de Cruces (Pontevedra) 13 

01/06 LÚCETE LECER Ciclo Animación Sociocultural  - Portugal 12 

18/12 CIFP PORTOVELLO C.S. Integración Social 23 

22/12 ACADEMIA CERO – XINZO DE LIMIA Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais 16 

                                                                                                     TOTAL VISITANTES EN VISITAS GRUPAIS: 201 
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• O Centro de Día “AIXIÑA” nace coa MISIÓN de Atender as 
necesidades e expectativas de persoas con discapacidade 

física dependentes, parálise cerebral e dano cerebral 
adquirido, dende unha orientación rehabilitadora, 

propiciándolles os apoios necesarios e traballando en 
colaboración coas familias e outros profesionais de cara a 
posibilitar a toma de decisións e a participación activa na 

sociedade.  

• Misión  
• Certificado de Calidade  
• Ocupación do centro 
• Modelo de intervención 
• Proceso de atención  
• Servizos  



APROBACIÓN 
ORIXINAL  

ISO 9001:2008 

01/02/2011 

CERTIFICADO EN 
VIGOR  

ISO 9001:2015 

02/02/2017 

CADUCIDADE DO 
CERTIFICADO 

01/02/2020 

Dende o ano 2011 AIXIÑA  certificase na ISO 9001 
implantando un sistema baseado na xestión por 
procesos 
 

AREA DE CERTIFICACIÓN: 
 

CENTRO DE DÍA – AIXIÑA para persoas con 
discapacidade física dependentes, parálise 
cerebral e dano cerebral 
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PRAZAS 
CONCERTADAS: 

18 

PRAZAS 

PRIVADAS: 

12 

TOTAL 
PRAZAS : 

30 

xaneiro febreiro marzo abril maio xuño xullo agosto setembro outubro novembro decembro 

100% 100% 88,8% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94,4% 

xaneiro febreiro marzo abril maio xuño xullo agosto setembro outubro novembro decembro 

25% 25% 25% 16,6% 8,3% 16,6% 25% 25% 25% 16,6% 16,6% 25% 

Ocupación prazas concertadas por meses: 

Ocupación prazas privadas por meses: 

Memoria AIXIÑA 2017 



DIRECTORA 

EQUIPO TÉCNICO 

 

TRABALLADORA SOCIAL 

PSICÓLOGA 

LOGOPEDA 

FISIOTERAPEUTA 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

MUSICOTERAPEUTA 

INTEGRADORA SOCIAL 

MONITOR DE TALLER 

ENFERMEIRA 

 

 COIDADORES 
40 

ATENCIÓN 
CENTRADA NA 

PERSOA 

INTERVENCIÓN 
INTERDISCIPLINAR 
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• PSICOLOXÍA 

• LOGOPEDIA 

• FISIOTERAPIA 

• TERAPIA 
OCUPACIONAL 

VALORACIÓN 
INTEGRAL 

 

• OBXECTIVOS ANUAIS 

PAI  

• REVISIÓN SEMESTRAL 

 

• REVISIÓN ANUAL 

SEGUIMENTO  

41 
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PSICOLOXÍA LOGOPEDIA FISIOTERAPIA 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

TRABALLO SOCIAL MUSICOTERAPIA 

HIDROTERAPIA TALLERES 
ATENCIÓN A 
FAMILIAS 

OCIO E TEMPO 
LIBRE 

ASISTENCIA NAS 
AVD’S 

ENFERMERÍA 

TERAPIA ASISTIDA 
CON ANIMAIS 
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TRABALLO 
SOCIAL 

Información, 
asesoramento e 

xestión de 
recursos sociais 

PSICOLOXÍA 

Avaliación do 
100% dos 
usuarios 

Establecemento 
de pautas de 

traballo 

Asesoramento a 
familias 
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• Avaliación do 100% d@s 
usuarios 

 

• Establecemento de pautas de 
traballo 

 

• Asesoramento familiar 

% DE ATENCIÓN 

 
• 38,1% d@s usuari@s con 

terapia individual 

 

• 19% d@s usuari@s con terapia 
individual e grupal 

 

• 4,7% d@s usuari@s con terapia 
grupal  

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 

 

