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PRESENTACIÓN
Este documento contén información destinada a mostrar a actualidade do
Concello de Teo en canto á situación dos dereitos da infancia e da
adolescencia, achegando datos tanto de tipo cuantitativo como cualitativo
que permitan a análise desde diferentes puntos de vista.
Por unha parte, e a través de diferentes organismos públicos e privados,
recompiláronse datos descritivos do Concello de Teo: historia, xeografía,
poboación, datos económicos etc. As fontes principais de información foron
o Instituto Galego de Estatística (IGE), o Instituto Nacional de Estadística
(INE), o Concello de Teo, a Consellería de Traballo da Xunta de Galicia e os
centros de educación primaria e secundaria do concello. Por norma xeral,
procurouse que a antigüidade dos datos non excedese os 24 meses, e
sempre que non foi posible indicouse expresamente. Ademais deste criterio
temporal, e coa intención de que a riqueza da análise fose maior, tentouse
presentar os datos o máis desagregados posible.
Esta información recompilada por medio das administracións e de datos
oficiais foi completada e ampliada con outra información recollida de
primeira man en procesos de participación municipal que implicaron a
infancia e adolescencia, e desenvolvida en centros escolares cos nenos e
coas nenas (e máis concretamente coas persoas integrantes do FoPIA), con
asociacións, Anpas, técnicos municipais e coa propia corporación, a través
da Mesa de Coordinación Interna e da Mesa Comunitaria principalmente. A
partir dunha serie de reunións coa infancia e a adolescencia, e tamén con
sectores claramente implicados na garantía dos seus dereitos, extraeuse
información de utilidade que permitiu, coa axuda da técnica de análise
DAFO (Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades), detectar
necesidades e constatar os aspectos positivos que o Concello de Teo ofrece
de cara a afianzar e mellorar os espazos de participación dos nenos e das
nenas na toma de decisións que lles afectan directamente.
As conclusións extraídas de todo este proceso aparecen descritas ao final
deste documento, que pretende ser unha guía da realidade teense de cara á
elaboración do Plan de Infancia.
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A) PARTE DESCRITIVA
1. Datos xerais do territorio
1.1. Xeografía e localización.
Teo é un concello de 18.478 1 habitantes que forma parte da comarca de
Santiago. Nesta comarca intégranse outros seis municipios: Val do Dubra,
Ames, Boqueixón, Brión, Vedra e a propia capital, Santiago de Compostela.
Polo norte, Teo limita con Ames e Santiago de Compostela; polo sur, con
Padrón e A Estrada; polo leste con Vedra; e polo oeste con Brión e Rois.
O municipio abrangue un total de 80 km² e presenta suaves pendentes que
descenden progresivamente desde a zona norte e oeste. Este descenso ten
a súa orixe na Pena Agrela (410 metros de altura), no Alto de Montouto (339
m) e no monte Pulga (373 m) e remata a menos de 100 metros sobre o
nivel do mar ao chegar ao val do Ulla.
Desde o punto de vista da xeoloxía, o concello de Teo érguese, nas zonas
máis baixas, sobre estratos de materiais duros (xistos, lousas e granitos) e
rochas sedimentarias. É o caso dos vales do Ulla ou de Santa Lucía. Nas
zonas máis altas, no norte e oeste do concello, predominan superficies de
erosión herdeiras de antigos macizos erosionados e que hoxe en día forman
unha sucesión de ondulacións con resaltes graníticos nas alturas
comprendidas entre os 300 e os 400 metros.
O curso dos ríos que cruzan o concello fan que a estrutura do terreo de Teo
sexa alombada. O conxunto fluvial teense está formado polos ríos Santa
Lucía, Tella, Rego do Chao (todos eles afluentes do Ulla) e polo río Tinto
(afluente do Sar). No caso do Ulla, este río discorre polo terreo con dirección
leste-oeste e amosa un encaixamento máis marcado no linde occidental do
concello, mentres que no lugar onde recibe o Santa Lucía ábrese unha
ampla chaira aluvial colmada de sedimentos terciarios e cuaternarios.
No relativo ao clima, Teo encádrase no dominio oceánico hiper-húmido. As
temperaturas son suaves, matizadas pola presenza do val do Ulla no sur e
pola altitude das áreas setentrionais. A temperatura media anual sitúase
entre os 13 e os 14ºC, reducíndose no período do inverno a 7-9ºC. As
precipitacións son elevadas, especialmente no norte do termo municipal, xa
que se trata dunha zona exposta directamente á entrada de masas
húmidas. Ao ano prodúcense entre 1700 e 1800 mm de auga.
1

Segundo datos facilitados polo INE (actualizados en xaneiro de 2017)
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1.2. Historia do Concello de Teo.
A división territorial de Teo non sempre foi tal e como a coñecemos hoxe.
Durante o período do Antigo Réxime, as parroquias actuais do Concello
estaban integradas en tres xurisdicións:
•

Xurisdición do Xiro da Rocha: Calo, Cacheiras, Luou, Oza, Rarís,
Recesende e Reis.

•

Xurisdición de Vea: Bamonde, Lucí, Vilariño e Teo.

•

Xurisdición de Quinta: Lampai.

Estas tres xurisdicións integrábanse no Señorío do Arcebispado de Santiago
de Compostela. Coa constitución dos primeiros concellos no segundo
período liberal (1820-1823) a maior parte do territorio hoxe ocupado por
Teo coñecíase co nome de Oza, pertencente ao partido xudicial de Sar,
figurando nos repartimentos da Deputación de Galicia, por entón única.
A volta de Fernando VII ao Absolutismo en 1823 supuxo a disolución dos
concellos constitucionais e o regreso ao Antigo Réxime. Coa división
provincial en 18222 nas que hoxe coñecemos como as catro provinciais
galegas, o Concello de Oza seguiu a formar parte do partido xudicial de Sar
pero, desde ese momento, dependente en canto á imposición da
Deputación da Coruña.
Xa co nome de Concello de Teo, en 1834 o municipio integrouse no partido
xudicial de Padrón. Un ano máis tarde 3, xurdiu unha nova división municipal
da que naceu o Concello de Teo e o seu termo; e no 1836 o Concello de Teo
quedou definitivamente integrado por 13 parroquias.

1.3. Parroquias.
Na actualidade, o Concello de Teo está formado por trece parroquias:
✔ Bamonde
✔ Cacheiras
2 Decreto LIX das Cortes do 27 de Xaneiro de 1822 que establece na provincia única de
Galicia catro novas provincias: A Coruña, Lugo, Ourense e Vigo.

3 Cos proxectos de desenvolvemento do R.D. do 23 de Xullo de 1835, segundo a Lei de
Reforma Administrativa promovida por Javier de Burgos onde se deseñan as provincias e
concellos que se manteñen na actualidade.
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✔ Calo
✔ Lampai
✔ Lucí
✔ Luou
✔ Os Tilos
✔ Oza
✔ Rarís
✔ Recesende
✔ Reis
✔ Teo
✔ Vilariño
Nas últimas décadas o Concello experimentou un incremento da poboación
nos núcleos máis urbanos, nos corredores de Cacheiras e Calo. Aínda así, en
Teo seguen a ter unha grande importancia as parroquias máis rurais.

1.4. Evolución demográfica.
Na actualidade, Teo ten unha poboación de 18.478 persoas, das cales 9.411
(un 50,94%) son mulleres e 9.067 (un 49,06%) son homes.
A súa evolución demográfica amosa un incremento nas últimas décadas,
especialmente desde 1996 até 2012, manténdose estable nos últimos anos,
como se mostra na seguinte táboa elaborada a partir dos datos do INE:

Respecto á desagregación por sexos, esta evolución demográfica mantívose
equidistante entre homes e mulleres:
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Segundo datos do IGE, en 2016 o índice de envellecemento do concello
situábase en 90,914, sendo a media galega de 153,7. En 2015 a idade media
de maternidade era de 33,12 anos e o número medio de crianzas por muller
era de 1,02 (tamén segundo datos do IGE).

1.5. Actividade económica.
Segundo datos recollidos do Instituto Galego de Estatística, o Concello de
Teo contaba en decembro de 2017 cun total de 7.575 persoas afiliadas en
alta laboral, das que 3.635 eran mulleres e 3.940 eran homes.
A nivel empresarial, en 2017 o número total de empresas en funcionamento
era de 1.3375, repartidas nos seguintes sectores:

600
400
200
0
Sectores

4

O que significa que por cada 100 persoas de menos de 20 anos, hai 90 de 65 e máis
anos.

