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Durante o 2021, seguimos centrando os nosos esforzos na
xestión da situación depandemia por COVID-19, para así
minimizar o risco de contaxio e estar preparados para
aparición de posibles casos: elaboración e/ou adaptación
dos protocolos (de desinfección, prevención, organización,
visitas, etc.), adaptación dos servizos,
 novas propostas…
 
A pesar das circunstancias sempre velamos, na medida do
posible, por ofertar un servizo activo e atractivo para os
nosos usuarios e as súas familias.

En AMORALIA Centro de Día proporciónanse un amplo abano de actividades e servizos para conseguir que os nosos usuarios/as manteñan e/ou
melloren o seu grado de autonomía, tanto a nivel cognitivo como físico. Entre eles podemos citar:

Atención Rehabilitadora Atención Psicosocial Servizos complementarios
Atención persoal e coidados
xeriátricos
Terapia ocupacional
Ximnasia xerontolóxica 
Rehabilitación das ABVD e das
AIVD.

Atención psicolóxica
Animación 
Ocio

Podoloxía
Perruquería
Comedor
Transportes adaptados...
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INTRODUCIÓN



CAMINO COGOLLUDO, ROSA
DIRECTORA/PSICÓLOGA

BELLO GÓMEZ, SILVIA
TERAPEUTA OCUPACIONAL

GÓMEZ ESTÉVEZ, ROCÍO
AUXILIAR DE XERIATRÍA

ÁLVAREZ VILA, PILAR
AUXILIAR DE XERIATRÍA

BAZ FERNÁNDEZ, ÁNGELA
ANIMADORA SOCIOCULTURAL

MELO MARTÍNEZ, MARÍA VICTORIA
AUXILIAR DE XERIATRÍA

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, SILVIA
AUXILIAR DE XERIATRÍA
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RECURSOS
HUMÁNS
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MES
Nº DE SOLICITUDES
INFORMACIÓN

Nº DE SOLICITUDES
CONVERTIDAS EN INGRESOS

XANEIRO 0 0

FEBREIRO 0 0

MARZO 0 0

ABRIL 8 7

MAIO 6 5

XUÑO 6 3

XULLO 4 1

AGOSTO 3 3

SETEMBRO 3 0

OUTUBRO 3 0

NOVEMBRO 0 0

DECEMBRO 2 0

XESTIÓN DE SOLICITUDE
DE INFORMACIÓN

SOLICITUDE DE INFORMACIÓN

X F M A M X X A S O N D
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MES Nº USUARIOS/AS Nº INGRESOS Nº BAIXAS
Nº XORNADAS
CON COMIDA

Nº XORNADAS
PARCIAIS

XANEIRO 42 1 0 26 16

FEBREIRO 42 1 2 27 15

MARZO 43 0 1 28 15

ABRIL 43 0 0 27 16

MAIO 49 5 4 32 17

XUÑO 43 1 3 29 14

XULLO 47 7 1 28 19

AGOSTO 47 2 2 27 20

SETEMBRO 52 2 0 28 24

OUTUBRO 51 0 1 28 23

NOVEMBRO 51 4 3 28 23

DECEMBRO 49 3 4 25 24

PROGRESIÓN
DE INGRESOS



Na seguinte táboa especifícase o número de usuarios por sexo, tendo
en conta tódalas persoas que foron usuarios/as no 2021, polo que se
inclúen aquelas que xa foron baixa.

Nº DE USUARIOS MULLERES 

Nº DE USUARIOS HOMES

50

22

MULLERES
69%

HOMES
31%

USUARIOS POR SEXO
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PERFIL DE
USUARIOS
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USUARIOS POR IDADES



Tui
64%

Tomiño
25%

OTROS
11%

Respecto á procedencia, as persoas que asisten ó Centro de Día Amoralia residen nunha ampla
maioría no concello de Tui. Ademais acoden persoas de outras localidades como Tomiño, Porriño ou
Salvaterra do Miño.

