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SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ
MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA COMARCA DE
FERROL
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
Datos identificativos:
Nome da entidade: AS.PA.NE.P.S.
Domicilio: R/Alegre, nº 6 baixo - FERROL
Tlfs: 981359570 - 981300370
Fax: 981359533
E-mail: aspaneps@mundo-r.com
Rexistros legais:









(1)

Rexistro Nacional de Asociacións: 36.693
Rexistro Provincial de Asociacións: 925
Rexistros de entidades prestadoras de Servizos Sociais: S-0074
Concello de Ferrol: nº 51
Concello de Narón: nº 70
Concello de Fene: N/PARR.24
Declarada de Utilidade Pública o 6-3-1997
CIF: G-15.036.064
(1)
Certificación de calidade norma ISO 9001: ESO58282-1

Dende o 17 de Xullo de 2014

Representante legal: Xunta Directiva
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1. ANTECEDENTES
A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol constituíuse en xuño de 1971 cos
municipios de Ares, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón e Neda aos que se incorporou o concello
de Valdoviño en 1977, o de Cedeira en 2010, e finalmente o de Cabanas en 2012. A
Mancomunidade ten unha poboación que roza os 160.000 habitantes e unha poboación infantil
0-6 superior ós 6000 nenos e nenas.
Aínda que resulta difícil precisar unha cifra exacta dos potenciais usuarios do servizo de
Atención Temperá (SAT), existe abundante literatura que establece arredor dun 10% a
poboación diana, polo tanto estaríamos situando a cifra de 600 menores pertencentes á
Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol como posibles usuarios do SAT.
O SAT é un servizo comunitario destinado a establecer medidas de promoción da autonomía
persoal, prevención e apoio ás familias con nenos/as que presentan trastornos no
desenvolvemento ou que se atopan en risco de padecelos. Trata de complementar a atención
que se presta dende o ámbito sanitario, educativo e social sendo prioritaria a coordinación e o
traballo en rede.
O SAT prestado a través de ASPANEPS ponse en marcha o día 7 de xuño gracias ó convenio
firmado coa Mancomunidade. Este servizo segue os principios recollidos no “Libro Blanco de
Atención Temprana” así como o “Protocolo de coordinación, intervención e derivación
interinstitucional en atención temperá” elaborado pola Rede Galega de Atención Temperá.

2. DESTINATARIOS
1. Poboación infantil de 0 a 6 anos residentes nos Concellos de Ares, Cabanas, Cedeira,
Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda e Valdoviño. A atención dos menores no Servizo
de Atención Temperá extenderáse ata a finalización do curso escolar cando o
cumprimento de idade de 6 anos sexa anterior a esta.
2. Familias de nenos/as de 0 a 6 anos residentes nos Concellos de Ares, Cabanas,
Cedeira, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda e Valdoviño.
3. Profesionais dos ámbitos de servizos sociais, educativos e sanitarios vinculados coa
primeira infancia nos Concellos de Ares, Cabanas, Cedeira, Fene, Ferrol, Mugardos,
Narón, Neda e Valdoviño.

3. LOCALIZACIÓN E HORARIOS
O servizo de Atención Temperá préstase a través de ASPANEPS (Asociación de Pais e Nais
de Nenos con Problemas Psicosociais), entidade de iniciativa social sen ánimo de lucro, cuia
sede se atopa en Canido, Rúa Alegre, 6 Ferrol.
Horario:
Luns e venres 08:00 a 15:00
Martes, mércores e xoves 08:00 a 19:00
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4. RECURSOS HUMÁNS
Na actualidade o servizo conta coas seguintes profesionais:
-

Dúas psicólogas, unha das cales ten formación en psicomotricidade.
Contrato a tempo completo. 35 h/semana

-

Unha logopeda con formación en psicomotricidade.
Contrato a tempo completo. 35 h/semana

Este equipo conta ademáis co apoio da dirección técnica, traballadora social e servizo de administración de ASPANEPS.