5

Segundo datos do Instituto Nacional de Estadística.
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1.6. Mobilidade.
Segundo un estudo de mobilidade encargado polo Concello de Teo e
presentado en 2017, cada día laborable circulan polo lugar dos Tilos 54
autobuses e uns 2.804 turismos. Os Tilos é unha das parroquias teenses
máis urbanas e poboadas, e en consecuencia, unha das que maior volume
de tráfico experimenta. A iso hai que lle sumar a presenza de servizos como
unha escola - CEIP Os Tilos -, un centro médico, un supermercado ou unha
igrexa, o que favorece o incremento de vehículos que transitan pola zona. Á
vista dos resultados extraídos deste informe e co obxectivo de dar resposta
á demanda veciñal de reorganización do tráfico para mellorar a seguridade
viaria de crianzas e persoas adultas e ampliar as prazas de aparcamento, o
Concello implantou no mes de agosto de 2017 un plan de regulación viaria.
Na actualidade, esta nova regulación implica a supresión dos dous sentidos
do tránsito na maioría das rúas, e unha zona de estacionamento en varios
puntos como as paradas de autobuses e preto das vivendas que forman
parte da urbanización.
Outra das accións impulsadas para favorecer os desprazamentos da
poboación en condicións seguras e sustentables, é o servizo Teobus, unha
liña interna de transporte inaugurada a comezos de abril de 2017. Coa súa
implantación pretendeuse facilitar a mobilidade de todos os habitantes do
concello, de maneira que poidan conectarse o maior número de parroquias
con puntos de interese como a propia Casa do Concello, os centros de
saúde, a piscina municipal e os corredores principais da AC-841 e a N-550.
Esta rede de transporte intra-municipal foi deseñada tamén para facilitar os
transbordos con outras liñas que conectan o concello con Santiago de
Compostela. O custo desta liña de transporte está orzada en 136.000 euros
anuais (sen contar cos ingresos do pagamento dos billetes).
Para facilitar o uso deste servizo, existen bonificacións municipais do
50% para a mocidade estudante ata os 25 anos, para as persoas maiores
de 65 anos e para as persoas con diversidade funcional. A Xunta ofrece
tamén a gratuidade para as persoas de menos de 18 anos e condicións
específicas para as familias numerosas.
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2. Datos sobre a infancia e a adolescencia
2.1. Situación demográfica.
A poboación censada en Teo menor de idade, é dicir, entre os 0 e os 18
anos, foi no 2017 dun total de 3.300 persoas, segundo os datos do Instituto
Galego de Estatística. Se ben carecemos dos datos referidos á distribución
territorial desta poboación menor de idade, podemos concretar a
distribución por sexo e por idades do seguinte xeito:
Poboación menor de idade de 0 a 18 anos, por idade e por sexo
(2017)

Poboación de 0 a 18 anos, por idade e por sexo (2017)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Homes

73

75

72

82

72

86

94

92

88

83

108 109

90

107

80

107

92

95

92

Mulleres

59

62

71

75

94

82

88

73

109 104 102

85

97

76

108

92

66

69

Total

132 137 143 157 166 168 182 165 197 187 210 200 175 204 156 215 184 161 161

91

Poboación menor de idade total por sexo (2017)

Poboación menor de idade por sexo
(2017)
Homes

1697

Mulleres

1603

Total

3300

Poboación estranxeira
Os datos referidos á poboación estranxeira non nos permiten a análise por
diferenza de idade. Como datos xerais relativos á presenza de poboación
estranxeira no concello de Teo, convén destacar que en 2017 o número de
residentes que contaban con outra nacionalidade diferente da española era
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de 2426. Desde 1998 até a actualidade, a evolución das cifras foi
experimentando un incremento que contou en 2005 (281 persoas) e en
2012 (369 persoas) cos picos máis elevados. Desde ese último ano até a
actualidade, as cifras teñen experimentado un descenso até as 242 persoas
na actualidade.
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Evolución da poboación inmigrante
En canto á poboación migrante, o número total de persoas nacidas no
estranxeiro no ano 2017 era de 1.041 persoas. Os países de nacemento
máis frecuentes, situados por riba das 100 persoas, foron Venezuela (de
onde proceden 164 persoas) e Arxentina (con 143 persoas); seguidos de
Francia (70 persoas), Colombia (62 persoas), Uruguai (58 persoas), Brasil
(56 persoas) e Alemaña (50 persoas).

6

Segundo datos do Instituto Galego de Estatística referidos a persoas sen pasaporte
español.
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2.2. Condicións de vida familiares e socio-económicas.
Situación socio-económica e laboral das familias
A maioría das crianzas dos centros do concello teense pertencen a familias
cun nivel socioeconómico medio e medio-baixo, cunha situación laboral de
ocupación de ambos os dous membros parentais ou polo menos dun deles,
e proceden dun entorno rural ou semiurbano, destacando que é a Escola
Infantil Municipal (EIM) dos Tilos a que posúe familias con rendas máis altas.
Rendas familiares
No ano 2014, o produto interior bruto (PIB) do concello foi de 216.213 miles
de euros, o que equivale a 11.625 euros de media por habitante, segundo o
Instituto Galego de Estatística.
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Emprego, paro rexistrado e renda neta por habitante
A taxa de paro do concello situouse no mes de xaneiro de 2018 en 1.097
persoas paradas, das cales 482 (o 43,93%) foron homes e 615 mulleres (o
56,06%), segundo os datos do Boletín mensual de paro da Consellería de
Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia. No caso dos homes, o
número de persoas en paro menores de 25 anos é de 26 e de 456 maiores
desa idade. No caso das mulleres, as menores de 25 anos en paro son
tamén 26, mentres que o número de mulleres maiores de 25 anos no paro
ascende a 589.
Emprego segundo rama de actividade económica
Por sector de actividade, das 1.097 persoas en paro, 15 rexístranse no
sector da agricultura e a gandaría; 105 correspóndense co ámbito da
industria; 120 proceden do eido da construción; 764 son do sector servizos
mentres que 93 do total correspóndense con outros sectores ou non se
coñece a súa área laboral.
A situación quedaría representada segundo a gráfica seguinte:

Agricultura e
gandaría
Industria
Construción
Servizos
Outros

2.3. Niveis de escolarización, absentismo e fracaso escolar.
Centros educativos
O Concello de Teo conta cun total de oito centros destinados a crianzas e
adolescentes entre 0 e 18 anos que, segundo datos facilitados polos propios
centros, ofertan as seguintes prazas:
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Alumnado
Centros
Infantil

EIM dos Tilos

Primaria

Secundaria

0-1 anos: 8 prazas (7+1)

-

-

De 1 a 2 anos: 13 prazas
(12+1)

-

-

De 2 a 3 anos: 20 prazas
(19+1)

-

-

0-1 anos: 8 prazas (7+1)

-

-

De 1 a 2 anos: 13 prazas
(25+1)

-

-

De 2 a 3 anos: 20 prazas
(19+1)

-

-

0-1 anos: 8 prazas (7+1)

-

-

De 1 a 2 anos: 13 prazas
(25+1)

-

-

De 2 a 3 anos: 20 prazas
(39+1)

-

-

(41 prazas)

Escolas
Infantís
Municipais
(EIM)

EIM de Calo
(54 prazas)

EIM da
Ramallosa
(69 prazas)

Centro Rural Agrupado (93
prazas)

65

28

-

CEIP de Calo (369 prazas)

93

276

-

CEIP Os Tilos (336 prazas)

91

246

-

103

283

-

-

-

683

CEIP A Ramallosa (386
prazas)
IES Cacheiras (683 prazas)

Nestes centros escolares aténdense as seguintes necesidades educativas
especiais, segundo datos dos propios centros:
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Datos sobre necesidades educativas especiais
Centro

Casos atendidos

Centro Rural Agrupado

13 infantil + 7 primaria

CEIP de Calo

33 menores

CEIP dos Tilos

49 menores

CEIP A Ramallosa

42 menores

IES Cacheiras

60 menores

Total

204 menores

Pola súa parte, o IES de Cacheiras facilitou datos relacionados co alto índice
de discapacidade e de dificultades de aprendizaxe no centro educativo, que
se describen no cadro seguinte:
TDHA

47

TEA

3

ALTAS CAPACIDADES

2

DIFICULTADES DE APRENDIZAXE

8

TOTAL

60 (8,78% do total de alumnado)

Absentismo
O nivel de absentismo escolar rexistrado no Concello de Teo é moi baixo,
cun número moi reducido de casos.
Absentismo escolar

3
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Fracaso escolar
Os datos de fracaso escolar por centro son os seguintes:
•

CEIP A Ramallosa
◦ Número de alumnado que repite: 6
◦ Menores escolarizados que repetiron algunha vez: 20

•

CEIP Os Tilos
◦ Número de alumnado que repite: 5
◦ Número de alumnado con áreas pendentes: 14

