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PRESENTACIÓN DA ASOCIACIÓN 
 

A Asociación Lenda de Saúde Mental nace en xuño de 1995  para dar resposta ás carencias da atención en rehabilitación ás persoas 
con enfermidade mental persistente.  
 
A Asociación Lenda ten como fins: 
 A mellora da calidade de vida das persoas con enfermidade mental e as súas familias, promovendo e garantindo unha axeitada cali-
dade asistencial, integración social e laboral e a desaparición de estigma. 
 A defensa dos devanditos dereitos, tendo como principio que a normalización da enfermidade pasa pola equiparación social en tó-
dolos ámbitos, comprometéndose a súa representación no movemento asociativo coas reivindicacións dos mesmos nos diferentes 
foros e entidades aos que se teña acceso. 
 
A Asociación Lenda, como entidade de iniciativa social sen ánimo de lucro, declarada de Utilidade Pública polo Ministerio de Interior 
na Orde do 22 de febreiro do ano 2006 (BOE nº 71/2006), ten entre os seus obxectivos comunitarios o fomento da participación cidadá 
de todos os usuarios e usuarias do Centro de Rehabilitación Psicosocial Lenda. Para isto a nosa Asociación ven participando en diver-
sas actividades en colaboración con outras entidades socioculturais. 
 
Para o cumprimento destes fins lévanse a cabo, entre outras, as seguintes actividades: 
 Promover aquelas actuacións na área de Saúde Mental non cubertas axeitadamente, buscando unha mellor relación entre as per-
soas con enfermidade mental e o medio familiar, social e laboral. 
 Desenvolver actividades de información, formación e concienciación ao respecto das persoas con enfermidade mental. 
 Potenciar encontros e apoio solidario entre as persoas con enfermidade mental, as súas familias e a comunidade. 
 Impulsar aquelas iniciativas, propias e alleas, dirixidas a favorecer a reinserción psicosocial e laboral das persoas con enfermidade 
mental (entendida como o conxunto de trastornos así definidos na Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE) da Organización 
Mundial da Saúde), prestándose especial atención a aqueles colectivos máis vulnerables e/ou en risco de exclusión social. 
 
Os órganos de goberno e representación procurarán que as actividade da Asociación Lenda non estean restrinxidas a beneficiar aos 
seus asociados/as, senón abertas a calquera outro posible beneficiario/a que reúna as condicións e características esixidas pola natu-
reza dos seus fins. 
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DATOS DA ASOCIACIÓN 
 
Nome da entidade: Asociación Lenda de Saúde 
Mental 
CIF: G-36248011 
Nº identificación no Rexistro Único de Entidades 
Prestadoras de Servizos Sociais: E-869. 
Data do permiso de inicio de actividades: 21 de de-
cembro de 2010. 
Nº de socios: 100 
 
Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral 
Rúa Reveriano Soutullo, 57  
36800 Redondela 
Email: asoclenda@gmail.com 
Teléfono fixo:  986 404 200 
Teléfonos móviles:653 794 995 e 653 797 090 
 
Centro Ocupacional 
Rúa Prego de Montao 15-17 Baixo   
36800  Redondela 
Email: lendaco@gmail.com 
Teléfono fixo: 886 114 719 

XUNTA DIRECTIVA 
 
PRESIDENTA 
Mª Cristina Martín Fragueiro 
 
VICEPRESIDENTE 
Miguel Enrique Rodríguez Méndez 
 
TESOUREIRA 
Olga Rodríguez Puga 
 
SECRETARIA 
Patricia Vilán Curro 
 
VOGAIS 
José Jaime Figueroa Cerdeira 
Marta Bouzón Couñago 
Puerto Figueroa Fernández 
Ana Gesteira Ponce 
Elvira Fernández Aparicio 
Joaquín Fernández Muíños 
Manuel Puga Pereira 
Carmen Varela Trigo 
Francisco Javier Somoza Pires 



 5 

Datos de ocupación 

Nome do  programa Nº de persoas atendidas 

Información, Orientación e Apoio 
Información: 42 
Asesoramento:28 
Apoio Sociocomunitario: 5 

75 

Ocio Benestar e Respiro  45 

Saúde Mental no Centro Penal de a Lama (PAIEM) 72 

Programa de Atención Sociosanitaria, Residencial e Promoción da Auto-
nomía 

4 

Incorpora Saúde Mental  11 

Apoio e Soporte Integral para Familiares  37 

Emociona Saúde Mental 20 

Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral 46 

Centro Ocupacional 10 

Total 320 

DATOS XERAIS DE OCUPACIÓN E INTERVENCIÓN 
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Datos de intervención de programas 

Nome do  programa Tipo de intervención Nº de intervencións 

Información, Orientación e Apoio Información 
Derivacións 
Acceso a servizos da asociación 
Asesoramentos  
Apoios Sociocomunitarios 

42 
21 
14 
73 
21 

Ocio Benestar e Respiro  Actividades culturais 
Saídas de ocio 
Actividades deportivas ao aire libre 
Sendeirismo  
Tai Chi na rúa 
Campionatos deportivos 
Estancias de fin de semana 

11 
19 
10 
42 
19 
1 
1 

Saúde Mental no Centro Penal de a Lama Intervención individuais 
Intervencións grupais 
Atención telemática e telefónica 
Intervencións familiares 
Coordinación co equipo e entidades 
Saídas terapéuticas 

65 
89 
130 
46 
68 
3 

Apoio e Soporte Integral para Familiares  Intervencións en domicilio 
Intervencións familiares presenciais 
Coordinación con outras entidades 

 

Incorpora Saúde Mental  Entrevistas en CIS e puntos de encontro 
Atención telefónica e telemática 
Actividade grupal 
Charlas en IES Pedro Floriani 

- 
- 
1 
2 

Atención Social en Vivenda Intervencións en domicilio 
Intervencións con familiares 
Coordinacións con outras entidades 

 

Emociona Saúde Mental Intervencións en domicilio 
Intervencións familiares presenciais 
Coordinación con outras entidades 
Entrega de material prevención COVID-19 

 