•Estimulación cognitiva 
da linguaxe  

•Terapia miofuncional 

•Estimulación sensorial 

•Implantación e axuste dos SAAC 

•Terapia da fala 

•Disartria 

•Afasia 

•… 
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• Avaliación do 100% d@s 
usuari@s 

 

• Establecemento de pautas de 
traballo 

 

• Asesoramento familiar 

% DE ATENCIÓN 

 

• 95,2% dos usuarios con 
terapia individual 

 

• 2 sesións por semana 

TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 

• Masoterapia 

• PERFETTI 

• BOBATH 

• Diagonais de KABAT 

• Fisioterapia respiratoria 

• Mecanoterapia 

• Punción seca 

• KINESIOTAPE 

• Asesoramento en axudas 
técnicas 
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• Avaliación do 100% d@s 
usuari@s 

 

• Establecemento de pautas de 
traballo 

 

• Asesoramento familiar 

% DE ATENCIÓN 

 

• 38,1% d@s usuari@s con 
terapia individual 

 

• 9,5% d@s usuari@s con 
terapias individuais e grupais 

 

• 9,5% d@s usuari@s con 
terapia grupal  

 
 

TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 

• Adestramento cognitivo 

• Estimulación sensorial 

• Psicomotricidade 

• Adestramento en actividades 
significativas e da vida diaria 

• Asesoramento e elaboración de 
axudas tecnicas 

• MAES (Técnicas para P.C.) 

• Integración Sensorial (iniciación) 

• Actualización en produtos de 
apoio 
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• Historia vital sonora 

 

• Avaliación do 100% d@s 
usuari@s 

 

• Establecemento de pautas de 
traballo 

 

• Asesoramento familiar 

% DE ATENCIÓN 

 

• 47,6% d@s usuari@s con 
terapia individual 

 

• 42,8% d@s usuari@s con 
terapia grupal 
 

TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 

 

• Modelo BENENZON 

• Método TUBIA de rehabilitación 
do movemento 

• Terapia de LIBRE IMPROVISA (J. 
Awin) 

• Danzaterapia 
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ENFERMERÍA 

100% d@s usuari@s 
atendidos 

INTERVENCIÓN 

Atención directa a 
usuari@s 

Asesoramento familiar 

 

TERAPIA ASISTIDA 
CON ANIMAIS 

38% d@s usuari@s atendidos 

BENEFICIOS 

Mellora as habilidades motoras finas e grosas 

Potencia as relacións personais, a autoestima e a 
autonomía 

Fomenta o sentido da responsabilidade 

ACTIVIDADES 

Circuítos de psicomotricidade 

Xogos 

Paseos 

Coidados básicos dos animais (peinar, acariciar,…)  
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COMUNICACIÓN DE PAI 

 

• 100% das familias no primeiro 
mes da realización 

 

 

SEGUIMENTOS E SATISFACCIÓN 
PAI 

• Contacto telefónico co 100% 
das familias 

 

• 94,4% de familias que notan 
cambios positivos no seu 
familiar no ano 

 

• 0% de queixas ou reclamacións 

 

• Puntuación media do 
cuestionario de satisfacción: 9,4 
sobre 10. 

INTERVENCIÓNS 

 

• Asesoramento terapéutico de 
cara á rehabilitación no fogar 

 

• Asesoramento para a 
modificación da conduta 

 

• Asesoramento para a compra 
de axudas técnicas e adaptación 
do fogar 
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HIDROTERAPIA 

57,1% d@s usuari@s 
atendidos 

TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 

Flotación 

Deambulación 

Control respiratorio 

 

TALLERES 

(módulos) 

100% d@s usuari@s 
atendidos 

TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 

 

Orientación á 
realidade 

Estimulación 
cognitiva 

Psicomotricidade 

Informática 

Habilidades sociais 

Manualidades 

OCIO 

100% de 
participación d@s 

usuari@s 

TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 

Organización de 
actividades: 

- Lúdicas 

- Culturais 

- Sociais 

Asesoramento e 
incorporación á 

axenda cultural da 
cidade 

Habilidades sociais 
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XANTAR 

TALLER 
PINTURA E 

MÚSICA 

EXPOSICIÓN 
«POP ART» 