•

CEIP A Igrexa-Calo
◦ Número de alumnado que repite: 5
◦ Número de alumnado con áreas pendentes: 33

•

IES Cacheiras:
◦ Alumnado repetidor:
▪ 1º ESO: 10
▪ 2º ESO: 3
▪ 3º ESO: 15
▪ 4º ESO: 16
▪ 1º BAC: 0
▪ 2º BAC: 7
◦ Alumnado con materias pendentes:
▪ 2º ESO con pendentes só de 1º da ESO: 27
▪ 3º ESO con pendentes só de 1º da ESO: 1
▪ 3º ESO con pendentes só de 2º da ESO: 33
▪ 3º ESO con pendentes só de 1º e de 2º da ESO: 5
▪ 4º ESO con pendentes de 2º e 3º da ESO: 2
▪ 4º ESO con pendentes de 3º da ESO: 32
▪ 2º BAC con pendentes de 1º de BAC: 20
16
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Outra información: a lingua na Educación
As singularidades de Galicia e a súa lingua histórica, o galego, fan que o uso
deste idioma sexa un punto para destacar cando se fala da contorna na que
crianzas e adolescentes se desenvolven.
A nivel estatal, o artigo 3 da Constitución Española establece, no punto 1º,
que o castelán é a lingua oficial do Estado e, no punto 2º, que as demais
linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas comunidades
autónomas de acordo cos seus estatutos, e sinala que “a lingua é un
patrimonio cultural que será obxecto de especial respecto e protección”.
Pola súa banda, o Estatuto de autonomía de Galicia define, no artigo 5, o
galego como lingua propia de Galicia e dispón que os idiomas galego e
castelán son oficiais en Galicia e que todos teñen o dereito de coñecelos e
usalos. Así mesmo, establece que os poderes públicos de Galicia
potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública,
cultural e informativa; e que disporán dos medios necesarios para facilitar o
seu coñecemento.
Aprobado pola Xunta de Galicia, o Decreto 79/2010 do 20 de maio para o
plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia recolle o seguinte: “As
linguas constitúen un elemento básico de identidade cultural e representan
un valor fundamental de cohesión dunha Comunidade” e precísase:
•

Educación Infantil: “Na etapa de educación infantil, o profesorado
usará na aula a lingua materna predominante entre o alumnado, ben
que deberá ter en conta a lingua do contorno e procurará que o
alumnado adquira, de forma oral e escrita, o coñecemento da outra
lingua oficial de Galicia dentro dos límites da etapa ou ciclo” (Artigo
V). Nas Escolas Infantís Municipais de Teo a lingua materna
predominante entre o alumnado é o galego, polo tanto as educadoras
levan a práctica educativa en galego e coidan de que o alumnado
adquira coñecementos do castelán.

•

Educación Primaria: “Impartirase en galego a materia de
Coñecemento do medio natural, social e cultural, e en castelán a
materia de Matemáticas” e “cada centro educativo, segundo o
procedemento establecido no regulamento de centros, decidirá a
lingua en que se impartirá o resto de materias de cada curso,
garantindo que as materias en galego e en castelán se distribúen na
17
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mesma porcentaxe de horas semanais (...) Este proceso realizarase
cada catro cursos escolares” (Artigo VI).
•

Educación secundaria: “Impartiranse en galego as materias de
Ciencias sociais, xeografía e historia, Ciencias da natureza e Bioloxía
e xeoloxía, e en castelán as materias de Matemáticas, Tecnoloxías e
Física e química” (Artigo VII). De igual xeito que na educación
primaria, o centro decidirá a lingua en que se impartirá o resto de
materias de cada curso.

2.4. Estado de saúde.
Recursos sanitarios
No Concello de Teo existen catro centros de saúde:


Centro Médico de Folgueiras: a este centro de saúde acode a maioría
de crianzas e adolescentes da zona de Calo.



Centro Médico dos Tilos: con presenza maioritaria de crianzas e
adolescentes da zona dos Tilos.



Centro Médico de Cacheiras: con maioría de crianzas e adolescentes
da zona da Ramallosa.



Centro Médico de Pontevea : con maioría de crianzas e adolescentes
da zona da Pontevea.

A taxa de mortalidade, segundo datos do Instituto Galego de Estatística
situábase en 2005 no 6,65 ‰ e en 2015 en 7,96 ‰.
Segundo datos obrantes no Departamento de Servizos Sociais existe un alto
índice de familias en situación de vulnerabilidade que non dispoñen de
atención no centro de saúde de Calo, polo que teñen que acudir ao centro
de saúde de Cacheiras, que se atopa a unha distancia considerable. A razón
débese a que os e as profesionais da saúde teñen a cota pechada por
exceso. Outras problemáticas teñen que ver co alto índice de infancia con
discapacidade e dificultades de aprendizaxe no municipio, que supoñen un
11,09% entre a poboación de 3 e 10 anos.

2.5. Situacións de maltrato, abandono ou outros factores de
vulnerabilidade sociais; niveis de pobreza infantil e familiar.
Servizos Sociais
Os Servizos Sociais do Concello de Teo están formados polo conxunto de
prestacións, programas e equipamentos destinados a garantir a igualdade
18
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de oportunidades e o acceso á calidade de vida e á participación social do
conxunto da poboación do municipio.
O Servizo está composto por unha auxiliar administrativa, unha educadora
social e tres traballadoras sociais, das cales dúas exercen como profesionais
de referencia para o conxunto da poboación do Concello. O seu labor
distribúese en dous bloques de parroquias. A primeira das unidades de
atención aglutina as parroquias de: Bamonde, Cacheiras, Lucí, Os Tilos, Oza,
Teo e Vilariño mentres que a segunda unidade atende a poboación de: Calo,
Lampai, Luou, Rarís, Recesende e Reis.
A poboación menor de idade
Entre os ámbitos máis habituais de actuación dos servizos sociais
municipais está a protección de colectivos vulnerables como son os e as
menores. Ademais deste colectivo, prestamos tamén especial atención ao
das persoas maiores e das persoas con diversidade funcional. Estas
intervencións concrétanse en prestacións tanto técnicas (ofrecendo
información, orientación e intervención social por parte das profesionais que
forman o equipo de traballo), como en axudas (de carácter económico ou
material ou acceso a bonificacións e servizos específicos).
Programas para a infancia e a familia na área dos Servizos Sociais
A seguir explícanse os servizos, programas e axudas que teñen que ver
directamente coa atención á infancia e ás familias:
•

Programa de apoio escolar. Concibido dentro do propio Servizo de
Educación e Apoio Familiar dos Servizos Sociais Municipais e na
procura da máxima colaboración cos equipos docentes, no ano 2013
comezan as actuacións compensatorias de reforzo escolar dirixidas a
nenas e nenos en dificultade social. Participación de nenas e nenos
desde 2013 até a actualidade:
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

21

20

17

17

A actividade distribúese en catro grupos, dous deles de secundaria e
dous de primaria, nos que se procura unha atención personalizada
centrada nas necesidades do alumnado. Desde este enfoque,
poténcianse as competencias básicas de cada participante,
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promóvense hábitos de estudo e aséntanse as bases para unha
aprendizaxe autónoma e máis satisfactoria. Así mesmo, nestas aulas
refórzanse coñecementos e resólvense dúbidas sobre as temáticas
que están a ser abordadas na escolarización ordinaria,
incrementándose as expectativas de éxito escolar, non só por parte
do propio alumnado, senón tamén das súas familias e profesorado.
•

Bonificación de actividades extraescolares, de conciliación
e/ou de lecer e tempo libre. A ordenanza municipal reguladora do
prezo público por realización de actividades culturais e deportivas
establece unha exención total da praza para aquelas familias en
situación económica desfavorable, xustificándose ben a través da
situación económica, ben a través dun informe dos servizos sociais do
concello de Teo. A este respecto realizáronse 6 bonificacións nas
propias actividades municipais culturais e deportivas durante o ano
2017. Existen tamén exencións totais en actividades municipais como
DiverTeo ou o servizo de Madrugadores a través dun informe dos
Servizos Sociais. Asemade, existen bonificacións de prazas en
Asociacións privadas con ou sen ánimo de lucro. Así na ARC Os Tilos
en 2017 bonificáronse 4 prazas, e na academia de inglés Gola 3
prazas.

•

Colaboración coa ANPA do CEIP A Ramallosa. No último
trimestre do ano 2017 leváronse a cabo as seguintes actuacións de
colaboración que se enmarcan no programa Mochilas solidarias:
◦ Entrega de vales por 100 € de material escolar para 7
nenos/nenas pertencentes a familias en dificultade social.
◦ Asistencia gratuíta a actividades extraescolares para 7 nenos
/nenas pertencentes a familias en dificultade social.
◦ Entrega de portátiles a 3 nenos/nenas pertencentes a familias en
dificultade social.

