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1. Información da entidade/persoa que presenta a proposta

Saúde Mental  Ferrol,  Eume e  Ortegal  é  unha asociación integrada por persoas  con enfermidade
mental, os seus familiares e profesionais de distintos campos relacionados coa saúde mental.
 
Legalmente  constituíuse  no  ano 1995,  como asociación  sen  ánimo de  lucro  e  dende  entón  ven
desenrolando a súa labor na Área Sanitaria de Ferrol.

 Inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións da Coruña co  número 4003/1ª en data 17 de
xullo de 1995 

 Declarada de Utilidade Pública (OM Orden INT/985/2005, de 7 de abril) Madrid 27 de xaneiro
de 2007.

 Inscrita no Rexistro de Entidade de Servicios Sociais da Comunidade Autónoma Galega con
número S-859, 26 de outubro de 1995

A nosa entidade forma parte do movemento asociativo a favor das persoas con enfermidade mental
crónica severa a nivel autonómico Saúde Mental FEAFES Galicia,  así como a Confederación Salud
Mental España a nivel estatal.

A súa misión é a atención das necesidades de rehabilitación psicosocial e laboral das persoas con
enfermidade mental e as súas  familias mediante unha atención integral personalizada e facilitando
un entorno social normalizado, para lograr a súa autonomía e integración na  Area Sanitaria de Ferrol.

A experiencia da entidade Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal na xestión de proxectos sociais e moi
ampla  e  extensa.  Neste  senso  cabe  dicir  que  cada  ano  presentamos  proxectos  as  distintas
convocatorias públicas e privadas de ámbito provincial, autonómico e nacional e en base a calidade
dos mesmos a maior parte poñémonos en funcionamento. Os nosos beneficiarios son as persoas
usuarias da entidade e os seus familiares, pero tamén as persoas en risco de exclusión social e con
diversidade funcional.

2. Datos do proxecto

Título

“Fiando  vivenzas”:  preparación  e  fiado  da  la  como  actividade  artesanal.  Traballo  integral  da  la:  lavado,
escarpeado, cardado, fiado (con fuso ou torno de fiar), torcido e incluso tinxido da la de ovella.

Descrición breve/Fundamentación

Este proxecto  “Fiando vivenzas” consiste en ofrecer a entidades ou persoas que o solicitan a oportunidade de
aprender a sacar o máximo partido a unha fibra natural  que hoxe en día está sendo desperdiciada.

Este proxecto ten como parte principal implícita a terapia para os nosos usuarios, que son os que realmente van
ensinar o proceso, previa preparación no centro. 

Todas as actividades que implican o proxecto axudarán a que as persoas con problemas de saúde mental que
participen no mesmo vexan mellorada a súa autoestima e integración social, xa que durante todo o desempeño
das mesmas eles serán os protagonistas.

O proceso de fiado da lá é moi coñecido e practicado entre a nosa xeración máis vella sobre todo do xénero
feminino, a obtención de fío de la  coa necesidade de moi poucas ferramentas para logo chegar a fabricar
calquera tipo de prenda de vestir, desde uns calcetíns, medias, ata unha faldra, un xersei, unha chaqueta ou
incluso roupa de cama.
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Este traballo artesanal tan arraigado na nosa cultura non é recoñecido a nivel institucional. A nosa sociedade
debe apreciar a cultura, “o modo de facer as cousas”, e non so conservala pasivamente nun Museo Etnográfico.

A la de ovella foi un produto moi utilizado ao longo da nosa historia, foi usada como vestimenta humana desde
o  Neolítico,  cando  empezaron  a  facerse  os  primeiros  tecidos  en  teares  moi  sinxelos  (tecedura),
transformándose ao longo da historia en practicamente todo tipo de prendas.

A la das ovellas é un recurso fabuloso que, na actualidade, a miúdo non é aproveitado. Aínda que laborioso, o
procesado da la é unha actividade moi creativa e agradecida, que nos dá grandes satisfaccións, ao permitirnos
elaborar toda clase de tecidos. Fiada ou feltrada, tinguida de cores ou natural, será unha materia prima natural
e agarimosa para multitude de prendas e tecidos. Dende mantas ata bolsos, prendas de vestir, accesorios …
existen infinitas posibilidades de uso da la.

