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                                                                 Descrición do proxecto

Lecer no Verán é un proxecto subvencionado e posto en marcha a través da Concellería 
de Política de Benestar do Concello de Vigo en colaboración con Pasovigo e a Fundación La 
Caixa.

Este proxecto ten carácter non permanente levándose a cabo durante os meses de xullo e 
agosto de 2013, durante un total de seis semanas de actividades. Lecer no Verán ten actividades 
dirixidas a persoas con discapacidade a partir de 6 anos de idade empadroadas no Concello de 
Vigo sendo a súa finalidade:

• por unha banda ofertar ás persoas usuarias un servicio de ocio que cubra o tempo de 
lecer nos meses nos que as entidades non teñen actividade,

• e por outra banda, libera-las familias servindo como respiro familiar para da-lo apoio 
necesario na atención dentro do núcleo familiar.

O calendario de actividades destas seis semanas de atención programouse da seguinte maneira:

XULLO  -  "Divírtete no Verán"

Luns Martes Mércores Xoves Venres

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30 31

Lugar Museo do VERBUM (Avda. De Samil)

Horario De 10:00hrs a 14:00hrs

Servizos Transporte ida + volta en taxis / eurotaxis

AGOSTO - "Verán de Lecer"

Luns Martes Mércores Xoves Venres
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1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

Lugar Centro San Francisco (R/ Cangas )

Horario
De 10:00hrs a 16:00hrs con servizo comedor

De 10:00hrs a 14:00hrs sen servizo de comedor

Servizos
Transporte ida + volta en furgonetas + PMR

Comedor

O prazo de presentación das solicitudes1 para a participación en Lecer de Verán abriuse dende o 
día  27  de  maio  ata  o  día  4  de  xuño  no  Rexistro  Xeral  do  Concello  de  Vigo,  ampliándose 
finalmente ata o día 6 do mesmo mes. O proxecto2 aprobado polo departamento de Benestar 
Social do Concello de Vigo reflexa :

XULLO

20 prazas De 6 anos a 30 anos de idade
5 prazas Maiores de 30 anos de idade

Total 25 prazas

AGOSTO

15 prazas De 6 anos a 30 anos de idade
30 prazas Maiores de 3 anos de idade

Total 45 prazas

Os custos por cada servizo solicitado quedan reflectidos na táboa seguinte:

Prezos por servizos

Xullo
Precio asistencia por semana 5,00 €
Precio transporte por semana gratuito

1

1

ANEXO:  Ficha de Solicitude e documentación a entregar.

2 2ANEXO: Proxecto de Lecer no Verán publicado polo Concello.
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Agosto
Precio asistencia por semana 8,00 €
Precio transporte por semana gratuito
Precio comedor por semana 25,00 €

Finalmente  o  transporte  foi  gratuíto  ,  tanto  en  xullo  como en  agosto,  por  un convenio  de 
colaboración  que  firmou  o  Concello  de  Vigo  con:  Central  de  Radio-taxi,  Plataforma  de 
Accesibilidade “Paso Vigo” e Caixabank S.A - Fundación La Caixa mediante o cal financiouse, na 
súa totalidade, o transporte de ámbolos dous meses sendo gratuíto para todos os usuarios do 
proxecto “Lecer no verán para persoas con discapacidade”
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            Descrición do proceso de concesión de prazas

O  proceso  de  concesión  de  prazas  atendeu  ás  solicitudes  das  familias  que 
indicaron ás súas preferencias de semanas a través da ficha de inscrición. 

O número de semanas solicitadas por persoa foron variables, pudendo solicitar entre unha 
e seis semanas por orde de preferencia entre xullo e agosto, indistintamente, cada persoa en 
función das súas necesidades.

Tentamos ofrecer o máximo posible das asistencias solicitadas tendo en conta as ratios 
que  pode  asumir  o  equipo  de  traballadores  para  atender  axeitadamente  as  persoas  mais 
dependentes ou con mobilidade reducida. Sempre ofrecendo un 80% como mínimo da solicitude 
de prazas feita pola familia en cada caso.

