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Cando me preguntan que é  ASPERGA, a miña resposta inmediata é que se trata dun espazo 
común, onde as persoas con  TEA/Síndrome de Asperger e as súas familias temos a oportunidade 
de sumar forzas para defender os intereses do noso colectivo e acceder a servizos especializados 
que a administración non ofrece.

ASPERGA constitúe un punto de encontro no que podemos intercambiar experiencias e 
apoiarnos os uns aos outros. 

A transformación de  ASPERGA ao longo dos anos foi enorme e moi rápida. Levamos 16 anos 
traballando cun obxectivo claro e primordial: lograr para as persoas con  TEA/SA un futuro de 
verdadeira inclusión, un futuro máis xusto. Estamos convencidos de que este futuro é posible, 
por iso loitamos a diario para ver como se fan realidade todos os nosos esforzos como pais e nais, 
como socios e socias, como acompañantes e, por suposto, observando como as oportunidades 
melloran para os nosos fillos e fillas. 

Foron moitos os retos que tivemos que superar para transformar ASPERGA. Reforzando os 
vínculos entre os as socios/as, buscando financiamento, ampliando os servizos nos nosos 
centros, dando maior visibilidade á nosa realidade; e así, camiñando xuntos/as,  ASPERGA 
converteuse nun centro de referencia, con profesionais expertos e servizos especializados que 
achegan unha atención global e integral aos nosos usuarios e usuarias.

Botando a vista atrás, non podo máis que sentirme orgullosa do que conseguimos como 
colectivo en tan pouco tempo. Tras aqueles primeiros pasos e un novo gran impulso posterior, 
somos agora unha organización forte, rozando os douscentos oitenta socios/as, con máis de 400 
usuarios/as e un equipo multidisciplinar que define e ofrece os servizos que  ASPERGA presta 
baixo criterios estritamente profesionais. 

Ofrecemos orientación e asesoramento, valoración específica do Trastorno do  Especto do 
Autismo (TEA), e atención socio-sanitaria ao longo de todo o ciclo vital da persoa: atención 
temperá, terapia individual e grupal, programas de habilidades sociais, de vida adulta, de apoio 
educativo, de deporte, de lecer e tempo libre. Poñendo sempre o foco nas persoas con  TEA/SA, 

  1  CARTA DA PRESIDENTA
   RITA C. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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porque ninguén mellor que eles e elas para marcarnos o camiño. É unha cuestión de dereitos e 
de respecto. A sociedade debe darlles a oportunidade de mostrar o potencial que sen dúbida 
teñen. 

Como é de esperar, en  ASPERGA mantemos un contacto permanente coas Administracións 
Públicas, co obxectivo de defender os intereses e dereitos do noso colectivo, xa sexa no ámbito 
escolar, laboral ou social; estamos integrados na Federación Autismo Galicia, na Confederación 
Autismo España e en Autism Europe, ademais de colaborar con moitas outras entidades de 
colectivos cos que compartimos intereses en asuntos tan importantes como a inclusión no 
ámbito escolar, laboral e da saúde.

Todo isto facémolo diariamente entre todos e todas. E seguiremos traballando, con empuxe, 
achegando ideas en positivo, colaborando, participando nos órganos de decisión de  ASPERGA, 
e máis concretamente na asemblea de socios e socias, onde se debate o camiño a seguir e 
elíxese ás persoas que teñen que levar adiante este proxecto. 

Non quero terminar sen darvos as grazas, a socios/as, a usuarios/as, a colaboradores, ao equipo 
profesional de  ASPERGA e ao resto de xunta directiva, que cada día facedes que ASPERGA sexa 
un centro de referencia con profesionais sanitarios e administrativos especializados.

O compromiso e a flexibilidade de todos/as seguirá protexendo os cimentos da nosa entidade. 

Grazas pola vosa comprensión, traballo, talento e colaboración. Xuntos e xuntas somos un. 
Somos  ASPERGA. 

Moitas grazas por achegarvos á vosa casa. 
Quedo á vosa disposición.
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A síndrome de Asperger é a categoría  diagnóstica utilizada tradicionalmente para definir 
o trastorno do espectro do autismo (TEA) cando non vai acompañado de discapacidade 
intelectual nin de dificultades significativas de linguaxe nos seus aspectos formais.

A categoría  diagnóstica específica desapareceu dos sistemas de clasificación, mantense a 
denominación social de síndrome de Asperger por unha cuestión identitaria e polo sentimento 
de pertenza que poden presentar as persoas que, nalgún momento, foron diagnosticadas baixo 
esta categoría.

