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PRACTICUM DE EDUCACION SOCIAL 
OFERTA PRAZAS CURSO 2020-21 

 
INSTITUCIÓN LUGAR ÁMBITO DESCRICIÓN 

PONTEVEDRA 
 
 
 
ASOCIACIÓN ARELA 

 
 
 
Vigo  

 
 
 
Menores 
(Reforma) 

Apoio a infancia e Mocidade. 
Dentro dos recursos da asociación 
está o CIEMA-Vigo (Centro 
intervención educativa en Medio 
Aberto), o centro de día (onde os 
menores de entre 14 e 18 anos 
cumpren a medida xudicial que lles 
impuxo o xulgado de menores) 

ATENDO Vigo Maiores centro integral de servicios ás 
persoas maiores: Centro de día, 
Axuda a Domicilio e Formación. 

ALDEAS INFANTÍS Redondela, 
Vigo, 
Ponteareas 

Menores en risco Atención a menores en situación 
de risco e vulnerabilidade 

APAMP: ASOCIACIÓN 
DE FAMILIAS DE 
PERSONAS CON 
PARÁLISIS CEREBRAL. 

Vigo Persoas con 
parálise cerebral 
ou afín. 

A misión de APAMP é contribuír ao 
desenvolvemento do proxecto de 
vida de persoas con parálise 
cerebral ou afín. 

CENTRO MENORES 
SEIXO 

Vigo  Menores Centro Social Residencia de 
Menores Seixo. 

NOVAS RUTAS Vigo Lecer Campamentos de verán e outras 
actividades de lecer.  

+ESCOLA XXI Ourense- 
Carballiño 

Reforzo Escolar 
Animación 

Realización de actividades en 
centros educativos, asociación, 
Concellos para reforzó educativo, 
animación, deporte, etc 

 
BERCE 

 
Vigo 

 
Menores 

Asociación de iniciativa social que 
dirixe e coordina Centros de 
Atención a Menores (casas/pisos 
de acollida) 

 
 
 
ACEESCA 

 
 
 
Porriño 

 
 
 
Discapacidade 
mental. 

Contribúe a mellorar a calidade de 
vida das persoas con 
discapacidade intelectual, das súas 
familias e da súa contorna. O 
centro está dividido en dous 
centros, o educativo (para 
menores) e o centro de día (para 
as persoas con máis necesidades) e 
ocupacional (orientada ó traballo). 

ALBORADA Vigo e 
Tomiño 

Menores e drogo-
dependencias 

Actuación a nivel asistencial, de 
prevención, así como atención a 
menores e xuventude. 

 
 
AMENCER-ASPACE 

 
 
Pontevedra 

 
 
Discapacidade 

Asociación dirixida a persoas con 
parálise cerebral e patoloxías afíns. 
Esta asociación conta con centros 
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de Educación Especial (de 3 a 21 
anos) e centros de día (a partir de 
18 anos).  

 
 
CRUZ VERMELLA 

 
 
Pontevedra 

 
 
Varios 

Os ámbitos de actuación céntranse 
na Intervención Social, a 
cooperación internacional, a 
atención a xuventude, a formación 
e os socorros e emerxencias. 

RESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
MAIORES 

 
Vila de 
Cruces 

 
Maiores 

Ofrece aloxamento e asistencia as 
persoas maiores, tanto autónomas 
como con diferents graos de 
dependencia. 

JUAN SOÑADOR 
(TERANGA) 

 
Vigo 

 
Inmigración 

Diríxese a persoas e familias 
inmigrantes coa fin de propiciar a 
súa inserción na sociedade. 
Traballan en distintas áreas: Social, 
Formación para a Inserción, 
Laboral, Xurídica, Sensibilización e 
Voluntariado. 

 
RESIDENCIA NUEVA 
VIDA 

 
Vilaboa  

 
Maiores 

Residencia destinada a persoas da 
terceira idade con diversos graos 
de dependencia. 

 
CENTRO OCUPACIONAL 
LENDA 

 
Redondela  

Discapacidade 
(Enfermos 
Mentais) 

No centro ocupacional os usuarios 
e as usuarias realizan talleres de 
encadernación, elaboración de 
xabóns e gravado. 