DATOS XERAIS DE OCUPACIÓN E INTERVENCIÓN 



 7 

Datos de intervención do CRPL  

INTERVENCIÓNS TELÉFONICAS 
895 

INTERVENCIÓNS TELÉMATICAS 
39 

ATENCIÓNS DOMICICILIARIAS 31 

COORDINACIÓN CONTINUIDADE DE COIDADOS 
124 

APOIO FAMILIAR 358 

COORD. SERVIZOS SOCIAIS 149 

COORD. SERVIZOS SANITARIOS 
240 

ATENCIÓN GRUPAL 5482 

CITAS INDIVIDUAIS 926 

COORDINAC. FEAFES VIGO 29 

OBSERVACIÓN DAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Cabe sinalar que nesta memoria expóñense os datos  das actividades realizadas en todos os programas da Asociación Lenda de 
Saúde Mental e dos centros que dirixe: o Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral e o Centro Ocupacional.  
Realizáronse modificacións nos grupos de traballo, pero  realizáronse as actividades tendo en conta as novas recomendación e 
especificacións da administración dada a situación de pandemia e estado de alarma. 
Algunhas das actividades puideron manterse, pero outras, como as actividades máis ocupacionais, no noso caso, os talleres de 
restauración de moble antigo ou os obradoiros ocupacionais do centro ocupacional, tiveron menor actividade 
2021 tamén foi un ano complicado dentro da actividade da Asociación Lenda onde se replantexou esta en varias ocasións, de 
maneira que o equipo técnico puidera compatibilizar as recomendacións  das autoridades sanitarias para a atención das persoas 
con enfermidade mental en centros de días e o modelo de traballo na recuperación que ten a asociación. 
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SERVIZOS PRESTADOS 

SERVIZO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E APOIO 

 

A Asociación Lenda proporciona,  tanto ás persoas con problemas de saúde mental como ás súas familias e persoas achegadas e 
profesionais, información, asesoramento e apoio individualizado sobre a saúde mental, recursos e servizos que lles poidan resultar 
de utilidade. 
 

Persoas atendidas neste programa: Atendeuse a un total de 75 persoas ao longo do ano. 
No servizo de información: 42 persoas 
No servizo de Asesoramento: 28 persoas 
No servizo de apoio sociocomunitario: 5 persoas 
 

Persoal técnico: Unha educadora, un psicólogo e unha psicóloga. 

 

SERVIZO DE RESPIRO FAMILIAR 

PROGRAMA DE OCIO, BENESTAR E RESPIRO 

Intentamos favorecer a calidade da convivencia familiar a través de actividades para o desfrute do tempo de lecer, proporcionando 
oportunidades de respiro ás persoas con enfermidade mental grave ou persistente e aos familiares cos que conviven. 
Intentamos romper coa rutina diaria, realizar actividade física, enriquecermos culturalmente, socializar, adquirir autonomía e inte-
grarnos na sociedade 
 

Persoas atendidas neste programa: Participaron 45 persoas. 
 

Persoal técnico: 2 educadores responsables do programa. Como apoio para as actividades nas que participan un número importan-
te de persoas usuarias, outros traballadores e traballadoras da Asociación participan no programa. 
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PROGRAMA DE OCIO, BENESTAR E RESPIRO 
 

Actividades que se realizaron ao longo do ano neste programa: 
 
 Recital de poesía  
 Inauguración de Mural  
 Plantación de Carballos na Marisma e en Ventosela 
 Saídas a Vigo, Nigrán, Tui, Baiona, Oia, Mondariz Balneario, Marín, Combarro Verdugo, A Lama, Compostela 
 Paseos no verán á praia de Cesantes 
 Rutas de sendeirismo 
 Tai Chi na rúa 
 Estancias de fin de semana 
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SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL 
 

PROGRAMA DE SAÚDE  MENTAL NO CENTRO PENAL DE  
A LAMA (PAIEM) 

 

Este programa está destinado a dar resposta á poboación con enfermidade mental, ás súas familias e achegados, internos no Centro Peniten-
ciario de A Lama, atendendo á natureza e ás necesidades específicas deste centro.  
A poboación á que vai destinada este proxecto é a poboación penitenciaria que padece unha enfermidade mental dentro do Centro Peniten-
ciario de A Lama. O perfil dos beneficiarios é de homes e mulleres, que padecen unha enfermidade mental crónica, de idades comprendidas 
entre o 18 e os 65 anos, a maioría con un historial de policonsumo de drogas, con risco de deterioro cognitivo e déficit de habilidades sociais. 
Persoas atendidas neste programa: Ao longo do ano pasaron por este programa 72 persoas. 
Actividades realizadas:  

Obradoiro de Psicoeducación e Control de Impulsos 
Obradoiro de Promoción da Saúde Mental para Mulleres 
Obradoiro de Estimulación Cognitiva 
Obradoiro de Hábitos de Vida Saudable 
Atención Individualizada 
Atención a internos de primeiro grao 
Traballo coas familias: traballouse con 3 familiares de forma  
diferente,  en sesións grupais de escola de familias, de forma  
individual e mediante  
seguimento telefónico.  
Saídas Terapéuticas: durante este ano realizáronse  3  saída saídas  
terapéuticas. 
Outras actividades nas que participou a Asociación:  

Día Mundial da Saúde Mental 
Consello Social Penitenciario 
Reunións de coordinación co equipo terapéutico 

Persoal técnico: Unha psicóloga e unha educadora. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, RESIDENCIAL E PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA 
 

Trátase dun programa de atención  sociosanitaria en domicilio de persoas con enfermidade mental grave, onde se promove a 
autonomía persoal e o apoio psicolóxicos destas e dos seus familiares, así como a coordinación con outros servizos comunita-
rios.  Inténtase frear ou parar o deterioro cognitivo que impide á persoa a integración no seu entorno de forma normalizada e 
autónoma, así como o desenvolvemento laboral, social e persoal. 
É  un programa que reforza á deficitaria atención que recibe o colectivo de persoas con enfermidade mental tamén no medio  
rural a causa do insuficiente desenvolvemento dos recursos de atención comunitaria en Galicia.  
 
Persoas atendidas neste programa: Ao longo do ano atendeuse a 4 persoas con enfermidade mental no seu domicilio. 
Actividades realizadas: Intervencións no domicilio con persoas usuarias do programa e os seus familiares, intervencións e se-
guimentos telefónicos, citas presenciais a en centro, acompañamentos e coordinacións con outros recursos sociosanitarios e 
servizos sociais dos concellos correspondentes, orientación e asesoramento sobre a enfermidade e recursos e ampliación  da 
rede de apoio. 
Persoal técnico: Unha psicóloga e unha educadora. 
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PROGRAMA INCORPORA SAÚDE MENTAL 
 

Incorpora Saúde Mental é un programa que se enmarca dentro de dúas liñas de actuación: 
 
- Acompañamento de persoas con problemas de saúde mental ex xudicializadas. A través da derivación de casos dende os ser-
vizos sociais do centro penal  ou CIS Carmen Avendaño. Trabállase a través de entrevistas estruturadas, busca de plan de ac-
ción, traballo coas familias. Realízase un traballo individualizado e en coordinación cos diferentes recursos sociais da contorna. 
 