Aínda que non temos un número exacto de persoas que conforman este colectivo, diversos 
estudos de prevalencia da discapacidade intelectual na poboación infantil e adolescente con 
autismo (menores de 18 anos) apuntan a que poderían representar ao redor dun 45/70% do 
colectivo das persoas con autismo.

A incidencia do SA/TEA é de 1 de cada 100 nados, especialmente en homes. A cociente muller-
home varía moito dependendo do estudo de referencia, desde 3:4 a 8:1. De todos os xeitos, a 
manifestación da síndrome nas mulleres non está exento de controversia, pois se considera que 
está a ser  infradiagnosticado xa que os síntomas reflíctense de maneira diferente.

As manifestacións clínicas do trastorno do espectro do autismo varían enormemente entre as 
persoas que o presentan. Hai algunhas características do  TEA que comparten todas as persoas 
que presentan esta condición que afectan fundamentalmente a dúas áreas: 

  2  QUEN SOMOS
 01  FUNDAMENTACIÓN
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Área de comunicación e interacción social.

Dificultades na comunicación verbal (aspectos pragmáticos, 
interpretación de significados non literais da linguaxe, etc.) e na 
comunicación non verbal (uso do contacto ocular, xestos, postura 
corporal, etc.).

Dificultades no seu uso social. Comprensión de situacións sociais, 
manexo de relacións interpersoais, resolución de conflitos, axuste aos 
distintos contextos, etc.

Área de flexibilidade do pensamiento e do comportamento.

Preséntanse patróns restrinxidos,  estereotipados e repetitivos de 
intereses e condutas, que fan que para a persoa sexa difícil adaptarse de 
maneira flexible ás demandas cambiantes da contorna.
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 ASPERGA (Asociación  Galega de Asperger) nace no ano 2006 a través dunha rede de familias e 
persoas con síndrome de Asperger co obxectivo de loitar por un futuro de verdadeira inclusión. 

| Promovemos a sensibilización e concienciación social da nosa contorna.

| Ofrecemos un centro integral de referencia, no que profesionais especializados deseñan 
e facilitan servizos de atención e apoio ás persoas con síndrome de Asperger e as súas 
familias, e no que os nosos usuarios e usuarias son parte activa do seu propio programa de 
intervención.

| Traballamos en rede con outras entidades para sumar esforzos e lograr un beneficio común.

| Loitamos para que as persoas con síndrome de Asperger sexan cidadáns e cidadás de pleno 
dereito, implicando con iso ás administracións públicas.

| Traballamos coas persoas con TEA/SA para que tomen o control das súas propias vidas e 
protagonicen o futuro do seu colectivo. Fomentando as súas capacidades co obxectivo de 
garantir que as súas voces sexan escoitadas e se tomen en conta cando se fale sobre elas e as 
súas necesidades.

| Xestionamos responsablemente, con ética e total transparencia co fin de alcanzar as nosas 
metas.

  2  QUEN SOMOS
 02  MISIÓN, VISIÓN, VALORES
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30 
VOLUNTARI@S

23 
TRABALLADORES

433
USUARI@S

282 
SOCIOS@S

Facendo un frente común coa nosa MISIÓN + VISIÓN + VALORES contamos coa inestimable 
colaboración de:

EQUIPO TÉCNICO PROFESIONAL e EQUIPO ADMINISTRATIVO

SOCIOS/AS, pais, nais ou tutores legais dunha persoa con SA/TEA, con voz e voto nas asambleas.

DOANTES que contribúen con achegas económicas ou materiais de maneira puntual ou 
continuada.

VOLUNTARIOS/AS que colaboran nas actividades, achegándonos coñecemento, experiencia, 
tempo e enerxía.

SOCIOS/AS COLABORADORES, persoas físicas ou xurídicas que nos achegan contribucións 
económicas, materiais e mesmo prestando servizos.

