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1. HISTORIAL DA ENTIDADE. 
 

1.1. IDENTIFICACIÓN DA ENTIDADE  
 Denominación: Asociación ARELA 

 Domicilio social: Ernesto Lecuona, 11 Baixo  

 Municipio: Vigo.  

 Provincia: Pontevedra 

 C. Postal: 36.205 

 País: España 

 Fax: 986.212.537 

 Teléfono: 986.212.537 

 Correo electrónico: arela@arela.org  

 Rexistro de Asociacións no que está inscrita: Registro General de 

Asociaciones de la Comunidad Autónoma Gallega. 

 Número e data de inscrición no Rexistro: 1998/000127-1 27 de octubre de 

1998 

 Identificación fiscal: G-36846152 

 

 

1.2. ACTIVIDADES E SERVIZOS PRESTADOS POLA 

ASOCIACIÓN, CARACTERÍSTICAS  E DESCRICIÓN. 
 
1.2.1.  Servizo de Casas de Familia: 
 
Son centros nos que conviven, en atención residencial, oito nenos, nenas e/ou 

adolescentes cun Equipo Educativo formado polo menos por catro educadoras e 

educadores e unha persoa de servizos.  

 

Trátase dun recurso de carácter temporal para os os seus usuarios e usuarias, que 

residen aquí mentres se traballa coas súas familias para superar as situacións que 

provocaron o ingreso na Casa de Familia do neno, nena e/ou adolescente; se esta 

vía non fose posible, traballaríase para a consecución dun recurso familiar 

alternativo (acollemento ou adopción).  

 

Na actualidade a asociación conta con seis casas de familia nas 4 provincias galegas 

con capacidade para 50 nenos, nenas e adolescentes. 

 
 

1.2.2.  Servizo de centros de atención de día integral:  
 

Son centros nos que se traballa en atención diúrna con nenos, nenas e 

adolescentes en situación de risco social co fin de modificar aquelas circunstancias 

familiares que xeran a situación de risco co fin de evitar o internamento residencial. 

 

Cada centro conta con dez prazas de atención de día integral para nenos, nenas e 

adolescentes de entre 0 e 18 anos, atendidos por un equipo educativo formado por 

mailto:arela@arela.org
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catro acodes. Na actualidade ARELA conta con dous centros destas características: 

un en Santiago de Compostela e outro no Barco de Valdeorras. 

 
 

1.2.3.  Servizo de centros de día para adolescentes e mocidade en   
conflito social:  

 
Son centros aos que acoden adolescentes e mozos maiores de 14 anos para levar a 

cabo o cumprimento de medidas xudiciais no medio aberto desde unha perspectiva 

educativa. Fundaméntase na Lei 5/2000 de responsabilidade penal dos menores e 

na súa posterior modificación na lei 8/2006. 

 

Na actualidade ARELA conta con dous centros de Día para adolescentes e Mozos en 

Conflito Social, un en Vigo e outro en Pontevedra. 

 
 

1.2.4.  Programa de prevención de condutas infractoras:  
 

Programa que pretende achegar a Lei 5/2000, reguladora da responsabilidade penal 

dos menores, aos seus protagonistas (estudantes de ESO), tratando de facelos 

conscientes, mediante pequenas charlas ofertadas en todos os institutos da 

provincia de Pontevedra, das consecuencias dos seus actos. 

 
 

1.2.5.  Xestión de calidade:  

 
Mediante este programa, deséñanse os sistemas de xestión de calidade que 

permiten o desenvolvemento dos diferentes servizos e programas da entidade.  

 

A implantación dun Sistema de Xestión de Calidade permite que a programación e 

avaliación de cada programa ou servizo poida realizarse tendo en conta os 

indicadores de resultados da execución dos procesos da entidade, a opinión dos 

diferentes grupos de interese que participan nos mesmos, as súas necesidades e 

expectativas... 
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2. OBXECTIVOS DA ACTIVIDADE  
 

2.1. MISIÓN 
 
A asociación ARELA ten como Misión o desenvolvemento integral da infancia e da 

mocidade de Galicia en situación de desprotección e/ou conflito social, fomentando 

iniciativas de calidade normalizadotas, cun compromiso continuo pola xustiza social 

a través da implicación das persoas que a constitúen. 