5. OBXECTIVOS
1. POTENCIAR A AUTONOMÍA E O DESENVOLVEMENTO PERSOAL:
 Desenvolver un Plan Personalizado de Intervención (PPI) que facilite a
valoración e tratamento multimodal das dificultades detectadas.
 Levar a cabo accións específicas de apoio que faciliten a adquisición de
habilidades adaptativas que permitan acadar o máximo grao de autonomía
persoal promovendo o recoñecemento da individualidade.
2. FACILITAR A ADAPTACIÓN Á CONTORNA:
 Apoiar, orientar e asesorar ás familias ante as necesidades evolutivas e
psicoafectivas dos seus fillos/as.
 Promover accións que faciliten a adaptación das contornas, dende a familia ata
o medio social no que se desenvolve o neno/a tendo en conta a igualdade de
oportunidades e acadando o máximo grao de integración social.
 Establecer a coordinación necesaria cos dispositivos sanitarios, educativos e
sociais.
3. DESENVOLVER ACTUACIÓNS PREVENTIVAS:
 Levar a cabo actuacións comunitarias cos centros de educación infantil e
programas comunitarios de prevención.
 Dar prioridade á detección e seguimento de menores con indicadores
biopsicosociais en risco.

6. FUNCIÓNS
-

Detección precoz dos trastornos do desenvolvemento e das situacións de risco de padecelos.

-

Valoración e intervención interdisciplinaria e transdisciplinaria a través das fases de
acollida, valoración, intervención e avaliación.

-

Identificación de trastornos do desenvolvemento, competencias persoais, factores contextuais, barreiras e facilitadores para o progreso na autonomía persoal e a inclusión
social.
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-

Elaboración e seguimento dun plan personalizado de intervención (PPI) e formulación
coa familia dun contrato asistencial de actividades e apoios específicos.

-

Estimulación e desenvolvemento activo do neno/a no seu ámbito de vida e nos aspectos afectivoemocionais, sensoriomotrices, cognitivos, de xogo, da comunicación e da
linguaxe, tendo sempre en conta as súas necesidades e prioridades evolutivas.

-

Coordinación cos recursos dos servizos sociais, educativos e sanitarios relacionados
cos procesos referidos.

7. METODOLOXÍA
Eixo individual: a metodoloxía da intervención individual ríxese polo “Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en atención temperá” establecido pola Rede
Galega de Atención Temperá.
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1. Fase de acollida: recepción da demanda, entrevista, sesión de observación, diagnose
da situación.
2. Fase de valoración: reunión de valoración interdisciplinaria, avaliación de necesidades,
elaboración dun plan personalizado de intervención (PPI), entrevista de devolución.
3. Fase de intervención: desenvolvemento do PPI, posta en marcha de medidas específicas de apoio.
4. Fase de avaliación: revisións e actualizacións do PPI, entrevista de devolución.
5. Fase de finalización: alta no servizo ou derivación a outros servizos.
Eixo comunitario:
-

Sesións semanais de equipo para diagnóstico interdisciplinario e avaliación.

-

Sesións con centros educativos para a coordinación de tarefas e obxectivos.

-

Sesións con servizos sociais para a coordinación de tarefas e obxectivos.

-

Contactos de coordinación interinstitucional para formación de sinerxias de inclusión
social.

8. ACTIVIDADES REALIZADAS
EIXO INDIVIDUAL
 USUARIOS/AS ATENDIDOS:

Nº usuarios/as atendidos segundo sexo (M/V)
Existe unha diferenza entre o número de nenos e nenas atendidos/as, abarcando os
varóns o 70% do total de usuarios/as atendidos.

SEXO

Nº USUARIOS/AS

MULLER

12

VARÓN

28
40
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Nº usuarios/as atendidos segundo concello
Ata o momento recibimos a nenos/as procedentes dos concellos de Cabanas, Cedeira,
Fene, Ferrol, Mugardos, Narón Neda e Valdoviño, sendo o concello de Narón o que
ocupa o 37,5% do total de usuarios/as atendidos e o concello de Ferrol o 35% do total.

CONCELLO

Nº USUARIOS/AS

ARES

0

CABANAS

1

CEDEIRA

3

FENE

3

FERROL

14

MUGARDOS

1

NARÓN

15

NEDA

1

VALDOVIÑO

2
40

 ORIXE DA DEMANDA:
O 62,5% do total de usuarios/as que atendemos foron derivados a través do servizo de
saúde.