•

Prazas de emerxencia reservadas nas Escolas Infantís
Municipais. Nas Escolas Infantís Municipais existe a reserva dunha
praza por grupo de idade e centro durante o seu período de apertura.
Estas prazas son cubertas atendendo o seguinte criterio: “casos que
sexan valorados pola unidade de traballo social correspondente como
urxentes, baseándose en motivos técnicos diversos, pero
relacionados co benestar do/da menor. Neste caso a adxudicación da
praza será inmediata mediante resolución da Alcaldía, sempre que
20
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exista unha vacante, dándose conta á comisión de baremación na
seguinte reunión que esta realice”.
•

Servizo de educación e apoio familiar. Trátase dun servizo básico
que integra o conxunto de proxectos e servizos de apoio educativo e
psico-social dirixidos ás familias, co obxectivo de detectar, previr e
superar as situacións de dificultade, especialmente as eventuais
situacións de maltrato infantil ou calquera outra desprotección, así
como promover procesos de cambio que favorezan un adecuado
exercicio das responsabilidades familiares, a mellora da autonomía,
da integración e da participación social das familias e unidades de
convivencia. Evolución de familias desde 2014 a 2017:
2014

2015

2016

2017

28

24

33

38

Como se pode observar na táboa e no cadro seguinte, desde 2016 o
aumento da demanda é do 9%, con tendencia a seguir aumentando
no 2017. Neste ano 2017 benefícianse do programa un total de 38
familias, chegando a un total de 55 nenas e nenos, en concreto, 21
nenas e 34 nenos entre 0 e 18 anos. O total de persoas ascende a
151.
Os motivos principais da necesidade da intervención socio-educativa
aparecen na seguinte táboa:
Motivo da intervención

Nº de
persoas

Apoio educativo para a promoción da autonomía persoal e
a integración social

2

Apoio na parentalidade positiva

7

Apoio na mono-marentalidade, apoio emocional, mellora
autoestima

2

Apoio para a integración socio-comunitaria

8

Mediación familiar

1

Orientación familiar

1
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Absentismo escolar

3

Discapacidade

7

Acoso escolar

1

Acollemento familiar

4

Maltrato infantil

2

Das 38 familias atendidas, 10 teñen expediente de protección
(26,31%), incluíndo os acollementos familiares, que supoñen un 40%
do total de expedientes de protección abertos no Equipo Técnico do
Menor da Consellería de Política Social.
•

Servizo de axuda no fogar. Este servizo non está dirixido
especificamente á infancia e adolescencia pero, dentro do seu campo
de actuación, está incluído este sector de poboación por ser
especialmente vulnerable. As atencións de carácter psicosocial e
educativo están especialmente prescritas en caso de servizos de
axuda no fogar dirixidos a unidades familiares nas que existen
menores a cargo e nas que se observan situacións familiares que
poden repercutir negativamente no seu coidado.

•

Axudas municipais de emerxencia social e entrega de axudas
materiais en especie. Tampouco son axudas específicas para a
infancia. Non obstante, a cobertura de necesidades básicas de
menores especificamente ou de unidades familiares nas que existen
menores son obxecto preferente de cobertura. Tanto no relativo á
alimentación e a outros materiais básicos, mantemento da vivenda,
subministración de servizos básicos da vivenda, material escolar,
vacinas non cubertas polo sistema público...

•

O noso concello é socio do Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade. Cada ano o Concello de Teo paga a cota de socio ao
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, un organismo
autonómico de cooperación internacional. No ano 2017 con esta
achega financiáronse 3 proxectos, un deles dirixido especificamente á
infancia: “Polo dereito a unha educación afectiva e sexual saudable
para crianzas, adolescentes e mocidade do municipio de Chinautla”,
en Guatemala. Neste ámbito, cómpre destacar que no ano 2017
tamén se realizou unha achega específica para a Campaña de
Persoas Refuxiadas.
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•

Escolas Infantís Municipais (EIM). As Escolas Infantís Municipais
prestan atención aos nenos/as escolarizados nelas, tanto nos
aspectos educativos do primeiro ciclo de educación infantil como
asistenciais (alimentación, coidado e hixiene), dentro do horario de
funcionamento das escolas. A educación infantil de primeiro ciclo está
dirixida a nenos/as de idades comprendidas entre os 0 e 3 anos e
cumpre, respecto dos/das menores, unha dobre función, educativa e
asistencial, ao tempo que fai un labor facilitador da conciliación
persoal, laboral e familiar no que respecta ás familias.
Os centros están abertos de luns a venres (excepto días festivos
segundo o calendario laboral) durante 12 meses ao ano excepto
causa xustificada e en horario de 7:30 a 20:30 horas
ininterrompidamente. Durante os meses de xullo e agosto o horario
de cada un dos centros adaptarase á demanda real das familias
usuarias do servizo, podendo ser inferior ao anteriormente nomeado.
Os centros tamén ofrecen servizo de almorzo, xantar e merenda para
o alumnado segundo o seu horario de asistencia. O custo
corresponderase co establecido na normativa municipal reguladora
dos prezos públicos pola prestación deste servizo. Ademais, as EIM
prestan servizo de merenda de media mañá (11h) que consiste nunha
parva que forme parte dunha alimentación equilibrada e suficiente. A
prestación deste servizo non ten custo para as familias.

Número de familias e persoas maiores de idade coa que interveñen
Servizos Sociais
Os Servizos Sociais do Concello de Teo atenden un total 2789 persoas, das
que 1116 son homes e 1673 son mulleres.
Niveis de pobreza infantil
Debido á ausencia de datos concretos do concello de Teo, presentamos os
datos extraídos do Instituto Galego de Estatística, o que nos permite ter
unha mostra aproximada da situación.

•

Taxa de risco de pobreza por tamaño de municipio. O Concello de Teo
sitúase entre os 10.000 e os 20.000 habitantes, para o que se
recollen as cifras que se especifican a continuación:
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2007
Entre 10.000 e
20.000 hab.

•

2008

2009

2010

2011

2012

17,12 14,03 17,81 17,26 17,17 19,94

2013
18,15

2014

2015

2016

17,86 21,26 15,52

Taxa de risco de pobreza por Áreas.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Área de
Santiago

10,58 11,48 12,78

8,49

9,92 14,09 12,14 13,69 12,89 11,64

O número de NNeA en risco de pobreza do Concello de Teo pódese calcular
en base ao cálculo que resulta de aplicar a porcentaxe de pobreza por áreas
á poboación menor de 18 anos de Teo (3300), e que supón un número de
NNeA de 384. Trátase, segundo a Dirección Xeral de Inclusión de Galicia 7,
dunha aproximación de mínimos, xa que varía nos diferentes grupos de
idade entre os 0-18 anos.
•

Taxa de risco de pobreza ou exclusión social (Estratexia Europa 2020)
segundo o tamaño do municipio.
2011

Taxa de risco de pobreza ou exclusión social
(Estratexia Europa 2020) segundo o tamaño
do municipio.

•

22,85 28,90

2013

2014

2015

2016

23,63 23,72 27,79 19,13

Fogares con nenos/as e mozos/as a cargo

Fogares con
crianzas e
mozos/as a
cargo

7

2012

2007 2008

2009

2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016

15,39 14,57

16,93

17,70

19,64 20,89 20,83 20,18 20,81 18,87

Consulta telefónica realizada ao persoal técnico da Dirección Xeral de Inclusión
Social en marzo de 2018, e ao persoal técnico da EAPN-Galicia.
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Número de familias beneficiarias de axudas económicas a familias
en situación de pobreza con crianzas menores de idade ao seu
cargo
Os programas de inclusión do Concello de Teo atenden un total de 157
familias, das que 74 son familias sen menores e 83 son familias con
menores ao seu cargo.
Programas inclusión/Tipoloxía de familia

Familias con menores; 52,87%
Familias sen menores; 47,13%

Segundo o tipo de recurso aplicado, as familias con menores acóllense aos
seguintes programas:
Recurso Aplicado/ Tipoloxía de familia
37 Familias sen menores
35 34
18
18
5