USUARIOS POR LOCALIDADES
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DEPENDENCIA LEVE
46%

INDEPENDIENTE
16%

DEPENDENCIA MODERADA
14%

DEPENDENCIA GRAVE
14%

DEPENDENCIA TOTAL
10%

USUARIOS POR LOCALIDADES

Se temos en conta o grado de dependencia dos nosos
usuarios, en función da puntuación acadada na escala
Barthel, case o 50% teñen dependencia leve.



CAMBIO RECURSOS
48%

EMPEORAMENTO SAUDE
19%

FALECEMENTO
19%

OUTROS
14%

FALECEMENTO 4
EMPEORAMENTO DA SÚA SAÚDE 4

CAMBIO DE RECURSO 10
NON ADAPTACIÓN AO CENTRO -

TRASLADO DE DOMICILIO -
INSATISFACCIÓN DOS SERVIZOS DO CENTRO -

MELLORÍA DA SÚA SAÚDE -
MOTIVOS ECONÓMICOS 0

OUTRAS (INDICAR) 3

Cabe destacar que ningunha das baixas foi por desconformidade
co centro. Cando dicimos “outras” no análise de baixas, os
motivos fundamentais foron o medo ó contaxio por COVID-19 e o
cambio de certas circunstancias familiares.

MOTIVO DA BAIXA
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ANÁLISE DE BAIXAS



A mañá comeza co taller de Estimulación Cognitiva. Nel trabállanse
diferentes aspectos coma o cálculo, a lectoescritura, a atención, a memoria
ou o razoamento a través dun caderno de actividades individualizado,
acorde ó deterioro cognitivo de cada persoa. Posteriormente, e tralo
tentempé de media mañá, poténciase a actividade física a través do tempo
libre para o paseo no centro de día ou no xardín (se as condicións
climatolóxicas o permiten). Tras estirar as pernas, realízanse outras
actividades de psicomotricidade e o ocio.

A continuación, e co grupo xa completo, ten lugar a Orientación á
Realidade. Nesta actividade empréganse un conxunto de técnicas (traballo
co calendario, santoral e festividades de cada día, efemérides, etc.) coas que
a persoa toma conciencia da súa situación no tempo (orientación temporal),
no espazo (orientación espacial) e respecto á súa propia persoa (orientación
persoal). 

Por último, e para finalizar a xornada de mañá, comeza a Xerontoximnasia,
co fin de manter e/ou mellorar as funcións motoras das persoas usuarias.

ACTIVIDADES DIARIAS DESENVOLTAS EN
HORARIO DE MAÑÁ

Polas tardes mantense a rutina de actividades da mañá. A primeira hora
realízanse tarefas relacionadas coa estimulación cognitiva, para logo dar
paso á xerontoximansia. Despois da merenda teñen lugar outro tipo de
actividades, levadas a cabo dentro dun marco máis distendido; están
relacionadas coa psicomotricidade e co ocio como poden ser os xogos
cooperativos.

Cabe destacar, pola súa banda, que tanto en quenda de mañá coma de
tarde se realizan outras actividades, en función do día da semana, tales
coma o bingo, as manualidades, tarefas manipulativas, etc. Todas elas co fin
de que as persoas que veñen a media xornada poidan gozar do mesmo tipo
de actividades que as persoas de xornada completa.

