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Durante  o ano  2016,  Andaina  Pro  Saúde  Mental  seguiu  a  súa  

Consolidación  e crecemento  nas  comarcas de  Dodro  e  Ordes 

pertencentes  a Área  Sanitaria  de Santiago  de Compostela. 

Esta a consolidación ven  marcada  polos principios  da  entidade  como  

son  os seus  eixes  vertebradores;  “A persoa como eixe” e “A inserción 

social e laboral”.  

Por iso, os programas  desenvolvimos  nestes  meses  de traballo  axudaron  

a  mellorar a asistencia e a calidade de vida das persoas que padecen 

trastornos mentais, así como de familiares e amigos/as.  

Trataron de recuperar e favorecer  a  integración  social e laboralmente das 

persoas con esta problemática,  así como acompañar á persoa para que 

asuma aquelas responsabilidades das que sexa capaz.  

Pretendemos defender os intereses e dereitos das persoas que padecen 

trastornos mentais. 

 

 

A   SAÚDE  MENTAL  

A enfermidade  mental  é  un  termo  moi  amplo que agrupa varios  tipos 

de trastornos. Pódese  definir  como unha alteración de  tipo emocional, 

cognitivo e/ou  do  comportamento na  que  quedan  afectados  procesos 

psicolóxicos  básicos. Entre  as  enfermedades  mentais máis frecuentes 

atópanse,  por  exempolo, a  esquizofrenia, o trastorno bipolar, os trastornos 

depresivos e/os trastoronas  da perpersonalidade. 

Como  afrontala? 

As  persoas  con   trastorno  mental  poden recuperarse  e controlar  a súa  

enfermidade  grazas  a tratamentos psicofármacolóxicos  e  de 

rehabilitación. A maioría  dos pacientes son tratados no ámbito comunitario 

e acostuman  integrarse  na sociedade. 



Os  tratamenatos  son distintos segundo  a enfermidade  e deséñansne  

intervenacións  personalizadas para cadas caso. Xeralmente  combínase  ao 

tratamento farmacolóxico  con medidas de rehabilitación sociolaboral, 

psicoterapia e apoio familiar. 

Incidencia  da enfermidade  mental 

Clacúlase  que unha de cada catro persoas terá un trastorno mental ao longo 

da súa vida. 

O 9% da poboación galega padeced  alglún tipo de tarstorno mental, xa 

sexa  grave ou leve. 

As   familias  coidadoras informais  asument o 88% da  atención as persoas 

con enfermidade mental.  

Só o 5% das persoas  con enfermidade mental teñen  emprego e case a 

metade  deles sufriron discriminación laboral. 

De  todos as  discapacidades, a  enfermidade  mental  ocupa  o 22% 

 

EN  GALICIA hai    29. 814  persoas  con enfermidade  mental 

 

En  FEAFES-Galicia  (Federación de  Asociacións  de Familias  de  

Persoas  con Enfermidade Mental) existen  14  asociacións  repartidas  por  

todo  o territorio galego. E 30   centros de rehabilitación psico-social e 

laboral,  dos  cales  os  dous  de  andaina  son os  únicos  que están  sen  

axuda  económica  do Sergas ao ser  os  últimos  en  formarse. 

Hai  outros  dispositivos  pertencentes  as  asociacións:  pisos tutelados, 

minirresidencias, centros ocupacionais  e centros especiais de emprego. 

Andaina  PSM,  de momento,  non  asume  ningún destes  dispositivos. 

 

 

 



Área Sanitaria de Santiago de Compostela 
Se  por algo se caracteriza a área sanitaria de Santiago de Compostela  é 

por  abarcar  numerosos concellos, o que supón unha dificultade que todos 

eles cubran unha necesidade  como é a asistencia á enfermidade mental. 

