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1. ¿QUEN SOMOS?
A Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple (ACEM) é unha entidade sen ánimo de
lucro que nace no ano 1995 co fin de contribuír a mellorar a calidade de vida das
persoas afectadas por esta doenza, así coma de familias e persoas coidadoras. No ano
2007 foi recoñecida como entidade de Utilidade Pública.

VALORES, MISIÓN E PRINCIPIOS ACEM
VALORES

MISIÓN

PRINCIPIOS

Os valores que a ACEM
propugna
son
a
consideración das persoas
con esclerose múltiple
como suxeitos titulares de
dereitos e deberes, a
calidade
e
na
súa
actuación, o traballo en
equipo, a eficacia e a
eficiencia,
a
mellora
continua, e o compromiso
co colectivo de persoas
con EM.

A misión da ACEM é a de
levar a cabo toda clase de
accións
destinadas
a
mellorar a situación das
persoas con esclerose
múltiple
e
doenzas
semellantes, así como a
das súas familias, a través
da prestación de servizos
socio-sanitarios,
da
sensibilización social e a
defensa dos dereitos do
colectivo de persoas con
EM.

ACEM ten como un dos
seus principios constituírse
nunha entidade
consolidada e amplamente
recoñecida, pola sociedade
en xeral, polos seus
valores, compromiso,
profesionalidade e
liderado nas metodoloxías
de traballo e na procura da
excelencia nas actuacións
dirixidas ó grupo social das
persoas afectadas de
esclerose múltiple e/ou as
súas familias.

Ámbito de actuación
O seu ámbito de actuación é o correspondente as provincias de A Coruña e
Pontevedra (concellos e comarcas incluídas dentro do ámbito de atención
xeográfico, clínico e administrativo do Complexo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela). A súa sede ubícase en Santiago de Compostela.
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REXISTROS
Nº inscrición RUEPSS: E-897.
Rexistro Provincial de Asociacións do Goberno Civil de A Coruña nº .3.983 da
Sección Primeira.
Ministerio de Xustiza e Interior: Rexistro Nacional de Asociacións nº 146.065.
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza: Rexistro Central
de Asociacións:
2004/007243-1.
Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Santiago nº 612.
Rexistro de Acción Voluntaria O-712.
Rexistro de Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios da Comunidade
Autónoma de
Galicia: C-15-003912.
Utilidade Pública dende o ano 2007.

ESTRUTURA E ÓRGANOS DE GOBERNO: ORGANIGRAMA DE ACEM
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COMPOSICIÓN DA XUNTA DIRECTIVA DE ACEM
PRESIDENTA: Dna. Mª Teresa González Salvadores
VICEPRESIDENTE: Dna. Naira Filgueira Dopico
SECRETARIA: Dna. María Isabel Quelle Campos
TESOUREIRO: D. Vicente Pose Souto
VOGAIS:
D. Manuel Fernández Muíño
Dna. María Concepción Margarita Sanmartín Otero
D . Julio Louro Peña

FORMAMOS PARTE DE

MANTEMOS CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON
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AS PERSOAS SOCIAS
Os servizos de ACEM están dirixidos á atención de persoas con Esclerose Múltiple (EM)
e outras enfermidades neurodexenerativas (como a Esclerose Lateral Amiotrófica,
Parkinson, etc.). O sector de poboación atendido é o de persoas con discapacidade e,
mesmo con dependencia.
A esclerose múltiple (EM) é unha enfermidade crónica do sistema nervioso central
(SNC). Galicia é a área coa prevalencia máis alta de España, rexistrando mais de 4.000
persoas diagnosticadas.
Por outra parte, a EM é a enfermidade neurolóxica non traumática que máis
discapacidade causa en adultos de entre 20 e 40 anos, en pleno desenvolvemento
persoas e laboral.
A.C.E.M rematou o ano 2019 con 251 persoas asociadas (250 persoas físicas e unha
empresa).