  2  QUEN SOMOS
 03  BASE SOCIAL
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Evolución do número de socios e 
socias numerarios/as desde a creación 
da asociación

A data 31 de decembro de 2021,  
ASPERGA ten 282 socios/as 
numerarios/as, dos cales 213 son 
mulleres e 69 homes

75%

25%
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Evolución do número de usuarios/as 
desde 2018 ata 2021

24%

76%

MUJERES HOMBRES
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Ao longo do ano 2021, a  ASPERGA 
asistiron un total de 433 persoas 
usuarias, das que 105 son mulleres 
e 328 son homes

MULLERES HOMES
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ASAMBLEA XERAL XUNTA DIRECTIVA

XERENCIA

ADMINISTRACIÓN

Administración

ContabilidadE

Comunicación

Recursos humanos

UNIDADES DE ATENCIÓN

Psicoloxía 

Logopedia

Terapia ocupacional

Pedagoxía

Educación social

Técnico deportivo

Traballo social 

Orientación laboral 

OUTROS

Limpeza

Profesionais 
independientes

Persoal en prácticas

Voluntariado

ASESORIAS EXTERNAS
Laboral - Fiscal - Contable - Riscos laborais - Protección de datos - Recursos informáticos

  2  QUEN SOMOS
 04  ORGANIGRAMA
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Federación Autismo Galicia.
Confederación Autismo España.
Autism Europe.
Consello Asesor de Pacientes de Galicia.
Consello Asesor de Pacientes de A Coruña e Cee.

| Naturaleza xurídica: Asociación sen ánimo de lucro.
|  Inscrita no Rexistro Central Asociacións co nº 2006-9439-1.
|  Asociación declarada de Utilidade Pública pola Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza, segundo a Orde do 6 de xuño de 2015.
|  Rexistro de centros, servizos e establecementos sanitarios. Consellería de Sanidade. Xunta de 

Galicia C-15-003421 (Centro de A Coruña) e C-15-004107 (Centro de Santiago de Compostela).
|  Rexistro único de Entidades prestadoras de Servizos Sociais da Xunta de Galicia (RUEPSS) nº 

E2235.
|  Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia nº O-601.
|  Rexistro municipal de Asociacións do  Concello de A Coruña (REMAC) nº 473.
|  Rexistro municipal de Asociacións do Concello de Vigo nº 1118-10.
| Rexistro municipal de Asociacións do Concello de Pontevedra nº 401.
|  Rexistro municipal de Asociacións do Concello de Ferrol nº 471.
| Rexistro municipal de Asociacións do Concello de Narón nº 309.
|  Rexistro municipal de Asociacións do Concello de Santiago de Compostela.

  2  QUEN SOMOS
 05  FORMAMOS PARTE DE
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A este servizo de orientación e información recorren persoas con  TEA/SA e as súas familias para 
obter información sobre os pasos para seguir despois dun diagnóstico. Asesorámolas sobre os 
servizos que ofrecemos, a nivel individual e a nivel grupal; ademais o noso traballador social 
os guía a través dos procesos burocráticos necesarios para a obtención dos diferentes recursos 
dispoñibles, adecuados a cada caso.

Moitas persoas sen diagnóstico veñen derivadas por outros profesionais sanitarios, centros 
educativos, outras asociacións ou, mesmo, son elas mesmas as que teñen sospeitas de 
evidencias de  TEA. O noso equipo de terapeutas os asesora #ante a posibilidade de realizar unha 
Valoración Específica de  TEA.

No ano 2021 atendemos á 
través deste programa de 
orientación e información a 
245 mulleres e 59 homes

  3  SERVIZOS
 01  SERVIZOS TRANSVERSAIS

   PRIMEIRA CONSULTA DE ORIENTACIÓN

MUJERES HOMBRESMULLERES HOMES
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A CORUÑA SANTIAGO DE COMPOSTELA

EDUCATIVO SANITARIO DIRECTO

Atendemos a persoas que nos coñecen por redes sociais, 
web, amigos (contacto DIRECTO), persoas derivadas 
por outros profesionais ou centros sanitarios (contacto 
SANITARIO), persoas derivadas por centros educativos 
públicos e privados (contacto EDUCATIVO).

Atendemos a 206 
persoas no centro 
da Coruña e a 98 no 
centro de Santiago de 
Compostela
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|  L interacción social ou as limitacións 
comunicativas e da linguaxe.

|  O xogo, a conduta  estereotipada, os intereses 
restrinxidos, etc.

|  A capacidade intelectual e a memoria.

|  A intelixencia verbal e non verbal.

|  As habilidades funcionais diarias.

|  As dificultades no proceso de comunicación.

Un equipo de profesionais, cunha ampla experiencia e coñecemento sobre o trastorno do 
espectro do autismo, formado por psicólogos, logopedas e terapeutas ocupacionais estudan 
cada caso, reunindo información de diferentes fontes a través de test, entrevistas e avaliacións.