- Formación de axentes sociais e corpos de seguridade: 
Estas actividades están dirixidas a axentes xudiciais (xuíces, fiscais e avogados/as), xa que son un colectivo moi en contacto 
con persoas con enfermidade mental e con escasa formación en saúde mental. 
Outro colectivo a traballar serán os corpos de seguridade do estado, así como os diferentes axentes sociais implicados na rein-
serción e que non pertencen a rede FEAFES de saúde mental: Persoal das unidades de traballo social dos concellos, orientado-
res/as laborais das oficinas de emprego, asociacións da rede comunitaria. 
 
Número de persoas atendidas neste programa: 11 persoas ex xudicializadas. 
Actividades realizadas: 
- Entrevistas de seguimento orientación, planificación e asesoramento. 
- Derivación a outras entidades sociais da contorna. 
- Acompañamento a diferentes recursos. 
- Atención no domicilio. 
- Atención telefónica 
- Apoio familiar. 
  
Debido á situación de estado de alarma provocado pola pandemia da COVID-19, non se levou a cabo a segunda liña de actuación de 
formación de axentes sociais e corpos de seguridade.  
 
Persoal técnico: Unha psicóloga e unha educadora 
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PROGRAMA DE APOIO E SOPORTE INTEGRAL PARA FAMILIARES 
 

Buscamos favorecer a continuidade e a proximidade na atención ás persoas con enfermidade mental crónica e o desenvolvemen-
to da súa autonomía persoal e tamén favorecer as capacidades das persoas coidadoras no manexo de determinadas situacións 
tanto intrafamiliares como persoais. 
Está dirixido a persoas con enfermidade mental, as súas familias e achegados que presentan de forma constante dificultades en 
áreas básicas da vida diaria, no seguimento dos tratamentos, na continuidade da atención sociosanitaria, no acceso aos disposti-
vos e recursos para a integración  e inclusión social, na participación de actividades na comunidade e, no caso das familias, atran-
cos na súa labor tanto como coidadoras como de manexo persoal da situación. 
 

Actividades realizadas: 
 Visitas no domicilio 
 Seguimento telefónico e telemático 
 Psicoterapia individual e familiar presencial 
 Preparación de material para o traballo de familiares e persoas usuarias no domicilio 
 Grupos de traballo on line 
 Sesións de traballo coas familias: Obradoiro de Zentangle 
 Coordinación coa familia, servizos sociais e outras entidades. 
Persoas atendidas neste programa: 37 
Persoal técnico: Unha psicóloga e unha educadora 
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PROGRAMA EMOCIONA SAÚDE MENTAL 
 

Ante a situación provocada pola  emerxencia sanitaria da  covid-19, persoas  usuarias dos servizos de atención prestados desde a  

entidade e a propia  federación quedaron  expostos  a unha situación que provocou estrés emocional, crise  e  situacións de ten-

sión e inseguridade. 

As respostas emocionais como  tristeza, hostilidade, medo, ansiedade, retraemento, soidade ou culpa,  foron e son bastante  ha-

bituais ante unha situación como  a actual. 

Desde as entidades de saúde mental  habilitáronse mecanismos de atención, seguimento  e  asistencia a estes  casos de xeito 

permanente,  xa sexa de forma telefónica, telemática ou presencial segundo os casos. 

O programa  intenta contribuír  non só ao apoio técnico para  o manexo das  devanditas situacións, tanto ás persoas cun proble-

ma de saúde mental como aos seus familiares,  convivintes ou non convivintes,  senón tamén ao acceso a recursos  de protec-

ción  e hixiene como  máscaras, xeles , etc...  que  en ocasións as  familias ou persoas con  enfermidade mental non poden asu-

mir. 

O mecanismo básico de atención resúmese  en : Apoiar, Escoitar e Orientar para dar soporte emocional e inmediato, previr o 

agravamento do estado psicolóxico e fomentar o autocoidado.  

As actividades e accións levadas a cabo foron as seguintes: 

 Avaliar a situación: escoitar, coñecer  a visión da persoa usuaria, valorar  síntomas e devolver o control á persoa. 

 Valorar  os recursos  dispoñibles 

 Identificar  un plan para os seguintes días coa persoa: xerar habilidades, pautas, necesidades máis  inmediatas 

 Peche chamada e/ou  visita e seguimentos posteriores 

Persoas atendidas neste programa: 20 
 
Persoal técnico: Unha psicóloga, un psicólogo e unha educadora 
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SERVIZO DE REHABILITACIÓN 
 

CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E LABORAL 
 

O CRPL Lenda réxese polo Decreto 389/1994, do 15 de decembro, polo que se regula a saúde mental en Galicia. Ten como obxecto establecer as 
directrices xerais de actuación na saúde mental e na asistencia psiquiátrica, a regulación dos dispositivos dirixidos á promoción e protección da saú-
de mental, a prevención das enfermidades psíquicas e a asistencia, rehabilitación e integración das persoas con enfermidade mental. 
Os centros de rehabilitación psicosocial e laboral prestan unha atención diúrna, globalizadora e interdisciplinaria, dirixida ás persoas con trastornos 
mentais persistentes e ás súas familias, coa finalidade da rehabilitación e integración social das persoas usuarias. 
O CRPL Lenda defínese como un recurso de atención diúrna en réxime ambulatorio que ofrece unha serie de programas encamiñados á rehabilita-
ción psicosocial e laboral das persoas con enfermidade mental, á integración social e ao funcionamento persoal, familiar, laboral e de socialización. 
Estes programas baséanse en estratexias encamiñadas á que as persoas con enfermidade mental adquiran e/ou recuperen aquelas habilidades que 
lles permitan desenvolverse no seu medio social de forma autónoma, cos menos apoios posibles e cunha mellora na súa calidade de vida. 
As funcións xerais dos centros de rehabilitación psicosocial como unidades de apoio social comunitario son: 

- Mantemento no contorno comunitario das persoas con enfermidade mentais crónicas, promovendo e apoiando a súa integración psicosocial. 
- Mellorar o funcionamento psicosocial da persoa con enfermidade mental, posibilitando a maior autonomía e independencia posible. 
- O apoio ás familias das persoas con enfermidade mental crónica, favorecendo as súas capacidades e recursos de adaptación á enfermidade, e 

promovendo unha mellora na súa calidade de vida. 
- A prestación de servizos de rehabilitación psicosocial, podendo estar conectados con outros recursos que os realicen. 

Os ámbitos de actuación nos que se traballa son os seguintes: 
- Promoción da saúde mental. 
- Participación e empoderamento das persoas con enfermidade mental. 
- Igualdade de oportunidades e defensa dos dereitos. 
- Atención e promoción da saúde mental. 
- Emprego, educación e formación. 