A EQUIPA
Os servizos que presta ACEM, foron levados a cabo polos seguintes profesionais:
 Directora do Centro - Traballadora Social: cunha xornada laboral de 27,5 horas
á semana.
 Traballadora Social: a través dos Programas de Cooperación, cunha xornada de
28,53 horas á semana.
 Fisioterapeuta: cunha xornada laboral de 30 horas á semana.
 Logopeda: persoal autónomo (horas segundo axenda).
 Auxiliar administrativa: cunha xornada laboral de 20 horas á semana.
 Psicóloga: persoal autónomo (horas segundo axenda).
 Técnico especialista en Pilates: cunha adicación de 2 horas á semana durante a
programación da actividade.
 Profesor de Pintura: 2 horas á semana (de xaneiro a xullo).
 Limpadora: cunha xornada de 4 horas á semana
 Terapeuta ocupacional: cunha xornada laboral de 8 horas á semana (contrato a
través de AEDEM-COEMFE grazas ao 0,7 % do IRPF).
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2. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL E OUTRAS
ACTIVIDADES DE ACEM
ACEM ofrece un Programa Interdisciplinar de Rehabilitación Integral, que consta
dunha serie de servizos que buscan a mellora da calidade de vida e a integración da
persoa ao medio familiar, social e ocupacional. Asemade, o programa contribúe a
aliviar a sobrecarga que habitualmente sofren as persoas coidadoras e familiares
proporcionado un tempo de respiro mentres a persoa acude ao centro os días de
terapia.

Durante o 2019 os servizos que se levaron a cabo foron:

 SERVIZO DE FISIOTERAPIA
Fai especial fincapé na prevención, prognóstico e tratamento dos déficits presentados
en cada persoa como resultado da Esclerose Múltiple. A intervención ten o obxectivo
de axudar á persoa doente a recuperar e/ou manter o máximo nivel posible de
funcionalidade e independencia e de mellorar a súa calidade de vida en xeral.

Sesión fisioterapia

Os obxectivos propostos se centraron en:
 Diminución da dor.
 Regulación do ton muscular.
 Mellora da sensibilidade.
 Mellora da mobilidade e da forza.
 Mellora do control postural.
 Mellora do equilibrio.
 Mellora da coordinación.
 Mellora da resistencia á fatiga.
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Reeducación da marcha.
Mellora da autonomía.
Mellora da motricidade fina e grosa.

O programa de intervención consistiu en:
• Técnicas manuais miofaciais.
• Estimulación sensitiva con texturas variadas, pelotas de pinchos, bolsas de xel
frío/quente, alfombrillas de pinchos, plataforma vibratoria.
• Mobilizacións pasivas.
• Exercicios asistidos, activos e activos-asistidos con axuda de pelota Bobath
entre outros.
• Recrutamento de grupos musculares con lastres e Theraband.
• Estiramentos pasivos e activos.
• Enderezamento axial e bipedestación en espalderas.
• Equilibrio sobre bases inestables (prato de Bohler, disco de Freeman, pelota
Bobath)
• Marcha en paralelas, en cinta de marcha e con axudas técnicas (bastón,
muletas, andador). Circuítos con obstáculos.
• Traballo cardiovascular en bicicleta estática e cinta rodante eléctrica.
• Práctica de transferencias, cambios posturais, vestido e desvestido, etc.
• Exercicios de motricidade fina con quebracabezas, plastilina, xogos de roscas e
parafusos, pinzas de roupa, xogos de enfiar, persoais variados con cremalleiras,
botóns, prendedores.
• Indicacións de pautas e exercicios para o domicilio, tanto para a persoa usuaria
como para os seus/súas coidadores/as e familiares.
Ao longo do ano 2019 atendéronse 56 persoas no servizo de fisioterapia: 33 asistiron a
sesións periódicas de rehabilitación, 17 a sesións puntuais , e realizáronse un total de
23 valoracións iniciais, das cales 6 non continuaron coas sesións de rehabilitación.
Unha das persoas beneficiarias acudiu con libranza vinculada á adquisición deste
servizo.