Comparativa solicitudes - concesións

Así,  aquelas  persoas  que solicitaron as  6 semanas  que duran as  actividades puideron 
disfrutar de alomenos 4 semanas. Nos casos de solicitudes de 1 e 2 semanas se lle concedeu a 
totalidade do solicitado. As persoas que solicitaron entre 3 e 5 semanas concedéuselles o maior 
número posibles segundo as prazas vacantes.
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Participación por semanas /meses

Solicitudes Concesións Renuncias Participantes

Xullo

1ª semana 37 25 2 23
(4 cadeiras de rodas/

2 dependentes)

2ª semana 30 25 2 23
 (4 cadeiras de rodas/

2 dependentes)

3ª semana 26 25 1 24  
(5 cadeiras de rodas/

3 dependentes)

Agosto

4ª semana 50 45 3 42  
(9 cadeiras de rodas/

3 dependentes)

5ª semana 40 40 5 35  
(8 cadeiras de rodas/

3 dependentes)

6ª semana 42 42 5 37  
(10 cadeiras de rodas

3 dependentes)

Nº total de solicitudes recibidas : 73
Nº total de participantes : 71
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            Servizos complementarios

Servizo de transporte3

Como novidade deste ano, durante o mes de xullo o transporte tanto de recollida como de volta 
xestionárono unha flota de taxis e eurotaxis.

Nos casos nos que se considerou necesario polas características das persoas usuarias, levaban un 
monitor/a  como  acompañante  durante  o  traxecto.  Aquelas  persoas  usuarias  que  empregan 
cadeiras  de rodas utilizaban os  eurotaxis,  que son taxis  adaptados para anclar  este tipo de 
cadeiras e favorece-lo transporte destas persoas con mobilidade reducida.

3 3ANEXO: rutas do transporte.
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TRANSPORTE

Prazas solicitadas Prazas ocupadas*
E M TF NS Total

Xullo

1ª semana 22 2 2 0 18 22
2ª semana 20 2 1 1 16 20
3ª semana 18 2 2 1 13 18

Agosto

4ª semana 34 2 7 0 24 33
5ª semana 26 2 5 1 17 25
6ª semana 26 4 6 0 15 25

* E: cadeira eléctrica
M: cadeira manual
TF: transferencias

NS: non cadeira de rodas

Durante o  mes  de  agosto  empregáronse,  como nos  anos  anteriores,  tanto  para  as  rutas  de 
transporte, como para as saídas, as furgonetas cedidas por varios centros de discapacidade do 
Concello de Vigo, que describimos a continuación.

Transporte agosto

APAMP
Unha furgoneta adaptada.
Finalmente esta furgoneta non foi empregada nin para rutas, nin para saídas.

ASPAVI
Unha furgoneta de 9 prazas
Esta furgoneta empregouse para as rutas de ida e volta das tres semanas de 
agosto, tanto ida como volta, e tamén para as saídas.

ALENTO Dúas furgonetas: adaptada e 9 prazas.
Empregamos a furgoneta adaptada para as rutas de ida e volta das tres semanas 
de agosto e para as saídas.

ASPANAEX Dúas furgonetas: adaptada e 9 prazas.
Empregamos  a  furgoneta  de 9  prazas  para  as  rutas  de ida  e  volta  das  tres 
semanas de agosto,  e a  furgoneta  adaptada empregámola  puntualmente por 
incidencias para completar unha ruta.

AFAGA Unha furgoneta 9 prazas.
Empregamos esta furgoneta para rutas de ida e volta a 1ª semana de actividade 
do campamento. Dende AFAGA solicitaron, por problemas, que lla devolvéramos 
durante a semana na que non íamos ter actividade mentres arranxaban a outra, 
pero como non nos ía facer falta xa non a recollimos de novo.

PMR Servicio de Vitrasa para persoas con mobilidade reducida con capacidade para 6 
sillas e 3 asentos normais.