Familias con menores
26
17
10 6
7

18

3
0

% de familias mono-parentais
Os datos referidos a familias mono-parentais de que dispomos son de nivel
provincial e están fornecidos polo Instituto Galego de Estatística. Segundo
estes datos, en 2016 a porcentaxe de familias mono-parentais na provincia
da Coruña sería de 9,84, sendo o total de Galicia de 10,39.
Desta mesma fonte podemos extraer o número medio de persoas no fogar
para o ano 2016 na área de Santiago, que sería de 2,60.
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Problemas de vivenda: infravivenda e chabolas. Menores afectados.
Situado na parroquia de Calo, a escasos metros da estrada de Pontevedra
que cruza o Milladoiro, encóntrase o lugar do Carballal. Neste asentamento,
localízanse 6 infravivendas ou vivendas de bloque, nas que habitan 5
unidades de convivencia, que manteñen entre si vínculos directos de
parentesco, e que agrupan 18 persoas (7 homes, 6 mulleres e 5 crianzas de
2, 3, 6, 15, e 16 anos). A proximidade na convivencia, as deficientes
condicións de habitabilidade e outras situacións de vulnerabilidade, dálle ao
traballo con esta poboación unhas características particulares, que fai máis
diferencial, que no resto dos casos, a actuación con este sector de
poboación. Na actualidade, e desde o ano 2008, véñense realizando
diferentes accións nos diferentes ámbitos de intervención.
•

Acceso aos recursos sociais. Na actualidade, a maioría das familias
perciben a RISGA pero non conseguiron acadar insercións laborais. Só
dúas das persoas teñen experiencia laboral por conta allea e están
todos e todas as integrantes do núcleo incluídos no Plan de Inclusión
Social. Perciben ademais outras prestacións familiares da Seguridade
Social e da Xunta de Galicia. Debido ao escaso importe da RISGA, en
moitas ocasións teñen acceso tamén a axudas de emerxencia social
municipal.

•

Promoción educativa. A pesar do traballo educativo realizado coas
familias xitanas para apoiar a súa educación, ao finalizar o período de
escolarización obrigatoria abandonan os estudos. Logran retornar á
educación non regrada grazas aos programas da Fundación
Secretariado Xitano, onde na actualidade dous rapaces de 16 anos
están asistindo a cursos de adquisición de competencias clave e
socioemocionais. Os rapaces de 2 e 3 anos serán escolarizados para o
curso que vén na escola infantil municipal e no CEIP de Calo. En canto
á poboación adulta, a maioría dos homes teñen acadado o antigo
Graduado Escolar e na actualidade están cursando as competencias
clave. As mulleres non teñen estudos básicos e, aínda que asistiron a
cursos de alfabetización, non acadaron titulación regrada.

•

Acceso á vivenda digna. Neste ámbito é onde se atopan os maiores
problemas, pois existe un rexeitamento social ao alugueiro de
vivendas á poboación xitana debido a prexuízos racistas na
comunidade e á carencia de recursos económicos das propias
familias xitanas para enfrontar o gasto.
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•

Promoción da saúde. Cada vez é máis xeneralizado o uso dos
recursos sanitarios locais, aínda que persiste a tendencia no acceso
vía urxencias.

•

Acceso ao emprego. Existe baixa cualificación para o acceso ao
emprego, pero ano a ano tanto mulleres como homes acceden a
diferentes actividades formativas e de cualificación prelaboral.

2.6. Recursos culturais, deportivos, de lecer e tempo libre do
territorio relacionados coa infancia e a adolescencia.
O Concello de Teo conta con diversos recursos nos ámbitos cultural
(bibliotecas, casas comúns municipais etc.), histórico-artístico e deportivo.
Recursos culturais
Biblioteca Municipal. Concibida como un espazo de promoción da
lectura e a educación da cidadanía, a Biblioteca Municipal busca ser
un lugar de encontro, onde poder formarse, aprender, compartir
experiencias e relacionarse a través do seu fondo, programación de
actividades para todos os públicos e cesión de espazos para a
veciñanza. Este servizo préstase en rede a través de dous puntos de
atención: BPM do Grilo-Cacheiras e BPM dos Tilos, ambos os dous de
acceso libre e gratuíto.

•

Servizos ofrecidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Consulta en sala
Préstamos
Información bibliográfica (consultable de forma presencial, por
teléfono ou a través dos catálogos en liña)
Información e referencia: apoio ás buscas de información tanto
bibliotecarias como doutro tipo.
Recepción de propostas, queixas e suxestións (a través deste
modelo).
Acceso a internet.
Recepción de doazóns (a través desta ficha).
Hemeroteca: con cabeceiras de prensa diaria e revistas.
Bebeteca: espazo pensado especialmente para as crianzas con
material e mobiliario adaptado que pretende funcionar como un
lugar de primeiro contacto co mundo do libro e a lectura.
Fondo local: con material referido ao Concello de Teo, así como
elaborado por autores naturais deste Concello ou cunha especial
vinculación co mesmo.
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Actividades que se realizan periodicamente:
•
•
•
•
•

Actividades de animación á lectura
Clubs de lectura
Concertos
Contacontos
Obradoiros

Os meses de verán trasládanse parte dos fondos ás Bibliopiscinas
municipais (Os Tilos e Luou).
•

Casas comúns municipais. Son instalacións socioculturais
municipais destinadas ao servizo da cidadanía para a práctica de
actividades culturais, sociais e veciñais. Estas actividades deben
axustarse ás características dos locais e organízanse ao redor dun
regulamento específco que establece o uso e funcionamento dos
locais socioculturais municipais do Concello de Teo situados nos
lugares de Bamonde, Calo, Campos-Teo, Lampai, Oza, Rarís, Os Tilos,
A Torre-Cacheiras, O Grilo-Cacheiras e A Ramallosa.

O patrimonio natural, histórico e artístico
O patrimonio do Concello de Teo preséntase rico e diverso e abrangue:
•

Recursos naturais, ecolóxicos e paisaxísticos, entre os que
destacan os leitos fluviais (o sistema fluvial Ulla-Deza, integrado na
Rede Galega de Espazos Protexidos), as masas arbóreas (con
numerosas carballeiras e soutos), miradoiros (da Agrela e da Pena
Escorredía), etc.

•

Arquitectura: de pontes (a ponte de Pontevea, a ponte romana de
Paradela...), de hórreos (hórreo de Caxade, da reitoral de Luou, de
Santa María de Teo, do Casal, de Gondelle...), muíños, pombais,
lavadoiros (da Florida, de Noceda, de Requián...), fontes (a Burga da
Laña, de Santa Margarida en Loureiro, das Barreiras...), cruceiros (o
adro de Teo, o cruceiro de Francos...), igrexas (San Simón de Ons,
San Xoán de Calo, San Xoán de Recesende...) etc.

•

Arqueoloxía de diversas épocas: megalitismo (mámoas de Trasellas,
mámoas de Barreiras, mámoas da Zapateira...), Idade do Bronce (na
Pena Bicuda de Loureiro), cultura castrexa (castro de Socastro, de
Sebe, de Lucí, de Rarís...), romanización (marco da Potra, restos
romanos de Mouromorto), medievo (marco da Agrela, Camiño Real de
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Iria...) e industrial (fábrica de curtidos da Granxa, Real Fábrica de
Papel do Faramello, Devesa Real de Coto...).
•

Festas populares, entre as que destacan os Xenerais do Ulla
(celebrada en Oza e cuxa orixe se atopa na Guerra da Independencia
contra os franceses, na primeira metade do S.XIX), a Feira Cabalar de
San Martiño (celebrada o día do San Martiño, o 11 de novembro, no
lugar de Francos, na parroquia de Calo) ou a Batalla de Cacheiras.

Recursos deportivos e de lecer
O concello conta coas seguintes instalacións municipais destinadas á
realización de deportes e actividades de lecer:
•

Pavillón polideportivo dos Tilos. Parroquia dos Tilos.

•

Pavillón polideportivo Ezequiel Mosquera. Lugar da Ramallosa,
parroquia de Lucí.

•

Pavillón polideportivo de Calo. Parroquia de Calo.

•

Campo de fútbol A Cañoteira. Parroquia de Cacheiras.

•

Campo de fútbol de Praíña, Pontevea. Parroquia de Reis.

•

Campo de fútbol de Calo. Parroquia de Calo.

•

Campo de fútbol de Bamonde. Parroquia de Bamonde.

•

Campo de fútbol de Rarís. Parroquia de Rarís.

•

Campo de fútbol de Recesende. Parroquia de Recesende.

•

Piscina cuberta A Ramallosa. Parroquia de Lucí.

•

Piscina descuberta de Luou. Lugar de Ínsua, parroquia de Luou.

•

Piscina descuberta dos Tilos. Parroquia dos Tilos.

•

Pistas deportivas de Montouto. Pistas deportivas exteriores. Parroquia
de Cacheiras.

•

Pistas deportivas da Torre. Pistas deportivas exteriores. Parroquia de
Cacheiras.

•

Pistas deportivas de
Parroquia de Cacheiras.

Constenla.

Pistas

deportivas

exteriores.