Dende esta perspectiva, podemos sinalar os seguintes obxectivos: 
- Garantir unha atención integral e personalizada a cada persoa usuaria. 
- Facilitar o desenvolvemento persoal aproveitando as súas capacidades e potencialidades. 
- A prevención de recaídas. 
- A psicoeducación da persoa usuaria. 
- Procurar o equilibrio emocional e afectivo. 
- Proporcionar un entorno saudable que promova o benestar e estabilidade. 
- Apoio ás familias. 
- Adestramento para a adquisición de habilidades esenciais no ámbito das rutinas básicas que posibiliten o desempeño dunha actividade laboral. 
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METODOLOXÍA DE TRABALLO 

Os distintos programas, actividades ou tarefas que se desenvoven no CRPL Lenda integran unha metodoloxía de traballo interdis-
ciplinar, dinámica e operativa, posibilitándose unha abordaxe integral da problemática e un reforzo da labor educativa e terapéuti-
ca tendente a favorecer unha  futura incorporación dos usuarios ao traballo produtivo.  
O modelo de traballo está baseado no modelo de recuperación, entendida esta como “un proceso único e profundamente persoal, 
de cambio de actitudes, valores, sentimentos, obxectivos, habilidades e/ou roles dunha persoa. É unha maneira de vivir unha vida satis-
factoria, con esperanza e aportacións á sociedade, incluso coas limitacións causadas pola enfermidade.A recuperación implica desen-
volver un novo sentido e propósito vitais para crecer máis alá dos efectos catastróficos da enfermidade mental” (Anthony, 1993). 
Este modelo está centrado na persoa, no sentido de participar no seu propio tratamento, fomento de toma de decisións, etc. Está 
baseado no apoio mutuo, no compartir aprendizaxes, na relación coa comunidade e a súa participación nela, na diversidade, no 
respeto, etc. 
É un modelo baseado na autoxestión, na promoción da autonomía, no que as profesionais promoven a construcción dun proxecto 
de vida e fomentan unha mellora do benestar. 
Trabállase de cara a consecución de 3 necesidades psicolóxicas básicas: 
- Autonomía: necesidade de ser responsables da nosa propia vida e conducta 
- Competencia: necesidade de ter un certo control sobre o noso entorno e sobre os resultados da nosa experiencia 
- Relación: necesidade de interacción e conexións coas demais persoas e o desexo de pertencer a un grupo, a unha comunidade 
 
 

SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN 

Sinalado como un dos principios que rexen a filosofía da atención neste recurso, a participación dos axentes na propia xestión do 
centro, ha de ser tida en conta como un dos motores fundamentais do cambio. Por iso, promoveranse sistemas de participación 
dos axentes implicados: persoas usuarias, familias e profesionais. 
O centro conta con estratexias e mecanismos diversos que posibilitan a participación destes axentes e que van máis alá que os sis-
temas de información. Estratexias como as seguintes: reunións grupais de valoración (de persoas usuarias, de familiares e de pro-
fesionais), caixa de correo de suxestións, participación das persoas usuarias e das súas familias no Programa de Intervención Indi-
vidualizada, participación das familias no desenvolvemento de programas de intervención e grupos de traballo con todos os axen-
tes implicados, asembleas de usuarios e usuarias onde se decidan actividades relacionadas co centro como as de tempo de lecer e 
respiro familiar, etc. 
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DO CENTRO DE REHABILITACIÓ 

PROGRAMA TERAPÉUTICO 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA E APOIO PSICOLÓXICO  

PROGRAMA DE APOIO PSICOLÓXICO ÁS FAMILIAS  

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA  

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FARMACOLÓXICA  

PROGRAMA DE PSICOEDUCACIÓN  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA A SAÚDE  

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA  

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E HABILIDADES SOCIAIS  

 

PROGRAMA OCUPACIONAL E DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

PROGRAMA OCUPACIONAL DE RESTAURACIÓN DE MOBLE ANTIGO  

PROGRAMA OCUPACIONAL DE RECOLLIDA DE TAPÓNS  

PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS  

PROGRAMA DE DEPORTE, TEMPO DE LECER E RESPIRO FAMILIAR  

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL  

PROGRAMA FORMATIVO FÓRA DO CENTRO  

OUTRAS ACTIVIDADES 

TRANSPORTE 

ASEMBLEAS CAFÉ  

ACTIVIDADES DE XESTIÓN  

ACTIVIDADE TELEMÁTICA  
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PROGRAMA TERAPÉUTICO 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA E APOIO PSICOLÓXICO  

Comprende todas aquelas actuacións dirixidas a alcanzar a autonomía persoal no maior grado posible e o desenvolvemento de 
tódolos servizos e programas nos que participa a persoa usuaria. 
O programa inclúe a avaliación funcional, física, psíquica e socio familiar, os obxectivos a acadar e o plan de intervención. 
Na elaboración do programa participan os profesionais, a familia e a persoa usuaria do centro 
 
Persoas atendidas neste programa: 46 persoas ao longo do ano. 
Actividades realizadas: Sesións individuais de información e orientación ás persoas usuarias do centro, tanto de forma continua-
da como ocasional. 
Persoal técnico: Un psicólogo e unha psicóloga. 
 

PROGRAMA DE APOIO PSICOLÓXICO ÁS FAMILIAS  

Ofrecemos apoio para as persoas coidadoras, para a prevención e manexo de posibles alteracións físicas, psicolóxicas e sociais, 
derivadas das tarefas de coidador/a. O servizo inclúe unha serie de accións destinadas a acompañar no transcurso do proceso de 
rehabilitación: 
- Ofrecer soporte emocional ás persoas coidadoras. 
- Fomentar o autocoidado. 
- Tratar os conflitos e busca de solución de problemas adaptados. 
- Manexo das emocións negativas e os estados de sobrecarga xurdidas froito do coidado. 
- Fomentar as habilidades de comunicación, organización de coidados e traballo en equipo no entorno familiar. 
 
Tipos de Atención: individual e familiar 
Familiares atendidos neste programa: 46 
Persoal técnico: Unha psicóloga e un psicólogo. 
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PROGRAMA TERAPÉUTICO 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA  

Atendemos á necesidade das persoas usuarias do Centro de Rehabilitación de manter un control económico e mellorar a adminis-
tración dos seus cartos. 
Persoas atendidas neste programa: 6 usuarios e usuarias. 
Actividades realizadas: Planificación de gasto mensual e administración dos cartos. 
Persoal técnico: Unha educadora e un educador 
 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FARMACOLÓXICA  

Dá resposta á necesidade de manter un control e garantir a toma da medicación de forma axeitada, seguindo a pauta que se esta-
blece polo médico de atención primaria ou psiquiatra de referencia da persoa usuaria. 
Persoas atendidas neste programa: 11 usuarios e usuarias. 
Actividades realizadas: Realización de pastilleiros e toma de medicación supervisada. 
Persoal técnico: Unha educadora e un educador 
 

PROGRAMA DE PSICOEDUCACIÓN  

Espazo de reflexión e aprendizaxe grupal. Ten como principal obxectivo ofrecer unha aproximación terapéutica na que se lle pro-
porciona ás usuarias  información sobre a saúde mental e o seu tratamento e convida ao traballo nos recursos persoais  para afron-
tar a enfermidade e mellorar a calidade de vida a través da información e o apoio emocional. 
 
