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1. DEFINICIÓN 

Os centros ocupacionais nacen por iniciativa das asociacións de pais e 
familiares de persoas con discapacidade e cada vez  máis vémolos como unha 
estupenda saída para a formación dun colectivo que sen este tipo de centros 
contarían con moi poucas o ningunha posibilidade de ter formación laboral, 
aínda que nalgúns casos onde as posibilidades de traballo autónomo sexan 
máis baixas, buscaremos nestes centros un lugar onde adquirir un 
desenvolvemento persoal e unha integración social. 

Non obstante, a actividade laboral non podemos encamiñala só 
pensando no desenvolvemento persoal e social. Dende os centros 
ocupacionais debemos favorecer  nos casos que se poida, o traballo 
remunerado, pódese establecer algún tipo de gratificación derivada da 
comercialización dos produtos que elaboren os usuari@s do centro, xa que 
serviría como reforzo positivo e recoñecemento do seu traballo. 

Canto maior e máis completa sexa a formación deste colectivo, 
as súas posibilidades de inserción laboral e social serán máis amplas. 

 

2. DESTINATARIOS 
      Os usuari@s destes centros deben de ter un grao de minusvalía superior 
ao 33% que lle permita a realización das actividades-tarefas propias destes 
centros e ter cumpridos os 18 anos. 

 
3. ORGANIZACIÓN 
         Os centros ocupacionais deben de ser o paso previo aos traballos 
produtivos, por iso, temos que fomentar unha autonomía persoal e social que 
desemboque nunha vida o máis normalizada posible, isto debemos facelo a 
través de actividades ocupacionais o máis parecido ao traballo de empresa,  
que compensen as súas limitacións funcionais, persoais e sociais. 

Non obstante, os Centros Ocupacionais non buscan só a integración 
laboral, xa que podemos ter usuari@s que debido ás súas dificultades, non  
poidan chegar ao Centro Oficial de Emprego, pero esta área de actividades 
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laborais, si podemos utilizala cun fin terapéutico e rehabilitador buscando 
unha atención individualizada. 

Todas as actuacións dentro do Centro Ocupacional deben de ser 
recollidas e levadas a cabo nos Programas Atención Individualizada (PAI), 
neles débense reflectir todas as actuacións das diferentes áreas, tendo en 
conta a personalidade e discapacidade de cada usuari@s, cada programa 
debe ter a súa propia avaliación. 

Este documento (PAI) será elaborado polo equipo interdisciplinario, 
dende unha perspectiva preventiva e rehabilitadora, recollendo a valoración 
completa de cada usuario nas diferentes áreas para establecer obxectivos e 
plans de traballo   

 

4. METODOLOXÍA  

A metodoloxía debe adaptarse ás necesidades individuais dos 
usuari@s, é moi importante realizar unha avaliación previa individualizada de 
cada usuari@ (Anexo 1) para desenvolver metodoloxías o máis axustadas 
posibles, a avaliación deberá  ser  continua e sistemática. 

Teremos en conta o nivel de iniciación para establecer os apoios 
necesarios.  

Atendendo ás necesidades detectadas poderemos establecer unha 
metodoloxía específica aos niveis sobre os que imos intervir. 

Nas intervencións debemos ter unha supervisión continua dando apoios 
puntuais e ir retirando os apoios a medida que o usuari@ interiorice a 
habilidade. É moi importante tamén,  respectar   os tempos de reacción e 
execución de tarefas. 

         A intervención pedagóxica xirará  ao redor de dous conceptos: 
                        Motivación  

                        Reforzo Positivo  
          A motivación aumenta se empezamos por tarefas que poden facer con 
éxito, asegurándonos que entende ben as instrucións e axudándolle, así 
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como informando dos acertos e erros  reforzando toda acción positiva por 
moi pequena que sexa. 

No proceso da aprendizaxe utilizarase a mediación na aprendizaxe: 
 axudas necesarias para o proceso ensino-aprendizaxe, estas axudas poden 
ser físicas, verbais ou visuais. 

5. ACTIVIDADES 

Todas as actividades deben de estar adaptadas ás características do 
centro e a cada usuari@. 

Hai que ter en conta que os usuari@s destes centros teñen moi 
diferentes niveis, actitudes, aptitudes…, por iso, temos que cambiar a miúdo 
de actividade buscando a maior variedade posible. Cando sexan  de grupo, 
cada un fará as cousas de acordo as súas capacidades. 