29
Concello de Teo
CIF. P 1508300 I
Rúa das Lagoa 2
15883 Teo
T.981 809 707

VIII CONVOCATORIA DE RECOÑECEMENTO DE
CIDADES AMIGAS DA INFANCIA. UNICEF COMITÉ
ESPAÑOL
Informe de situación, diagnóstico – 2017

•

Pistas deportivas de San Sadurniño. Pistas deportivas exteriores.
Parroquia de Cacheiras.

•

Pistas deportivas do Carballal. Pistas deportivas exteriores. Parroquia
de Calo.

•

Pistas deportivas da Área Recreativa da Igrexa. Pistas deportivas
exteriores. Parroquia de Calo.

•

Pistas deportivas de Campos de Mirabel. Pistas deportivas exteriores.
Parroquia de Calo.

•

Pistas deportivas da Piollosa. Pistas deportivas exteriores. Parroquia
de Calo.

•

Pistas deportivas de Vilar de Francos. Pistas deportivas exteriores.
Parroquia de Calo.

•

Pistas deportivas do Mosteiro. Pistas deportivas exteriores. Parroquia
de Lampai.

•

Pistas deportivas dos Tilos. Pistas deportivas exteriores. Parroquia dos
Tilos.

•

Pistas deportivas de Vilanova. Pistas deportivas exteriores. Parroquia
de Recesende.

•

Pistas deportivas de Fontenlo. Pistas deportivas exteriores. Parroquia
de Teo.

O concello conta tamén cunha programación anual de actividades que
inclúe, entre outras, as seguintes realizadas en escolas deportivas (de 3 a
17 anos):
•

Baile kids

•

Tiro con arco

•

Baloncesto

•

Ciclismo

•

Karate

•

Bádminton

•

Kickboxing

•

Rugby e fútbol americano

•

Patín

•

Béisbol

•

Minitenis

•

Skate

•

Psicomotricidade

•

Tenis
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•

Atletismo

•

Taekwondo

•

Pádel

•

Voleibol

•

Judo

•

Natación

•

Xadrez

•

Bicitrial

Complementariamente con estas actividades, organízanse outras de
carácter puntual, como a Carreira pedestre ou a sinalización de rutas de
sendeirismo.
Ademais, para o tempo de lecer, están dispoñibles:
•

Parques infantís municipais.
◦ Parque infantil da Unitaria de Raxó. Parroquia de Cacheiras.
◦ Parque infantil da Unitaria de Cacheiras. Parroquia de Cacheiras.
◦ Parque infantil da Unitaria de Casalonga. Parroquia de Calo.
◦ Parque infantil da Unitaria de Reis. Parroquia de Reis.
◦ Parque infantil do CEIP de Calo. Parroquia de Calo.
◦ Parque infantil da EI da Ramallosa. Parroquia de Lucí.
◦ Parque infantil do CEIP da Ramallosa. Parroquia de Lucí.
◦ Parque infantil da EI dos Tilos. Parroquia dos Tilos.
◦ Parque infantil do CEIP dos Tilos. Parroquia dos Tilos.
◦ Parque infantil
Cacheiras.

e

biosaudable

do

Cemiterio.

Parroquia

de

◦ Parque infantil e biosaudables dos Tilos. Parroquia dos Tilos.
◦ Parque infantil Dolmen. Parroquia de Cacheiras.
◦ Parque infantil de Tribaldes. Parroquia de Bamonde.
◦ Parque infantil do Coto. Parroquia de Bamonde.
◦ Parque infantil de Lamas. Parroquia de Bamonde.
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◦ Parque infantil de Montouto. Parroquia de Cacheiras.
◦ Parque infantil As Torres. Parroquia de Cacheiras.
◦ Parque infantil de Penelas. Parroquia de Cacheiras.
◦ Parque infantil do parque Montouto. Parroquia de Cacheiras.
◦ Parque infantil de San Sadurniño. Parroquia de Cacheiras.
◦ Parque infantil de Vilar de Francos. Parroquia de Calo.
◦ Parque infantil Campos de Mirabel. Parroquia de Calo.
◦ Parque infantil de Fixó. Parroquia de Calo.
◦ Parque infantil da S.R. de Calo. Parroquia de Calo.
◦ Parque infantil da Igrexa de Calo. Parroquia de Calo.
◦ Parque infantil de Ameneiro. Parroquia de Calo.
◦ Parque infantil do Carballal. Parroquia de Calo.
◦ Parque infantil de Mosteiro. Parroquia de Lampai.
◦ Parque infantil do Concello. Parroquia de Lucí.
◦ Parque infantil Val da Ramallosa. Parroquia de Lucí.
◦ Parque infantil de Luou. Parroquia de Luou.
◦ Parque infantil de Ribas. Parroquia de Oza.
◦ Parque infantil de Bouñou. Parroquia de Rarís.
◦ Parque infantil de Sestelo. Parroquia de Rarís.
◦ Parque infantil de Rarís. Parroquia de Rarís.
◦ Parque infantil da Pedra. Parroquia de Recesende.
◦ Parque infantil do Casal. Parroquia de Recesende.
◦ Parque infantil de Vilanova. Parroquia de Recesende.
◦ Parque infantil Praíña. Parroquia de Reis.
◦ Parque infantil de Monteselo. Parroquia de Reis.
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◦ Parque infantil de Fontenlo. Parroquia de Teo.
◦ Parque infantil de Cerdeira. Parroquia de Vilariño.
•

Áreas recreativas.
◦ Área Recreativa de Mouromorto, parroquia de Calo.

•

Sendas.
◦ Acondicionadas neste momento:
▪ Texexe
▪ Vilanova de Recesende
▪ Desde a urbanización Augas Mansas ao IES de Cacheiras.
▪ Do IES de Cacheiras á pista que dá ao campo de fútbol
Cañoteira.

da

▪ Da estrada da Xunta en Cacheiras ao campo de fútbol da
Cañoteira.
▪ Desde a igrexa de Luou á marquesiña entrada Bustelo.
▪ Do lugar do Sisto á urbanización Augas Mansas.
▪ Desde o núcleo de Solláns cara a Vilar de Calo.
◦ Previstas para executar na primavera deste ano:
▪ Desde o Carballal ao centro de saúde de Calo, pasando por
Campos de Mirabel e dando servizo a varias marquesiñas de
autobús escolar.
▪ Conexión da senda de IES de Cacheiras coa existente fronte ao
campo de fútbol da Cañoteira, pechando a conexión entre o IES
e Cacheiras.
▪ Conexión CEIP Os Tilos co pavillón municipal.
◦ Previstas para executar a finais deste ano:
▪ Desde Vilanova (en Recesende) até a estrada da Xunta na
Pedra.
▪ Desde o lugar do Raxó até a estrada da Xunta en Cacheiras.
33
Concello de Teo
CIF. P 1508300 I
Rúa das Lagoa 2
15883 Teo
T.981 809 707

VIII CONVOCATORIA DE RECOÑECEMENTO DE
CIDADES AMIGAS DA INFANCIA. UNICEF COMITÉ
ESPAÑOL
Informe de situación, diagnóstico – 2017

•

Espazos naturais.
◦ Muíño da Ribeira. Espazo natural con mobiliario urbano. Parroquia
de Cacheiras.
◦ Carballeira de Francos. Espazo natural con mobiliario urbano.
Parroquia de Calo.
◦ Ponte de Paradela.
Parroquia de Calo.

Espazo

natural

con

mobiliario

urbano.

◦ Carballeira da Capela de Santa Ana. Espazo natural con mobiliario
urbano. Parroquia de Lampai.
◦ Parque forestal do Xirimbao. Espazo natural con mobiliario urbano.
Parroquia de Reis.
◦ Parque forestal da Burga. Espazo natural con mobiliario urbano.
Parroquia de Reis.
◦ Miradoiro da Pena Escorredía. Miradoiro con mobiliario urbano.
Parroquia de Cacheiras.
◦ Miradoiro de Agrela. Miradoiro con mobiliario urbano. Parroquia de
Lampai.
◦ Parque biosaudable dos Robles. Parroquia de Cacheiras.
•

Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos. Deseñada para facilitar a
conciliación familiar, laboral e persoal. Ademais de actividades lúdicoeducativas conta con campamentos nos períodos de vacacións.

•

Clube San Francisco Teo. Entidade deportiva que desenvolve, xunto
con outras actividades, o Obradoiro de Psicomotricidade con bebés de
1-2 e 2-3 anos.

•

Sociedade Recreativa de San Juan de Calo. Entidade sen ánimo de
lucro que potencia a cultura e a práctica deportiva. Conta cunha
Escola de Música Tradicional galega.