COMADRES 
E 

COMPADRES 
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SAN 
VALENTÍN 

ENTROIDO 

FEIRA DE 
ABRIL 

DÍA DAS 
LETRAS 

GALEGAS 
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DE PESCA 

VISITA 
XARDÍNS 
ALLARIZ 

PISCINEO 
EXPOSICIÓN 

H2Oh! 
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RUTA CASCO 
VELLO 

EXPOSICIÓN 
VEHÍCULOS 

SAMAÍN MAGOSTO 

OCIOSPORT 
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O centro de día ALBOREXO é un 
recurso xerontolóxico de carácter 

socioterapéutico que durante o día 
presta atención ás necesidades 

terapéuticas básicas, emocionais e 
sociais da persoa maior dependente. 

• Misión  
• Valores 
• O equipo 
• Obxectivos 
• Datos ocupación do centro  
• Servizos e actividades 
• Atención ás familias 
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A nosa misión é promover o benestar e a autonomía da persoa maior 
dependente, facilitando o respiro familiar e mantendo á persoa no seu 
entorno habitual o máximo tempo posible. O fin último é a mellora da 
calidade de vida da persoa. Os nosos valores son: 

Respecto á intimidade e 
dignidade da persoa 

durante todo o proceso de 
envellecemento. 

Traballo en 
equipo con 

transparencia e 
ética 

profesional. 

Dar 
oportunidades de 

éxito á persoa 
maior e 

promover a sua 
autovalía persoal. 
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DIRECTORA 
 

 

• Psicóloga 

EQUIPO 
TÉCNICO 

• Traballadora social 

• Logopeda 

• Terapeuta ocupacional 

• Fisioterapeuta 

• Monitor de musicoterapia 

• Monitora de estimulación 
sensorial 

• Coidador@s 

PERSOAL DE 
APOIO 

• Conductores 

• Auxiliares de transporte 

• Técnico de contabilidade e 
facturación 

• Técnico de persoal 

• Educadora social 

• Responsable de formación 

• Persoal de cociña 

• Persoal de limpeza 

• Persoal de mantemento. 

OUTROS 
 

 

• Alumnado de prácticas 

• Voluntariado 

Memoria AIXIÑA 2017 
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Manter ou mellorar o nivel cognitivo, afectivo e do comportamento. 

Favorecer o respiro e apoio familiar. 

Promover a autonomía persoal o máximo tempo posible. 

Evitar o aillamento social. 

Memoria AIXIÑA 2017 
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TOTAL 
PERSOAS 

ATENDIDAS 

43 

PRAZA 
MUNICIPAL 

33 

PRAZA 
PRIVADA 

10 
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HOMES 
 9 

MULLERES 
 24 

17 

5 

3 

3 

5 

demencia Alzheimer demencia mixta

demencia vascular dano cerebral adquirido

enfermidade psicopatolóxica

Memoria AIXIÑA 2017 

Persoas maiores de 65 anos que presenten problemas de saúde psíquica, cognitiva ou 
física que precisen apoio ou supervisión continua para desenvolver as actividades da 
vida cotiá 
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TRABALLO SOCIAL 

 

• Actuacións: 
Orientar ás 
familias na alta e 
adaptación da 
persoa usuaria ao 
centro; Facilitar 
información dos 
servizos externos; 
seguimento da 
situación social e 
familiar. 

PSICOLOXÍA 

 

• Actuacións: 
Atención 
psicolóxica ás 
necesidades 
cognitivas, 
emocionais e do 
comportamento; 
atención e apoio 
psicolóxico ás 
familias/ 
coidadores. 

 

FISIOTERAPIA 

 

• Actuacións: 
actividades con 
máquinas do 
ximnasio; 
Exercicios de 
membro superir e 
inferior; Exercicios 
de deambulación; 
recomendacións 
de hixiene 
postural a 
coidadores e 
familias; 
adestramento en 
transferencias. 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 

• Actuacións: 
valoración e 
intervención en 
capacidades 
funcionais da 
persoa; Talleres 
ocupacionais; 
adestramento nas 
actividades 
básicas da vida 
diaria; Realización 
de adaptacións 
ambientais e 
técnicas. 
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COIDADOS 
SANITARIOS 

 

• Actuacións: 
Asistencia, axuda e 
supervisión á 
persoa con 
problemas para a 
realización 
independiente de 
aseo, vestido, 
alimentación,… ; 
Realización de 
tarefas e coidados 
relacionados coa 
incontinencia. 