En conxunto, este proceso é clave para medir diferentes aspectos da persoa:

  3  SERVIZOS
 01  SERVIZOS TRANSVERSAIS

   VALORACIÓN ESPECÍFICA DE TEA
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No ano 2021 realizáronse 30 
valoracións na Coruña e 14 en 
Santiago de Compostela

Das 44 valoracións que 
realizamos o ano 2021, 28 foron 
a homes e 16 foron a mulleres

A CORUÑA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

MUJERES HOMBRESMULLERES HOMES
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  3  SERVIZOS
 01  SERVIZOS TRANSVERSAIS

   TRABALLO SOCIAL

O noso traballador social presta asesoramento e ofrece información sobre as posibles axudas 
e opcións que teñen as persoas diagnosticadas con SA/ TEA e as súas familias en función das 
necesidades e a realidade de cada caso. 

No ano 2021 o noso traballador 
social atendeu, de maneira 
presencial e telemática a 76 
mulleres e a 23 homes

|  Orientación e asesoramento 
sobre os servizos e prestacións 
sociais dispoñibles.

|  Deseño e presentación de 
programas para proxectos 
sociais.

|  Promoción e inserción social, 
axudando ás persoas con SA/ 
TEA a tomar conciencia das súas 
fortalezas e recursos persoais.

|  Mediación en conflitos, 
facilitando a comunicación 
entre as partes.

MUJERES HOMBRESMULLERES HOMES
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  3  SERVIZOS
 01  SERVIZOS TRANSVERSAIS

   ORIENTACIÓN LABORAL

Servizo subvencionado pola Xunta de Galicia, ofrece ás persoas usuarias itinerarios 
personalizados, adaptados ás súas capacidades. A través de entrevistas continuadas, deseñamos 
“ itienerarios personalizados de inserción” que  proporcinarán a cada usuario/a os recursos 
adecuados para xestionar o seu propio proceso de inserción laboral. O noso obxectivo 
principal é ofrecer unha atención sociolaboral personalizada, aumentado a empregabilidade e 
promovendo a inserción sociolaboral das persoas con  TEA. 

No ano 2021, no noso 
servizo de orientación 
laboral, atendemos a 20 
homes e 7 mulleres

Para lograr o noso obxectivo 
xeral, é necesario cubrir os 
obxectivos específicos que 
abarcan diferentes áreas:

| Área de orientación laboral.

| Área de formación.

| Área de intermediación.

| Área de emprego.

MUJERES HOMBRESMULLERES HOMES
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A intervención individual en persoas con  TEA/SA establécese segundo as súas características e 
baséase no desenvolvemento das súas capacidades e nos apoios necesarios para favorecer o seu 
desenvolvemento persoal e social. 

PSICOLÓXICA
Traballamos as áreas da conducta, cognitivas e emocionais nas que os usuarios teñan 
dificultades.

LOGOPÉDICA
Detectamos, avaliamos e tratamos trastornos de comunicación, da linguaxe, do fala, da voz, da 
audición e das funcións orais.

TERAPÉUTICA OCUPACIONAL
Potenciamos a autonomía en tarefas e actividades da vida diaria, o xogo, o traballo, o lecer, o 
descanso e o soño. 

  3  SERVIZOS
 02  PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL

   



21 memoria 2021

www.asperga.org

189 persoas 
atendidas no 
servicio de 
psicoloxía

39 persoas atendidas no servizo de 
logopedia (no 2021 ofertado no centro 
da Coruña)

48

141

MUJERES HOMBRES

149

40

A CORUÑA SANTIAGO DE COMPOSTELA

80 persoas 
atendidas no 
servizo de terapia 
ocupacional

7

32

MUJERES HOMBRES

69

11

A CORUÑA SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

70

MUJERES HOMBRES

149

40

A CORUÑA SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

28

MUJERES HOMBRESMULLERES HOMES
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Os servizos de intervención grupal están enfocados a realizar simulacións da vida diaria e a obter 
ferramentas que melloren as relacións sociais das persoas con  TEA na súa contorna habitual.

GLOCO - PROGRAMA GLOBAL DE INTERVENCIÓN COORDINADA EN TEA
Programa piloto enfocado a ofrecer aos/ as usuarios a posibilidade de acceder aos diferentes 
servizos de maneira multidisciplinar, atendendo ás súas necesidades cun maior nivel de 
flexibilidade.

HABILIDADES SOCIAIS
Póñense en práctica habilidades de comunicación, de interacción social e manexo emocional, 
que as persoas con  TEA poderán extrapolar en contextos habituais como a casa, o colexio e os 
amigos.