Recursos informáticos e TIC
O Concello de Teo conta cunha Aula de informática para facilitar o acceso
da veciñanza ás novas tecnoloxías e promover a sociedade da información e
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do coñecemento. A aula de Informática conta nestes momentos con doce
computadores persoais. Tamén dispón de cascos para os ordenadores e
lectores de tarxeta, dunha impresora láser e unha multifunción na que se
poden imprimir e escanear todo tipo de documentos.
Por outra banda, e co obxectivo de facilitar o manexo das novas tecnoloxías,
a aula de informática realiza cursos e actividades durante todo o ano:
•

Aula Aberta a Internet, con acceso a internet de balde.

•

Cursos, entre outros:
◦ Curso de Introdución á Informática para nenos de 5 a 10 anos.
◦ Curso de Introdución á Informática para maiores de 16 anos.
◦ Curso de Introdución ao Programa Informático Word.
◦ Curso de Introdución ao Programa Informático Excel.
◦ Curso de PowerPoint.
◦ Curso de Iniciación á Internet.

•

Obradoiros: Xornadas de iniciación ao correo electrónico, Xornadas de
busca de emprego, Xornadas de seguridade en Internet...

2.7. Asociacionismo e iniciativas cidadás que gardan relación
coa poboación infantil e adolescente.
O Concello de Teo destaca pola vitalidade do seu movemento asociativo,
sendo as principais asociacións:
•

Asociación Cultural A Ponte Vella, en Reis.

•

Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cacheiras.

•

Asociación Cultural A Mámoa, en Luou.

•

Sociedade Recreativa de San Xoán de Calo.

• Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos.
Ademais das asociacións, existen no concello outro tipo de iniciativas
cidadás cuxa actividade ten como público preferente a infancia e a
adolescencia do concello:
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•

Clubs de fútbol.
◦ S.D.C. Recesende.
◦ S.D. Cacheiras.
◦ Club de Fútbol de Rarís.

•

Clubs de baloncesto
◦ Club Amigos de Teo.
◦ Club CD Galogrin.
◦ Club GMU.

•

Outros.
◦ Club de ciclismo Anova Racing Team.
◦ Club deportivo Lobos. Práctica e ensinanza de rugby e fútbol
americano para nenos e nenas entre 4 e 18 anos.
◦ Club de aeromodelismo Estela.
◦ Club de Billar.
◦ Club San Francisco. Actividades de karate, fútbol sala, judo e
xadrez.
◦ Escola de Béisbol e Sófbol Os Tilos.
◦ Family Pádel.
◦ Squash Club Santiago – Club de Tenis.

O Concello de Teo conta cun servizo de voluntariado que ofrece á veciñanza
a posibilidade de participar de xeito activo no artellamento social do
concello e de realizar actividades sociais para a mellora da calidade de vida
individual e colectiva, colaterais á propia acción municipal.
Entre os proxectos destacan:
• Apoio Educativo.
• Voluntariado xuvenil.
• Banco Veciñal de Alimentos de Teo.
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• Roupeiro Municipal.
• Acompañamento a persoas maiores ou con dificultades.
• Voluntariado ambiental.

2.8.
Accións
de
responsabilidade
social
relacionadas coa infancia e a súas familias.

empresarial

Accións de patrocinio no Concello de Teo:
•

Programa Mochilas Solidarias impulsado pola Obra Social La Caixa.
Programa desenvolvido no CEIP da Ramallosa coa participación da
ANPA Río Tella, o centro escolar da Ramallosa e o Concello de Teo
cuxa finalidade é previr a exclusión social dentro do ámbito educativo
do CEIP da Ramallosa.

2.9. Información cualitativa achegada por distintos actores do
Concello.
Esta información recóllese na parte B) Parte Valorativa deste documento, en
concreto no punto 2. Actividades realizadas con persoas adultas e, dentro
deste, no 2.2. Análise DAFO coa Mesa Comunitaria ou de Coordinación
Externa.
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B) PARTE VALORATIVA
Para a realización desta segunda parte do diagnóstico leváronse a cabo
distintas liñas de acción que axudaron á recollida de información e,
posteriormente, á elaboración dunha análise valorativa da situación da
infancia e adolescencia no Concello de Teo. Para iso, traballouse con
distintos grupos de persoas: crianzas e adolescentes de menos de 18 anos
(punto 1) e persoas adultas (punto 2).

1. Actividades realizadas con persoas menores
de idade
Entre as actividades realizadas con menores destacan a posta en
marcha de obradoiros participativos en centros escolares e a realización de
enquisas cualitativas. O alumnado a quen estaban dirixidas estas
actividades cursaban 6º de Primaria e 1º da ESO e a formación variou
segundo os niveis. O número total de participantes especifícase no seguinte
cadro:
CENTRO EDUCATIVO

CURSO

NÚMERO DE AULAS

CEIP de Calo

6º Primaria

2

CEIP Os Tilos

6º Primaria

2

CEIP A Ramallosa

6º Primaria

3

IES Cacheiras

1º ESO

5

TOTAL

128

No caso da Asociación Recreativa e Cultural ARC Os Tilos, as crianzas e
adolescentes (un total de 10 menores) recibiron a primeira das sesións.

1.1. Actividades dirixidas a 6º de Primaria
As dinámicas desenvolvidas en 6º de Primaria consistiron na realización de
obradoiros participativos e dunha enquisa. A seguir explícase o
desenvolvemento de cada unha das accións.

8

Cada aula contaba cunha media de 25 alumnos e alumnas, o que supón unha
cifra aproximada de 300 menores.
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1.1.1. Obradoiros participativos.
Os obradoiros participativos estruturáronse en tres sesións cuxos contidos
se distribuíron da seguinte maneira:
1ª sesión: Iniciación ao proceso participativo e ás CAI.
1) Marco teórico e conceptual, para achegar a temática ao alumnado:
• Presentación do programa CAI de UNICEF.
• Conceptos clave: dereitos da infancia, participación, ben de interese
público/privado, CLIA, FoPIA, etc.
2) Obradoiro participativo:
• Identificación de temas para debater: problemáticas, conflitos,
necesidades, etc.
• Reflexión sobre potenciais solucións.
• Posta en común das posibles solucións por todos os membros dun grupo.
• Toma de decisións.
• Valoración final.
3) Realización de enquisas.
2ª sesión: preparación para o CLIA.
1) Proceso electoral.
• Proposta de candidaturas.
• Votacións.
• Escrutinio.
3ª sesión: propostas para o CLIA.
1) Posta en común das propostas.
2) Análise das propostas.
3) Elección de 5 propostas para o FoPIA.

1.1.1.1.- Primeira sesión: Iniciación ao proceso participativo e ás
CAI.
A primeira destas sesións, consistente na Iniciación ao proceso participativo
e ás CAI, foi realizada polo equipo de traballo pero, a partir deste momento,
e exclusivamente no caso dos centros de primaria e do seu alumnado, as
seguintes sesións dos obradoiros participativos foron coordinadas polo
profesorado de cada centro, nun proceso que intentou abranguer o número
máximo de actores posible e consolidar deste xeito unha estrutura
organizativa de cara ao futuro.
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Durante a primeira xornada afondouse co alumnado sobre conceptos clave
como dereitos da infancia, participación, ben de interese público/privado
etc. e ofrecéuselles unha explicación teórica sobre o proceso participativo.
Unha vez feita a explicación propúxose unha dinámica de grupo e cubriuse
unha enquisa por parte do alumnado, actividades que se describen a
continuación.
A explicación teórica centrouse en cada unha das fases que se deben ter en
conta neste tipo de accións: localización de temas para debater
(problemáticas, conflitos, necesidades etc.), reflexión sobre potenciais
solucións, posta en común das posibles solucións por todas as persoas
integrantes dun grupo, toma de decisións e valoración final. A técnica
empregada para unha mellor comprensión das nocións foi a
exemplificación.
Durante a sesión introducíronse e analizáronse conceptos como o “interese
público” ou a “empatía”, necesarios para unha boa posta en práctica da
dinámica en grupo, e explicados por medio da exemplificación (actividades
do seu cotiá).
Tras impartir esta base teórica procedeuse a realizar a dinámica de grupo
coa que se pretendeu:


Asimilar e interiorizar as claves do proceso participativo.



Reflexionar sobre as necesidades da vida do alumnado no Concello
de Teo.



Asentar as bases para a posta en marcha do programa CAI.