 
CONCELLO DE 
MONDARIZ 

 
Mondariz 

 
Varios 

As principais actuacións deste 
concello céntranse na Biblioteca, 
os Servizos Sociai, o Turismo e o 
Telecentro, entre outros. 

CENTRO XUVENIL 
ABERTAL 

 
 
Vigo 

 
 
Varios 

Este centro pretende contribuír no 
tempo libre á educación e 
promoción integral dos nenos e 
nenas, adolescentes e mocidade. 

PROXECTO HOME 

 
 
 
Pontevedra 

 
 
 
Drogodep. 

Esta asociación ten a misión de 
facilitar ás persoas adictas en 
tratamento, un espazo terapéutico 
onde adquirir coñecemento 
persoal e unha experiencia positiva 
de si mesmo co obxecto de que 
desenvolva o seu proxecto vital.  

CONCELLO DE 
SALVATERRA 

 
Salvaterra de 
Miño 

 
Varios 

As principais áreas de actuación 
deste concello son: economía, 
Medio Ambiente, Recursos 
Culturais e Deporte.  

CONCELLO DE 
PONTEAREAS 

 
 
Ponteareas 

 
 
Varios 

Este concello traballo 
principalmente nas seguintes 
áreas: consumo, cultura, deporte, 
medio ambiente, tráfico, 
xuventude e servizos sociais. 

RESIDENCIA NOSA 
SEÑORA DAS DORES. 
APALC 

 
Lalín 

 
Maiores 

Esta residencia traballa en 4 áreas: 
social, de mantemento, sanitario-
asistencial e de rehabilitación.  

AFAGA (Alzheimer de Vigo Maiores  É unha entidade sen ánimo de 
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Galicia) lucro, creada para mellorar a 
calidade de vida dos enfermos/as 
de Alzheimer ou outra demencia e 
dos seus familiares, así como para 
ofrecer asesoramento e 
orientación. 

 
 
 
DOWN VIGO 

 
 
 
Vigo 

 
 
 
Discapacidade 

Dende esta asociación ofrécese: 
atención temperá, atención 
educativa, formación e emprego, 
autonomía persoal, familias e 
SEPAP (Servicio para a Promoción 
da Autonomía Persoal), ás persoas 
con Síndrome de Down. 

REDE DE MULLERES 
VECIÑAIS CONTRA OS 
MALOS 
TRATOS.CENTRO 
CÍVICO CASCO VELLO 

 
Vigo 

 
Muller 

Esta asociación traballa pola 
prevención, a asistencia, a  
formación e a información as 
mulleres que sofren malos tratos. 

 
 
FARAXA 

 
 
Vigo 

 
 
Muller 

Esta asociación traballa pola 
abolición da prostitución a través 
principalmente dunha Unidade 
Móbil, un Centro de Día e a 
formación.  

ASOCIACIÓN JUAN XXIII 

 
 
Pontevedra 

 
 
Discapacidade  

Esta asociación ten centros 
educativos, centros ocupacionais, 
unidades de día, centros de 
emprego e vivendas tuteladas na 
provincia de Pontevedra. 

CENTRO 
PENITENCIARIO A 
LAMA 

Pontevedra Centro 
Penitenciario 

A  Educación Social en situación de 
privación de liberdade 

FUNDACIÓN ERGUETE 

Vigo Persoas 
vulnerables 

Traballan coas persoas máis 
vulnerables, facilitándolles 
formación e asesoramiento para o 
empleo, cun itinerario 
personalizado, e podan integrarse 
na sociedade. 

IGUALARTE 
Vigo  Persoas con 

capacidades 
diferentes 

Espazo activo onde se traballa a 
arte con personas con capacidades 
diferentes. 

CENTRO DE DÍA 
LEMBRANZA 

Cambados  Maiores Centro de día para persoas 
maiores con programas de 
intervención terapéutica, 
programas de control e 
mantemento da saúde e 
programas dirixidos a familiares. 

ASOCIACIÓN SAN 
XEROME EMILIANI 

A Garda Persoas con 
capacidades 
diferentes 

Asociación onde se traballa con 
personas con capacidades 
diferentes. 