MÓVETE
Espazo onde desenvolver habilidades físicas e  socioemocionales das persoas con  TEA, nun 
espazo que compaxina o lecer coa actividade física.

APOIO EDUCATIVO
Preténdese mellorar o rendemento académico para alcanzar as competencias básicas de cada 
etapa educativa, estimulando a positividade e fomentando as capacidades e fortalezas.

  3  SERVIZOS
 03  PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN GRUPAL
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56

24

A CORUÑA SANTIAGO DE COMPOSTELA

19

61

MUJERES HOMBRES

80 persoas atendidas 
no servizo de 
habilidades sociais

4

14

MUJERES HOMBRES

18 persoas atendidas no servizo de 
móvete (no 2021 impartido no centro 
da Coruña)

15 persoas atendidas no servizo de  
apoio educativo (no 2021 impartido no 
centro da Coruña)

149

40

A CORUÑA SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

28

MUJERES HOMBRES

3

13

MULLERES HOMES
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Detectamos e atendemos as alteracións do proceso de crecemento e maduración do sistema 
nervioso nos máis pequenos para minimizar o impacto no seu desenvolvemento. É un servizo 
enfocado a nenos de 0 a 6 anos, con diagnóstico específico de autismo ou con características 
asociadas.  Dentro deste servizo procedemos a realizar unha valoración inicial do/a menor, co 
fin de elaborar un plan personalizado de intervención en áreas como a terapia ocupacional, a 
logopedia ou a psicoloxía.

| Inntervimos de maneira 
individual ou grupal nunha 
contorna e ambiente de xogo, 
con actividades dirixidas polo 
equipo terapéutico.

| Informamos e asesoramos á 
familia con pautas específicas 
para a contorna domiciliaria.

| Contactamos co centro 
educativo para establecer 
pautas de seguimento comúns.

Este servizo levou a 
cabo no centro da 
Coruña no 2021

  3  SERVIZOS
 04  ATENCIÓN TEMPERÁ

4

13

MUJERES HOMBRESMULLERES HOMES
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  3  SERVIZOS
 05  VIDA ADULTA

Programa destinado a potenciar a AUTONOMÍA das persoas con  TEA e as súas DESTREZAS 
COMUNICATIVAS na súa transición á vida adulta. O obxectivo principal é dotar das ferramentas 
necesarias aos nosos/as usuarios/as para unha vida independente e potenciar a adquisición de 
habilidades socio-laborais. 

Este programa está destinado a persoas maiores de 18 anos con diagnóstico de Trastorno do 
Espectro do Autismo, con grao de apoio 1 ou 2. 

| Módulo de vida independente.

| Módulo socio-laboral.

| Módulo de lecer e tempo libre.

Abarcamos diferentes 
módulos, adaptados 
sempre ás capacidades e 
habilidades das persoas 
usuarias

4

15

MUJERES HOMBRESMULLERES HOMES
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Contactos con 
FAMILIAS =  3740

Contactos con USUARIOS 
e USUARIAS = 937

Contactos con CENTROS 
EDUCATIVOS = 613

666

3024

30

TELÉFONO

E-MAIL

VIDEOLLAMADA

206

570

153

TELÉFONO

E-MAIL

VIDEOLLAMADA

94

484

9

26

TELÉFONO

E-MAIL

PRESENCIAL

VIDEOLLAMADA

Os nosos profesionais, con ánimo de mellorar a atención que reciben os usuarios 
e as usuarias dos distintos servizos, manteñen un contacto continuo con eles, coas 
súas familias e con outros profesionais e centros educativos ou de traballo aos que 
acoden. No 2021, estes contactos foron:

VIDEOCHAMADA

E-MAIL

TELÉFONO

VIDEOCHAMADA

E-MAIL

TELÉFONO

VIDEOCHAMADA

PRESENCIAL

E-MAIL

TELÉFONO
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No ano 2021, realizamos un 
total de 5848 contactos

19%

77%

0%
4%

TOTAL TELÉFONO

TOTAL E-MAIL

TOTAL PRESENCIAL

TOTAL VIDEOLLAMADA

64%
16%

10%

10%

TOTAL FAMILIA

TOTAL USUARIOS

TOTAL CENTROS EDUCATIVOS

TOTAL OTROS CONTACTOS

TOTAL TELÉFONO

TOTAL E-MAIL

TOTAL PRESENCIAL

TOTAL VIDEOCHAMADA

TOTAL FAMILIA

TOTAL USUARIOS/AS

TOTAL CENTROS EDUCATIVOS

TOTAL OUTOS CONTACTOS
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  3  SERVIZOS
 06  OUTROS SERVIZOS

   FORMACIÓN A FAMILIAS

Con este servizo queremos crear un espazo de orientación e información para as familias de 
persoas con  TEA, ofrecer recursos e ferramentas co obxectivo de potenciar o seu benestar e, con 
iso, a súa achega para mellorar o ambiente familiar.