Actualmente as TIC ofrécennos unha nova maneira de traballar, con 
moitas máis posibilidades de ter actividades formativas pero ao mesmo 
tempo lúdicas, onde eles mesmos poden ser unha parte moi activa na 
planificación e actuación do traballo. 

ACTIVIDADE  DIDÁCTICA MATERIAL-RECURSO 
Consultar dicionarios e 
enciclopedias. 

Portales web,Wikipedia,dicionario 
RAE. 

Visitas para ter información das 
empresas, outras asociacións, novos 
produtos... 

Sitios web.

Realizar procuras temáticas. Google, yahoo e enlaces a páxinas. 
Manter correspondencia. Correo electrónico.
Comunicar actividades ou noticias do 
centro, publicar ou difundir 
traballos. 

Facebook, Blog. 

http://afexdisantiago.blogspot.com.es/ 

https://www.facebook.com/afexdi.santiago

Redactar traballos persoais. Paquete Ofimático OpenOffice 
Resolver exercicios (lectura, 
escritura, cálculo, atención...) 

Enlaces a páxinas
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6. OBXECTIVOS XERAIS DO CENTRO OCUPACIONAL 
 
Mediante os obxectivos, buscaremos a capacitación dos usuari@s para a 

súa vida laboral, persoal e social, buscando unha maior e mellor integración. 
Os obxectivos que se perseguen no centro ocupacional  son os seguintes:  

 
6.1. Favorecer a integración laboral. 

 
6.2. Fomentar o desenvolvemento persoal e a autonomía dos usuari@s 

mellorando os seus coñecementos, habilidades e actitudes relativas á 
comunicación e a expresión, o control e manexo de emocións, a 
competencia social, o desempeño de tarefas cotiás, a toma de 
decisións, a saúde, a hixiene e a seguridade, os contidos académicos, 
funcionais. 
 

6.3. Orientar os usuarios cara aos recursos comunitarios que favorezan o 
seu desenvolvemento persoal para unha mellora na sociedade.  
 

7. OBXECTIVOS E ACTIVIDADES  POR ÁREAS 
 

7.1. ÁREA DA COMUNICACIÓN. 

Obxectivos xerais 

 Empregar a linguaxe e utilizala de forma comprensiva. 
 Escribir correctamente e ser capaces de comunicarse a 

través da escritura. 
 Ler correctamente e con fluidez dunha forma 

comprensiva. 
 Conseguir unha expresión verbal correcta. 

 
Obxectivos específicos 

 Fomentar o cumprimento das ordes tanto no entorno 
familiar coma no centro. 

 Estimular respostas axeitadas tanto na casa coma no 
centro. 

 Descubrir novo vocabulario. 
 Motivar a conversa a través dos feitos vividos. 



  5 

 Favorecer o uso adecuado da linguaxe en tódalas 
actividades. 

 Buscar a través da linguaxe unha boa adaptación social 
e persoal. 

ACTIVIDADES 

 Tódolos días utilizaremos as normas de cortesía e 
saúdo. 

 Fomentamos o interese  por contar os seus sentimentos 
de forma verbal e escrita. 

 Fomentamos o interese  por contar cousas vividas tanto 
dentro coma fóra do centro de forma verbal e escrita. 

 Expresámonos construíndo frases ben ordenadas de 
forma verbal e escrita. 

 Por equipos faremos unha lista para ir a mercar. 
 Facemos recados. 
 Cando se prepare unha saída buscamos cousas que 

interesen:  no xornal e na Internet. 
 Actividades de comunicación entre eles usando as novas 

tecnoloxías (correo electrónico). 
 Usar procesador de texto para escribir. 
 Paseos para ir  aprendendo a entender horarios de cine, 

autobús... 
 Contámonos historias de forma verbal e escrita. 
 Relacionamos palabras con debuxos. 

 

 

7.2. ÁREA COGNOSCITIVA 

Obxectivos xerais 

 Facer operacións matemáticas sinxelas e usalas  de 
forma comprensiva. 

 Aplicar conceptos temporais; mes, día, hora, etc.  
 Utilizar medidas lonxitudinais e peso (metro, gramo).  

Obxectivos específicos. 

 Recoñecer a grafía dos números. 
 Coñecer e saber usar as moedas e billetes. 
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 Facer sumas, restas, multiplicacións e división. 
 Interiorizar o tempo (hora, mes, ano..) 
 Utilizar adecuadamente a regra para medir lonxitudes.  

ACTIVIDADES 

 Interiorizamos estes coñecementos para resolver os 
problemas de cada día. 