CONCELLO DE BAIONA 
Baiona Diversas  

areas 
No concello pódese traballar en 
nas áreas educativas e sociais. 

CONCELLO DE MOAÑA 
Moaña  Diversas  

areas 
No concello pódese traballar en 
nas áreas educativas e sociais. 
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CONCELLO DE CANGAS 
Cangas Diversas  

areas 
No concello pódese traballar en 
nas áreas educativas e sociais. 

CONCELLO DE BUEU 
Bueu Diversas  

areas 
No concello pódese traballar en 
nas áreas educativas e sociais. 

CONCELLO DE CUNTIS 
Cuntis Diversas  

areas 
No concello pódese traballar en 
nas áreas educativas e sociais. 

OURENSE 
 
 
 
 
A.D.O. 

 
 
 
 
Ourense 

 
 
 
 
Discapacidade 

Asociación de persoas con 
Discapacidade de Ourense. O seu 
obxectivo é facer respetar os 
dereitos das persoas 
discapacitadas e que éstas poidan 
formar parte activa da sociedade. 
Actúan en 4 áreas: Atención ó 
usuario, atención social a 
familiares, apoios na comunidade 
e xestión.  

ATENDO Ourense Maiores centro integral de servicios ás 
persoas maiores: Centro de día, 
Axuda a Domicilio e Formación. 

 
BERCE 

 
Ourense 
 

 
Menores 

Asociación de iniciativa social que 
dirixe e coordina Centros de 
Atención a Menores (casas/pisos 
de acollida). 

 
 
CRUZ VERMELLA 

 
 
Ourense 

 
 
Varios 

AREA SAÚDE.  
AREA INFANCIA E XUVENTUDE 
AREA LOITA CONTRA A POBREZA 
AREA DE EMPREGO 
AREA MAIORES 
AREA VOLUNTARIADO E 
FORMACIÓN. 

ATOX Ourense Drogodep. Esta asociación ten a misión de 
facilitar ás persoas adictas en 
tratamento, un espazo terapéutico 
onde adquirir coñecemento 
persoal e unha experiencia positiva 
de si mesmo co obxecto de que 
desenvolva o seu proxecto vital. 

COMITÉ ANTISIDA Ourense Drogodep. Esta asociación realiza traballos 
socioeducativos con persoas que 
tiveron dependencias de distintas 
adiccións.  

 
 
AMENCER 

 
 
Ourense 

 
 
Lecer 

Asociación formada por 
voluntariado que realiza 
actividades de tempo libre, 
promovendo a solidariedade e o 
compromiso social.  

 
JUAN SOÑADOR 
(TERANGA) 

 
Ourense 

 
Inmigración 

Diríxese a persoas e familias 
inmigrantes coa fin de propiciar a 
súa inserción na sociedade. 
Traballan en distintas áreas: Social, 
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Formación para a Inserción, 
Laboral, Xurídica, Sensibilización e 
Voluntariado. 

 
CCP XAQUÍN LORENZO 

 
Ourense 

Lecer/ 
patrimonio 
inmaterial 

Centro de Cultura Popular.  

 
IGAXES 3 

 
Ourense 

 
Menores, 
inserción laboral  

Pomove a cidadanía activa das 
persoas en risco de exclusión 
social, a través de programas 
relacionados coa infancia e a 
xuventude, o voluntariado, a 
inclusión social, a formación e a 
investigación, … 

A.F.E.M. MOREA Ourense  Dificultade 
mental 

Asociación que traballa con este 
colectivo dende unha perspectiva 
multiprofesional. 

ASOCIACIÓN A.P.E.S.  Ourense  Persoas recluídas Apoian os procesos de reinserción 
sociolaboral  de persoas recluídas 
para evitar que volvan delinquir, 
abrimos vías de comunicación 
entre o cárcere e a sociedade 
xerando espazos de reflexión 
común sobre a prevención  e 
atención ao fenómeno delituoso e 
planificamos accións orientadas a 
reducir o potencial da 
delincuencia. 