Persoas que participaron neste programa: Participaron 20 persoas ao longo do ano. Traballouse en tres grupos de traballo no ano. 

Actividades realizadas: Sesións semanais de unha hora e cuarto de duración. 
Persoal técnico: Un psicólogo 
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PROGRAMA TERAPÉUTICO 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA A SAÚDE  

Fomentamos actividades de cara a mellora da educación para a saúde das persoas usuarias e no que se realizan diferentes obra-
doiros ao longo do ano. 
 

Obradoiros que se realizaron: 
 

Espazo saudable:  Obradoiro no que se fomentaron os hábitos de vida saudable.  
Control de estrés e ansiedade e técnicas de relaxación: Obradoiro centrado no manexo da ansiedade e na aprendizaxe e posta en 
marcha de técnicas de relaxación. 
Trisquel: O trisquel é un programa de rehabilitación da conciencia de déficit en formato de xogo de mesa, no que as persoas parti-
cipantes pasan por unha serie de probas e preguntas clasificadas en bloques temáticos. 
Xogo terapéutico: A través do xogo trátase de recuperar e mellorar funcións cognitivas básicas como a percepción, atención,  lin-
guaxe, razonamento, memoria, funcións executivas, etc. 
 

Persoas que participaron neste programa: Participaron neste programa 46 persoas. 
Persoal técnico: Unha educadora social, un educador social,  e unha psicóloga. 
 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA  

Consolidamos este programa como actividade principal e transversal no CRPL co obxectivo de traballar na recuperación e mante-
mento de certas funcións cognitivas a través de exercicios que estimulan a memoria, planificación, percepción, orientación, aten-
ción, concentración, linguaxe, etc. 
Persoas que participaron neste programa: Participaron un total de 46 persoas ao longo do ano, repartidas en diferentes grupos de 
traballo, tanto presenciais como on line. 
Actividades realizadas:  
Realizáronse sesións individuais e sesións grupais  de estimulación cognitiva. 
Persoal técnico: Educadora social, educador social e psicóloga. 
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PROGRAMA TERAPÉUTICO 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E HABILIDADES SOCIAIS  

Obradoiro de comunicación: 
Traballamos aspectos relacionados coa comunicación, habilidades sociais, audición, etc. 
Persoas que participaron neste programa: Participaron neste programa 18  persoas, divididas en 2 grupos. 
Actividades realizadas: sesións grupais onde se traballan aspectos relacionados coa comunicación, linguaxe, fonética, etc. 
Persoal técnico: Unha educadora social 
 
Faladoiro:  
Obradoiro baseado en técnicas de conversación planificadas. As persoas usuarias propoñen temas que deben preparar para poder 
debatir no aula.   
Actividades realizadas: sesións grupais onde se fomenta a participación das usuarias, tanto nos temas a debatir, como no desen-
volvemento das sesións. 
Persoal técnico: Unha educadora social 
 
Obradoiro de revista: A Voz de Lenda. 
A Voz de Lenda é unha revista que se publica dende o CRPL Lenda dende o ano 1999. Forma parte do Programa de Actividades Al-
ternativas polo seu carácter innovador, creativo, normalizador e incluso estratéxico de cara á rehabilitación das persoas con enfer-
midade mental. 
Persoas que participaron neste programa: Participaron nesta actividade 20 persoas ao longo do ano. 
Actividades realizadas: Elaboración de artigos para a revista “A Voz de Lenda”, corrección dos artigos, enmaquetado, etc. Durante 
este ano preparánronse 2 revistas, a número 39 denominada “Nós” e a número 40 “Especial Covid-19” 
Persoal técnico: Un educador. 
 
Prensa: 
Actividade baseada na busca e posterior debate de novas publicadas en  prensa escrita ou  on line.  Búscase o contacto coa realida-
de da comunidade onde viven das persoas participantes. 
Persoal técnico: Un educador 
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PROGRAMA OCUPACIONAL E DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

PROGRAMA OCUPACIONAL DE RESTAURACIÓN DE MOBLE ANTIGO  

Tras a reforma de actividades levadas a cabo pola pandemia, o obradoiro de restauración de moble antigo pasa a realizarse nun 
único espazo e equipo de traballo.  É o eixo central do programa ocupacional, a pesar de que se lle dedica moito menos tempo du-
rante este ano. 
 

Persoas que participaron neste programa: 7 persoas ao longo do ano. 
Actividades realizadas: Restauración de moble antigo e tapizado.  
Persoal técnico: Dous educadores. 
 

PROGRAMA OCUPACIONAL DE RECOLLIDA DE TAPÓNS  

No ano 2021 a Asociación Lenda asina un convenio co Concello de Redondela e a empresa Reciclados Plásticos La Cañiza S.L. para 
levar  a cabo a recollida de tapóns en 2 contedores da vila.  Este traballo lévase a cabo por un equipo de usuario do  CRPL, pasando 
a ser unha actividade  do programa ocupacional do Centro. 
 

Persoas que participaron neste programa: 7 persoas ao longo do ano. 
Actividades realizadas: Recollida de tapóns en contedores, recollida de tapóns a demanda de particulares e selección de tapóns 
para a entrega á  empresa.  
Persoal técnico: Dous educadores. 
 

PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS  

Obradoiro de Zentangle: Zentangle é un método de relaxación a través do debuxo, que consiste na creación de debuxos a partir 
de patróns chamados tangles en base a unhas reglas básicas. É un xeito sinxelo de desconectar co exterior, deixando fora os xuí-
zos, as expectativas e as presións, regalándonos un tempo para coñecernos e aprender a aceptarnos, a valorarnos e querernos.  
 
Obradoiro de música e debuxo:  Realizáronse varias sesións de debuxo utilizando diferentes técnicas combinadas con música. 
 