En particular, o medio  rural reúne unha  serie de situacións problemáticas; 

distribución dispersa e illada da poboación, nivel de recursos  económicos  

variables e polo xeral  escasez  de  transporte público. Neste ámbito, moitos  

afectados viven sós, e os que non viven sós, están en situación de 

dependencia, e con eles, as  súas  familias. E por iso especialmente  

importante  tratar de rehabilitar a persoa  con  enfermidade mental  no seu 

entorno, mellorar a integración das familias no proceso, e potenciar tanto a 

autonomía como o rol das persoas  afectadas nas súas familias e no entorno 

máis inmediato. 

 

 

 

Unidades  de Saúde  Mental  que  lle corresponden  a Andaina  PSM 

 

USM I.  Hospital  Clínico. Atende  o Dtor. Valero con  70.000 habitantes  

pertencentes  aos  Concellos de   Ordes, Oroso, Frades, Mesía, Trazo, 

Tordoia  e  Val do Dubra 

 

USM III.  Situada  en  Conxo,  atende  o  Dtor  Agra e  Dtor. Ecenarro.  

77.000 habitantes.  Andaina  so  atende   os  concellos  correspondentes  ao 

Dtor  Agra que  son:  Padrón, Dodro,  Rois, Valga, Pontecesures e Rianxo,  

supoñen  uns  47.300 habitantes.  Queda  sen  dispositivo comunitario  de 

rehabilitación a  zona  do  Dtor . Ecenarro  que  son os  concellos  de  A 

Estrada,  Cuntis  e Teo. 



 
 

Quen  é Andaina  Pro Saúde  Mental? 
 

Andaina Pro Saúde Mental é unha asociación sen ánimo de lucro que 

nace no 2010 ante a necesidade de cubrir un baleiro existente que atenda 

dun xeito global ás persoas que padecen trastorno mental nas comarcas da 

Área Sanitaria de Compostela, centrándonos sobre todo no ámbito rural. 

 Posto que somos conscientes das dificultades que isto supón, Andaina Pro 

Saúde Mental está formada por afectados e familiares, así como por un 

grupo de profesionais; traballadora social, psicólogas, educadora e médicas 

con experiencia no campo da enfermidade mental. 

 

. 

Obxectivos 

A Asociación crease co propósito de xerar un soporte de axuda ao enfermo 

mental enfocado á autonomía deste, proporcionando sentido e utilidade ao 

seu desenvolvemento cotián, tras observar os beneficios que unha vida 



activa física, social e laboral proporciona ós afectados da enfermidade 

mental. 

A necesidade de crear este proxecto ten dúas vertentes; a socio-

demográfica e a biopsico- social. Nun primeiro termo, trátase dunha falla 

de cobertura dos Concellos da Área Sanitaria de Compostela, en particular 

das zonas rurais dos mesmos, e en segundo da petición de asesoramento e 

terapias por parte dos afectados. Nos sucesivos apartados profundizamos na 

búsqueda de accións posibles e obxectivos factibles a medio e longo prazo, 

que se poidan sustentar e permanecer no tempo en proporción á demanda 

recollida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboran  con  Andaina : 

• Deputación da Coruña programas  FOAXE-mantemeanto  e FOIE – 

inventimento. 

• Consellería  de  Traballo .  Programa  Cooperación para  entidades sen 

ánimo  de lucro para  contratación de persoas  en desemprego.  

• Feafes- Galicia co presuposto da  Consellería  de Política Social.  

Programas  de  Atención domiciliaira,  Información e asesoramento,  

Respiros  Familiares, Asesoría  Xurídica,  etc. 



• Consellería  de  Política Social  nos  Programas  de  Inclusión Social: 

Elaboración de  sidra  e zumos. 

•  A Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Balouta-Fontecova 

e  a  C.M.V. M. da Cruz do Avelán.  

•  La  Caixa -  Oficina  Ordes. 

• Paideia co programa Voluntariado  Europeo. 

• Radio  Valga   emisión de  programas de radio.  