SINERXIA Ourense Drogodep. Prevención e tratamento de 
drogodependencias 

 
 
MONTEFIZ 

 
 
Ourense 

 
 
Menores 
(Reforma) 

Centro de Atención  Específica a 
Menores que teñen que cumplir 
medidas de internamento 
terapéutico (non é internamento 
en réximen pechado) 

 
 
 
 
MENIÑOS 

 
 
 
 
Ourense 

 
 
 
 
Menores 

Esta asociación traballa na 
construcción dun futuro mellor 
para nenos e nenas a través de 
distintos programas: reunificación 
familiar, acollementos e adopcións 
de nenos/as con necesidades 
especiais, acollementos remporais, 
implicación familiar, apoio ao 
acollemento en familia extensa, 
atención familiar, sensibilización, 
educación e prevención. 

 
ASPANAS (ASOCIACIÓN 
DE PAIS EN FAVOR DE 
PERSOAS CON 
RETRASO MENTAL) 

 
 
 
Ourense 

 
 
 
Discapacidade 

Esta asociación ofrece os seguintes 
servizos: atención a discapacitados 
psíquicos adultos, centro 
ocupacional, centro residencial, 
pisos tutelados, centro especial de 
emprego, servicios  de ocio e 
Tempo Libre e club deportivo.  

AULA ESPECÍFICA. CEIP 
IRMÁNS VILLAR 

 
Ourense 

 
Discapacidade 

Nesta aula dase apoio e atención 
específica os nenos e as nenas con 
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alguna discapacidade.  
 
UNIDAD TERAPÉUTICA 
SAGRADA FAMILIA. 
SAN ROSENDO 

 
 
Ourense 

 
 
Alcoholismo 

Nesta residencia axúdase as 
persoas alcohólicas na súa 
rehabilitación. Traballa a través de 
talleres ocupacionais, terapia 
personalizada e con espazos 
destinados ó ocio.  

I.E.S. UNIVERSIDADE 
LABORAL 

Ourense  Xuventude Educación social no sistema 
educativo 

BA.O.QUI.VI 
FUNDACIÓN BARATA 
OJEA QUIROGA 
VILLARINO 

 
 
 
 
Ourense  

 
 
 
 
Menores 

Este centro atópase dentro de 
“agaceme” (Asociación Galega de 
Centros de Menores) e promove a 
primacia do supremo interés do 
menor sobre calquera outro 
interés, promovendo, xestionando 
e defendendo a independencia de 
cada un dos membros. 

MONTELEDO 

 
 
 
Ourense 

 
 
 
Menores 

Este centro de menores pretende 
unha inserción social e familiar dos 
menores internados intentando, a 
través dun contexto educativo, 
que adquiran coñecementos e os 
poñan en práctica para ser 
ciudadanos competentes 
socialmente.  

ASOCIACIÓN CENTRO 
TRAMA 

Ourense Menores e outros 
colectivos 
vulnerables 

Organización Non Gubernamental 
su obxetivo é a defensa dos 
dereitos humans e a mellora da 
calidade de vida dos colectivos 
socialmente desfavorecidos. 

CENTRO DE MENORES 
DA CARBALLEIRA 

Ourense  Menores 
_Protección 

Este centro pretende unha 
inserción social e familiar dos 
menores internados intentando, a 
través dun contexto educativo, 
que consigan normalizar a súa vida 
académica, persoal, social, etc.  

DOMUS-VI Ourense Maiores  Intervención socioeducativa no 
ámbito residencial. 

ANACO 

 
Ourense  

Persoas con 
capacidades 
diversas 

Asociación creada para nenos/as 
con altas capacidades  que teñen o 
obxectivo de responder ás 
inquedanzas das familias. 

FUNDACIÓN JUAN 
SOÑADOR. CAI 
TERANGA 
 

 
Ourense  

 
Inmigración  

Nesta asociación trabállase 
principalmente en dúas áreas: na 
social e na laboral. 