Contidos
• Fiado de la de ovella con fuso e con roda de fiar
• Partiremos de la de ovella natural e aprenderemos a facer fío listo para tecer
• Tamén veremos o lavado e cardado da la
• Obradoiro de iniciación ao feltrado: neste caso, a partires da la faremos un pano de feltro, utilizando as

técnicas de mollado e con agulla, e elaboraremos unha pequena peza.

Localización xeográfica/contextualización

Este proxecto poñerase en marcha no Centro Ocupacional Porta Nova, en Narón, dispositivo que xestiona a
entidade  Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal en forma de obradoiro. Impartido pola profesora do taller de
Costura, en 10 sesións de hora e media de duración cada unha nas que se tratarán os contidos que referimos no
apartado anterior.  

Un grupo de entre 7 - 10 usuarios da entidade aprenderán as técnicas do proceso artesanal de traballo coa lá.
Unha vez o grupo estea empoderado, é dicir, adquira os coñecementos, a práctica, e a capacidade de transmitir
ditos coñecementos e queira facelo, a entidade poñerá o proxecto a disposición doutras entidades sociais e
culturais que estean interesadas en participar.

A quen vai destinado/beneficiarios

Este  proxecto está  destinado a  usuarios  da entidade AFAES Porta  Nova e  outros  alumnos procedentes  de
entidades sociais da comarca de Ferrol, Eume e Ortegal.

O número máximo de persoas  por grupo é 10.

Actualmente,  na entidade contamos con sete  persoas,  3  mulleres  e  4  homes con enfermidade mental  de
distintos tipos que saben realizar os pasos de preparación para a obtención da la.

Coa  supervisión  de  distintos  profesionais  da  entidade,  as  persoas  con  enfermidade  mental  explicarían  os
distintos colectivos que o soliciten os distintos procedementos e demostrarían paso a paso como se realiza todo
o proceso de obtención da la.

Obxectivos xerais e específicos

Obxetivo xeral:

Contribuir á mellora persoal e da integración social e laboral das persoas con problemas de saúde mental a
través de actividades con persoas de distintas idades e colectivos, á vez que se revalorizan as fibras naturais e
traballo artesanal reducindo así o impacto ambiental e o consumo enerxético.

Obxetivos específicos: 
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- Recuperar un oficio que ainda que en Galicia non está recoñecido como tal sempre existiu e antaño era

ademáis de necesario moi valorado.

- Fomentar a creatividade

- Brindar coñecementos acerca da técnica de fieltrado para o seu uso en aplicacións de productos textís
artesanais a base da la.

- Desenrolar capacidades técnicas nos participantes no aprendizaxe da producción manual de panos, e
modelado de obxetos 3D en fieltro a partir de la da zoa.

- Fomentar a inclusión dos usuarios con outros colectivos.

- Difusión social da realidade da problemática da saúde mental.

Resultados: 

- Desenvoltas as capacidades técnicas dos participantes na aprendizaxe do fiado manual a producción
de panos, obxetos sinxelos ( fieltro húmedo )e modelado de obxetos 3D en fieltro con agulla.

- Fomentado o coñecemento das técnicas e materiais naturais da zona.

- Feita unha peza en conxunto xuntando o traballo de distintas persoas ou entidades.

- Organizado un acto comunitario conxunto con todas as persoas e entidades participantes ( xuntanza
de fiado tradicional ).

Actividades planificadas con indicación da temporalización, recursos e metodoloxía

Actividades planificadas

• Fiado de la de ovella con fuso e con roda de fiar

◦ Escoller a la. Lavar. Poñer a secar
◦ Gancho con dedos e distintas agullas
◦ Escarpear
◦ Cardar
◦ Fiar con fuso  e coñecemento da máquina de fiado
◦ Torcer é preparar nobelos
◦ Repasar tódolos pasos

• Obradoiro de iniciación ao feltrado con agulla

◦ Feltrado con agulla
◦ Escarpear
◦ Cardar
◦ Repasar tódolos pasos

• Obradoiro de iniciación o feltrado con auga e xabón

◦   Feltrado con auga
◦ Escarpear
◦ Cardar
◦ Repasar tódolos pasos
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Cronograma 

DÍAS HORAS  

1º 2 Aprender a lavar e separar a la axeitada a cada uso

2º 1h 30m Gancho con dedos e distintas agullas

3º 1h 30m Feltrado con auga

4º 1h 30m Feltrado con agulla

5º 1h 30m Escarpeado

6º 1h 30m Cardado

7º 1h 30m Inicio o fiado con fusos e comprobar cal é o mais axeitado a cada participante

8º 1h 30m Seguir practicando con fusos, coñecemento e iniciación na máquina de fiado

9º 1h 30m Torcer a la é preparar nobelos

10º 1h 30m Repaso e práctica en  tódolos pasos (menos o lavado e secado)

Ao rematar cada acción formativa farase unha exposición dos traballos realizados e entregaranse os certificados
de asistencia ao taller/obradoiro.