• Itínera  para  programas  de Ocio  e Tempo Libre  e  formación de  

voluntariado. 

• Concellos  de   Dodro e  Ordes.  

• Mancomunidade  de Municipios  da  Mancomunidade de  Ordes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade  Xurídica… 

• Número  de Rexistro na   Consellería  de Presidencia  da  Xunta  de 

Galicia.    2010/014629-1 (sc) 

• Número  de  Rexistro  da Consellería  de Traballo  e Benestar –Xunta 

de Galicia-  como  Entidade  Prestadora de  Servizos  Sociais.  

E-5509 

• Número  de  Rexistro da  Consellería  de  Traballo e Benestar –Xunta  

de Galicia-  como  Entidade  de Acción  de Voluntariado de  

Galicia.0-627 



• Andaina  Pro Saúde  Mental  é  membro  de  Feafes-Galicia- 

Federación de Asociacións  de Familiares  e Persoas  con 

Enfermidade Mental de Galicia  dende  o 9 de  xuño  de  2012. 

• Andaina  ten  Autorización e funcionamento de  Centro de 

Rehabilitación Psicosocial  e Laboral  -  C.R.P.L.- ULLASAR dende   

novembro 2012  co  número C- 15-002879 

• Andaina  ten  Autorización e funcionamento de  Centro de 

Rehabilitación Psicosocial  e Laboral  -  C.R.P.L.-ORDES dende   

setembro 2014  co  número C- 15-003359 

• Andaina  ten  Rexistros  Sanitario para elaboración de  sidras  e 

bebidas  fermentadas  dende  Setembro 2016 

• Andaina  ten  acreditación como entidade  prestadora  de  Servizos  

da  Promoción da  autonomía para  o Centro de  Dodro  dende  xuño 

2016. 

• Andaina  ten  Autorización par a Creación de  Centro Ocupacional  

en  Ordes-R/Galicia, 29 dende  outubro  2016. 

 

 

 

 
 

DISPOSITIVOS  E  HORARIOS 
 

 

 

CENTRO  DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL  E   LABORAL  NA  

PAXAREIRA- DODRO 

 

Atende  poboación de: Dodro, Rois, Padrón, Valga, Pontecesures,  etc. 

Número  de  usuarios/as: 15 persoas 

 

 

 

 
 



  Luns Martes Mércores Xoves Fin de semán 

10:30- 13:00 

Elaboración   

gravación 

programa 

Radio Valga./ 

Informática 

 

10:30-13:00 

Movemento/r

oteiros  

Horta 

 

10:30-13:00 

 Terapia          

individual  e 

grupal 

 

18:00-20:00 

Grupos de 

Apoio. 

Atención indiv./ 

familiar 

10:30-13:00 

Talleres 

pre-laborais/ 

Teatro 

 

Ocio e tempo 

libre. 

Actividades 

socioculturais 

e deporte 

Respiros 

familiares 

Escola de 

familias 

 

Autorización para Centro  de  Rehabilitación Psicosocial  e  Laboral da 

Xunta  de Galicia con data: novembro2012 

           

Acreditació de  Entidade  Prestadora  de Servizos  de  Promoción da 

Autonomia dendê  xuño 2016 



 

Programas 
 

ACTIVIDADES  REHABILITADORAS 

INFORMACIÓN  E ASESORAMENTO 

AXUDA  A DOMICILIO 

RESPIROS  FAMILIARES 

ESCOLA DE FAMILIAS 

TRANSPORTE 

 

 



ACTIVIDADES  REHABILITADORAS 
RADIO Valga 

Os programas de radio nacen coa idea de fomentar a participación cun rol 

activo, dando sentido e importancia a opinión de cada quen o que produce 

un aumento da autoestima, iniciativa e responsabilidade. 