ACTIVIDADES DIARIAS DESENVOLTAS EN
HORARIO DE TARDE
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PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES
O ano 2021 continuou sendo un ano especial como o seu predecesor, no que toda a nosa organización se viu afectada, incluíndo por suposto a programación de
actividades. Houbo que restrinxir as colectividades, proseguimos con grupos pechados de usuarios, quedaron canceladas as saídas ó exterior e mudou a forma de
celebrar as datas sinaladas.
Pero non todo foi negativo, e volveron os talleres de memoria, os xogos de mesa…



No centro de día Amoralia leváronse a cabo diferentes actividades en función da época estival. Para elo, tivéronse en conta as capacidades, gustos e preferencias das
persoas usuarias. O que se intenta con esta programación é estimular compoñentes como a atención, coordinación, orientación temporal, capacidade de dar
continuidade a unha actividade, psicomotricidade ou traballo en equipo. Elaboramos distintas decoracións para o Nadal, Samaín, Entroido, primaveira…

PROGRAMACIÓN DE TEMPADA
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FEBREIRO

ABRIL DECEMBRO

OCTUBRO
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REIS (04/01/2021)
Con motivo da celebración do día de Reis, falamos
da tradición dos Reis Magos, das súas comidas,
agasallos, etc. Amenizamos o día con música propia
da data e celebramos a festividade cunha merenda
especial que incluía o famoso roscón de reis.
Ademáis tivemos bingo especial.

SAN VALENTÍN (12/02/2021)
Tamén quixemos dedicar tempo ó amor na nosa
programación anual, e que mellor xeito que celebrar
o Día dos Namorados. Fixemos unha actividade na
que falamos dos distintos tipos de amor e das
diferentes formas de expresalo. Ademáis axudamos
a algún dos nosos usuarios a facer un agasallo para
as súas parellas.

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
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ENTROIDO (12/02/2021)
A situación epidemiolóxica impediu que fixésemos o
habitual baile de máscaras, pero o equipo de
Amoralia deulle un toque de Entroido á súa
vestimenta. Xogamos a un bingo con premios moi
especiais: distintos produtos para a elaboración de
doces típicos desta época.
Como non podía ser de outra maneira, gozamos
dunha deliciosa merenda de Entroido (orellas, filloas,
flores…).

ENTROIDO (17/02/2021)
A celebración do Entroido durou toda a semana con
diferentes actividades. Unha delas foi desenvolta
pola nosa alumna en prácticas Antía, e consistiu en
facer un photocall e un recompilatorio do significado
desta festa para os nosos usuarios.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 (26/02/2021)
Os nenos de infantil do CEIP Número 1 de Tui, enviáronnos
por correo ordinario as súas mensaxes de concienciación e
sensibilización co medio ambiente. Nos aproveitamos para
tratar o tema e expor na entrada estes traballos.

CAMIÑANTES DO NOSO  1-12/03/2021)
Diariamente, durante dúas semanas, vimos a miniserie
documental 'Camiñantes do noso', un proxecto
protagonizado e dirixido polo actor galego Rubén Riós. A
miniserie consta de 10 capítulos de cinco minutos de
duración cada un, nos que o actor recorre as dez etapas da
Vía da Prata que separan A Canda, na provincia de Ourense,
de Santiago de Compostela. Cada capítulo aborda, desde a
perspectiva e experiencia dos máis maiores, un tema
concreto como o Camiño de Santiago, o abandono rural, o
coronavirus ou a violencia de xénero, entre outros.

SAN XOÁN (24/06/2021)
En xuño celebramos a festividade de San Xoán e a
pesares de non prenderlle lume, fixemos a nosa
cacharela de herbas particular. Deixámola toda a
noite á intemperie e ó orballo e ó día seguinte
lavamos a cara con esa auga. Así, “en San Xoán as
bruxas fuxirán”.



ANIVERSARIO (09/09/2021)
No noso oitavo aniversario, non faltou a música, o
baile, o doce, o bingo… E tivemos algún regalo que
outro, dos “peques” da familia de Amoralia, para
decorar a sobremesa.