 
 

2.2. VALORES 
 
ARELA asume o COMPROMISO coa infancia e a mocidade desprotexidas e/ou en 

conflito social a través dos seguintes valores: 

 

- fomento de INICIATIVAS que se adapten ás novas necesidades 

detectadas; 

 

- intervención INDIVIDUALIZADA baseada na FLEXIBILIDADE e na 

AUSENCIA DE PREXUÍZOS; 

 

- RESPECTO e CONFIANZA PERMANENTE nas posibilidades e 

potencialidades dos nenos e nenas, adolescentes e mozos cos que 

traballamos; 

 

- PROFESIONALIDADE cun estilo de intervención baseado no TRABALLO 

EN EQUIPO, na COLABORACIÓN EN REDE, na FORMACIÓN CONTINUA 

e na EFICIENCIA; 

 

- CALIDADE, TRANSPARENCIA e MELLORA CONTINUA na xestión da 

entidade; 

 

- IMPLICACIÓN e PARTICIPACIÓN dos membros da entidade na toma de 

decisións; 

 

- CONCIENCIACIÓN da sociedade sobre a situación da infancia e a mocidade 

desprotexidas e/ou en conflito social a través da presenza e impacto social 

de ARELA. 
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2.3. POLÍTICA DE CALIDADE: 
 
A Asociación ARELA é unha asociación consciente da necesidade de mellorar o seu 

Sistema de Xestión de Calidade de maneira constante e continuada, así como de 

adaptalo ás cambiantes esixencias do sector no que se refire aos requisitos legais e 

ás necesidades dos seus usuarios e usuarias. 

 

A política de calidade de ARELA proporciona un marco de referencia para o 

desenvolvemento do Sistema de Xestión de Calidade.  

 

Consideramos fundamental a implicación da dirección e dos profesionais da 

entidade, que participan na definición e desenvolvemento do mesmo.  

 

Tanto os obxectivos como as decisións en relación co Sistema de Xestión de 

Calidade están intimamente relacionados e veñen derivados da política de calidade, 

baseada á súa vez nos seguintes compromisos: 

 

 a satisfacción dos usuarios e usuarias (nenos, nenas, adolescentes e 

mocidade), obtendo a máxima calidade en todos os servizos e programas 

ofertados; 

 

 a implicación, motivación, formación e compromiso do persoal co obxecto de 

fomentar a súa participación na xestión, desenvolvemento e aplicación do 

Sistema de Xestión de Calidade; 

 

 o estudo e o coñecemento das necesidades do sector, así como das 

necesidades dos usuarios e usuarias actuais e futuros para ofertar uns 

servizos cada vez mellores; 

 

 a consecución dunhas infraestruturas e equipamentos e un ambiente idóneo 

para o correcto funcionamento do Sistema; 

 

 a necesidade de innovar co fin de sermos pioneiros no sector; 

 

 a presentación dunha oferta cálida e diferente englobada no mundo da 

atención a infancia, adolescencia e mocidade de Galicia; 

 

 a presenza de servizos ou programas en toda a comunidade autónoma. 

 

En resumo, a calidade implica unha actitude permanente de orientación cara aos 

usuarios e usuarias dos servizos e programas de ARELA e ás súas necesidades, e 

supón un esforzo de mellora continua no que deben implicarse o conxunto de 

directivos e persoal traballador da entidade. 
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3. CURRICULO DOS RELATORES  
 

 GRG, Soluciones Informáticas, con nome comercial, dosmados, formouse en xuño 

do 2004, e mantén un equipo técnico en permanente formación e un departamento 

comercial con máis de 15 anos no sector. Dende o principio tivo vocación de 

converterse nunha forte empresa de desenvolvemento tecnolóxico,  

 

dosmasdos é unha empresa innovadora, dedicada á implementación e 

desenvolvemento de solucións tecnolóxicas no sector empresarial, cun amplo 

abanico de servizos que cobren desde telefonía IP ou seguridade, até aloxamento 

web e o desenvolvemento de aplicacións de xestión.  