Un espacio de reflexión, socialización onde se atopan persoas con 

problemas mentais, profesionais da saúde, do social, da cultura e unha 

audiencia aberta e receptora. Elas son as que construen a súa reflexión que 

expresan verbalmente e traballan así aspectos cognitivos. Estas persoas dan 

ritmo e estilo propio ao programa. Ao mesmo tempo que se fai un traballo 

de socialización e normalización da enfermidade mental, desenmascarando 

o estigama social a nivel comunitario. 

 

INFORMÁTICA 

O mundo de hoxe está inmerso nunha nova revolución tecnolóxica basada 

na informática, que  atopa o seu principal impulso no acceso e na 

capacidade de procesamente da información sobre todos os temas e 

sectores da actividade humana. 

O desenvolvemento das tecnoloxías está tendo unha gran influencia no 

ámbito educativo, xa que constitúe unha nova ferramenta de traballo que da  

acceso a unha gran cantidade de información e que achega e axiliza o labor 

das persoas e institucións distantes entre sí. 

O taller de informáctica introduce o/a  usuario/a no mundo das novas 

tecnoloxías, facilita o uso adecuado do ordenador, e introduce o usuario/a 

no entorno de Windows, e no manexo do procesador de textos. A 

informática como ferramenta para a rehabilitación de capacidades 

cognitivas, desenvolvemento da aprendizaxe, como medio de achegarnos á 

información e instrumento de comunicación. 

 



REHABILITACIÓN COGNITIVA 

No caso concreto das capacidades cognitivas, éstas permítenos levar a cabo 

actividades como recoñecer ás persoas que están o noso arredor, imaxinar o 

que se vai facer mañá, ou lembrar o que se fixo o día anterior. Algunas 

destas función cognitivas son: a percepción, a atención, o razonamento, a 

abstracción, a memoria, a linguaxe, os procesos de orientación e as praxias. 

Coa enfermidade mental, estas capacidades vense mermadas e iso fai que 

interfira, en maior ou menor grao, na capacidade intelectual xeral do 

suxeito. O grao de deterioro cognitivo relacionouse cun peor axuste na 

calidade de vida da persoa. 

O Taller de Rehabilitación cognitiva, plantexa a recuperación e 

mantemento destas funcións mentais superiores. Defínese como o conxunto 

estructurado de actividades terapéuticas especialmente diseñadas para re-

entrenar as habilidades de aqueles individuos que sufriron algún tipo de 

déficit cognitivo por unha lesión ou enfermidade.  

 

ACTIVIDADES  BÁSICAS  DA VIDA  DIARIA 

As actividades da vida diaria son todas as tarefas, habilidades e 

instrumentos que posue unha persoa para manexarse no dia a día da súa 

vida e que marcan o grado de dependencia sobre outros. Dividense en 

actividades Básicas da vida diaria e Actividades instrumentais. 

As actividades básicas están relacionadas co propio suxeito como son o 

comer, aseo e hixiene…, mentres que as instrumentais están relacionadas 

co medio, como son o manexo de diñeiro ou o uso de transporte público… 

No programa de Andaina trátase de aumentar a independecia do usuario 

respecto de estas duas facetas. E dicir, aumentar o nivel das súas 

actividades para que non teña un grado de dependencia tan alto. O 

programa consta de unha primeira fase de avaliación onde por medio de 

entrevistas e cuestionarios, tanto o propio usuario como os familiares, se 



trata de ter unha idea de que habilidades de estas están adquiridas e cales 

deterioradas. Aquí e moi importante ver o funcionamento previo os 

ingresos hospitalario para comprobar se efectivamente o usuario era capaz 

de realizalas anteriormente. 

 

GRUPO  DE  APOIO  E   HABILIDADES  SOCIAIS  

Este grupo nace co obxetivo fundamental de aumentar as relacións socias 

dos usuarios co entorno para unha rede de apoios que os sosteña no futuro. 

Hai que dicir que o meyor predictor da rehabilitación e a inserción social de 

unha persoa con enfermidade psicótica son as súas habilidades sociais. 