Persoas que participaron neste programa: 25 persoas ao longo do ano. 
Persoal técnico: Unha mestra de taller e profesora certificada do método Zentangle. 
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PROGRAMA OCUPACIONAL E DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

PROGRAMA DE DEPORTE, TEMPO DE LECER E RESPIRO FAMILIAR  

As actividades deportivas realízanse de xeito regular e sistemático, sen exclusións nin discrimina-
cións por sexo ou características físicas. Sempre orientadas e instaladas dentro dos procesos de re-
habilitación das persoas con enfermidade mental, e vehiculadas de tal xeito que sirvan de obradoiro 
onde non só se traballe a área puramente física, senón que teñan nelas unha presenza destacada 
eidos tan importantes coma a socialización e os seus valores (solidariedade, compañeirismo, a non 
competitividade, a colaboración ,etc.) , así como aspectos puramente lúdicos como o desfrute do 
movemento ou o ambiente relacional que a realización en grupo da practica deportiva propicia.  
Sérvennos tamén estas actividades para traballar areas coma a da hixiene, ou a adaptación das per-
soas aos espazos e actividades con estruturas e obxectivos funcionais concretos.  
 

Persoas que participaron neste programa: Participaron neste programa 46 persoas. 
Actividades realizadas:  
Ximnasia de mantemento en pequenos grupos 
Tenis de mesa 
Piscina 
Tai Chi na rúa durante os meses de verán 
Tai Chi no pavillón municipal nos meses de inverno. 
Participación Campionato  Galego de Tenis de Mesa FEAFES Galicia 2021 
 

Persoal técnico: 2 educadores. 
 
As actividades de ocio cumpren a función de ofrecer facilidades ás persoas usuarias para que gocen 
de actividades deportivas, de ocio e tempo de lecer, así como informar das ofertas que se ofrecen 
na comunidade onde residen. 
Persoas que participaron neste programa: Participaron un total de 46 persoas ao longo do ano 
Actividades realizadas: rutas de sendeirismo locais, saídas  a cidades e vilas próximas, visitas a expo-
sicións, museos ou feiras de artesanía, etc. 
Persoal técnico: Equipo técnico do CRPL. 
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Nome do curso Lugar Nº de participantes 

Ofimática e busca activa de emprego FEAFES VIGO 1 

Obradoiro de Emprego: Cantería Concello de Redondela 1 

Actividades Administrativas en Relación co Cliente Nivel II Inserta Portalento Vigo 1 

Xestión de Marcketing e Comunicación CIP Vigo 1 

Ciclo Técnico de Atencións a Persoas en Situación de Depen-
dencia 

IES Chapela 1 

Funcións Básicas Administrativas FEAFES Vigo 1 

Técnico Microsistemas Microinformáticos On Line CESUR Vigo 1 

Técnico en Emerxencias Sanitarias  IES Ricardo Mella Vigo 1 

Coordinación de Chamadas de Teleasistencia Centro de Estudos Pixfor Cangas 1 

Curso de Informática 
 

EPA Picacho Vigo 
 

1 

Xadrez Concello de Redondela 2 

PROGRAMA OCUPACIONAL E DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL  

En colaboración con FEAFES Galicia levouse a cabo o programa de Orientación Laboral  

Persoas que participaron neste programa: 9 
Persoal técnico: 1 profesional de FEAFES Vigo 
 

PROGRAMA FORMATIVO FÓRA DO CENTRO  

Como parte da formación das persoas usuarias do CRPL, considérase que a formación que se realice fóra deste é fundamental pa-
ra a normalización e recuperación da persoa con enfermidade mental. 
Persoas que participaron neste programa: 9 
Actividades realizadas: 
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OUTRAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON 

 
TRANSPORTE 

Persoas beneficiarias: 12 persoas ao longo do ano. 
 
 

ACTIVIDADES DE XESTIÓN 
Actividades que habitualmente non están nin pautadas nin organizadas, pero que se realizan de forma cotiá, son todas estas 
cousas nas que case ninguén se para a pensar, pero que son indispensables para o funcionamento de calquera institución, os fa-
mosos “recados”, subministro e compras, pequenas xestións (correos, Concello, etc..) .  
Persoas que participaron neste programa: Participaron un total de 10 persoas ao longo do ano 
Actividades realizadas: Realización dos diferentes recados relacionados coa administración do centro, realización de fotocopias, 
mercar material de oficina e material para os talleres, etc. 
Persoal técnico: Unha educadora. 
 
 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA 
Durante o estado sanitario de alarma parte da actividade que se realizou coas persoas usuarias foi a través de medios telemáti-
cos e utilizando canles como o correo electrónico e o Whatsapp.  
Persoas que participaron neste programa: Participaron un total de 10 persoas ao longo do ano 
Actividades realizadas: A través deste sistema realizáronse actividades de estimulación cognitiva, continuouse co proceso creati-
vo da revista A Voz de Lenda, propuxéronse traballos de creatividade, tanto de artes plásticas como de escritura, aportouse in-
formación relevante sobre a situación actual, etc. 
Persoal técnico:  1 educadora social e 1 psicóloga. 
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CENTRO OCUPACIONAL 
 

O Centro Ocupacional Lenda defínese como un servizo de atención diúrna ocupa-
cional de media estadía e constitúe un conxunto de actuacións dirixidas ás perso-
as dependentes que, residindo nos seus propios fogares, precisen dunha serie de 
coidados e atencións de carácter persoal, social e ocupacional, orientadas de xeito 
principal á preparación e integración laboral, e á promoción da autonomía persoal 
das persoas usuarias. 
Dende esta perspectiva, podemos sinalar os seguintes obxectivos: 
- Garantir ás persoas usuarias o acceso aos servizos de asistencia nas actividades 
básicas e instrumentais da vida diaria, o adestramento en habilidades sociais e a 
psicoeducación. 
- Facilitar o desenvolvemento e mellora das habilidades adaptativas (axuste perso-
al e social), a formación prelaboral, a formación para o emprego, a orientación e 
intermediación laboral e o emprego con apoio, coa finalidade de conseguir o ma-
ior desenvolvemento persoal posible das persoas con enfermidade mental. 
- Favorecer a información, asesoramento, educación e manexo da enfermidade, 
orientado á adherencia ao tratamento, o manexo dos factores de risco e a preven-
ción de recaídas. 
- Promover o uso de recursos comunitarios orientados á normalización, contribu-
índo, a través da formación e a ocupación, a unha maior e máis efectiva participa-
ción na vida social, ao desenvolvemento da autonomía persoal e a mellora da súa 
autoestima. 
- Proporcionar asesoramento e apoio ás familias. 
- Facilitar e promover actividades de apoio e soporte social, de animación sociocul-
tural, de actividade ocupacional, de relacións interpersoais e outras actividades 
que favorezan o mantemento de hábitos persoais e das redes sociais. 
O Centro Ocupacional Lenda ten capacidade para 10 persoas usuarias. 
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ÁREAS E PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DO CENTRO OCUPACIONAL 
 

ÁREA DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN SEGUIMENTO E ORIENTACIÓN 
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA  

PROGRAMA DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS  

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA E INSTRUMENTAL  

PROGRAMA DE PSICOEDUCACIÓN E PREVENCIÓN DE RECAÍDAS  

PROGRAMA DE FOMENTO DA AUTONOMÍA  

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN  

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTOS E MEDICACIÓN  

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA E XOGO TERAPÉUTICO  

OBRADOIRO DE ZENTANGLE  

OBRADOIRO DE MANDALAS  

ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO  

ÁREA DE ACTIVIDADES E PROGRAMAS  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, OCIO E TEMPO DE LECER.  