PROCEDENCIA

Nº USUARIOS/AS

FAMILIA

4

S. EDUCATIVOS 1º CICLO

1

S. EDUCATIVOS 2º CICLO
PEDIATRIA
S. SAÚDE
USM – IX
UATH

6
6
10
9

S. SOCIAIS

4
40
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 TIPOLOXÍA DOS PROBLEMAS:
O 30% dos usuarios/as atendidos chegaron ó servizo por presentar un retraso ou dificultades na fala/linguaxe ou problemas de conduta/atención.

TIPOLOXÍA

Nº USUARIOS/AS

RETRASO EVOLUTIVO

7

SÍNDROME

2

FALA/LINGUAXE

12

AFECTIVO-EMOCIONAL

6

COGNITIVO

0

HÁBITOS

1

SENSORIAIS MOTRICES

0

CONDUTA/ATENCIÓN

12
40

 Nº DE CONSULTAS REALIZADAS:

Nº de entrevistas de acollida

40

Nº de anamneses realizadas

56

Nº de sesións de observación relación pais/nenos/as

30

Nº de sesións de avaliación

102

Nº de sesións de intervención nenos/as

166

Nº de entrevistas de devolución

10

Nº de entrevistas de coordinación externa

15
319
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EIXO COMUNITARIO
 ENTREVISTAS DE PRESENTACIÓN DO SERVIZO NO ÁMBITO EDUCATIVO:

Nº

DATA

CENTRO

1

08/08/2019

E.I. “Os Meniños”

2

09/08/2019

E.I. “Chip & Chop”

3

09/08/2019

E.I. “Aloha”

4

09/08/2019

E.I. “San Rosendo”

5

22/08/2019

E.I. “Os Cativos”

6

05/09/2019

C.P.R. “Belén”

7

06/09/2019

E.I. “ABC”

8

06/09/2019

E.I. “Os Pequerrechos”

9

09/09/2019

C.P.R. “Ludy”

10

08/10/2019

E.I. “Galiña Azul Esteiro”

11

22/10/2019

E.I. “Catabois”

12

25/10/2019

C.E.I.P. “Cruceiro de Canido”

13

29/10/2019

C.E.I.P. “Ponzos”

14

11/10/2019

C.P.I. “As Mirandas”

15

21/11/2019

C.E.I.P. "Eladia Mariño"

16

10/10/2019

E.I. “Galiña Azul Cedeira”

17

10/10/2019

C.E.I.P. “Nicolás del Río”

18

12/08/2019

E.I. “As Medras”

19

06/09/2019

C.P.R. “Jorge Juan”

20

16/09/2019

E.I. “Galiña Azul Fene-Barallobre”

21

07/10/2019

E.I. “Galiña Azul Fene-Perlío”

CONCELLO

FERROL

ARES
CABANAS

CEDEIRA

FENE
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22

11/10/2019

C.P.R. “Loyola”

23

11/10/2019

E. I. “As Lagoas”

24

11/10/2019

C.E.I.P. “Unión Mugardesa”

25

23/08/2019

E.I. “Fany”

26

06/09/2019

E.I. “Galiña Azul Narón-Xuvia”

27

12/11/2019

E.I.M. "Piñeiros"

28

14/11/2019

C.P.R "Jorge Juan" (Xuvia)

29

15/11/2019

C.E.I.P. "Maciñeira"

30

15/11/2019

C.E.I.P. "San Isidro"

31

10/10/2019

C.P.I. “Atios”

32

10/10/2019

C.R.A. “Taraza”

MUGARDOS

NARÓN

NEDA

VALDOVIÑO

 ENTREVISTAS DE PRESENTACIÓN DO SERVIZO NO ÁMBITO SANITARIO:

(1)

Nº

DATA

CENTRO

CONCELLO

1

11/10/2019

Centro de saúde de Ares

2

11/10/2019

Centro de saúde de Pontedeume

3

22/10/2019

Centro de saúde de Cedeira

4

11/09/2019

UAT Hospitalaria (H. Novoa Santos)

5

16/10/2019

Centro de saúde Fontenla Maristany

6

16/10/2019

Centro de saúde de Serantes

7

21/10/2019

Centro de saúde de Caranza

8

16/10/2019

Centro de saúde de Neda

NEDA

9

21/10/2019

Centro de saúde de Narón

NARÓN

(1)

ARES
(2)

(3)

CABANAS
CEDEIRA

FERROL

En este momento a pediatra de Ares cubre o centro de saúde de Mugardos ó atoparse sen pediatra.