O grupo consiste en unha serie de sesións que se impartirán cada 15 dias e 

duarará de 60 a 80 min dependendo do número de usuarios. O ideal e 

formar grupo de mais de 4 persoas pero podese traballar individualmente 

tamén. 

As sesións centranse en tres bloques fundamentais: 

• Habilidades de comunicación: (reforzo, comunicación non verbal…) 

• Habilidades de conversación : ( inicio, mantemento e finalización de 

conversación, individuais ou en grupo. 

• Asertividade: ( diferenciar os estilos interpersoais e mellorar a 

asertividade) 

OCIO,  TEMPO  LIBRE  E  ACTIVIDADES  CULTURAIS 

Dende os nosos comezos, en Andaina Pro Saúde Mental, tivemos 

momentos de lecer e ocio cos nosos/as usuarios/as. Pensamos que o 

traballo grupal ofrece a oportunidade de evitar a inactividade e fomentar a 

independencia dos/as usuarios/as da súas familias. 

O tempo de ocio supón un espazo onde o exercicio das liberdades 

individuais é cada vez máis patente. A persoa decide e xestiona que 

actividades quere realizar en función dos seus intereses (descansar, 

diversión, compañía, actividades culturais, etc.) 



Dende Andaina, intentamos que estes momentos  de   ocio non teñan 

una dimensión sexista é decir, que os/as usuários/as gocen das mesmas 

actividades de ócio sen que prevaleza a dimensión sexo. 

Por estas razón, non podemos obviar que as actividades de ocio e tempo 

libre deben ser una parte importante de calquera programa integral de 

rehabilitación en persoas con enfemidade mental. Estas persoas, polo xeral, 

disponen de máis tempo libre co que non saben que facer e o aprender a 

xestionalo pode supor una oportunidade de integración social e 

comunitaria. 

CINE  FORUM 

 

Cada dous meses se proxecta nas instalacións  de andaina una película con 

mensaxe igualiatario e logo un debate respecto á mesma. 

Peliculas para pensar sobre os valores de igualdade entre ambos sexos. 

O cine proporciona unha gran credibilidade e poder penetración a hora de 

presentar temas de actualidade e problemáticas sociais. Por isto, o 

visionado de películas e o comentario previo, durante e posterior a su 

proxección e a toma de  conciencia sobre a necesidade de asumir valores, 

que interioricen a idea do que todos os seres humáns, con independencia do  

 

 

 

 

 

 

 

 



TEATRO  TERAPIA 

O teatro é  hoxe en día un recurso ampliamente aceptado como ferramenta 

favorecedora del autocoñecemento, a autoestima, a expresión artística e o 

intercambio social. A través do teatro,  ábrese unha puerta á consciencia 

das relacións sociais e ofrécese un espacio de creatividade  e  de expresión 

ao individuo, que favorece e mellora  as súas posibilidades de 

comunicación e de relación social. 

As persoas que participan nos grupos e talleres de teatro, experimentan 

cambios e beneficios que se reflexan nas súas  vidas. Aprenden a 

compartir, a empatizar, a disfrutar cos demáis e a relacionarse de forma 

axeitada. Descobren, tamén, como romper con patróns de comportamento 

ineficaces para achegarse ao benestar social e individual.  

A  primeira  montaxe  teatral  de  Andaina  “  Shakespeare  para tod@s “   

 

 

 

 

 



 

Actividades Prelaborais 

 CURSO DE SIDRAS  E ZUMOS  DE  MAZÁNS  E ARANDOS. 

Pretendese formar a un grupo de persoas con enfermidade mental, para que 

poidan levar adiante diversidade de cultivos agrícolas coa finalidade de 

poder comercializalos; coa axuda dunha  persoa  titora con experiencia en 

agricultura, que poida instruilos a medida que se fan os traballos 

necesarios. 