No ano 2021 ofrecemos estas 
formacións en liña en outubro, 
novembro e decembro, 
asistiron 35 persoas

|  Estratexias que se poidan 
adecuar a diferentes situacións 
da vida diaria.

|  Pautas para fortalecer os puntos 
fortes das persoas con  TEA, 
co fin de traballar desde as 
capacidades existentes.

|  Dinámicas de interacción 
persoal e familiar.

|  Información sobre conceptos 
de benestar e a súa relación coa 
crianza e saúde familiar.

33
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  3  SERVIZOS
 06  OUTROS SERVICIOS

   PROGRAMAS DE FORMACIÓN

FORMACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS
Presenciais en centros educativos, dirixidas a profesionais, de calquera nivel educativo; a 
alumnado, onde realizamos actividades e xogos que impliquen a súa participación; e a 
familiares, para buscar un nexo común entre o ámbito familiar e o educativo.

FORMACIÓN A OUTROS PROFESIONAIS
Presenciais en centros culturais, deportivos, artísticos, cívicos... onde proporcionamos formación 
básica necesaria para interactuar e comunicar con normalidade coas persoas con  TEA, así como 
formación sobre as súas características principais e o seu comportamento.

FORMACIÓN VOLUNTARIADO
Dirixida a persoas que entrarán a formar parte da nosa asociación e que nos darán o seu apoio 
e presenza social, á vez que contribúen na realización dos programas. Facilítaselle información 
sobre a entidade, sobre as persoas con trastorno do espectro do autismo, sobre as actividades e 
servizos onde prestarán o seu apoio.
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  3  SERVIZOS
 06  OUTROS SERVIZOS

   PROGRAMAS DE LECER E TEMPO LIBRE

TEMPO DE LECER
Programa lúdico-cultural de lecer e tempo libre dirixido aos nosos/as usuarios/as e socios/as. 
Talleres e actividades grupais onde fomentar as relacións sociais, a interacción cos nosos iguais e 
coa contorna.

URBANCAMP
Campamento urbano planificado no mes de xullo para usuarios/as e socios as. Talleres e 
actividades, xeralmente realizados fóra da asociación, onde proporcionamos experiencias de 
éxito que  mejorarn o seu  autoconcepto, autoestima e sentido da  autoeficacia.

ECOCAMP
Campamento con pernoita no que leva a cabo unha intervención terapéutica e  psicoeducativa 
de forma lúdica, baseada principalmente no contacto coa natureza, a convivencia e a 
aprendizaxe  experiencial mediante actividades pouco habituais da rutina diaria.

OUTRAS ACTIVIDADES DE LECER
Entroido. 
Concurso de postais do Nadal.
. . . 
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No  ECOCAMP dános 
tempo a todo, roteiros 
de sendeirismo, 
visitas culturais, novas 
experiencias deportivas, 
veladas...
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Planificamos visitas 
guiadas e actividades en 
museos e centros lúdicos
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Nalgunha das visitas 
incluímos talleres 
didácticos e creativos
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Realizamos actividades 
e talleres nos centros de  
ASPERGA
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Nas actividades de lecer 
incluímos saídas ao 
exterior para gozar da 
natureza e coñecer a nosa 
contorna
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Tentamos utilizar o 
transporte público, onde  
aproveitamos o traxecto 
para charlas informais
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Algúns dos talleres 
e actividades que 
realizamos, son a través de 
convenios de colaboración, 
que sempre nos achega 
novas experiencias
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  4  PLAN FORMATIVO DE ASPERGA
 01 PERSOAL SANITARIO E PERSOAL NON SANITARIO 

En  ASPERGA favorecemos a formación continua do noso equipo, a través de 
cursos, xornadas, congresos, etc. de entidades públicas e privadas, co afán de 
ampliar coñecementos e mellorar os nosos servizos e a nosa atención. Realizáronse 
un total de 549 horas de formación.

| FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA: Educación efectivo sexual

| FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA: Emprego e TEA

| FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA: Formación en gobernanza e principios de xestión de 
entidades non lucrativas

| FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA: Cambios lexislativos no apoio ás persoas con discapacidade 

| VOLUNTARIADO LA CAIXA: Excel Básico

| EOI - CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA: Programa Integral de Desenvolvemento Directivo

| FUNDACIÓN TELÉFONICA: Traballa e comparte na nube

| AEIGA-AEPN: As empresas de inserción laboral

| ONCE: Gran reforma do dereito civil desde a perspectiva dos operadores xurídicos

| ONCE: Gran reforma do dereito civil desde a perspectiva das persoas maiores

| IMF - CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA: Experto en Xestión de Proxectos Sociais
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  4  CONVENIOS DE COLABORACIÓN
 02 CON ENTIDADES PÚBLICAS E ENTIDADES PRIVADAS

   

| Xunta de Galicia. Consellería de Política 
Social

| Xunta de Galicia. Consellería de Educación, 
Universidade e Formación Profesional 

| Coruña Suma

| VIU. Universidad Internacional de Valencia

| UE. Universidad Europea de Valencia

| UDC. Universidade de A Coruña

| USC. Universidade de Santiago de 
Compostela

| UNED. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia

| UEMC. Universidad Europea Miguel de 
Cervantes

Convenios de colaboración con 
ENTIDADES PÚBLICAS

| Federación Autismo Galicia

| Fundación INGADA, Instituto Galego do 
TDAH e Trastornos Asociados

| ANHIDA. Asociación de nenos con déficit de 
atención con/sin hiperactividade

| Alquimia Inline

| Xpresa S8 - taller cinematográfico inclusivo

| Sidecu Gestión S.A.

| Club de Oza “O Puntal” 

| Sociedade Filatélica de A Coruña

| Candamín

| Equinosens

| Nortempo

| Crecer. Centro de Desenvolvemento Infantil

| Emalcsa

Convenios de colaboración con 
ENTIDADES PRIVADAS  
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Axuda del IGAPE, pertencente á XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE 
ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, dentro das axudas a proxectos 
de dixitalización para facer fronte á situación polo COVID-19. 
Axuda susceptible de cofinanciamento polo FONDO EUROPEO DE 
DESENVOLVEMENTO REXIONAL no marco do programa operativo 
Feder Galicia 2014-2002; destinado ao proxecto USAWEB

Axuda do  CONCELLO DA CORUÑA. CONCELLERÍA DE  IGUALDADE,  
BENESTAR SOCIAL E PARTICIPACIÓN  CIDADÁ, dentro das 
subvencións a entidades sociais sen ánimo de lucro, destinadas a 
actividades ou proxectos de interese social; destinado ao programa 
de orientación e asesoramento na primeira consulta

Convenio de colaboración asinado co  CONCELLO DA CORUÑA. 
CONCELLERÍA DE  IGUALDADE,  BENESTAR SOCIAL E PARTICIPACIÓN  
CIDADÁ; axuda destinada a cubrir parte dos gastos de mantemento 
da asociación

Axuda da XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE  EMPREGO E  
IGUALDADE, para contratación de persoal técnico para a realización 
de actividades de orientación laboral

Axuda da XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, a 
través do seu convenio coa Federación Autismo Galicia, destinada 
aos custos de persoal do Programa de Prevención de Deterioración 
Cognitiva das persoas con  TEA

Renovación do convenio nominativo de colaboración con CONCELLO 
DE NARÓN. SERVIZOS  SOCIAIS, en materia de acción social

Axuda da DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA.  SERVIZO DE 
ACCIÓN SOCIAL, CULTURA E DEPORTES. SECCIÓN DE  SERVIZOS  
SOCIAIS, destinados ao programa de asesoramento a persoas con 
síndrome de Asperger e Autismo e ás súas familias, dentro das 
subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento 
de programas sociosanitarios

  4  FINANCIAMENTO EXTERNO
 03 

   



47 memoria 2021

www.asperga.org

Axuda da XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, 
para programas de interese social, con cargo á asignación tributaria 
do 0,7% do IRPF; destinada a programas da Liña III: Actuacións 
de promoción da autonomía persoal e apoio a persoas maiores 
ou con discapacidade e da Liña IV: Investimento e adecuación de 
centros e unidades de atención destinadas a persoas maiores ou con 
discapacidade

Axuda de FUNDACIÓ ORDESA, dentro da XIX Convocatoria de Axudas 
Económicas Ordesa, na súa categoría de axudas para a infancia 
en risco de exclusión social; destinada ao equipamento da sala de 
atención temperá no centro de Santiago de Compostela