 Facemos sumas, restas, multiplicacións e divisións. 
 Mercamos comparando a cantidade de produto e o peso  

para ver cal sae mais barato. 
 Aprendemos a medir o libro para axeitar e cortar a 

tapa. 
 Xogos de compra e venda utilizando operacións 

matemáticas de acordo co seu nivel. 
 Aprendemos a utilizar a calculadora. 
 Expresamos as mesmas cantidades de diñeiro pero 

utilizando moedas de diferentes valores. 
 O mesmo que o anterior pero introducindo billetes. 
 Calculamos datas de caducidade. 
 Pesamos diferentes obxectos. 
 Facemos series 
 Facemos calendarios para situar as datas de saídas, 

vacacións, piscina... 
 Calculamos tempos. 
 Traballos relacionados co reloxo, tanto dixital coma con 

números. 
 Realizamos compras para identificar moedas e billetes 

 

7.3. ÁREA DE APOIO PERSOAL E SOCIAL 
 
Obxectivos 

  Favorecer a adaptación social dos usuari@ ao seu ámbito, 
facilitando recursos persoais para lograr unha maior 
integración e mellorar as relacións cos demais para desenvolver 
hábitos axeitados de convivencia, que sexan gratificantes para 
eles mesmos e para as persoas que lles rodean, así como ter 
instrumentos válidos para resolver os problemas que se 
formulan na vida cotiá. 
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 VIDA DIARÍA 

Obxectivos 

Promover a autonomía persoal en actividades e 
rutinas cotiás para levar unha vida independente. 

 INTERACIÓN SOCIAL 

Obxectivos. 

Buscar respecto e estima na súa familia e a súa 
comunidade, participando en actividades de ocio e 
tempo libre, buscando desenvolvemento e satisfacción 
persoal. 

 AUTONOMIA SOCIAL  

Obxectivos. 

Buscar un desenvolvemento integral, e polo tanto 
unha maior integración social. 

 FORMACIÓN PERSOAL 

Obxectivos 

Buscar o coñecemento de si mesmo así como a 
aceptación dos outros. 

Desenvolver desexos e emocións. 

Confiar nas súas capacidades para realizar 
tarefas. 

Facilitar máis autonomía para uso e disfrute do 
seu tempo de lecer e a súa paga. 

 COIDADO PERSOAL 

Obxectivo 
 
Valorar unha boa hixiene e coidado persoal 
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favorecendo decisións sobre a roupa que debe usar, 
accesorios, colonia.. 

 SAÚDE E SEGURIDADE 

Obxectivo 

 Favorecer unha vida sa tanto en alimentación 
coma en hixiene nas súas actividades laborais 

 OCIO E TEMPO LIBRE 

Obxectivos 

Favorecer  o desfrute do tempo libre. 
Aprender a estruturar e tomar decisións en 
torno ás actividades de ocio. 
Establecer relacións de amizade con iguais. 
 

ACTIVIDADES 
 Limpamos usando os produtos de limpeza con coidado e 

precaución. 
 Exercicios de relaxación. 
 Mercamos de xeito saudable para adquirir hábitos 

correctos de alimentación. 
 Aprendemos a escoller a roupa que levamos. 
 Recoñecemos normas de seguridade viaria. 
 Traballamos en equipo. 
 Nas actividades,  fomentamos un ambiente de confianza 

e apoio por parte dos compañeiros. 
 Capacidade de toma de iniciativas, tanto dentro coma 

fora do taller. 
 Actividades de dinámica de grupo. 
 Vimos tódolos días limpo e con puntualidade. 
 Fóra do centro ofrecemos unha conduta axeitada 

(respectar unha cola, non berrar) 
 Respectamos o taller coma un espazo común que temos 

que limpar, arranxalas cousas e que todo o material é de 
todo o grupo. 



  9 

 Axudamos en tarefas a persoas que teñan outras 
necesidades.  

 Paseo de orientación en rutinas habituais  (súper, 
banco, piscina..) 

 Imos á cafetería . 
 Atendemos de forma axeitada aos clientes. 
 Contestamos ao teléfono . 
 Facemos recados ao banco, correos... 
  Mostramos un papel activo nas actividades de orden, 

recados e limpeza no seu ámbito familiar. 
 Planificamos actividades fóra do centro cos seus 

compañer@s para ir ao cine, visitar a alguén, quedar un 
fin de semana. 

 Excursións polo ámbito. 
 Visitas a museos. 
 Aprendemos a renovar o bonobús e utilizar transporte 

público. 
 