Por unha parte dotamos os usuarios/as de coñecementos prácticos de 

agricultura ecolóxica, gracias o apoio e a programación de un ténico 

agrícola. E ademàis, coa contínua monitorización e titoría personalizada 

por parte dos traballadores/as de Andaina ( psicólog@s, cooterapeutas e 

traballadora social), tratamos de dotar os usuario/ass de competencias 

psicosociais que lles axudaran na súa integración social e laboral, tales 

como a constancia na tarefa, a tolerancia á frustración, o traballo en equipo 

e a planificación de metas e recompensas a medio-longo prazo. 

Este  ano  formouse   neste  programa  curso  de manipulador/a de alimento  

e obtiveron o certificado  correspondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APOIO   E  ASESORAMENTO  A PERSOAS,  

FAMILIAS E  PROFESIONAIS. 
 

Neste  servizo atendese a  persoas  con  enfermidade  mental,  as  familias  

ou profesionais,  ofrecendo un apoio  e  asesoramento individualizados e 

personalizados para  cada  caso.  

 O  pérfil  maioritario  son  familiares  de  persoas  con enfermidade  mental  

con necesidades de rehabilitación e atención psicolóxica  e apoio  familiar.  

Atención directa e  seguimento diario: ofrecese   atención presencial  

as/os usuarias/os   e familiares, tanto  de  seguimeto  e asesoramento  en  

prestacións  económicas,  compatibilidades,  prestacións de servizos 

sociais,  recursos comunitarios,  etc.  

 

Información  telefónica:  sobre  funcionamento, horarios  e  

actividades  da entidade  así  como recuros  comunitarios. 

 

Xestión  de  recursos.  Elaboración ou ofrecer  apoio    para  realizar  

informes e trámites  relacionados coa solicitude de  recursos  como:  

    Certificados  minusvalía. 3  

      Informes  sociais. 4 

Axudas  económicas  para  gastos  de servizos  de promoción 

da  autonomía. 9 

 Derivacións e  coordinación coa  traballadora  social  de  

referencia  para  tramitar  a dependencias. 5  

Declaracións emitidas por   Andaina  cos  Servizos  de 

Promoción  da  Autonomía  da  Lei  de Dependencia  que  a 

entidade  presta  en  Dodro. 

 

 

• Acompañamentos  :  

o Visitas  hospitalarias. 3 

o Centro  saúde 2. 

o Unidade  de  Saúde  Mental. 3 

o Presentación de  C.V. 1 

o Feafes para Asesoramento sobre  curatela e  tutela. 2. 

 

 

 

 

 



 

Coordinación inter e intra  

Para  o  correcto  seguimento  e  avaliación  das  intervencións coas  usarias  

e usuarios, é  imprescindible establecer unha  comunicación contínua e 

frecuente entre  todas as profesionais e  axentes  implicados. No modelo  de  

atención integral centrado  nas  persoas  que  levan  a  cabo  Andaina  PSM,  

o traballo  en  rede  ten  un papel  fundamental. 

 

 

Coordinación de  seguimento con:  

 

o T raballadoras  sociais  dos  concellos de:   Dodro, Pontecesures, 

Rois, Padrón, Valga,  Riveira,  Ordes,  Oroso, Trazo, Cerceda,  

o Coa  Asociación  ACADAR ( asoc. de mulleres  con  discapacidade) 

para    derivar  casos  do  programa  de Visitas  Domiciliarias.  

o AMIPA. Asociación de minusválidos  psiquicos  da  comarca de  Sar 

para  xestión de  axudas  individuais  para  os  servizos  da 

promoción da autonomía. 

o CIM,  Centro  de  Información da Muller en Ordes. 

o Aula  de  maiores  de  Padrón para  derivar   usuarias/os  a 

actividades pola tarde. 

o Dpto  de  Prensa  de Concellos  para  visibilizar  o traballo de  

andaina  PSM 1 

 

Temáticas  a Tratar na  coordinación inter: Seguimento  e derivación de  

casos,  seguimento de  Renta  Activa  de Inseción (RAI),  da  Renta  

Integración Social  de Galicia (RISGA), iniciar  trámites de  Dependencias,  

derivación da  recursos  comunitarios como  aula  de 3 idade  padrón,  

actividades de  Feafes.  