Premio de MAREA ATLÁNTICA, dentro da súa Segunda Edición de  
Xanela de Proxectos

Axuda de AUTISMO ESPAÑA e FUNDACIÓN ORANGE, dentro da 
súa contribución ao desenvolvemento de proxectos tecnolóxicos 
innovadores, de entidades sociais pertencentes a Autismo España; 
destinada ao proxecto esTICmula, para o fomento de apps adaptadas 
a persoas con autismo e a implementación dun programa de  
neurorrehabilitación 

Axuda da XUNTA DE GALICIA, para o fomento do emprego a través 
dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas 
entidades sen ánimo de lucro; destinada á contratación dunha 
psicóloga, unha  logopeda, unha instrutora de actividades deportivas 
e un auxiliar administrativo

Axuda da  FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA, subvencionada por 
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, a través das 
subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral 
para fins de carácter social con cargo á o a asignación tributaria do 
0,7% do imposto da renda das persoas físicas; destinada ao programa 
MÓVETE, taller de actividades socio-deportivas
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  4  COLABORACIÓNS
 04 
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  4  COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN
 05 

   

| Día Internacinal da Síndrome de Asperger

| Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo

| Isto é TEA (Federación Autismo Galicia)

| Coidamos TEA (Federación Autismo Galicia)

| X Solidaria

| Baixo o mesmo paraugas

| Carrera ENKI - Fundación Abrente

| Banco de alimentos Rías Altas

 ASPERGA está inscrita na Federación Autismo Galicia (formamos parte da  HUB 
de comunicación) e a Confederación Autismo España, por iso colaboramos nas 
campañas de  visilización sobre o autismo. Tamén participamos en campañas de 
entidades afíns á nosa; coa nosa presenza en cada unha das campañas, na nosa 
web, nas nosas redes sociais, ...
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10692 
seguidores en 
decembro 2021

1079 
seguidores en 
decembro 2021

1992 
seguidores en 
decembro 2021

1089 
seguidores en 
decembro 2021



52 memoria 2021



53 memoria 2021

www.asperga.org



54 memoria 2021



55 memoria 2021

www.asperga.org



56 memoria 2021



57 memoria 2021

www.asperga.org

A CORUÑA 
DE TOD@S

C O N C U R S O  D E  F O T O G R A F Í A  E  A R T E S  P L Á S T I C A S

PARA USUARI@S DE ASPERGA

C O N  C U L T U R A  A C C E S I B L E  E  I N C L U S I V A

D A T A  L Í M I T E  D E  E N T R E G A
X O V E S  2 3  D E  D E C E M B R O  D E  2 0 2 1  -

1 4 : 0 0  H O R A S

SOLICITA AS BASES
EN ASPERGA
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Durante o 2021, tanto o equipo de profesionais de  ASPERGA como as persoas usuarias, tivemos 

que adaptarnos a unha nova normalidade; e a pesar das restricións (mobilidade, distancia de 

seguridade e máscara, entre outras) conseguimos crear un ambiente seguro á vez que próximo.  

Logramos manter todos os nosos servizos e actividades ao nivel do ano 2020, á vez que 

creabamos novos programas enfocados a potenciar a autonomía na vida adulta, a atención 

temperá e a vivencia do lecer e tempo libre dunha forma integral, inclusiva e adaptada. 

Temos que destacar que, ante o incremento da demanda de valoracións específicas de  TEA, 

aumentamos a contratación de profesionais especialistas (psicoloxía, logopedia, terapia 

ocupacional, lecer e tempo libre); tanto para atender debidamente esta demanda, como para 

ofrecer os servizos necesarios ás novas persoas usuarias que a posteriori se incorporaron aos 

nosos centros. 

Un ano máis, desde  ASPERGA, facemos un balance positivo do traballo realizado, así como dos 

obxectivos conseguidos, preparados xa para encarar os novos retos que nos marcamos para 

continuar traballando por e para a mellora da calidade de vida das persoas con  TEA. Son elas as 

que nos empuxan cada día para esforzarnos e a dar o mellor de nós mesmos.  

ASPERGA conformámolo un gran equipo de profesionais, os socios e as socias e as persoas 

voluntarias, que comparten o seu tempo e os seus coñecementos.

A todo este gran equipo, moitas grazas polo apoio e a confianza, coa que conseguiremos lograr, 

un ano máis, os nosos retos.

  5  CONCLUSIÓNS
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