
Programa para a Recuperación do 
itinerario educativo e laboral nos 
primeiros episodios psicóticos

Entidade executante
                Asociación ALUME SAÚDE MENTAL (https://alume.org/)

Ámbito territorial 
O programa desenvólvese no concello de Lugo.

Persoas destinatarias
Mozos/as con idades comprendidas entre os 16 e 25 años que teñan sufrido un 
primeiro episodio psicótico, así como as súas familias i/ou coidadores, 

 
Serán beneficiarias 5 persoas

Obxectivos

Obxectivo xeral: desenvolver competencias educativas e laborais, así como 
tamén, dotar das capacidades necesarias que prepararen aos mozos/as
a dar unha resposta efectiva tendo en conta a súa saúde mental. 

 
Obxectivos específicos:
Favorecer e potenciar a adquisición de hábitos e rutinas diarias significativas 
coa involucramento das súas redes de apoio. 

Favorecer o desenvolvemento de roles significativos na comunidade.  
Incrementar a participación social das persoas na comunidade en base a 
ocupacións significativas. 



 

Metodoloxía

O desenvolvemento de de itinerarios acompañados, demostrou ser unha 
ferramenta moi potente para mellorar a formación e aumentar as opcións 
de inserción sociolaboral naqueles mozos/as que, por distintas causas, 
racharon prematuramente co sistema educativo e atópanse nalgunha 
situación de vulnerabilidade (Climent-Rodríguez y Navarro-Abal, 2016).

A través deste programa, ALUME busca desenvolver unha metodoloxía 
precisa, adaptada ás necesidades e ao estado psicopatolóxico da persoa, que 
permita cultivar  experiencias de éxito que axuden, entre outras cousas, a 
mellorar o grado de autonomía, autoestima e autoconcepto, variables de 
personalidade claves no proceso vocacional, polo cal, o acompañamento 
continuo será o medio polo que estes mozos/as cas intenten lograr os seus 

A consecución dos obxectivos propostos, implica necesariamente incidir en 
catro aspectos:
1) a psicoeducación individual e grupal, para usuarios e familias,
2) a atención domiciliaria en función da gravidade sintomática e psicosocial,
3) a orientación a recursos comunitarios, fomentando a motivación formativa
e   laboral e
4) a transmisión de coñecemento, compartíndoo e  distribuíndoo mediante
reunións do equipo multidisciplinar e con outros recursos sociosanitarios, 
redes de colaboración, xornadas de formación interna i/ou publicación da

 newsletter. 

Inmediatamente despois da derivación do paciente a ALUME, realizarase unha
avaliación funcional para identificar as posibles áreas afectadas ou 
susceptibles de mellorar, mediante os seguintes instrumentos: 
Cuestionario de Pródromos de Psicosis-Breve (Prodromal Questionnaire-Brief; 
PQ-B) de Loewy et. al., (2011) e adaptado ao español por Fonseca‐Pedrero 
et. al., (2018).
Escala de Evaluación del Insight (SUMD) de Amador et. al., 1993 e adaptado 
ao español por Ruiz et. al., (2008).
Test breve para a avaliación do estado cognitivo (BCSE) de Wechsler (2013).
Caderno de recollida de información clínica e social (adhoc).

 Tras a avaliación das circunstancias psicosociales, elabórase e  aplica un 
plan de inserción personalizado (PIP).