MUSICOTERAPIA 

 

• Actuacións: 
Actividades de 
reminiscencia 
musical; Actividades 
de recoñecemento 
de caras; 
Actividades de 
canto; Actividades 
de baile e ritmo. 

 

OBRADOIRO DE 
EXPRESIÓN ORAL 

 

• Actuacións: 
Actividades de 
fluidez verbal; 
Actividades de 
linguaxe 
automático: refráns, 
cancións, meses do 
ano, etc.; 
Actividades de 
denominación; 
Actividades de 
categorías 
semánticas; 
Actividades de 
lectura. 

 

OBRADOIRO DE 
ESTIMULACIÓN 

SENSORIAL 

 

• Actuacións: Usar o 
Método 
Montessori: 
actividades de 
coller, verter, 
prensar, cortar, 
discriminar, 
ordenar, clasificar, 
etc.; Actividades de 
estimulación visual 
usando proxector; 
Orientación persoal 
diariamente. 
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Taller de bos 
días: 

orientación e 
lectura de 

prensa 
Manualidades 

Calceta e 
costura 

Actividades de 
lecer co 

ordenador 

Coidado de 
prantas 

Cine fórum 

Taller de 
expresión e 

tradición oral 

Xogos de 
mesa: cartas, 

dominó, bingo 

Saídas 
culturáis á 

cidade 
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FEIRA DA 
SAÚDE 

16.06.2017 

VISITA A 
ALLARIZ 

30.10.2017 

VISITA OS 
MILAGRES 
12.09.2017 

VISITA A 
CELANOVA 
22.11.2017 
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24.02.2017 

Coa agrupación musical 
Fontevella 

Asistiron 37 familiares 

ENTROIDO 

 

06.10.2017 

Con exposición de fotos 
e manualidades do 

centro. 

Asistiron 37 familiares 

FESTA DO MAIOR 

 

15.12.2017 

Co concerto de 
2naFronteira (Carmen 

Penim & Maurizio 
Polsinelli) 

Asistiron 40 familiares 

FESTA DO NADAL 
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Ao longo do ano os/as profesionais do Centro de Día realizan diversas intervencións 
de asesoramento, orientación e apoio individualizado ás familias. 
Complementariamente realizáronse as seguintes XORNADAS de formación: 

 

Logopedia 

(21.06.2017) 

 
 

• A disfaxia: problemas na 
deglución, signos, 
síntomas e prevención. 

• Previr as dificultades na 
comunicación. 

 

Psicoloxía 

(22.05 e 05.06.2017) 

 
• O deterioro cognitivo. 

• O manexo dos síntomas 
do comportamento e 
psicolóxicos. 

• Coidar ó coidador. 

• O manexo do estrés. 

 

Terapia ocupacional 

(04.07.2017) 

 
• Fomento da autonomía. 

• Axudas técnicas na casa. 

•  Prevención da 
dependencia. 

 

 

Fisioterapia 

(11.07.2017) 

  

• O beneficio do exercicio 
físico nas persoas 
maiores. 

• Prevención de úlceras por 
presión. 

• Mobilización da persoa 
dependente. 

 



Situada na 2ª pranta do CIS AIXIÑA, a 
Residencia «DOMINGO GÓMEZ FREIRE» 

configúrase coma unha alternativa de vivenda 
para persoas con discapacidade física 

dependentes, xa sexa de forma permanente 
ou temporal. 

