
MEMORIA PROGRAMA “PECIÑOS” 
 

 
Introducción:  
 

A Asociación Sociocultural de Minusválidos “ASCM”, é unha 
entidade sen ánimo de lucro que nace no ano 1987, e declarada de 
utilidade pública no ano 2010.  

 
Rexistrada como Entidade de Acción Voluntaria de Galicia dende o ano 
2002, sendo unha entidade pioneira en ter un proxecto de voluntariado 
inclusivo, donde as persoas con discapacidade tamén forman parte 
activa do equipo de voluntariado. 
 

Durante máis de 25 anos está a loitar por defender os dereitos das persoas con 
discapacidade e de favorecer a integración plena nunha vida normalizada, fomentando a 
participación  nas actividades realizadas, de emprego, formación, deporte ou de ocio, e 
evitando así a exclusión das persoas que forman este colectivo, por este motivo o Concello de 
Ferrol no ano 2013 fixolle entrega da Insignia de Ouro da Cidade de Ferrol. 

 

   
 

Os obxectivos primordiais desta entidade, tal como se recolle nos seus estatutos, son: 
 
• Actuar dentro das seguintes áreas: deportes, transporte adaptado, educación, 

cultura, sanidade, cooperación para o desenvolvemento, promoción e protección 
da muller, infancia, xuventude e 3ª idade, de fomento da economía social, de 
promoción do voluntariado social e atención ás persoas con discapacidade. 

• Desenvolver e defender os dereitos das persoas con algún tipo de discapacidade. 
• Promover e apoiar as persoas con algún tipo de discapacidade e as persoas 

voluntarias. 
• Sensibilizar sobre a problemática do colectivo de persoas con discapacidade e 

sobre o voluntariado social. 
• Promover actividades de todo tipo encamiñadas a cubrir as necesidades dos/as 

socios/ás e das persoas voluntarias. 
• Promover a Integración Socio-Laboral das persoas con algún tipo de 

discapacidade. 
• Desenvolver programas que teñan como obxectivo primordial a prevención da 

discapacidade adquirida. 
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Título:   “PECIÑOS: un paso adiante” 
 
Descrición breve/ Fundamentación:  

 
PECIÑOS é unha iniciativa socioeducativa que  aplica un novo modelo de participación  

integral creativo e expresivo, concienciador, autodecisorio e transformador a través da 
actividade infantil de psicomotricidade  inclusiva. 

 

 
 

A actividade  psicomotriz é unha importante ferramenta rehabilitadora tanto física como 
psíquica, é tamén,  unha forma de participación social activa e saudable e respectuosa co 
medio ambiente, por todo eso a ASCM fomenta esta práctica  inclusiva promovendo e 
organizando actividades relativas á participación en actividades adaptadas as  persoas con 
algún tipo de discapacidade e rapaces e rapazas sen discapacidade. 

 
A formulación desta iniciativa surde dende a necesidade de dar a coñecer ós rapaces e 

rapazas as actividades de psicomotricidade dende unha perspectiva saudable e  inclusiva, 
favorecendo a participación nun clima de total normalización. 

 
É importante que os rapaces e rapazas participen activamente nestas actividades, 

sobre todo en idades temperás a través dunha metodoloxía activa,  participativa  e igualitaria 
que fomente o traballo en equipo e achegue ó alumnado a actividade de psicomotricidade 
inclusiva e as necesidades das persoas con discapacidade.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os rapaces e rapazas son o futuro e deben de sensibilizarse sobre a realidade das 
persoas con discapacidade, sendo os protagonistas activos da actividade, na que interactuarán 
cos monitores voluntarios da ASCM, que na súa maioría son tamén persoas con algún tipo de 
discapacidade. 

 
 
 
 
 
 

 

 “PECIÑOS: un paso adiante”    2 
 



Cada centro poderá participar  tamén aportando a súa visión da actividade infantil de 
psicomotricidade inclusiva a través de dúas modalidades: 

 
• Verbal literario: contos, narracións… 
• Plástico-artístico: imaxes, debuxos, comics…  

 

Realizarase un acto público conxunto con todos os centros participantes para dar conta da 
avaliación final do proxecto e impresións dos participantes, finalizando nunha festa infantil coa 
entrega de diplomas ós participantes. 

O material artístico-literario entregado polos centros será exposto virtualmente. 
 
Localización xeográfica/contextualización: 
 

Colexios do ámbito xeográfico do Concello de Ferrol. 
 