 SERVIZO DE LOGOPEDIA
A logopedia é a ciencia que avalía, diagnostica e trata os problemas da linguaxe, a voz
e a deglución. A súa finalidade é a prevención, o diagnóstico, o prognóstico, o
tratamento, estimulación e a avaliación integral dos trastornos da comunicación.
Tamén se ocupa dos problemas orofaciales, a través da terapia miofuncional, así como
do tratamento de afasia e disfaxia.
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O servizo consistiu sesións de logopedia centradas na rehabilitación e estimulación da
linguaxe, cognición e deglución, adaptadas ás necesidades individuais e específicas de
cada persoa usuaria.
Os obxectivos propostos se centraron en:
 Reducir e/ou eliminar a disfaxia.
 Optimizar as funcións executivas (atención, memoria, razoamento lóxico
abstracto, xerarquización).
 Evitar métodos vocais incorrectos.
A intervención consistiu en:
 Facilitar a adquisición de técnicas posturais xunto co ton e funcionalidade
muscular da zona oral, facial, larínxea e cervical necesarias e óptimas para unha
deglución segura e eficaz.
 Melloradas as funcións executivas superiores necesarias para as actividades da
vida diaria( AVD).
 Mellorada a calidade vocal en termos de timbre, ton, melodía e volume.
 Facilitar a adquisicón écnicas de impostación e proxección vocal e apoio
diafragmáticos.
 Adquiridas métodos correctos de hixiene vocal.

Ao longo do ano 2019 atendéronse 31 persoas no servizo de logopedia, 13 persoas
acudiron a intervención e 18 a valoración.
Unha das persoas beneficiarias acudiu con libranza vinculada á adquisición deste
servizo.

Sesión de Terapia Miofuncional
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 SESIÓNS GRUPAIS INTERDISCIPLINARES
Todos os mércores de 12.00 a 13.00. tivo lugar en ACEM un obradoiro dirixido pola
fisioterapeuta e a logopeda realizando sesións grupais de estimulación da linguaxe e
cognición, desenvolvemento da motricidade fina e grosa e crecemento persoal.
Acudiron de forma continuado ao obradoiro 5 persoas cun importante grao de
discapacidade e dependencia.

Belén realizado na sesión grupal con
motivo do nadal

 SERVIZO DE PSICOLOXÍA (terapia grupal e individual)
A intervención psicolóxica é fundamental, tanto para a persoa afectada como para a
familia e persoas coidadoras. O obxectivo é ofrecer o apoio necesario para afrontar
situacións adversas que se van creando na súa vida diaria, derivadas do diagnóstico e
avance dunha doenza con pronóstico incerto para que, desta maneira, sexan capaces
de obter os recursos cognitivos, emocionais e relacionais suficientes para buscar
alternativas aos problemas que se vaian manifestando ao longo da súa traxectoria
vital.
A intervención consistiu en:
 Dotar as persoas usuarias do servizo de habilidades e recursos para o
afrontamento dos trastornos ocasionados pola doenza.
 Detectar ideas, crenzas erróneas e disfuncionais en torno á enfermidade e as
súas implicacións, traballando con elas.
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 Traballar as estratexias de afrontamento, tanto coa persoa usuaria coma con
familiares, evitando a sobreprotección ou o hipercoidado e favorecendo a
percepción dunha rede de soporte psicoemocional adecuado.
 Mellorar o manexo dos procesos emocionais complexos derivados da doenza e
da discapacidade asociada á mesma (procesos de dó, perda de funcións,
incertidume, sentimento de culpa, elevada vitimización, …)

O número de persoas beneficiarias do servizo foi de 43.