 

dosmasdos ofrece aos seus clientes servizos de consultaría previos á implantación 

de solucións e un seguimento en todas as etapas da implantación.  

 

Empresas privadas, pemes, medianas e grandes empresas, de diversos sectores 

(náutico, construción, enxeñaría ou consultaría) e entidades públicas como 

universidades, cámaras de comercio e fundacións forman parte da nosa carteira de 

clientes. 

 

Na actualidade, e debido a traxectoria seguida pola empresa nos últimos anos, 

dosmasdos é unha empresa consolidada dentro do sector das TIC de Vigo e Galicia, 

formando parte de diferentes plataformas e asociacións de empresas TIC, entre as 

que destacan Eganet, o Clúster TIC e AJE.  

 

A empresa mantén, ademais, alianzas con varios socios tecnolóxicos que lle 

permiten acceder a gran parte dos entornos do sector TIC, sendo en provedora de 

múltiples solución tecnolóxicas. 

 

 A compra do actual local no 2009, cun aumento de capacidade dun 80% e 

mantendo unha plantilla estabilizada e con proxectos moi importantes para o noso 

futuro, así como o afrontamento de diversos produtos importantes para as pymes 

galegas incorporando elementos de última xeración que permite entre outras 

cousas unha maior mobilidade na consecución dos resultados son os feitos máis 

destacables da traxectoria nestes últimos anos.  

 

 Conta coa certificación de calidade ISO9001 e a certificación de medio ambiente 

14001 polos que se validan tanto o sistema de xestión de calidade como o sistema 

de xestión ambiental da organización. 
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4. DESCRICIÓN DO PROXECTO DESENVOLTO 
 

4.1. NOME DO PROXECTO:  

 
“Desenvolvemento de aplicación de xestión para centros de menores 

de protección e reforma”. 

 
 

4.2. XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO: 
 

A asociación ARELA, como xa explicamos no punto 1.2., desenvolve 

fundamentalmente tres servizos: 

- Servizo de Casas de Familia. 

- Servizo de Centros de Atención de Día Integral. 

- Servizo de Centros de Día para adolescentes e Mocidade en Conflito Social. 

 

Cada un destes servizos préstase en diferentes centros repartidos en toda a 

xeografía galega: 

- Servizo de Casas de Familia: 

- Casa de Familia ATLÁNTIDA (Vigo). 

- Casa de Familia BEMBRIVE (Vigo). 

- Casa de Familia CONXO (Santiago de Compostela). 

- Casa de Familia ALLARIZ (Allariz) 

- Casa de Familia O BARCO (O Barco de Valdeorras). 

- Casa de Familia MONFORTE (Monforte de Lemos). 

 

- Servizo de Centros de Atención de Día Integral. 

- Centro de Atención de Día Integral TEIXEIRO (Santiago de Compostela). 

- Centro de Atención de Día Integral O BARCO (O Barco de Valdeorras). 

 

- Servizo de Centros de Día para adolescentes e Mocidade en Conflito Social. 

- Centro día ARELA (Vigo) 

- Centro de Día ARELA (Pontevedra) 

 

A diversidade de servizos realizados, así como a dispersión do traballo da entidade 

puxo de manifesto a necesidade de crear unha aplicación informática on line que 

facilitara a xestión da entidade e dos profesionais que a forman. 