• Misión  
• Instalacións 
• Ocupación do centro 
• Modelo de intervención 
• Proceso de atención  
• Servizos  
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A residencia «DOMINGO GÓMEZ FREIRE» inicia a súa andadura en xaneiro de 
2017 coa MISIÓN de ofrecer un servizo especializado, destinado a persoas con 
discapacidade física, que partindo das distintas situacións e das características 
individuais da persoa, ofrece unha atención integral, continuada, personalizada e 
familiar. Adaptámonos ás necesidades de cada usuari@ co fin de mellorar as súas 
capacidades, autonomía persoal e calidade de vida, posibilitando así unha vida o 
máis normalizada posible. 
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O Centro conta con: 
- Habitacións individuais con baño individual 
- Habitacións individuais con baño compartido 
- Habitacións dobles con baño 
- Sala de estar con televisión 
- Terraza. 
 
E fai uso tamén das seguintes instalacións xerais: 
- Ximnasio 
- Sala de terapia ocupacional 
- Salas polivalentes para actividades 
- Cafetería  

Memoria AIXIÑA 2017 
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TOTAL 

PRAZAS 

14 
(+ 8 

pendentes de 
autorización) 

concertadas 

10 

100% 
ocupadas 

privadas 

4 

75% 
ocupadas 

Memoria AIXIÑA 2017 



DIRECTORA 

EQUIPO TÉCNICO 

 

TRABALLADORA SOCIAL 

PSICÓLOGA 

LOGOPEDA 

FISIOTERAPEUTA 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

MUSICOTERAPEUTA 

ENFERMEIRA 

INTEGRADORA SOCIAL 

 

COIDADORES 
71 

ATENCIÓN 
CENTRADA NA 

PERSOA 

INTERVENCIÓN 
INTERDISCIPLINAR 

Memoria AIXIÑA 2017 



• PSICOLOXÍA 

• LOGOPEDIA 

• FISIOTERAPIA 

• TERAPIA 
OCUPACIONAL 

• ENFERMERÍA 

VALORACIÓN 
INTEGRAL 

 

• OBXECTIVOS ANUAIS 

PAI  

• REVISIÓN SEMESTRAL 

 

• REVISIÓN ANUAL 

SEGUIMENTO  
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PSICOLOXÍA LOGOPEDIA FISIOTERAPIA 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

TRABALLO SOCIAL MUSICOTERAPIA 

HIDROTERAPIA TALLERES 
ATENCIÓN A 
FAMILIAS 

OCIO E TEMPO 
LIBRE 

ASISTENCIA NAS 
AVD’S 

ENFERMERÍA 

TERAPIA ASISTIDA 
CON ANIMAIS 
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TRABALLO 
SOCIAL 

Información, 
asesoramento e 

xestión de 
recursos sociais 

PSICOLOXÍA 

Avaliación do 
100% dos 
usuarios 

Establecemento 
de pautas de 

traballo 

Asesoramento a 
familias 

74 
Memoria AIXIÑA 2017 



 

 

• Avaliación do 100% d@s 
usuarios 

 

• Establecemento de pautas de 
traballo 

 

• Asesoramento familiar 

% DE ATENCIÓN 

 
• 53,8% d@s usuari@s con 

terapia individual 

 

• 7,7% d@s usuari@s con terapia 
grupal  

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 

 

•Estimulación cognitiva 
da linguaxe  

•Terapia miofuncional 

•Estimulación sensorial 

•Implantación e axuste dos SAAC 

•Terapia da fala: disartria, afasia, 
disfagia,… 
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• Avaliación do 100% d@s 
usuari@s 

 

• Establecemento de pautas de 
traballo 

 

• Asesoramento familiar 

% DE ATENCIÓN 

 

• 76,9% dos usuarios con 
terapia individual 

 

• 2 sesións por semana 

TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 

• Métodos clásicos: 
mobilizacións, mesoterapia, 
reforzos musculares,… 

• BOBATH, KABAT 

• Fisioterapia respiratoria 

• KINESIOTAPING 

• Punción seca 

• Terapia MAES 

• Fisioterapia 
craneomandibular 

• Fisioterapia visceral 

• … 
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• Avaliación do 100% d@s 
usuari@s 

 

• Establecemento de pautas de 
traballo 

 

• Asesoramento familiar 

% DE ATENCIÓN 

 

• 46,1% d@s usuari@s con 
terapia individual 

 

• 7,7% d@s usuari@s con 
terapia grupal  

 
 

TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 

• Adestramento cognitivo 

• Estimulación sensorial 

• Psicomotricidade 

• Adestramento en actividades 
significativas e da vida diaria 

• Asesoramento e elaboración de 
axudas técnicas 

• MAES (Técnicas para P.C.) 