 

Coordinación  Intra 

Todos  os  luns  dende  ás  14:30 ás  17:30  reunión de  equipo de Andaina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• VISITAS  DOMICILIARIAS: 
 

Pretendese  que as  persoas  con  enfermidade  mental con diagnóstico 

ou  sen  diagnóstico poidan  conquerir  unha  maior independencia e  

autonomía posible permanecendo   no seu  entorno máis  próximo cun 

programa  de  Actividades  Básicas  da Vida  Diaria  e  habilidade  

sociais, tamén  se  fan intervencións  coas  familias  en psicoeducación,  

resolución de conflictos, etc.  
 

Usuarias Usuarios  Concello Ulla-Sar Ordes Total 

1   4 DODRO 5   

4   PADRÓN 4   

3  1 ORDES  4  

 1  2 Oroso  3  

1  Trazo  1  

 1 Rois 1   

 1 Riveira 1   

 1 Frades  1  

Total….10 Total…10  11 9 Total 

usuarias/os 

20 

   
 

 

ESCOLA  DE FAMILIAS 
o As/os  profesionais  de  Andaina ofreceron  este  ano;   4  

escolas  de  familias  

 

RESPIROS  FAMILIARES/ OCIO  E TEMPO 

LIBRE. 
Acompañar  como  monitora  nos  Respiros  familiares  que organiza  

Feafes Galicia: 

o  Unha  saída  de 3 días  en Cangas. 

o  3 saíds a en Nantes- San Xenxo;  duas de  5 días, unha  de 3 días 

o  3  Saídas  ao  cine. 

o Viaxe  a Portugal; 5  días  por  Braga, Guimaraes, Porto, Paredes, 

etc. 

o Realización do  Camiño  francés  4 días  en setembro. Organiza 

Feafes-Galicia 

o Participación nos Campeonatos  de  ping-pong  en  Albores-Lugo. 



 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE  
Recollida e  regreso de  usuarios/as  dende  Compostela, pasando por  Rois, 

Lamas,  Herbón,  Pontecesures  e   Dodro. 

 

COMUNICACIÓN  E  VISIBILIDADE 
o Elaboración de Páxina web. 

o Actualización de: 

FACEBOOK 

PÁXINA  WEB. 

TWITER 

o Elaborar  e  publicitar  noticias,  eventos,  saídas  de Andaina  em 

diferentes  periódicos: La  Voz, El correo, el Ideal,  etc.. 

 
 

o Gravación  de  poemas  de Rosalía  para  vídeo  do  CIM  (Centro de 

Información da Muller) de  Ordes 

o Organizar  e   acompañar  na Actuación de  teatro de:   Cuntis,  

Vilagarcía e  Dodro.  

o Visita  a Exposición de Dalí  en Compostela. 

o Organización da    exposición de cadros  da  actividade de  arteterapia ( 

solicitude de espacio, colocación de  cadros,  invitacións, merenda, nota  

de presnta,  recollida de  exposición): 

▪ Auditorio  de  Valga en  Xaneiro 

▪ Casa  de Cultura  de Valga  en  febreiro  

▪ Museo  do  Traxe de  Ordes  en  febreiro. 

o Colaborar  na Charla  “Mentalizate” nos  dous  institutos de  Ordes 

o Representar  a Andaina  en  Feiras  e  eventos: 

• Feira  da Sidra  da  Estrada- Xuño 

• Feira  de EXpoOrdes- abril 

• Mercado  de Luscco-Fusco- martes de agosto, setembro e 

outubro 

• Mercado  da Estrela- decembro 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