Sesión Intervención Psicolóxica

 SERVIZO DE TRABALLO SOCIAL
O servizo de traballo social é o primeiro contacto para a persoa enferma, coidadora ou
familiar. Ofrece información de recursos sociais e sobre os distintos servizos e
actividades existentes en cada momento no centro, así coma do seu funcionamento,
atendendo aos problemas, necesidades e demandas (explícitas ou non) das persoas
usuarias. A súa actividade tamén se centra: na xestión e optimización de recursos, a
dinamización da actividade de lecer favorecendo a socialización, captación de fondos
que contribúan a garantizar a viabilidade futura dos servizos sociosanitarios
implantados na asociación e contribuir á sensibilización e visibilización en torno a EM.

A continuación se recolle un resumo co número de intervencións sociais realizadas
segundo a casuística:
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TABOA Nº 1 INTERVENCIÓNS REALIZADAS SEGUNDO CASUÍSTICA
INTERVENCIÓN REALIZADA
NÚMERO
INTERVENCIÓNS
Información sobre PNC
2
Información Dependencia
13
Información sobre recoñecemento / revisión grao 30
Discapacidade
Información e xestións sobre vacacións IMSERSO – 17
COCEMFE
Información sobre tarxeta aparcamento PMR
3
Información sobre actividades asociación e 55
adhesión á entidade
Información sobre actividades lúdicas doutras 2
entidades
Información sobre tarxeta sanitaria AA
4
Información sobre catálogo de prestacións 3
ortoprotésicas
Información sobre SGAMP (065) e tramitación
4
Información tarxeta dourada RENFE
3
Información sobre Pensión Invalidez e IT
8
Información e xestións Bono Taxi Concello 11
Santiago
Xestións e derivación CIM
2
Información
axudas
vivenda
(IGVS): 3
desafiuzamento,
eliminación
barreiras
arquitectónicas, rehabilitación
Informacións varias: axudas varias, servizo 11
neuroloxía CHUS…
Seguimentos
11
Entrevistas valoracións iniciais
9
Derivación bolsas de emprego
3

DE

Fte: Elaboración propia

Como se aprecia na anterior táboa, a información sobre a asociación e as entrevistas
de adhesión á mesma ocupan o primeiro lugar nas intervencións realizadas ao longo
do 2019, seguido de información e xestións para o recoñecemento do grao de
discapacidade. Destacar que o 68% das persoas atendidas foron mulleres.

 SERVIZO DE TERAPIA OCUPACIONAL
O 2019 foi o primeiro ano no que ACEM contou con este servizo que se encarga de
promover a scalidade de vida e benestar a través da ocupación. Ten como obxectivo
principal capacitar ás persoas a participar nas actividades do seu día a día (AVD).
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Os obxectivos e a intervención se centraron en:


Rehabilitación ou mantemento daquelas habilidades precisas para participar
nas ocupacións do día a día: estimulación cognitiva, mellora ou mantemento da
destreza manipulativa tanto global como fina, potenciación da sensibilidade,
mellora ou mantemento do rango articular, forza e coordinación en membros
superiores.
 Adestramento ou adaptación en actividades da vida diaria (actividades básicas
e instrumentais), participación social, lecer, traballo.
 Asesoramento en produtos de apoio (férulas, cadeiras de rodas, táboas de
transferencia, produtos relacionados co aseo persoal, alimentación, vestido e
desvestido, etc) ou en adaptacións da contorna.

O número de persoas beneficiarias foron 10.

 PILATES, PINTURA E GOLF ADAPTADO
PILATES ADAPTADO
Dende ACEM, somos coñecedores de que a actividade física e o exercicio xogan un
papel importante para axudar ás persoas con EM a xestionar os seus síntomas e
mellorar a súa calidade de vida. A actividade se centrou en:
- Fortalecer e tonificar os músculos
- Aumentar a flexibilidade
- Axudar ao equilibrio
- Mellorar a capacidade de movemento das persoas
- Contribuir á socialización do grupo
Tivo lugar martes e xoves de 12,30 a 13,30h, acudindo un total de 14 persoas.