Este servicio fixo rutas de transporte de ida e volta.
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Servizo de comedor

No mes de agosto ofreceuse a posibilidade de solicitar o servizo de comedor4. Este ano 
non contamos con catering externo, senón co servizo de cociña do propio centro San Rafael. 

A organización deste servizo fíxose segundo a distribución de grupos establecida para as 
actividades.  Tivéronse en conta tamén, dentro  de cada grupo,  as  necesidades de apoio  nas 
rutinas e necesidades específicas de cada participante para a distribución nas mesas do persoal.

COMEDOR

Prazas 
solicitadas

Prazas 
reais

Prazas de monitores/
prácticas TOTAIS

4ª semana 35 33 15 + 1 49
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Agosto
5ª semana 27 24 15 + 1 40
6ª semana 27 25 15 + 1 41

Medicación

A medicación proporcionóuselle a cada persoa xusto ao remate de cada xantar, co postre. 
Para  unha  correcta  organización  a  persoa  encargada  de  administra-la  medicación  levou  un 
rexistro das tomas diarias nunha táboa semanal5.

1ª semana ( agosto ) : 9 usuarios/as
2ª semana ( agosto ) : 7 usuarios/as
3ª semana ( agosto ) : 5 usuarios/as

_______________________
4ANEXO: menús comedor.
5ANEXO: taboa de medicación.

                                                                Poboación destinataria

Características das persoas destinatarias

Como  se  sinalou  no  apartado  anterior,  as  persoas  destinatarias  deste  proxecto 
presentaban  diferentes  tipos  de  discapacidades  (física,  sensorial,  psíquica  ou  ambas  destas 
anteriores), sendo todas maiores dos 6 anos de idade e empadroadas no Concello de Vigo. As 
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características das persoas atendidas foron moi diferentes entre si, presentando niveis de apoio 
ben diferenciados.

Relación entre os usuarios do proxecto e os centros de discapacidade 

Idades das persoas participantes
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As  idades  das  persoas  que  participaron  no  campamento  durante  os  dous  meses  de 
actividade oscilou entre os 8 e os 68 anos, pero o grupo máis numeroso de idade durante todo o 
campamento é o que abrangue entre os 19 e os 30 anos de idade.

                                              Descrición das actividades

Metodoloxía das actividades de ocio e tempo libre

A metodoloxía do campamento foi, en todo momento flexible, polas posibles modificacións que 
puideran  ir  xurdindo  por  peticións  das  persoas  usuarias,  do  persoal  tanto  contratado  como 
voluntario,  ou  ben  por  motivos  alleos  á  propia  organización  (cancelación  de  actividades, 
metereoloxía, etc). Tendo en conta o colectivo destinario consideramos moi importante este 
aspecto xa que se trata de grupos moi hetereoxéneos en canto as características.

Tivemos en conta, para programar as actividades de Lecer de Verán, diferentes aspectos que 
garantiran a viabilidade da realización das  mesmas cubrindo ás necesidades de todos. Entre 
outros factores:

 rangos de idade
 características das persoas destinatarias
 que non fóran actividades que realizaran durante o ano nos seus centros de referencia
 que tódalas persoas tiveran a posibilidade de participar en maior ou menor grado
 as enquisas ás persoas usuarias do ano anterior
 as enquisas ás familias das persoas usuarias do ano anterior
 as actividades realizadas en Lecer no Verán anos anteriores
 o transporte
 as ratios establecidas
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 recursos sociais dispoñibles para as datas de realización
 entorno no que se realizaron
 materiais dispoñibles
 orzamento
 colaboración doutros servizos municipais

 As actividades durante o mes de xullo desenvolvéronse nas instalacións do Museo do VERBUM 
situado  na  Avenida  de  Samil.  A  organización,  debido  ó  numero  de  persoas  usuarias  e  á 
distribución arquitectónica do lugar, foi dun só grupo en xeral. Nalgunhas das saídas divimos o 
grupo por temas de movilidade das persoas usuarias e polas ratios necesarias para unha atención 
directa axeitada.
            