PROXECTO HOME 

 
 
 
Ourense   

 
 
 
Drogodependient
es 

Esta asociación ten a misión de 
facilitar ás persoas adictas en 
tratamento, un espazo terapéutico 
onde adquirir coñecemento 
persoal e unha experiencia positiva 
de si mesmo co obxecto de que 
desenvolva o seu proxecto vital.  
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UTS CASCO VELLO  

 
 
Ourense 

 
 
Servicios Sociais 

Na UTS (Unidade de Traballo 
Social) realízase atención as 
persoas con necesidades que 
acuden á mesma (tramitación de 
axudas, orientación laboral, 
intervención familiar, …) 

CONCELLO DE 
OURENSE. EDUCACIÓN 

Ourense Intervención 
socioeducativa 

Diversas áreas de diversas 
concellerias 

 
 
 
AULAS 3ª IDADE  

 
 
 
Ourense 

 
 
 
Maiores 

Estas aulas pertencen a Asociación 
Cultural Galega de Formación 
Permanente de Adultos que 
traballa en 4 áreas, sendo una 
delas a de cultura. 

O BARBAÑA, CENTRO 
DE DÍ 

Ourense Maiores Centro de día co obxetivo de 
mellorar a calidade de vida das 
personas mayores. 

 
 
 
 
DOWN OURENSE 

 
 
 
Ourense 

 
 
 
Down 

Dende esta asociación ofrécese: 
atención temperá, atención 
educativa, formación e emprego, 
autonomía persoal, familias e 
SEPAP (Servicio para a Promoción 
da Autonomía Persoal), ás persoas 
con Síndrome de Down. 

TRASCOS  
Ourense 

 
T.E.A. 

Asociación sen ánimo de lucro, con 
la finalidad de poder dar solución 
ás necesidades das persoas con 
TEA, centrándose en tres áreas: 
diagnóstico, intervención, e 
sensibilización. 

ALPIXENDRA. SERVIZOS 
RURAIS 

 
 
 
Ourense 

 
 
 
Maiores 

Dende esta asociación realízanse 
todo tipo de servizos derivdos da 
lei de dependencia (axuda a 
domicilio, asistencia a 
dependentes, …) e sempre 
aproveitando os recursos naturais 
do rural.  

GALISENIOR 

Ourense  Maiores A residencia ofrece aloxamento e 
todo tipo de servizos necesarios 
para as persoas maiores. 
 

AFAOR (Alzheimer de 
Ourense) 

Ourense Maiores  É unha entidade que foi creada 
para levar a cabo unha serie de 
actividades destinadas a mellorar a 
calidade de vida dos enfermos/as 
de Alzheimer ou outra demencia e 
dos seus familiares, así como para 
ofrecer información, 
asesoramento e orientación a 
tódalas persoas que así o 
demanden. 

CENTRO Ourense Menores e Centro vanguardista que combina 
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INTERXERACIONAL DE 
MARIÑAMANSA 

maiores a escola infantil e centro de 
maiores. 

AIXIÑA 

Ourense  Mobilidade 
reducida 

Centro de atención as persoas con 
mobilidade reducida e outro tipo 
de dificultades para o disfrute 
pleno da súa vida 

CÁRITAS 

Ourense  Varios  Centro Xurde atende infancia e 
adolescencia con dificultades 
sociais;  
Centro Alumar enmarcase no 
ámbito de educación social e 
muller.  
Outros servicios de carácter máis 
interprofesional.  

FAISCAS 
Ourense  Servizos 

socioeducativos e 
de lecer 

É unha cooperativa que se adica 
aos servizos socio-educativos e de 
lecer. 

ESCOLA INFANTIL 
LECER     

Ourense  Nenos/as de 0 a 3 Escola de atención a nenos/as de 3 
meses ata os 3 anos.  

Programa Quérote+ 
 

Ourense  Saúde e 
sexualidade 
xuvenil  

Servizo de información e 
asesoramento á xuventude galega 
naquelas áreas nas que se poida 
aportar un maior entendemento 
social e que se facilite o 
crecemento persoal  

CANEDA A PONTE Ourense Lecer Especializados na xestión de 
actividades de lecer e tempo libre. 

OCIOSAUGAL  
Ourense Lecer Especializados na xestión de 

actividades de lecer, culturais e 
deportivas para todas as idades. 

UNION, Centro de 
Terapia Integral  

Ourense  Diversidade 
nenos/as 

Centro de atención a nenos/as con 
necesidades:  Logopedia,  Terapia 
Ocupacional, Integración Sensorial, 
Fisioterapia Neurolóxica e 
Rehabilitación, Atención Temprá, 
Psicopedagoxía, Psicomotrizade, e 
problemas de conducta 

Por eles. T.E.A. 