Sesión de Pilates
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PINTURA
A pintura estimula a comunicación, a creatividade, a sensibilidade, aumenta a
capacidade de concentración e expresión e mellora a motricidade.
Este obradoiro ofreceu ás persoas participantes un espazo de expresión e
desenvolvemento persoal, favorecendo asemade o encontro e a participación social.
O obradoiro tivo lugar de xaneiro a xullo os mércores de 17,15 a 19,15h., sendo 12 o
número de persoas asistentes ao mesmo.

Exemplo carteis do obradoiro pintura con motivo do entroido.

GOLF ADAPTADO
Cunha periodicidade semanal dun día (mércores pola mañán), persoas afectadas de
EM acoden a realizar esta actividade adaptada para persoas con discapacidade.
Foméntase o desenvolvemento físico mediante a realización dunha actividade que
potencia a súa autonomía persoal.
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Esta actividade realizouse a través da colaboración coa Fundación La Rosaleda, a Real
Federación Española de Golf e o Real Aeroclube de Santiago, tendo lugar nas súas
instalacións. A o longo do 2019 participaron de forma continuada 11 persoas.

Golf adaptado
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OUTRAS ACTIVIDADES
-

CARREIRA SOLIDARIA POLA EM

O 9 de xuño tivo lugar na alameda Compostelá a V CARREIRA E ANDAINA SOLIDARIA
POLA ESCLEROSE MÚLTIPLE. A Finalidade do evento é dobre:
•
INFORMAR E SENSIBILIZAR Á SOCIEDADE SOBRE A ESCLEROSE MÚLTIPLE.
Enfermidade neurodexenerativa crónica, e principal causa de invalidez non traumática
entre os adultos xóvenes.
•
RECADAR FONDOS que garanticen a continuidade na prestación dos Servizos
de Rehabilitación Integral en ACEM (fisioterapia, logopedia, psicoloxía e traballo
social).
Nesta edición do 2019 o número total de persoas inscritas na V Carreira e Andaina
Solidaria pola EM foi de 936. Este evento deportivo consta de dúas modalidades:
Carreira con categorías para todas as idades:
•
Pitufos: 52 persoas inscritas
•
Escolares: 77 escolares inscritos
•
Absoluta: 257 persoas inscritas
Andaina: 436 persoas inscritas
Tamén se habilitou un DORSAL 0 que contou con 114 inscricións.
O 21 de maio tivo lugar presentación oficial do evento na sede de A.C.E.M. mediante
unha rolda de prensa que contou coa asistencia e intervención do padriño da carreira,
o intérprete, músico e compositor galego FREDI LEIS e dos seguintes representantes
políticos:
•
Don Arturo Parrado Puente. Director Xeral de Inclusión Social.
•
Dna. Eloína Núñez Masid, Xerente da Xestión Integrada do Servizo Galego de
Saúde na área de Santiago de Compostela.
•
Dna. Concepción Fernández Fernández. Concelleira de Política Social,
Diversidade, Saúde e Centros Cívicos.
Asemade, estiveron presentes membros da Xunta Directiva da A.C.E.M e integrantes
da Asociación, así como representantes dos grupos municipais:
•
Do Grupo Popular: D. Agustín Hernández
•
Do Grupo Socialista: D. Xosé Sánchez Bugallo, e D. Gonzalo Muíños.
•
Do BNG: D Lois Calvelo candidato, Dna Pilar Lueiro canditata e D. Xosé Manuel
Quintáns.
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Rolda Prensa presentación oficial carreira

Saída Categoría Absoluta
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Saída Andaina (categoría non competitiva)

-

SAN SILVESTRE ESCOLAR EN O GROVE

Realizouse un ano máis con acento solidario a favor de ACEM a carreira de San
Silvestre Escolar en O Grove (29/12/19).

