Santiago
Rúa Modesto Brocos 7, bloque 3 baixos
15704 Santiago de Compostela. A Coruña
T 981 574 698
correo@cogami.gal
www.cogami.gal
Medelo
Manduas-Lugar de Medelo, s/n
36570 Bandera-Silleda. Pontevedra
T 986 581 387
crd.seda@cogami.gal
Fingoi
R/úa da Luz 4, poígono de Fingoi
27002 Lugo
T 982 253 332
crd.fingoi@cogami.gal

Monteporreiro
Rúa Alemaña nº 23, baixo
36162 Pontevedra
T 986 845 250
crd.monteporreiro@cogam.gal
Mos
Avda. do Rebullón s/n Puxeiros
36416 Mos
T 986 487 925
crd.mos@cogami.gal

CENTROS DE RECURSOS

QUE OFRECEN OS CENTROS
DE RECURSOS?

Son instalacións onde se presta apoio ás
necesidades das persoas con discapacidade e
familias.

Atención persoalizada e familiar
Información e asesoramento
Escola de nais e pais
Programas de rehabilitación
Fisioterapia
Ximnasia preventiva e rehabilitadora
Logopedia
Terapia ocupacional
Intervención social
Apoio psicolóxico e psicopedagóxico

Un equipo de profesionais encárgase de valorar as
necesidades de cada unha das persoas de maneira
individual e, xunto coa persoa e familia, deseñan un
plan de atención axustados ás súas capacidades
segundo os servizos e programas que se
desenvolven no centro.
Os centros de recursos ofrecen concertos de
prazas de centro de día e centro ocupacional.

A Confederación Galega de
Persoas con Discapacidade é
unha entidade sen ánimo de
lucro, declarada de utilidade
pública que nace en 1990.
Está constituida por máis de 50
entidades e xestiona
directamente iniciativas de
economía social que empregan
a máis de 800 persoas con
discapacidade,

Educación básica
Actividades de lectura e escritura
Cálculo
Habilidades sociais e comunicativas
Hábitos de hixiene
Obradoiros artesanais de emprego
Cestería
Encadernación
Xardinería
Coiro
Cerámica
Formación
Cursos orientados para a inserción laboral
Intermediación laboral
Orientación na busca activa de emprego
Actividades deportivas e de lecer
Excursións, visitas a exposicións, cursos de navegaciíon
a vela, deportes adaptados, xornadas convivencia con
outros centros, celebración festivais, teatro, baile,...
Transporte adaptado

Un centro de recursos ofrece servizos
de centro de día, de centro
ocupacional, cursos de formación e
orientación de cara á inserción laboral

Contamos con 4 centros de recursos
localizados en Medelo, no concello de Silleda;
en Mos; en Fingoi, na cidade de Lugo, e en
Monteporreiro, en Pontevedra.
Estes centros ofrecen 191 prazas:
144 de centro de día, 42 de centro ocupacional
e 5 de vivenda tutelada.