Ourense T.E.A. É unha asociación de familias de 
persoas con Trastorno del Espectro 
Autista (T.E.A.) que xurde para dar 
respostas ás necesidades 
específicas das persoas con T.E.A. 
en todos os ámbitos. 

FUNDACIÓN SOLIDARIA 
AMARANTA 

Ourense  Muller É unha organización privada 
creada polas Relixiosas 
Adoratrices. A finalidade é 
favorecer a integración persoal e 
incorporación social de mulleres e 
adolescentes afectadas pola 
prostitución e outras situacións de 
exclusión como a trata de seres 
humanos con fins de explotación 
sexual.  
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TACTO ConTACTO  

Ourense  Atención integral Coaching personal, adicciones 
(alcohol, juego patológico..), 
procesos de cambio, habilidades 
emocionales y sociales, conciencia. 

AUCE (ASOCIACIÓN 
UNIVERSITARIA 
CIENCIAS DA 
EDUCACIÓN) 

Ourense  Estudantes 
universitarios/as 
e comunidade 

Desde AUCE buscan que exista 
unha relación do alumnado coa 
realidade social, contribuíndo así á 
cohesión social da comunidade 
universitaria e ourensá. Ademais, 
traballan para que o Campus de 
Ourense sexa un espazo dinámico. 

ARDAI TERAPIA 
Coles Actividades 

asistidas con 
animais 

Terapia y Educación Asistidas con 
Animales 

 
CONCELLO DE 
BARBADÁS 

 
A Valenzá  

 
Varios 

Ofrece servizos relacionados co a 
xuventude, muller, familia, a 
cultura, o deporte e a educación. 

ASOCIACION CLUB 
DEPORTIVO AS BURGAS 

 

A Valenzá Discapacidade A finalidade da asociación é 
contribuír a que cada persoa con 
discapacidade intelectual ou do 
desenvolvemento e a súa familia, 
poden desenvolver un proxecto de 
calidade de vida, así como 
promover a inclusión como 
cidadán de pleno dereito. 

CENTRO 
PENITENCIARIO DE 
PEREIRO DE AGUIAR 

Pereiro de 
Aguiar  

Centro 
penitenciario 

Educación Social en situación de 
privación de liberdade 

CONCELLO DE PEREIRO 
DE AGUIAR – área 
social  

Pereiro de 
Aguiar 

Varios Área social e de Igualdade... 

 
 
CRUZ VERMELLA 

 
 
O Carballiño  

 
 
Varios 

Asociación formada por 
voluntariado que realiza 
actividades de tempo libre, 
promovendo a solidariedade e o 
compromiso social. 

CONCELLO 
CARBALLIÑO. 
BENESTAR SOCIAL. 

 
 
Carballiño  

 
 
Varios 

A área de Benestar Social deste 
concello traballa nos seguintes 
servizos: servicios sociais, terceira 
idade, emigración, inmigración, 
igualdade e dependencia.  

ENCANTO TERAPIA 
Carballiño Intervención 

asistida con 
animales 

Terapia ocupacional, intervención 
sensorial e Intervención asistida 
con animais. 

CONCELLO DE 
RIBADAVIA– área social  

Ribadavia Varios Área de Servicios Sociais. 

FOGAR DE MAIORES, 
SAN AMARO  

San Amaro Maiores A residencia ofrece aloxamento e 
todo tipo de servizos necesarios 
para as persoas maiores con 
atención personalizada no ámbito 
da educación social, animación 
sociocultural e psicopedagóxico. 

CENTRO DE DÍA DE 
XINZO 

 
 

 
 

Este centro ofrece actividades de 
animación, terapia ocupacional, 



10 

 

Xinzo de 
Limia 

Maiores  transporte adaptado e todas as 
atencións que precisen as persoas 
da terceira idade que asistan ó 
mesmo. 

CONCELLO DE VERÍN – 
área social e de 
Igualdade 

Verín  Varios Área social e de Igualdade que 
atende as cuestións relacionadas 
cos servicios social e a igualdade. 