-

SOCIAL WEEK

No ano 2019 celebráronse dous obradoiros coa colaboración do voluntariado de
CaixaBank:
-

O 3 de abril de 17.30 a 19.00 horas na sede de ACEM, celebrouse un Obradoiro
de Estimulación Sensorial realizado pola fisioterapeuta e a terapeuta
ocupacional coa colaboración de 4 persoas voluntarias de CaixaBank. Asistiron
8 persoas afectadas por EM.

Sesión Social Week 03/04/19
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-

O 23 de outubro tivo lugar o Obradoiro Cognitivo Sensorial na sede de ACEM
de 17.30 a 19.00 horas. Dirixido pola fisioterapeuta e a traballadora social,
levaron a cabo unha gymkana por equipos. Participaron 9 persoas afectadas
por EM e 3 persoas voluntarias de CaixaBank.

Sesión Social Week 23/10/19

-

SENSIBILIZACIÓN

O 11 de maio o OBRADOIRO CAB cedeu
un espazo a ACEM no Multiusos Fontes
do Sar no partido que xogou contra o
IBEROSTAR TENERIFE, para poñer unha
mesa informativa co fin de dar a
coñecer a ACEM, a EM e a Carreira
Solidaria pola EM.

O
30 de maio día Mundial da
Esclerose Múltiple, ACEM, instalou na
Compostelá Praza do Toural unha mesa
informativa e de captación de fondos,
na que participaron diferentes persoas
afectadas por EM, co fin de dar
visibilidade a doenza e difundir a labor
da Asociación.
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O 3 de decembro ACEM celebrou na
praza do obradoiro, xunto con máis de
80 entidades, o Día Internacional das
Persoas con Discapacidade
coa
iniciativa "Baixo o mesmo paraugas".
Diante do Pazo de Raxoi as persoas
representantes das distintas entidades
procederon á lectura dun manifesto e
dos seus lemas. Maribel Quelle,
secretaria de ACEM foi a encargada de
poñer voz a Asociación de Esclerose
Múltiple.

ACEM conmemorou como cada 18 de decembro a través de distintas actuacións o Día
Nacional da EM, deste xeito:

-

Participou no concurso de relatos curtos que organizou o Colexio Profesional de
Logopedas de Galicia (CPLGA) en colaboración coa Federación Galega de Esclerose
Múltiple (FEGADEM). Os relatos versaron sobre a logopedia e a EM.

-

Instalou mesas informativas de captación de fondos no Hospital Clínico
Universitario, ademais de dar información sobre a asociación e EM.
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-

Celebrou xunto con FEGADEM o 18 de decembro iluminando o Pazo de Raxoi en
cor vermello para visibilizar e recordar á sociedade a existencia desta doenza.

-

Presentación do Proceso Asistencial Integrado para a abordaxe da EM en Galicia,
plan pioneiro en toda España. Asistiu ao acto como representante dos doentes,
Teresa González, presidenta de ACEM e vicepresidenta da Federación Galega de
EM (FEGADEM).
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-

ESPAZO DE USO ASOCIATIVO

O Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) conta cun espazo de uso asociativo
para pacientes da área sanitaria de Santiago (na que se integra a comarca do
Barbanza), ampliándose este servizo o 1 de agosto de 2019, ao ter lugar o acto oficial
de inauguración do novo ESPAZO DE USO ASOCIATIVO do CHUS. Trátase dun lugar
orientado a promover a comunicación directa entre pacientes e asociacións de
pacientes. Asemade, pretende facilitar a labor das asociacións de pacientes en canto a
prestar información, asesoramento, orientación e captación de persoas interesadas en
asociarse nas distintas entidades, así como promover a interacción da asociación coa
actividade diaria do Hospital.
Neste senso ACEM acudiu a este ampliado e renovado espazo asociativo os dous
primeiros luns de cada mes, a partir do mes de outubro. O horario de atención foi de
12.00 a 14.00 horas, e tivo como finalidade facilitar información sobre ACEM e os seus
servizos e actividades as persoas interesadas.