• Integración Sensorial (iniciación) 

• Actualización en produtos de 
apoio 
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• Historia vital sonora 

 

• Avaliación do 46,2% d@s 
usuari@s 

 

• Establecemento de pautas de 
traballo 

 

• Asesoramento familiar 

% DE ATENCIÓN 

 

• 46,2% d@s usuari@s con 
terapia individual 

 

• 7,7% d@s usuari@s con 
terapia grupal 
 

TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 

 

• Modelo BENENZON 

• Método TUBIA de rehabilitación 
do movemento 

• Terapia de LIBRE IMPROVISA (J. 
Awin) 

• Danzaterapia 
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• Avaliación do 100% d@s 
usuari@s 

 

• Establecemento de pautas de 
traballo 

 

• Asesoramento familiar 

% DE ATENCIÓN 

 

• 100% d@s usuari@s 
atendidos 

 
 

TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 

 

• Monitorización de constantes, 
rexistro e medidas a adoptar si 
hai alteración 

• Preparación da medicación 
pautada e supervisión da 
correcta administración 

• Recollida, transporte e control 
de fármacos e material sanitario. 

• Procedementos específicos 

• Acompañamento a consultas 

• …. 
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COMUNICACIÓN DE PAI 

 

• 100% das familias no primeiro 
mes da realización 

 

 

SEGUIMENTOS E SATISFACCIÓN 
PAI 

• Contacto telefónico co 100% 
das familias 

 

• Reunións co 100% das familias 

 

• 0% de queixas ou reclamacións 

 

INTERVENCIÓNS 

 

• Asesoramento para a 
modificación da conduta 

 

• Asesoramento para a compra 
de axudas técnicas e adaptación 
do fogar 
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TERAPIA 
ASISTIDA CON 

ANIMAIS 

100% de 
participación 

d@s usuari@s 

TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 

• Circuitos de 
psicomotricidade 

• Xogos 

• Paseos 

• Coidado do animal 

HIDROTERAPIA 

15,4% d@s 
usuari@s 
atendidos 

TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 

Flotación 

Deambulación 

Control 
respiratorio 

Natación  

 

TALLERES 

(módulos) 

84,6% d@s 
usuari@s 
atendidos 

TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 

Orientación á 
realidade 

Estimulación 
cognitiva 

Psicomotricidade 

Informática 

Habilidades 
sociais 

Manualidades 

Talleres cocina 

OCIO 

100% de 
participación 

d@s usuari@s 

TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 

Organización de 
actividades: 

- Lúdicas 

- Culturais 

- Sociais 

Asesoramento e 
incorporación á 
axenda cultural 

da cidade 

Habilidades 
sociais 
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XANTAR 

EXPOSICIÓN 
«POP ART» 

SAN 
VALENTÍN 

ENTROIDO 

LETRAS 
GALEGAS 
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PESCA 

RODAINA 

SAN XOÁN 
FINDE EN 

SANXENXO 

FESTAS DE 
OURENSE 
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PISCINEO 

EXPOSICIÓN 
«H2Oh!» 

SALÓN DO 
AUTOMÓBIL 

CONCURSO 
DE PINCHOS 

ROTEIRO 
POR 

OURENSE 
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SAMAÍN 

MAGOSTO 

OCIOSPORT NADAL 
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• Definición  
• Balance 2017 
• @s traballador@s 
• Talleres de iniciativa propia 
• Talleres subcontratados 
• Formación continua de traballador@s 