FUNDACION 
DISCAPACITADOS DA 
COMARCA  

Verín  Persoas con 
diversidade 
funcional 

proporciona asistencia social para  
Persoas con diversidade funcional  
en idade laboral cunha minusvalía 
temporal ou permanente que lles 
impida a súa integración nunha 
empresa ou nun centro especial de 
emprego. 

SAN ROSENDO 

 
A Rúa 

 
Maiores 

A residencia ofrece aloxamento e 
todo tipo de servizos necesarios 
para as persoas dependentes en 
función das súas necesidades. 

ARELA   O Barco de 
Valdeorras 

Menores Esta asociación traballa apoiando  
a infancia e a mocidade. 

MANCOMUNIDADE DE 
CELANOVA 

 
 
Celanova  

 
 
Varios 

Dende a Mancomunidade pódese 
colaborar: nos programas sociais, 
no Centro Ocupacional,  nas 
actividades de ocio, tempo libre e 
deportes, … 

Centro Terapéutico, 
Cultural e Educativo "A 
CHAIRA DE AMOROZ” 

Celanova  Actividades 
asistidas con 
animais 

Actividades Terapéuticas na Chaira 
de Amoroz: con cabalos, para 
grupos ou particulares. 
Recomendado entre outras cousas 
para Adiccións, Depresión, Estres, 
Ansiedade, Pérdida de Seres 
Queridos, Hiperactividade, 
Trastornos de Conduta, etc.  

ARELA Allariz Menores Esta asociación traballa apoiando  
a infancia e a mocidade.  

RESIDENCIA SANTA 
MARTA (Fundación San 
Rosendo) 

Sta Cruz de 
Arrabaldo  

 
Maiores 

Centro para persoas maiores 
asistidas, dedicada a enfermos de 
alzheimer. 

A CORUÑA / LUGO 

PROXECTO HOME 

 
 
A Coruña,  
Lugo   

 
 
 
Drogodep. 

Esta asociación ten a misión de 
facilitar ás persoas adictas en 
tratamento, un espazo terapéutico 
onde adquirir coñecemento 
persoal e unha experiencia positiva 
de si mesmo co obxecto de que 
desenvolva o seu proxecto vital.  

 
SAN JOSÉ DE CALASANZ 

 
A Coruña 

 
Menores 

Este centro ofrece residencia a 
menores en situación de 
desprotección. 

LAR A MERCÉ Oleiros, A 
Coruña 

Menores Este centro realiza unha atención 
integral de rapaces,  en situación 
administrativa de desamparo ou 
risco, que estean tutelados ou en 
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situación de garda pola Xunta de 
Galicia. 

ASOCIACIÓN PRO 
ENFERMOS MENTALES 
(APEM) 

A Coruña Personas con 
enfermedad 
mental 

Asociación que integra a personas 
con enfermedad mental, familiares 
y profesionales de la salud mental 
que tiene como principal objetivo 
mejorar la calidad de vida de las 
personas con enfermedad mental. 

ALIÁS ULTREIA 

 

Lugo Colectivos 
vulnerables 

Traballa con colectivos 
vulnerables, drogodepencia, 
penintenciaría, 

ARELA  Monforte de 
Lemos 

Menores Esta asociación traballa apoiando  
a infancia e a mocidade.  

AFALU (Alzheimer de 
Lugo) 

Lugo Maiores  É unha entidade sen ánimo de 
lucro que foi creada para levar a 
cabo unha serie de actividades 
destinadas a mellorar a calidade 
de vida dos enfermos/as de 
Alzheimer ou outra demencia e 
dos seus familiares, así como para 
ofrecer información, 
asesoramento e orientación a 
tódalas persoas que así o 
demanden. 

OUTROS 

COOPERATOUR 
(GUATEMALA) 

  O proxecto “Los Patojos. Sueños e 
Ideas en Acción” promove a 
educación popular e a formación 
social en valores, a cultura da paz, 
a arte e o pensamiento crítico. 
Buscan a integración e a xustiza 
social.  

ORGANIZACIÓN JUMP  
Serbia Cooperación Actividades coa xuventude en 

temas de cooperación ao 
desenvolvemento 