(2)

Aínda que o concello de Pontedeume non pertence á Mancomunidade de concellos da comarca de Ferrol o centro de saúde de Pontedeume atende ós menores do concello de Cabanas ó non contar este concello con pediatra no seu centro de saúde.
(3)

En este momento a pediatra de Cedeira cubre o centro de saúde de Valdoviño ó atoparse sen pediatra.

Fene en este momento atópase sen pediatra.
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 PRESENTACIÓN DO SERVIZO NO ÁMBITO DE SERVIZOS SOCIAIS:
O día 17 de setembro de 2019 a Mancomunidade de concellos da comarca de Ferrol convoca a representantes de servizos sociais de tódolos concellos adscritos á mancomunidade, acudindo técnicos de tódolos concellos salvo de Cedeira.
O día 9 de outubro de 2019 realizouse contacto telefónico co concello de Cedeira (traballadora social) para informar sobre o programa.
 SESIÓNS DE COORDINACIÓN:
O equipo de AT mantén reunións semanais para valoración interdisciplinaria dos casos.
Ademais, mantén sesións semanais de coordinación cos membros do programa de atención e enlace para a promoción, tratamento e rehabilitación en saúde mental infanto xuvenil.
Por outra parte e dende a posta en marcha do servizo mantivemos 9 reunións con 8 centros educativos e 1 reunión cos servizos sociais para coordinar as intervencións levadas a
cabo con seis menores, así como coordinacións telefónicas periódicas tanto con servizos
sociais como con centros educativos, UAT-Hospitalaria (Novoa Santos) e USM-IX.
 ACCIÓNS PREVENTIVAS:
O día 19 de novembro levouse a cabo unha charla formativa-informativa na Galiña Azul de
Fene-Barallobre (cambiada do día 12 ao 19) dirixida a familias e profesionais co obxectivo
de dar a coñecer o servizo de Atención Temperá e falar sobre as sinais de alarma a ter en
conta na primeira infancia. Tamén se inclúe unha pequena formación sobre uso e aplicación da táboa de desenvolvemento Haizea-Llevant. A esta charla acoden profesionais das
Escolas Infantís "Galiña Azul" de Fene-Barallobre e de Fene-Perlío.

9. AVALIACIÓN
Tal e como esixe o Fondo Social Europeo rexistráronse os indicadores de produtividade na
aplicación informática.

10. OBXECTIVOS DE MELLORA

De cara á renovación do convenio para dar continuidade ó servizo plantexámonos os seguintes
obxectivos de mellora:
-

Aumentar o número de usuarios atendidos. (Con data 17/02/2020 o número de menores
integrados no SAT ascende a 54).

-

Continuar coa presentación do servizo ós centros educativos pendentes.

-

Ofertar charlas preventivas a centros educativos.

- Integrar o SAT no sistema de calidade que será sometida a unha auditoría externa en abril
de 2020 a través de Bureau Veritas.
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XUSTIFICACIÓN DA PUBLICIDADE


Fotografías do lugar no que se leva a cabo a prestación co cartel informativo

Entrada a ASPANEPS, cartel
colocado a 07/06/2019

Entrada a ASPANEPS, cartel
colocado a 07/06/2019
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Sala de atención temperá,
cartel colocado a 07/06/2019

 Fotografías da publicidade na páxina web e no facebook

Páxina web, cartel
colgado a 17/06/2019
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Facebook, publicado
a 09/07/2019
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 Documentación escrita
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A continuación adxuntamos a seguinte documentación escrita:
-

Contrato asistencial entregado ás familias.

-

Documentación entregada ós presentes na reunión celebrada o día 17/09/2019 para
presentar o SAT ós representantes e técnicos dos servizos sociais dos concellos da
mancomunidade.

-

Formulario de coordinación cos servizos de pediatría.

-

Formulario de coordinación cos servizos sociais.

-

Xustificante de entrevista de presentación a servizos educativos.
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