O Centro Especial de Emprego Aixiña (C.E.E. Aixiña) constitúese 
no ano 1993 co fin de promover a integración laboral das 

persoas con discapacidade física, como parte da súa atención 
(rehabilitación) integral. Ademais está recoñecido pola Xunta de 
Galicia como «sen ánimo de lucro», xa que os ingresos xerados 
invístense en mantemento de instalacións e actividade social. 
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Conforme ao disposto no artigo 42 da Lei 13/1982, de 7 de abril, de integración 
social dos minusválidos, os Centros Especiais de Emprego son aqueles que teñen 
como obxectivo principal o realizar un traballo produtivo, participando 
regularmente nas operacións do mercado, e tendo como finalidade o asegurar un 
emprego remunerado e a prestación de servizos de axuste persoal e social que 
requiran os seus  traballadores con discapacidade, á vez que sexa un medio de 
integración do maior número de persoas con discapacidade ao réxime de traballo 
normal. A plantilla dos centros especiais de emprego estará constituída polo maior 
número de persoas traballadoras con discapacidade que permita a natureza do 
proceso produtivo e, en todo caso, polo 70 por 100 de aquela. 
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O C.E.E. AIXIÑA inclúe a todo o persoal da 
entidade, dende as persoas que levan a actividade 
social (rehabilitación, centros de día, residencia) 
ate as que realizan as actividades meramente 
produtivas que se describen a continuación, 
pasando polos servizos transversais a tódalas 
actividades, como limpeza e mantemento. 

O ano 2017 trouxo a tan ansiada apertura da 
Residencia DOMINGO GÓMEZ FREIRE, que, 
ademáis de completar os servizos sociais, permitiu 
a incorporación de 9 traballador@s nov@s.  

Tódolos talleres produtivos incrementaron a súa 
facturación durante este ano, o que nos aporta 
estabilidade para encarar o novo ano 2018. 
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A data 31/12/2017 Aixiña conta cun total de 101 traballadoras e 
traballadores, que se distribúen, a nivel operativo, nun total de 4 
contas de cotización: Servizos Sociais, Talleres (Fabr. Art. 
Manufactureros), Hostalería e Tenda, da seguinte forma: 
 

SERVIZOS 
SOCIAIS  

55 
TALLERES 

 20 

HOSTALERÍA 

 25 

TENDA 

 1 
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Mulleres :  

 

Homes :  

 

PERFIL POR SEXO: 

Traballador@s con 

discapacidade :  

 

Traballador@s sen 

discapacidade :  

 

47 

6 

15 

4 
6 

DISC. FÍSICA <65 DISC. FÍSICA ≥65 
DISC. SENSORIAL <65 DISC. SENSORIAL ≥65 
DISC. INTELECTUAL
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Este é o decano dos talleres no Centro Especial de 
Emprego de Aixiña, mantendo a mesma filosofía de 
realización de pezas artesanais. 

Aixiña conta cunha marca rexistrada de artesanía 
de Galicia, dentro dun taller onde se elaboran 
traballos variados que van dende a creación de 
pezas en resina -como  réplicas de monumentos da 
cidade de Ourense- á confección de hórreos, 
cruceiros e reloxos en granito e madeira, ou artigos 
turísticos de venta na nosa tenda situada na Praza 
Maior.  

Este taller tamén elabora as embalaxes en madeira 
para as súas pezas ou por encargo. 
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Da man do taller de artesanía temos a comercialización de trofeos, placas de homenaxe 
e medallas deportivas, en cristal, lousa, metacrilato, metal ou madeira, personalizados 
con tecnoloxía láser CO2 e fibra de impulsos, onde o proceso comeza na elaboración do 
deseño, seguido da súa gravación e montaxe. A comercialización de trofeos é unha 
actividade que vimos desempeñando dende fai máis de 20 anos con clientes fieis, a 
maioría relacionados co mundo do deporte. Dende organismos, concellos, federacións 
e clubes ata particulares, a nosa clientela esténdese dentro e fóra da provincia de 
Ourense. 