OUTRAS ACTIVIDADES DO CENTRO OCUPACIONAL.  

SERVIZO DE TRANSPORTE 
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ÁREAS E PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DO CENTRO OCUPACIONAL 
 

ÁREA DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN SEGUIMENTO E ORIENTACIÓN 
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 
 

O Programa de Atención Individualizada (PAI) é un documento que comprende todas aquelas actuacións dirixidas a alcanzar a au-
tonomía persoal no maior grado posible e o desenvolvemento de tódolos servizos e programas nos que participa a persoa usuaria. 
O PAI inclúe a avaliación funcional, física, psíquica e socio familiar, os obxectivos a acadar e o plan de intervención. 
Na elaboración do PAI participan os profesionais, a familia e a persoa usuaria do centro. 
 

Persoas que participaron neste programa: Participaron un total de 10 persoas neste programa. 
Actividades realizadas:  

Sesións individuais de información e orientación ás persoas usuarias do centro. 
Control de citas médicas e inxectables. 
Control diario de asistencia. 
Coordinación cos familiares. 
Coordinación con outros dispositivos de saúde mental e drogodependencias. 

 
Persoal técnico: Unha psicóloga, unha educadora social e unha mestra de taller. 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS 
 

Ten a finalidade de potenciar o rol dos familiares como axentes activos no proceso de tratamento e rehabilitación das persoas con 
enfermidade mental para favorecer a atención, coidados, apoios e o retorno da persoa usuaria ao seu ámbito familiar. 
 

Persoas que participaron neste programa: Participaron neste programa un total de 10 familias. 
Actividades realizadas: Sesións individuais e grupais de información e orientación aos familiares das persoas usuarias do cen-

tro. 
Persoal técnico: Unha psicóloga. 
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ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA E INSTRUMENTAL 
 
PROGRAMA DE PSICOEDUCACIÓN E PREVENCIÓN DE RECAÍDAS  
 

O Programa de Psicoeducación e Prevención de Recaídas pretende ser un  espazo de reflexión e aprendizaxe grupal. Ten como 
principal obxectivo mellorar a calidade de vida las persoas usuarias a través da información sobre  a saúde mental  e o apoio 
emocional. 
Persoas que participaron neste programa: Participaron un total de 10 persoas ao longo do ano. 
Actividades realizadas: Sesións en grupos nas que se traballou o contido do programa psicoeducativo relacionado coa informa-
ción sobre a enfermidade mental e sesións individuais coas novas persoas usuarias que accederon a este Servizo. 
Persoal técnico: Unha psicóloga 

 

PROGRAMA DE FOMENTO DA AUTONOMÍA 
 

Coa realización deste programa preténdese que os usuarios do Centro Ocupacional Lenda que así o precisen, adquiran, recupe-
ren ou manteñan as habilidades necesarias para desenvolverse na súa contorna familiar e social da maneira máis independente 
posible. 
 
Persoas que participaron neste programa: Participaron un total de 10 persoas ao longo do ano. 
Actividades realizadas: Sesións individuais e grupais onde se traballan aspectos relacionados coa autonomía persoal (hixiene 
persoal e do fogar, alimentación, xestión do presuposto mensual, etc.) 
Unha persoa do Centro Ocupacional participou no programa de Habilidades da Vida Diaria de forma intensiva. 
Persoal técnico: Unha  educadora social. 

 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 
 

Obradoiro no que se traballan aspectos relacionados coa comunicación, habilidades sociais, audición, etc. 
Persoas que participaron neste programa: Participaron neste programa 10 persoas. 
Actividades realizadas:  
Persoal técnico: Unha educadora social 
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ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA E INSTRUMENTAL 
 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTOS E MEDICACIÓN 
 

O programa de Administración da Medicación pretende regular a medicación das persoas usuarias que o precisen de cara á súa es-
tabilidade clínica. 
Persoas que participaron neste programa: Participaron un total de 6 persoas ao longo do ano. 
Actividades realizadas: Supervisión na carga de pastilleiros e supervisión na toma de medicación que coincida co horario do centro. 
Control de cartos e de administración de medicación inxectable.  
Persoal técnico: Unha  educadora social, unha mestra de taller e unha psicóloga 

 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA E XOGO TERAPÉUTICO 
 

O Programa de Estimulación Cognitiva é un espazo onde se traballa na mellora de funcións cognitivas como a memoria, planifica-
ción, linguaxe, atención, percepción, concentración, a creatividade, etc. Realízase a través de exercicios individuais ou a través do 
xogo terapéutico en equipos ou parellas. 
Persoas que participaron neste programa: Participaron un total de 10 persoas ao longo do ano. 
Actividades realizadas: Sesións grupais  e individuais onde se traballan diferentes función cognitivas.  
Persoal técnico: Unha educadora social e unha psicóloga 
 

OBRADOIRO DE ZENTANGLE 
Zentangle é un método de relaxación a través do debuxo, que consiste na creación de imaxes a partir de patróns estruturados cha-
mados tangles en base a unhas reglas básicas. É un xeito sinxelo de desconectar co exterior, deixando fora os xuízos, as expectati-
vas e as presións, regalándonos un tempo para coñecernos e aprender a aceptarnos, a valorarnos e querernos. As sesións vana 
acompañadas de técnicas de relaxación e respiración 
Persoas que participaron neste programa: Participaron un total de 10 persoas ao longo do ano. 
Actividades realizadas: Sesións grupais  de 90 minutos de duración 
Persoal técnico: Profesora certificada do método Zentangle 
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ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA E INSTRUMENTAL 
 

OBRADOIRO DE MANDALAS 
 

Obradoiro de creación  e decoración de de mandalas. Trabállase a relaxación e o benestar persoal a través de técnicas de decora-
ción de mandalas. En cada sesión convídase á reflexión sobre un tema relacionado co benestar persoal. 
Persoas que participaron neste programa: Participaron un total de 10 persoas ao longo do ano. 
Actividades realizadas: Sesións grupais  de creación e decoración de mandalas. 
Persoal técnico: Mestra de taller 
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ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO 
 

O Programa de Formación para o Emprego inclúe formación específica para o emprego, levado a cabo directamente nos obra-
doiros formativos, así como unha formación a nivel persoal e social, necesaria para conseguir o máximo desenvolvemento da 
persoa no ámbito laboral e ocupacional. 
Persoas que participaron neste programa: Participaron un total de 10 persoas ao longo do ano. 
Actividades realizadas: 

Obradoiro de encadernación 
Obradoiro de encadernación especial axendas. 
Obradoiro de tarxetería 
Obradoiro de decoración de tazas cerámicas 
Obradoiro de elaboración de chapas 
Obradoiro de madeira: broches de buxo e pinzas 
Obradoiro de cosmética natural: xabrón de glicerina e bálsamos labiais.  
Obradoiro de téxtil: bolsas. 
Obradoiro de bolsas con fragancias naturais. 
Obradoiro de decoración de Nadal 

Venta dos produtos realizados:  
Mercadiño de Nadal 
Encargos ao longo de todo o ano, en especial de axendas. 
 