Dentro do tempo programado teremos en conta a flexibilidade cos usuarios que precisen acomodar as tarefas
ás súas capacidades para que a súa participación sexa activa.

Recursos humanos

Contaremos con 7 persoas usuarias da entidade, que serán os que expliquen o proceso de obtención e traballo
da la, e que recibirán unha compensación económica no caso de obter beneficios, resultado das actividades
realizadas neste curso, e con 3 persoas traballadoras da entidade (dous monitores/as e un/unha psicólogo/a).

Metodoloxía

Unha das prioridades será a integración no taller de tódolos/as participantes, polo tanto hai que ser moi flexible
e  adiantar  ou  saltar  a  orde  de  planificación  dependendo  da  capacidade  de  cada  persoa  (dentro  das
posibilidades). Segundo o tipo de discapacidade, se adaptarán os materiais.

Empregarase  un  enfoque  lúdico,  interdisciplinar  e  contextualizador.  O  obxectivo  é  aprender  o  proceso  de
elaboración  artesanal  da  la  ao  tempo que  se  coñece  a  cultura  tradicional  galega  relacionada  coa  la  e  se
desenvolven outras habilidades, fomentando a comunicación, a interacción e a participación social. 

 Recursos materiais

1 7 fusos galegos 175 € 8 Esponxas para feltrar 15 €
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2 5 fusos ingleses 50 € 9 Plástico de burbullas 5 €

3 3 fusos “navajos” 100 € 10 La de cores para feltrar 30 €

4 2 cardas manuais 140 € 11 Xabón de pastilla tipo lagarto 2 €

5 50 agullas de feltrar 100 € 12 Amoníaco 2 €

6 50 dedais de goma 50 € 13 Torno de fiado 400 €

7 10 alfombras de caña 20 € 14 Suavizante 2 €

Sistema de seguimento e avaliación

Avaliación inicial que consiste no estudo das necesidades e características de aprendizaxe dos destinatarios do
proxecto para avaliar  o tipo de discapacidade  e comprobar se é necesario adaptar algunha actividade do
proxecto.

Seguirase avaliando en cada parte do proxecto unha vez iniciado, mediante aplicacións de cuestionarios aos
participantes do taller e observando o que lles resulta mais difícil.

O seguimento e control do proxecto ten que ser continuo, xa que serían as persoas usuarias de AFAES que
saben realizar este proceso, as encargadas de explicar e levar a cabo os traballos necesarios para a obtención da
la. Iso pode resultar “presión” para eles/elas e teremos que avaliar o seu benestar e que se sintan apoiados
sempre que se realice unha demostración.

A avaliación realizarase de forma continua, interna (o comentado nos parágrafos anteriores e na avaliación
final) e externa por parte das distintas entidades ou persoas que solicitan e asisten as “fiadas”. Ao final de cada
cursiño  pasarase  unha  un  cuestionario  de  valoración  do  mesmo   que  medirá  o  grado  de  satisfacción  do
participante co curso cun apartado para observacións e suxestións

Respecto a avaliación final:

• Realizarase anualmente de xeito interno (ás persoas usuarias da entidade que imparten os cursiños),
para constatar os beneficios nalgúns parámetros como integración, autoestima, autonomía persoal, e
autocontrol  na  relación  con  distintos  colectivos  e  con  distintas  problemáticas,  o  que  implica
autocoñecemento  (no  senso  de  saber  cando  algo  os  supera)  e  resposta  asertiva  ou  adaptada  á
situación pero sabendo facer valerse a eles mesmos.

• Será unha avaliación participativa por parte dos usuarios da entidade no seu papel de docentes, e
tamén por parte dos profesionais, en calidade de apoio.

• Avaliarase os logros conseguidos nos coñecementos adquiridos doutros colectivos, e as sensacións e
vivencias das persoas usuarias.
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