SAMAÍN (29/10/2021)
Como en toda boa festa que se prece, no Samaín
non faltou o baile, e por como non podía ser de outra
maneira, dunha canción “de medo”: “El muerto vivo”
de Peret. Ademáis xogamos á “Cabaza quente”, onde
as risas estiveron aseguradas. Por suposto
degustamos unha merenda aterradora.
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NOITEBOA (23/12/2021)
Na festa de Noiteboa cantamos panxoliñas e
xogamos un bingo no que os premios eran produtos
propios destas datas. Como non podía ser de outra
maneira, gozamos dunha merenda de doces propios
da época (turrón, panettone, polvoróns, améndoas
recheas…).
Ademais, as persoas usuarias levaron para a casa un
recordo de Nadal (elaborado por eles/as) así como
unha postal para felicitarlle as festas ás súas familias.

FIN DE ANO (30/12/2021)
Na festa de fin de ano comemos as uvas ó son das
campás, brindamos con “Champín” e fixemos un
bingo especial no que se sortearon distintos
produtos no Nadal.
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BAILE (XOVES E VENRES)
Os xoves pola tarde e os venres pola mañá (quincenalmente e
alternando coa musicoterapia) levamos a cabo o Taller de Baile. Os
nosos usuarios escollen un tema e facemos unha coreografía,
composta de pasos sinxelos e limitados, que inclúen exercicios de
coordinación, ritmo, equilibrio, etc. (algúns deles propios do
merengue, a salsa, bailes tradicionais…). Levamos a cabo unha
contextualización do tema, un quecemento, o baile (repetímolo en
varias ocasións) e estiramentos. Finalmente facemos unha posta en
común do realizado, e en ocasións, gravámolo para que os usuarios
poidan velo e así facelos aínda máis partícipes da actividade.

MUSICOTERAPIA (XOVES E VENRES)
Pola súa banda, os xoves pola tarde e os venres pola mañá
(quincenalmente e alternando co baile) ten lugar o Taller de
Musicoterapia. Previamente, as persoas usuarias escollen unha
canción significativa para elas. Logo, cada día, preparamos a letra
dunha e cantámola en grupo aproveitando para falar un pouco do/a
intérprete, o estilo musical, o significado da letra, etc. Algún día
incluímos instrumentos para amenizar a canción.

TALLER DE MEMORIA (MARTES)
Tódolos martes de 16h a 17h lévase a cabo o taller de memoria co
grupo de normalidade cognitiva. Faise nun grupo reducido (de ata 10
persoas como máximo) e nel traballamos diferentes capacidades de
forma máis individualizada: memoria (visual, auditiva, a corto plazo…),
categorización, linguaxe, orientación temporoespacial, atención,
concentración, etc.



ANIVERSARIOS (PERIODICAMENTE)
Ó longo do ano celebramos os aniversarios de tódalas
persoas usuarias do Centro de Día Amoralia con comida,
candeas e música.

ACTIVIDADES NO XARDÍN
Cando fai bo tempo saímos a pasear ó xardín. En ocasións
tamén aproveitamos para xogar á petanca. Pasamos bos
momentos en grupo, gozando do sol e das boas
temperaturas.
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XESTIÓN DO
TRANSPORTE

N Ú M E R O  D E  R U T A S  Ó
D Í A  A  3 1 . 1 2 . 2 1

5 RUTAS : 2 pola mañá,  1 a
mediodía e 2 pola tarde

N Ú M E R O  D E  V E H Í C U L O S  Ó
D Í A  A  3 1 . 1 2 . 2 1

1

N Ú M E R O  D E  U S U A R I O S  C O N
T R A N S P O R T E  A  3 1 . 1 2 . 2 1

14
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NÚMERO DE USUARIOS DO 
CATERING A 31.12.21

MODO DE XESTIÓN DO XANTAR

MANUTENCIÓN



GRACIAS.

C A L L E  V I R G E N  D E L  C A M I N O ,  6  ( R E B O R D A N E S )  
3 6 7 0 0  T U I ,  P O N T E V E D R A

986 60 51  52

https://www.google.com/search?q=AMORALIA&rlz=1C1GCEA_enES991ES991&oq=AMORALIA&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i30l6j0i10i30j0i30.2829j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