No mes de agosto as actividades do campamento realizáronse nas instalacións do centro San 
Francisco situado na Rúa Cangas. Ainda que nun principio estaba plantexado dividir aos usuarios 
en tres grupos por idades e características, finalmente quedaron divididos en dous:

• Pequenos  con  actividades  do  tipo;  obradoiros  de  manualidades,  excursións,  praia, 
piscina, relaxación-movemento e musicoterapia, etc.

• Persoas  Adultas  con  actividades  do  tipo;  xogos  de  cartas,  obradoiros,  relaxación-
movemento e musicoterapia, paseos, cafetería, praia, excursión, etc.

Para as saídas que estaban organizadas o grupo dividiuse segundo o planificado inicialmente, 
pero  tamén  houbo  que  modificar  grupos  por  circunstancias  das  persoas  usuarias:  condutas 
disruptivas,  mobilidade  reducida,  enfermidades,  retrasos  nas  chegadas  ao  centro  por  citas 
médicas, etc.
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A programación de actividades6 para o campamento foi planificada en base aos recursos e ao 
persoal dispoñible e tendo en conta as preferencias das persoas usuarias en referencia a anos 
anteriores.

XULLO - Creamos unhas rutinas diarias básicas reservando tempos para a acollida, merenda e 
acudir ó baño, ou cambios de muda segundo o caso, e intentamos aproveitar ó máximo o 
noso entorno, realizando obradoiros de manualidades sinxelas, saídas os mércores á praia ou 
á piscina, paseos polos arredores, visitas a museos, musicoterapia e relaxación-movemento, 
Karaoke e festa o venres de cada semana.

AGOSTO - As actividades que se realizaron propiciaron a relación entre iguais e participación 
a  través  de  manualidades,  xogos  de presentación  e  habilidades  sociais,  xogos  con auga, 
música  e  actividades  de relaxación,  realización  de  saídas  a  Redondela,  Panxón,  Cangas, 
praias  e  piscinas,  cafeterías,  musicoterapia  e relaxación-movemento,  furor  e  culminando 
cada semana con unha festa os venres a modo de conclusión e momento de esparcimento.

Comunicación coas familias

Semanalmente,  e  a  través  das  persoas  usuarias,  enviáronselle  ás  familias  cartas  co 
resumo das actividades semanais  con imaxes das persoas usuarias, sempre tendo en conta a 
autorización de toma de imaxes engadida na solicitude.

Destacar  que  as  familias  puideron  contactar  coas  dúas  persoas  coordinadoras  do 
campamento as veces que lles foran necesarias a través de dos teléfonos facilitados, un para 
incidencias relacionadas co transporte, e outro para temas relacionados co desenvolvemento das 
actividades.
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______________________________
6ANEXO: programación semanal.
7ANEXO: follas informativas familias.
8ANEXO: resumos semanais familias.
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                                                                       Recursos humanos

Persoal contratado

O equipo de profesionais de Verán de Lecer estivo composto por dous coordinadores, 
ademais dun total de 9 persoas contratadas para as tres semanas de xullo e 15 persoas para as 
tres semanas de actividade de agosto.

Persoal voluntario e en prácticas

A participación de voluntariado, inscrito na Oficina Municipal de Voluntariado do Concello de 
Vigo, foi mais puntual que outros anos tanto no mes de xullo como no de agosto, participando 
durante  semanas  moi  concretas  agás  en  xullo  no  caso  dunha  persoa  derivada  de  APASCIDE 
especificamente para atención dunha usuaria sordocega coa que traballa durante o curso

Tamén contamos coa participación dunha persoa en prácticas do curso de Monitor de Ocio e 
Tempo Libre derivada de Abertal que estivo as tres semanas de agosto.