7.4. ÁREA DEPORTIVA. 

Obxectivo xeral. 

 Buscar un desenvolvemento integral da persoa con 
discapacidade a través do deporte. 

 
Obxectivos específicos. 

 Desenvolver hábitos de vida evitando o sedentarismo e 
os seus problemas. 

 Aprender e practicar o valor do esforzo e a 
autosuperación. 

 Establecer relacións de amizade con iguais e o traballo 
en equipo. 

 Promover unhas pautas de conduta que se adapten e que 
favorezan o desfrute de actividades deportivas. 
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ACTIVIDADES 

 Servirannos para o mantemento de capacidades 
psicofísicas así como uns axeitados hábitos de vida que 
preveñan problemas de obesidade e perdas funcionais. 

 Actividades de psicomotricidade en interior. 
 Actividade en piscina climatizada. 
 Actividades de relaxación. 
 Sendeirismo. 
 Actividades deportivas no ámbito. 
 Tai-chi. 
 Paseos con diferentes ritmos. 

 
7.5. ÁREA DAS ACTIVIDADES E HÁBITOS LABORAIS. 

Obxectivos 

 Ser un traballador produtivo e remunerado. 
 Adquirir os coñecementos e as técnicas de 

encadernación e rotulación. 

Obxectivos específicos. 

 Traballar de forma ordenada,  limpa e continuada. 
 Sentir o desexo e a curiosidade por aprender. 
 Traballar autonomamente. 
 Evitar as condutas non produtivas. 
 Coñecer as ferramentas e útiles da encadernación e 

rotulación. 

ACTIVIDADES 

Restauración de libros: 

 Poñer as cordas do bastidor 
 Costura. 
 Lombado 
 Poñer cabezadas. 
 Cortar gardas 
 Pegar gardas 
 Cortar cartóns. 
 Facer tapas. 
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Elaboración de material con cartón e papel. 
Carpetas, clasificadores, cadernos, axendas, álbums de 
fotos, carpetas arquivadoras, tacos de notas, tarxetas de 
Nadal, bautizos e vodas. 

Artigos de decoración: 
Cadros, velas, detalles para vodas, bautizos e comunións, 
bandexas, caixas. 

Destrución de papel. 
Manexar a máquina con precaución manténdoa limpa 

Estampación  en téxtil. 
Manexar a máquina con precaución controlando 
temperatura e tempo. 
Sacar o vinilo. 
Camisetas,  gorros, bolsas, babeiros, mandís, panos de 
cociña... 
 

7.6. ÁREA DE ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

Estas áreas están dirixidas aos usuari@s dun maior nivel, aínda 
que participaran tod@s, xa que cada un asumirá unha función 
concorde coas súas capacidades. 

Obxectivo xeral. 

 Fomentar o gusto pola lectura e o traballo intelectual. 

Obxectivos específicos. 

 Espertar a imaxinación así como os hábitos de orde e 
limpeza a través da creación de textos. 

 Espertar  interés das cousas. 
 Aprender novo vocabulario. 
 Motivalos para un descubrimento cada día máis amplo 

de aprendizaxes. 
 Tomar conciencia de diferentes culturas. 
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ACTIVIDADES 

Mellor é seleccionar un tema achegado que sexa interesante e 
que máis tarde eles poidan utilizar o aprendido na súa vida 
diaria. 

 Camiño de Santiago.  
(http://afexdisantiago.blogspot.com.es/2012/12/blog‐post.html) 

 A historia da nosa cidade. 
 A flora do noso entorno. 
 Outras culturas.. 

 

8. OUTRAS ACTUACIÓNS. 
 

APOIO A FAMILIAS  
 

Informar as familias de 
actividades, establecer 
contactos, perseguindo a 
colaboración de todos no 
proceso. 

COMUNICACIÓN 
EXTERNA  

 

Divulgar o noso traballo no 
ámbito. 

    CONTROL DE CALIDADE Procurar a mellora continua na 
elaboración de produtos, así 
como fomentar a creación de 
cousas novas. 

REXIMEN INTERNO 
 

Evitar a sobre protección, non 
pasando por alto os 
incumprimentos de normas e 
aplicar as sancións oportunas. 

 
 

9. AVALIACION. 
 
Avaliaremos sistematicamente resultados e dedicaremos tempo abondo 
á elaboración de  novas estratexias.  

