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Avda. de Oza, 240 - 1A, 1B
15006 A Coruña
teléfono: 881 917 318

Avda. de Castelao, 48 - bajo
15705 Santiago de Compostela
teléfono: 881 165 157

asperga@asperga.org
www.asperga.org



FICHA  TÉCNICA

ASPERGA URBANcamptítulo

Profesionais de psicoloxía, pedagoxía,
animación deportiva, voluntariado

equipo técnico

Nenos/as de 6 a 13 anosdestinatarios

Asociación Galega de Asperger (centro de A
Coruña e centro de Santiago de Compostela)

localización

Mes de xullo (catro semanas), de luns a venres,
de 10:00 a 14:00 horas

duración

Mellorar a calidade de vida das persoas con
TEA participantes; complementando así a
intervención terapéutica ofrecendo un
programa holístico e  integral

objetivo general

Intervención holística e integral centrada nas
persoas e as súas necesidades, cun enfoque
activo, participativo, dinámico, integrador,
flexible, lúdico e tolerante

metodología

Humanos (profesionais de ASPERGA e
voluntarios/as). Materiais (xogos, material
funxible e deportivo). Gastos de manutención
e gastos de desprazamento

recursos

Avaliación do proceso e resultadosevaluación
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A metodoloxía deste campamento será activa ao poñer os/as participantes

como protagonistas do programa, onde terán responsabilidades, en canto ao

desenvolvemento das actividades e á toma de iniciativa. Fomentarase o

espírito de participación e o traballo en equipo, adaptándose ás necesidades

do grupo e a consecución de obxectivos, a tolerancia e o respecto ante as

decisións tomadas mediante consenso. 

En base á metodoloxía comentada previamente, traballarase cun só grupo, en

cada un dos centros da asociación. Cada participante poderá acudir ao número

de semanas que se adapte mellor ás súas necesidades. 

Cada grupo semanal contará con dous profesionais de ASPERGA, tanto en

Coruña como en Santiago de Compostela, encargados de avaliar o

desenvolvemento das actividades realizadas; e dunha persoa voluntaria. Todas

as actividades planeadas están sempre adaptadas ás características e

capacidades dos participantes do grupo. 

DESCRICIÓN E DESENVOLVEMENTO DO
PROXECTO
Programa terapéutico dirixido a persoas con TEA (con prioridade para usuarios/as de
ASPERGA) a desenvolver nunha contorna lúdica, natural e segura; cuxo obxectivo
principal é fomentar a potencialidade dos seus participantes con actividades que
implican obstáculos reais, facilitándolles as ferramentas e pautas necesarias para
superalos de maneira autónoma e independente. Estas actividades están pensadas
para proporcionar experiencias de éxito que melloren o seu autoconcepto, autoestima
e sentido de autoeficacia. 
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ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS

Xogos de presentación,
coñecemento e cohesión grupal,
xogos de pistas, teatro, cinema e
música, actividades de
coñecemento da nosa cultura e
contorna, entre outros

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Deportes e olimpíadas con
deportes clásicos e outros
alternativos ( indiaca, freesby, etc.),
xogos curtos como o rescate, balón
prisioneiro, pano, etc.

ACTIVIDADES AO AIRE LIBRE

Xornadas na praia, excursións,
actividades de aprendizaxe sobre o
medioambiente e o seu coidado; 
 contacto coa contorna e iniciando
o seu coñecemento nas técnicas
de orientación con instrumentos
como o compás, o mapa ou o GPS.

ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS

Talleres de comunicación, de
xestión emocional e da frustración,
de función executiva a través de
xogos e dinámicas (mellorando as
habilidades como a inhibición, a
planificación ou a flexibilidade
cognitiva), de cociña (selección de
alimentos sans, compra e
elaboración de menú), de
prevención de riscos (bullying e
acoso, comunicación e manexo
das redes sociais...), estimulación
sensorial.



ASPERGA - URBANCAMP - 07/2022



Potenciar as capacidades persoais de cada participante.

Favorecer as relacións interpersoais e aumentar as habilidades

sociais. 

Proporcionar estratexias e ferramentas para mellorar a calidade

de vida dos e as participantes. 

Mellorar a interacción e a confianza, respectando sempre a

individualidade e necesidades de cada participante.
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OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS

 Aumentar a seguridade en cada participante a través da

realización de actividades de forma autónoma e do feedback por

parte dos e das profesionais e compañeiros/as. 

Fomentar a empatía e través de diferentes xogos. 

Adquirir novas habilidades na resolución de conflitos que

poderán aplicar no seu día a día. 

Establecer un autoconcepto e autoimaxe sans. 

Proporcionar aos e as participantes un espazo cómodo e seguro

para a súa interacción con iguais e coa contorna. 

Fomentar un estilo de vida saudable e unha relación adeucada

co medioambiente baseada no seu respecto e coidado.

Promover a visión de ASPERGA como un espazo propio e

positivo para os usuarios e as usuarias.
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CUSTOS

CUSTO SEMANAL 80,00 €

PAGO ÚNICO (antes do 20 de xuño)

As persoas que se inscriban en máis dunha semana,
deberán facer o pago de todas as semanas.

FORMA DE PAGO

TARXETA BANCARIA (no centro de A Coruña)

TRANSFERENCIA BANCARIA ES79 2100 1786 9102 0011 8537
          (concepto URBANCAMP NomeApelidos do participante)