Ademais do persoal contratado contamos con 6 persoas voluntarias durante o campamento.
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                                                                      Recursos materiais

Durante o campamento fixemos uso dos materias mercados cos presuposto do proxecto 
de Lecer no Verán ( material funxible, botiquín, material de aseo … ) e tamén contamos con 
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materiais propios de Abertal ( xogos, teléfonos, impresora, portátil … ), APAMP ( cadeira de rodas 
e camilla para cambios ), instalacións e mobiliario do Museo VERBUM e Centro San Francisco. Así 
como os transportes especificados anteriormente.

 

Datos económicos  dende o inicio do proxecto

PRAZAS OFERTADAS ORZAMENTO LUGAR DA ACTIVIDADE

ANO XULLO AGOSTO XULLO AGOSTO TOTAL XULLO AGOSTO

2008 20 persoas x 
2 sem.= 40

25 persoas x 
3 sem.= 75

6.000,00 € 12.000,00 € 18.000,00 € SALADINO 
CORTIZO 
(Igualarte)

APAMP

2009 30 persoas x 
3 sem.= 90

40 persoas x 
3 sem.= 120

15.030,50 € 17.969,50 € 33.000,00 € SALADINO 
CORTIZO 
(Abertal)

APAMP 
(Abertal)

2010 25 persoas x 
3 sem.= 75

45 persoas  x 
3 sem.= 135

15.920,00 € 17.500,00 € 33.420,00 € VERBUM 
(Abertal)

ASPANAEX 
(Abertal)

2011 25 persoas x 
3 sem.= 75

45 persoas  x 
3 sem.= 135

15.000,00 € 17.000,00 € 32.000,00 € VERBUM 
(Abertal)

ASPANAEX 
(Abertal)

2012 25 persoas x 
3 sem.= 75

45 persoas x 
3 sem.= 135

18.000,00 € 13.000,00 € 31.000,00 € VERBUM 
(Abertal)

SAN 
FRANCISCO 
(Abertal)
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2013 25 persoas x 
3 sem. =75

45 persoas x 
3 sem.= 135

18.000,00 € 13.000,00 € 31.000,00 € VERBUM 
(Abertal)

SAN 
FRANCISCO 
(Abertal)

                                                               Proceso de Avaliación

Os métodos empregados no campamento, tanto do proceso como dos resultados obtidos foron:

• observación directa a usuarios/as e familias
• conversas telefónicas coas familias
• trato directo coas  familias:  tanto os  monitores durante o transporte, familias que os 

viñan buscar a mediodía, etc.
• enquisas de satisfacción ás familias9

• valoracións aportadas a nivel persoal (usuarios/as, monitores/as, voluntariado, familias)

As conclusións aportadas polas familias, recollidas a través de observación, trato directo nas 
recollidas  do  transporte,  na  recollida  no  centro  e  conversas  telefónicas,  amosan  unha 
satisfacción xeral, un alto grado de confianza nos equipo de monitores, deixando constancia en 
moitas  ocasións  do  agrado  da  participación  dos  destinatarios  e  demandan  unha  mellor 
especificación da información recibida así como máis actividades fora dos centros.

Durante a realización das  actividades os  coordinadores  tiveron que dar resposta a pequenas 
incidencias coas rutas do transporte e avarias, roturas de materiais, conflitos entre participantes 
… que se solventaron o mais áxil posible en cada situación.

Propostas de mellora

Para dar resposta as demandas plantexadas anteriormente propomos para vindeiras edicións as 
seguintes melloras :

En canto a información enviada as familias especificar dende o inicio e en todo momento 
de xeito persoal o reparto de grupos e as actividades diarias correspondentes a cada 
grupo, isto conlevará un esforzo previo por parte do equipo pero  aclarará as familias o 
material preciso para cada día.

En relación cos cartos que algúns participantes manexan libremente, será útil establecer 
un criterio o inicio das actividades e informar as familias.   

Engadir o menú que vai haber cada semana na información que reciben as familias. 
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_____________________________________
9ANEXO: enquisas de satisfacción das familias.
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