Persoal técnico: Unha mestra de taller. 
 

Outras actividades: 
Colaboración co Servizo de Orientación Laboral de FEAFES Galicia. 
Persoas que participaron neste servizo: 2 persoas ao longo do ano. 

Estes obradoiros son o marco 
idóneo onde levamos a cabo 
o adestramento en hábitos 

básicos de traballo e en habi-
lidades sociais no ambiente 

laboral. 
Os produtos finais dos obra-
doiros véndense nas feiras e 
por encargos que diferentes 

persoas  
realizan ao longo do ano. 
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ÁREA DE ACTIVIDADES E PROGRAMAS 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, OCIO E TEMPO DE LECER 
 

O Programa de Actividades Deportivas, Ocio e Tempo de Lencer cumpre a función de ofrecer facilidades ás persoas usuarias do 
Centro Ocupacional para que gocen de actividades deportivas, de ocio e tempo libre, así como informar das ofertas que se ofrecen 
na comunidade onde residen. 
Persoas que participaron neste programa: Participaron un total de 10 persoas ao longo do ano. 
 

Actividades deportivas:  
Ximnasia de mantemento 
Tai Chi  
Piscina 
Participación nos Campionatos de Tenis de mesa en Narón: 1 usuario. 
Actividades de ocio e tempo de lecer:  
Visitas a Illas Cíes  
Rutas de sendeirismo locais e comarcais 
Visita a museos, exposicións e feiras de artesanía. 
 

Persoal técnico: Unha psicóloga, unha educadora e unha mestra de taller. 
 

OUTRAS ACTIVIDADES DO CENTRO OCUPACIONAL 
 

Participación na revista A Voz de Lenda  
participación nas actividades do día Mundial da Saúde Mental  
Persoas que participaron neste programa: Participaron un total de 10 persoas ao longo do ano. 
 
 

SERVIZO DE TRANSPORTE 
 

Persoas que se benefician deste servizo: 5 persoas ao longo do ano. 
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INVESTIMENTO EN INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS 
 
Neste ano 2021 adquiriuse unha furgoneta para a mellora do transporte de usuari@s  en base á convocatoria de axudas específi-
cas da administración para mellorar a atención debido á pandemia pola COVID-19.  
 
As actuacións que se realizaron foron as seguintes: 
 Adquisición de vehículo para a realización de transporte ao Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral Lenda. 
 Reforzo do servizo de transporte para a entidade, pondo en marcha unha nova liña de transporte regular ao CRPL Lenda 
 Uso da actividade de transporte para actividades de tempo de lecer. 

 

SERVIZO DE COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E PARTICIPACIÓN 

 
Accións realizadas: 
 

 Actualización semanal da páxina web Lendasaudemental.com.  
 Publicación de diferentes accións e actividades realizadas en Facebook e Instagram  
 Difusión da campaña relacionada co Día Internacional da Prevención do Suicidio 
 Difusión da campaña relacionada co Día Mundial da Saúde Mental  
 Participación nas accións municipais polo 8 de marzo: Día Internacional da Muller Traballadora. 
 Colaboración co Colexio Mendiño en Vigo: Promoción da saúde mental 
 Colaboración co IES Pedro Floriani: Promoción da saúde mental 
 Colaboración e participación nas actividades de Artelixo 
 Colaboración co proxecto Pegadas con Alma 
 Participación nas accións municipais polo Día Internacional Contra a Violencia Machista 
 Participación nas accións municipais polo Día da Discapacidade 
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EQUIPO TÉCNICO DA ASOCIACIÓN 

Fernando Bastos Pérez 
Psicólogo Clínico Especialista en Rehabilitación de Psicosocial e Laboral de  
Enfermos Mentais Crónicos 
 

Carmen Varela Trigo 
Mestra de Taller e Artesana 
 

José Jaime Figueroa Cerdeira 
Auxiliar de Clínica 
 

Pilar Pérez López 
Técnico Especialista en Diminuídos Psíquicos 
 

Joaquín Fernández Vidal 
Técnico Especialista en Diminuídos Psíquicos. Auxiliar de Clínica 
 

Felicitas Mayán Mato 
Educadora Social 
 

Mª del Carmen Álvarez Couñago 
Psicóloga e Terapeuta Familiar 
 

David Cons Couselo  
Educador Social  
 

Débora González Rodríguez 
Educador Social  
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FORMACIÓN REALIZADA POR PROFESIONAIS 
 

Fernando Bastos Pérez 
Investigación en Psiquiatría. Asociación Galega de Psiquiatría. Hospital Álvaro Cunqueiro. 
 
Carmen Varela Trigo 
Certificación como Profesora do Método Zentangle 
Terapia Ocupacional en Saúde Mental. Lexgal formación (60h on line) 
Arte terapia. Universidad Antonio de Nebrija (110h) 
 
José Jaime Figueroa Cerdeira 
Terapia Ocupacional en Saúde Mental. Lexgal formación (60h on line) 
 
Joaquín Fernández Vidal 
Terapia Ocupacional en Saúde Mental. Lexgal formación (60h on line) 
 
Felicitas Mayán Mato 
Terapia Ocupacional en Saúde Mental. Lexgal formación (60h on line) 
 
Mª del Carmen Álvarez Couñago 
Persuasión e Saúde. Cetebreu Servicios de Psicoterapia. (30h) 
 
David Cons Couselo  
Xustiza Restaurativa. Mediación nos ámbitos Penal e Comunitario. Prácticas Restaurativas. UNED (13h) 
Mediación no  Ámbito Civil, Mercantil e Familiar. UNED (13h) 
Técnico de Integración Social. IES Chapela 
 
Débora González Rodríguez 
Muller, Saúde Mental e Violencia de Xénero. FEAFES Andalucía.  
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COLABORADORES E FINANCIADORES 
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