 

Ademais cabe sinalar que ARELA, conta cun sistema de xestión de calidade de 

acordo coa norma UNE EN ISO 9001:2008, no que están incluídos todos os seus 

servizos e programas. A xestión de calidade implica o traballo con datos, 

indicadores,… que facilitan a obtención de información sobre a marcha dos servizos  

e programas da entidade. A nova aplicación informática de ARELA facilitará aos 

profesionais da entidade a obtención destes datos de xeito regular e sistematizado. 
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4.3. OBXECTIVO: 
 

Crear un sistema online para a xestión, validación e seguimento dos expedientes de 

menores nos centros de menores dos ámbitos de protección e reforma que xestiona 

a entidade, tendo en conta a organización interna da entidade (recursos humanos) 

e a automatización de indicadores do Sistema de Xestión de Calidade co que conta 

a entidade.  

 

 
 

 

 

4.4. XESTIÓN DA APLICACIÓN:  
 

A aplicación xestionase en tres módulos principais, segundo as súas 

funcionalidades: 

 

MÓDULO 1: XESTIÓN DE EXPEDIENTES E CENTROS 

MÓDULO 2: XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

MÓDULO 3: INTEGRACIÓN DE INDICADORES PEI 
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4.4.1.  MÓDULO 1: XESTIÓN DE EXPEDIENTES E CENTROS: 
 

A través do cal xestiónanse os distintos expedientes de cada menor (alta e baixa e 

xestión documental do traballo con cada un deles). 

 

 Alta e baixa de expedientes: 
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 Xeración de informes: 

 

Para conseguir unha edición automatizada e estándar de toda a información, a 

aplicación ten que presentar unha serie de formularios que o usuario debe cubrir 

para editar a información específica (valoracións e accións de seguimento) de cada 

unha das medidas de cada menor.   

 

Esta información queda recollida nun documento PDF, que a aplicación xera 

automaticamente, para o seu posterior uso ben sexa a visualización, arquivo ou 

impresión do mesmo.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
ASOCIACIÓN ARELA. Rúa Ernesto Lecuona, 11 (Baixo). 36205 Vigo (Pontevedra) 
Teléfono e Fax: 986.212.537    Correo: arela@arela.org    Web: www.arela.org  
 

 Rexistro de seguimento:  

 

A través do cal se rexistra toda a información xerada a partires da intervención con 

cada expediente. 
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ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS:  

 
A aplicación inclúe pantallas de vistas xerais para o acceso ós distintos 

rexistros. O sistema debe ser multiusuario, e se definirán roles para o 
acceso a información e ás distintas funcionalidades. 
 

 
 
Cada tipo de usuario pode editar os seus datos. Crear módulos comúns ós 
distintos usuarios pero cada un presenta distintas opción de edición e 

validación dos documentos. 
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4.4.2.  MÓDULO 2: XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Unha segunda área de actuación recolle o rexistro e documentación de 
todos os profesionais, voluntarios e socios e socias da entidade, implicados 
nos servizos e programas da entidade. Trátase dunha área de recursos 

humanos que ten que constar para que se rexistre información sobre:  
 

- PERSOAL LABORAL 
- SOCIOS E SOCIAS 
- PERSOAS VOLUNTARIAS 
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4.4.3.  MÓDULO 3: INTEGRACIÓN DE INDICADORES PEI 
 

Integración dos indicadores do Sistema de xestión de Calidade da 
Asociación ARELA ao longo da navegación do sistema e programación de 
todos eles para que se obteñan de modo automático os datos. 
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5. DIFICULTADES ATOPADAS NO PROCESO DE 
DESEÑO DA  APLICACIÓN DE XESTIÓN. 
 

Os principais problemas detectados no proceso de deseño da Aplicación para 

centros de Menores de Protección e Reforma da Asociación ARELA foron: 

- As dificultades de trasladar o Sistema de xestión documental que ata o 

de agora utilizaba ARELA, nunha única ferramenta informática. 

- A rixidez, que para determinadas cuestiones supón unha ferramenta 

informática deste calibre. 

- A necesidade de sistematizar o cálculo de indicadores, precisando a 

definición de ítems inequívocos de cálculo. 

- A necesidade de formar a todo o persoal da entidade no uso e 

funcionalidades desta ferramenta de traballo. 

  

 