-

LECER E TEMPO LIBRE ACCESIBLE

CINEFORUM.
Os últimos venres de cada mes realizase na sede de ACEM a proxección de
películas. É un momento de encontro e socialización para todas a persoas sociais.

FESTA DO ENTROIDO. O 5 de
marzo, ACEM celebrou o entroido
cunha FESTA de DISFRACES.

PARTIDO OBRADOIRO.
O sábado 11 de maio, o Obradoiro CAB SAD en colaboración coa Obra Social La
Caixa, convidounos a asistir ao partido do Monbus Obradoiro no Multiusos Fontes
do Sar na súa Grada Social: 10 persoas acudiron á 32ª xornada no que o Obradoiro
xogou contra o Iberostar Tenerife.
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CONFERENCIAS
o O luns 23 de Setembro ás 18.00 horas na sede da asociación, tivo lugar a
CONFERENCIA "Actualización diagnóstica e terapéutica dos síntomas urolóxicos
en Esclerose Múltiple", a cargo de:
- Dr. J.Mª Prieto. Director do CSUR de EM e Xefe do Servizo de Neuroloxía do
CHUS, así como Presidente da Sociedade Galega de Neuroloxía
- Dr. Valentín Toucedo. Urólogo.

o O mércores 3 de decembro ás 17.00 na sede da asociación, tivo lugar a “Xornada
Vivir con Esclerose Múltiple”, realizada grazas a colaboración de MERCK. Os
relatores da mesma, foron:
- Dr. J.Mª Prieto. Director do CSUR de EM e Xefe do Servizo de Neuroloxía do
CHUS, así como Presidente da Sociedade Galega de Neuroloxía.
- Dr. Javier Naveiro Soneira, Neurólogo do Chus,
- Tomás Díaz Álvarez, socio ACEM,
- Lucía Vega Arias, representante MERCK.
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OBRADOIRO DE MOVEMENTO E RELAXACIÓN
O 2 de outubro, tivo lugar na sede de ACEM as 17:00 horas, un obradoiro de
saúde, baile e movemento. Este Obradoiro de MOVEMENTO E RELAXACIÓN
aberto a todas as persoas socias e ás súas familias, adaptouse a calquera
discapacidade. Participaron no mesmo 14 persoas.

OBRADOIRO DE RELAXACIÓN: TÉCNICA DE JACOBSON
O mércores 6 de novembro a sede de ACEM acolleu un obradoiro práctico e
interactivo de relaxación aplicando a Técnica de Jacobson.
O obradoiro constou de dúas partes:
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1. Achegamento aos conceptos PENSAR, SENTIR, ACTUAR, dun xeito lúdico e
interactivo.
2. Realización guiada da Técnica de RELAXACIÓN DE JACOBSON.

-

FORMACIÓN EQUIPO

ACEM participou no Plan de Formación de AEDEM-COCEMFE 2019 nas seguintes
actividades formativas:
Curso “Neuroanatomía descritiva do encéfalo e a súa implicación clínica”,
impartido en Madrid os día 25 e 26 de maio. Acudiron ao mesmo a Psicóloga e a
Logopeda do centro.
Curso en liña “Planificación y Elaboración de Proyectos”. Participou no mesmo a
Directora do centro.
Curso “Coidadores Atentos: Mindfulness para o crecemento persoal do coidador
familiar, baseado na redución do estrés laboral, impartido en Madrid os día 14 e
15 de decembro. Acode ao mesmo a Psicóloga do centro.
Asemade tamén asistiu ás Xornadas Formativas organizadas por COGAMI:
Xornada movemento asociativo: como difundir a nosa entidade, celebrada en
COGAMI Santiago, o 30 de maio. Contou coa asistencia da Presidenta e da
Directora de ACEM.
Xornada informativa sobre protección de datos, celebrada o 19 de xuño no CABES
(Casa das asociacións de Santiago de Compostela). Participou a Directora de
ACEM.
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