Beneficiarios/ as: 
 

Comunidade escolar de Colexios do Concello de Ferrol, que na actualidade comprende 22 
colexios no ámbito de actuación:  

 
1. CPR Santa Juana de Lestonnac 
2. CPR Tirso de Molina 
3. CPR Plurilingüe La Salle 

 

 
 

4. CPR Plurilingüe Cristo Rey 
5. CPR San Rosendo 
6. CPR Belén 
7. CPR Ludy 
8. CPR Plurilingüe Sagrado Corazón 
9. CPR Compañía de María 
10. CPR Valle Inclán I 
11. CPR Plurilingüe Jesús Maestro 
12. CEIP Cruceiro de Canido 
13. CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte 
14. CEIP Isaac Peral 
15. CEIP de Esteiro 
16. CEIP de Pazos 
17. CEE Terra de Ferrol 
18. CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira 
19. CEIP A Laxe 
20. CEIP Manuel Masdías 
21. CEIP de Ponzos 
22. CEIP Recimil 
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Obxectivo xeral: 
 

Fomentar a participación integral creativa e expresiva, concienciadora, e 
transformadora dos rapaces e rapazas a través da actividade infantil de psicomotricidade  
inclusiva, impulsando novas dinámicas que favorezan o autodesenvolvemento e promovendo a 
igualdade e a solidaridade, dentro dun marco activo e saudable, respectuoso co medio 
ambiente. 

 

   
 
Obxectivos específicos: 
 
- Recoñecer as necesidades das persoas con discapacidade e o seus problemas, 
identificándoos vivencialmente na propia dinámica de autodesenvolvemento persoal ao longo 
da xornada no centro educativo: planear a súa satisfacción e resolución persoal e colectiva. 
- Realizar un autodiagnóstico das necesidades múltiples das persoas con discapacidade, para 
proxectala no futuro cun sentido transformador. 
- Aplicar variados instrumentos innovadores de diagnóstico preventivo e transformador cos 
rapaces e rapazas nos centros educativos. 
- Comprender e manexar novos métodos de diagnóstico proxectivo, expresivo e creativo, 
personalizado e motivador. 
 
Actividades planificadas con indicación de temporalización, recursos e metodoloxia: 

 
• Temporalización:  

 
O proxecto realizarase durante unha xornada lectiva en cada centro educativo, que pode 
ampliarse en función do elevado número de participantes. 
 

• Recursos: 
 

o Humanos: 
 

A coordinación do programa será realizada por un 
técnico da ASCM, e a execución será levada a cabo por 6 
voluntarios con formación específica en deporte adaptado e 
dinamización sociocultural e 4 máis de apoio con formación 
en deporte adaptado. 
A maioría dos voluntarios son persoas con algún tipo de 
discapacidade. 
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o Materiais: 
 

 Folletos e cartelería. 
 Displays. 
 Seis cadeiras de rodas de diferentes tipos (manual, electrica, deportiva, etc…) 
 1 xogo de bolas de boccia.  
 1 xogo de árbitro boccia. 
 4 balóns de baloncesto 
 Mesa de Pin-Pon 
 4 raquetas de tenis de mesa. 
 Xogo de bolas de tenis de mesa. 
 Raquetas de tenis e xogo de bolas. 
 Outro material específico de psicomotricidade e/ou 

deportivo. 
 Furgoneta para transporte adaptado. 
 Cámara fotográfica. 
 Cámara de video. 

 
• Metodoloxía: 

 
o Elaboración do proxecto 

No que participan activamente persoas con discapacidade, 
voluntarios/as, e  persoal técnico. 

 
o Formación do persoal voluntario: 

Adestramento de habilidades especificas como monitores 
e monitoras da actividade. 
 

o Contacto cos centros e organización do 
calendario. 
 

o Execución: 
 

 Toma de contacto cos rapaces e rapazas 
 

Nesta fase aplicaremos métodos creativos de diagnóstico innovador, inventivo e transformador: 
 

- Dialéctica integradora no centro educativo 
- Remuíño de ideas para a participación individual participativa e en grupo. 
- Analoxía espontánea e sistemática. 
- Solución creativa de problemas: pros e contras coas alternativas resultantes. 
- Prospectiva anticipadora de desexos, desafíos e ideais de futuro. 
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De tal forma que faremos unha pequena introducción sobre as problématicas das 
persoas con discapacidade e da súa participación en actividades psicomotrices, reflexionando 
sobre o que eles coñecen a priori, (vivencias persoais ou coñecidas) e descubrir outras formas 
de facer e participar todos realizando diferentes propostas, que van a vivenciar na práctica. 
 
 

 Práctica inclusiva 
 
Un grupo de voluntarios e voluntarias serán os encargados de realizar a posta en 

práctica da actividade no centro educativo cos rapaces e rapazas, coordinados en todo 
momento polo técnico responsable do proxecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Xornada final: 
 

• Informe dos resultados e mesa redonda. 
• Plataforma de xogos virtuais . 
• Festa infantil. 
• Entrega de diplomas ós participantes. 

 
Seguimento e avaliación: 
 

• Avaliación continua: 
 

o Cos centros educativos participantes.  
 Con charlas informais sobre a experiencia levada a cabo. 

o Cos rapaces e rapazas 
 Cunha enquisa a cubrir polos participantes. 

o Cos voluntarios e voluntarias. 
 Intercambio de impresións nas reunións periódicas. 

 
• Avaliación final: 

 
Na xornada final daranse as conclusións das evaliacións continuas e as 

melloras realizadas durante a execución do proxecto pola ASCM e tamén coas 
vivencias compartidas nunha mesa redonda dos participantes. 
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