  Debe de ser continua e individual para poder detectar rapidamente as 
dificultades que poidan aparecer, reconsiderar as decisións tomadas a todos 
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os ámbitos e ir propoñendo alternativas máis axustadas, débense recoller os 
datos do proceso aprendizaxe para poder ver en todo momento onde están a 
funcionar os obxectivos programados e onde hai que revisalos así como 
establecer as estratexias máis axeitadas. 

Para que este proceso sexa máis completo, débense de poñer de 
acordo todos os profesionais implicados en realizar este traballo, levando un 
bo control de forma escrita das nosas tomas de decisións. 

 

10. CONCLUSIÓN 

Os Centros Ocupacionais deberan servir para que os adultos con 
discapacidade se formen no só no mundo laboral, senón que os usuarios 
teñen que adquirir, manter e xeralizar competencias do ámbito persoal e 
social, superando así o seu déficit adaptativo.  

Debemos ofrecer unha proposta educativa que permita atender a 
tod@s, desterrando a idea de que hai pouco que facer, incorporando 
experiencias e coñecementos que se relacionen con todo o que xa ten 
adquirido, deste xeito conseguiremos novas estruturas cognitivas.  

A normalización do entorno laboral das persoas con discapacidade 
facilitará moito a súa integración na sociedade, polo que chegarán a ser 
persoas moito mais independentes, seguros e tomando conciencia de ter 
unha vida propia. 

Pola miña experiencia persoal, podo concluír que son moi bos 
traballadores e responsables nas tarefas que se lle encomendan.  
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 AVALIACION INICIAL 

USUARI@……………………………………………          IDADE………………………………………….. 

DATA DE INGRESO……………………………………………………….. 

 

ÁMBITOS INFORME 
ACADÉMICO 

OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

INFORMACIÓN DA 
FAMILIA 

OUTROS 
INFORMES. 

ÁREA 
DE 
COÑE
CEME
NTOS 

Lectura.
 
Escritura.
 
Cálculo

OUTROS COÑECEMENTOS 

CAPACIDA
DES 

PRECEPTI 
VAS 

Organización 
espacial 
 
Orientación 
espacial 
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ÁMBITOS INFORME 
ACADÉMICO 

OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

INFORMACIÓN DA 
FAMILIA 

OUTROS 
INFORMES. 

Discriminación 
visual 

Conceptos 
espaciais. 
 
Agudeza visual 
 

CAPACIDA
DES 
COGNITI 
VAS 

Memoria. 
 
Atención. 
 
Precisión. 
 
Secuenciación. 

CAPACIDA
DES 
VERBALES 

Compresión. 

Expresión 
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VIDA INDEPENDENTE SI NON OBSERVACIÓNS

Necesita axuda no aseo    

Escolle a súa roupa e vístese sen axuda.    

Prepárase o almorzo    

Vén só ao taller    

Prepara as cousas que ten que levar    

Colabora nas tarefas da casa.    

Ten manías.    

É ordenado e coidado    

Fai actividades coa familia o só observa    

Como reacciona ante críticas ou rifas    

Ten bo humor.    

 

TEMPO LIBRE   SI NON OBSERVACIÓNS 

Que fai no seu tempo libre?    

Cando sae de casa que fai?    

Sae con amigos ao cine, cafetaría....    

Ten amigos fóra do taller.    

Usa o teléfono para quedar    

Relaciónase con veciños.    

Inicia conversacións.     

Sabe comunicarse con persoas 
descoñecidas.  
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RESPONSIBILIDAD    EN EL 
TRABAJO                                   

SI NON OBSERVACIÓNS

É puntual. 

Coida o seu aspecto persoal. 

Coida e ordena o material. 

 Respeta as normas.. 

 Acepta as tarefas que se lle 
encomendan.. 

 É educado. 

Como reacciona ante as críticas? 

Onde é máis autónomo? 

Mantén a atención.. 

 Pide axuda. 

 Remata os traballos. 

Como reacciona ante as dificultades?. 

 Sabe tomar a iniciativa. 

Quere mellorar.  

Márcase metas.  

 Ten confianza en se mesmo. 

Relaciónase cos compañeiros. 

 Sabe esperar a súa quenda. 

Traballa en equipo. 

 Presenta agresividade cando....
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COMUNIDAD    SI NON OBSERVACIÓNS

Desenvólvese só fóra de casa. 

Manexa diñeiro. 

Sabe os seus datos persoais. 

Exprésase con fluidez.  

Sabe pedir axuda fóra de casa. 

Que servizos públicos utiliza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