TOTAL TROFEOS:    TOTAL MEDALLAS:  

   

TOTAL GRAVACIÓNS  
OUTROS ARTIGOS:     
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Como complemento da sección de artesanía da Asociación, no ano 1998 abriuse 
unha tenda de regalo na Praza Maior, 12 – baixo de Ourense, chamada “Tenda 
Artesana”. Este establecemento, que inicialmente só comercializaba produtos 
artesáns propios, ampliou a súa oferta cos anos a diversas artesanías, obxectos de 
regalo ou souvenirs turísticos e, ultimamente, comercializando imaxinería relixiosa.  
Este ano 2017 péchase  cunha notable remontada nas súas ventas: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

46.850,40 € 48.105,90 € 48.357,27 € 47.708,90 € 50.205,38 € 
43.740,37 € 43.786,16 € 

53.204,49 € 

TOTAIS ANUAIS 
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Aixiña está presente nun sector cunha forte competitividade de empresas cun gran 
arraigo no ámbito da restauración, para elo apostamos por un servizo persoal e de 
calidade que nos distingue dende a posta en marcha desta iniciativa, contando entre 
os nosos clientes con particulares, empresas e institucións públicas e privadas ásque 
prestamos os nosos servizos, atendendo necesidades como: catering a domicilio en 
casas, locais ou ben no exterior montando carpas e aportando mesas, sillas, menaxe 
completo; almorzos segundo requirimento ou eventos nos nosos comedores. 

Na cociña central de Aixiña tamén se elaboran e distribúen en contenedores 
térmicos os menús diarios de diversos colexios da provincia, escolas infantís e 
centros de día. 
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Este taller manten unha plantilla de 11 
traballadores, que compoñen o plantel 
destinado á manufactura de pezas para 
Sistemas Delfín, S.L., conseguindo neste 
momento unha situación de equilibrio. 
Sendo conscientes da situación 
económica e do sector para o que 
traballamos procuramos facernos fortes 
neste campo laboral.  
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Neste Taller realízase a clasificación de perchas 
para as empresas Adolfo Domínguez e Textil Lonia 
S.A. Esta última empresa confecciona prendas para 
as firmas Carolina Herrera e Purificación García. 

217570 

215590 

238770 

350530 

445131 

256119 

19720 
75422 

2014 2015 2016 2017

TEXTIL LONIA ADOLFO DOMINGUEZ
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Durante o ano 2017 Aixiña xestionou as seguintes actividades de formación continua para 
@s traballador@s do C.E.E.: 

Facilitouse ademáis información sobre todo tipo de actividades formativas para 
traballadores en activo de diversas entidades, asesorando e xestionando inscripcións 
cando así o demandaron os traballadores. 
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CURSO  Nº TRABALLADOR@S 

Curso universitario de especializacion en direccion de Centros Especiais de 

Emprego (I) 
1 

Curso universitario de especializacion en direccion de Centros Especiais de 

Emprego (II) 
1 

Curso de axuste persoal e social (Unidades de Apoio) 1 

Curso básico en Prevención de Riscos Laborais 1 

Seminario de loita contra incendios. Manexo de extintores e BIES 6 

Hixiene alimentaria: manipulador de alimentos 4 

Desfibrilación semiautomática externa+ Primeiros auxilios 6 

Cursos específicos para atención a persoas maiores ou con dependencia 
23 

Prevención de riscos específicos para cada posto 19 

Formación interna en axudas técnicas, sistema de calidade, mobilizacións,….. 
24 



• Evolución por talleres  
• Ingresos orzamentarios 
• Gastos orzamentarios 
• Conta de Perdas e Ganancias 
• Balance de situación 
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 €-    

 €100.000,00  

 €200.000,00  

 €300.000,00  

 €400.000,00  

 €500.000,00  

 €600.000,00  

 €700.000,00  

 €800.000,00  

2013 2014 2015 2016 2017 prev.
2018

Hostalería Ourense

Hostalería Allariz

Estores

Artesanía/trofeos

Perchas

Tenda Artesana
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 €-    

 €50.000,00  

 €100.000,00  

 €150.000,00  

 €200.000,00  

 €250.000,00  

 €300.000,00  

2013 2014 2015 2016 2017 prev.
2018

C.D. Alborexo

C.D. Aixiña

Residencia

Social/ Sanxenxo

Cesión locales

Cuotas socios

Terapias
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31% 

8% 

1% 1% 

3% 

56% 

Xunta de Galicia Concello de Ourense Deputación de Ourense

Entidades Privadas Particulares Fondos propios (CEE)
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37% 

55% 

7% 

1% 
0% 

Compras e gastos de explotación Gastos de persoal

Amortizacións gastos financieiros

gastos excepcionales
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