Descrición da dinámica de grupo
A dinámica de grupo comezou coa presentación dun reto para o alumnado:
se tivésedes a posibilidade de deseñar os xogos cos que vos gustaría pasar
o voso tempo de lecer e tivésedes un orzamento moi limitado e un espazo
equivalente a dúas aulas, que ideas proporiades? De cara a facilitar o seu
desenvolvemento, as aulas organizáronse en grupos mixtos compostos de 4
e 5 estudantes cada un.
Repartíronselles fichas para cubriren con tres xogos escollidos en grupo,
dar información sobre os materiais e o espazo necesario para poder
instalalos. Deixouse unha marxe de 10 minutos para pensaren propostas e
que o grupo escollese as tres ideas que mellor se adaptasen ás normas da
dinámica de grupo mencionada. En cada grupo foi escollida unha persoa
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encargada de cubrir a ficha e outra -nalgúns casos foi a mesma-, encargada
de ler as propostas en alto diante do resto da aula.
Á marxe de seren recollidas nas propias fichas, as distintas propostas
fóronse escribindo no taboleiro da aula. Despois da explicación de cada
unha das propostas por parte de cada grupo, realizouse unha análise
conxunta das súas particularidades e da súa adaptación aos criterios
precisados na presentación (xogos de baixo custo, de interese público,
instalables nun espazo equivalente a dúas aulas, sen teito, etc.).
De seguido procedeuse á votación: cada alumno/a tivo a posibilidade de
votar un máximo de tres xogos entre todos os propostos. Insistíuselles na
importancia de que as votacións deberían ter en conta os criterios
mencionados. Realizada a votación, procedeuse ao reconto dos xogos máis
votados e abriuse unha quenda de preguntas e comentarios.
Como peche da dinámica de grupo animóuselles, grupo por grupo, á
reflexión sobre o proceso de selección e escolla de xogos (por
votación, por consenso, etc.), sobre como se sentiran traballando en grupo
ou que cousas mellorarían.
Resultados obtidos e conclusións da dinámica de grupo
Os resultados recollidos mostran que o alumnado tivo certas dificultades
para imaxinar xogos que non supuxesen un alto custo. Isto debeuse, por
unha banda, ás condicións nas que se desenvolveu a formación (tempo
limitado, sen posibilidade de realizaren unha investigación sobre xogos
destas características, etc.), e por outra banda, a que ao estaren habituados
e habituadas a participar en xogos que implican altos orzamentos (a tirolina,
un aquapark, un paintball, uns bambáns, un rocódromo, etc.) ou que teñen
moita presenza na sociedade (como o fútbol) impediron, nalgúns casos,
desenvolver a súa creatividade para pensar noutro tipo de xogos.
Porén, entre as propostas estiveron presentes xogos que si se adaptaban
perfectamente aos criterios establecidos. Foi o caso de, por exemplo, a
mariola, o brilé, a petanca, o twister, o pilla-pilla, os xogos con balón...
En canto ao desenvolvemento da dinámica de grupo, observáronse as
seguintes dificultades no funcionamento interno de cada grupo:


Aspecto comunicativo: detectamos que en ocasións existiron
dificultades na posta en práctica dunha escoita activa e de respecto,
tanto das quendas de intervención como das opinións do resto do
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grupo, elementos que dificultaron nalgúns casos a posta en común de
propostas e a toma de decisións por consenso ou por votación.


Aspecto participativo: aínda que a actitude do alumnado estivo
marcada polo interese de cara ás actividades realizadas, a
participación de cada membro non sempre foi activa. En certos
grupos de traballo percibiuse que esta observación estaba
relacionada coa presenza/participación máis marcada dalgúns
integrantes do grupo, o que reducía o espazo de voz do resto.

Por outra banda, recolléronse as seguintes observacións sobre o conxunto
dos grupos:


Actitude e recepción do proxecto CAI: as impresións recollidas
conflúen nunha mostra de interese de parte do alumnado polo tema a
tratar, as CAI, e pola formación impartida, así como pola dinámica de
grupo.



Contidos e material de apoio empregado: a temática tratada tivo
unha boa acollida. Os contidos impartidos anteriormente á dinámica
de grupo resultaron de interese para o alumnado e adecuábanse aos
seus coñecementos previos (sobre os dereitos, a UNICEF, o proceso
participativo) que serviron de base. A dinámica de grupo facilitou a
posta en práctica e a asimilación dos contidos teóricos impartidos,
aínda que algúns deles precisan aínda de reforzo no aspecto práctico
(a empatía, a comunicación, a escoita activa, etc.). As fichas
repartidas na dinámica de grupo axudaron a que a sesión se
desenvolvese de maneira estruturada e esquematizada, ao que
tamén contribuíu o resto de material de reforzo (a presentación, o uso
do taboleiro para a posta en común de propostas, etc.).



Motivación e implicación na actividade: durante toda a formación
o alumnado mostrouse motivado e implicouse na actividade por
medio de preguntas e comentarios, así como ofrecéndose voluntario
en certas ocasións para ler en voz alta algúns dos materiais
facilitados, así como textos de creación propia. De maneira máis
particular, a dinámica de grupo incrementou a implicación de todo o
alumnado, mediante a suxestión de ideas e a votación das propostas
do resto de grupos.



A temporalización da dinámica de grupo: o tempo facilitado para
a realización da dinámica de grupo foi en total de 10 minutos, que
estiveron integrados no conxunto da formación (de 50 minutos). A
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duración da dinámica de grupo foi suficiente para incluír a
presentación da actividade e dos seus obxectivos, a realización da
actividade e a análise conxunta dos resultados e valoracións.

A enquisa
A formación contou tamén cunha enquisa que lle foi entregada ao alumnado
de 6º de Primaria, quen respondeu a este cuestionario, independentemente
de se vivían ou non en Teo 9. Coa finalidade de todo o alumnado dispor do
tempo necesario para responder as preguntas, nalgunhas aulas o
profesorado ofreceuse a ceder parte do seu tempo lectivo para o alumnado
rematar a enquisa e para que fose recollida posteriormente. Déuselle ao
alumnado a liberdade para responder as preguntas e, se fose o caso,
deixasen en branco aquelas que non desexasen responder. A enquisa foi
anónima e os obxectivos foron:
•

Coñecer a percepción que teñen de Teo.

•

Comprender a relación que gardan cos espazos do concello e servizos
cos que están familiarizados ou que empregan.

•

Saber a súa postura a respecto dunha posible participación no
proxecto CAI.

Resultados e análise das enquisas recollidas
A seguir exporemos os resultados extraídos das respostas do alumnado á
enquisa. Para iso, estruturaremos os resultados respectando a estrutura da
propia enquisa, cuestión por cuestión:
1. Di 3 cousas positivas que ten para ti vivir en Teo. Arredor do 98% dos
alumnos e alumnas responderon, polo menos, unha “cousa positiva”
e unha grande porcentaxe, ao redor do 85%, indicaron dúas ou tres
“cousas positivas”. Entre as respostas, os aspectos considerados
máis positivos de Teo foron:
1. A proximidade da escola.
2. O medio natural (a vexetación, os espazos verdes, os parques...).
3. A tranquilidade.
9 Algúns alumnos e alumnas precisaron que se ben asistían á escola en Teo, non residían no
concello.
43
Concello de Teo
CIF. P 1508300 I
Rúa das Lagoa 2
15883 Teo
T.981 809 707

VIII CONVOCATORIA DE RECOÑECEMENTO DE
CIDADES AMIGAS DA INFANCIA. UNICEF COMITÉ
ESPAÑOL
Informe de situación, diagnóstico – 2017

4. Os servizos: entre os que destacaron os parques, as piscinas e os
supermercados.
5. A calidade das relacións humanas e sociais: as amizades, os e as
veciñas, as posibilidades de relacionarse con outras persoas...
Ademais, algunhas das respostas máis frecuentes foron: “hai
moita xente boa”, “a convivencia”, “hai moitas posibilidades de
relacionarse”.
2. Di 3 cousas negativas que ten para ti vivir en Teo. As respostas a esta
pregunta resultaron ser moi heteroxéneas, máis que a pregunta
anterior. Ao contrario do caso anterior, houbo menos respostas a esta
pregunta. Arredor dun 30% non deu máis dunha resposta. Algúns dos
temas e cuestións mencionadas foron as seguintes:
1. Os parques: dos que parte do alumnado di estaren moi lonxe,
xuntos e non seren moi abundantes. Algunhas das respostas fan
fincapé no estado dalgúns parques. Tamén destacan a ausencia
destas instalacións nas aldeas.
2. Escaseza de
asfaltadas.

marquesiñas

nalgúns

puntos

e

de

estradas

3. A presenza de mocidade maior que fuma nalgúns dos parques, por
exemplo, no dos Tilos.
4. Ausencia de lugares de lecer cubertos aos que acudir en días de
choiva.
5. Transporte: necesidade de coche para desprazarse a calquera
lugar e baixa frecuencia do transporte público.
6. Ausencia de carril bici.
7. Localización das vivendas e a proximidade da estrada.
8. Contaminación.
3. Define Teo cunha palabra. O 95% dos alumnos e alumnas
responderon a esta pregunta e na totalidade dos casos a palabra que
empregaron para definir Teo tivo un significado positivo. Na maioría
dos casos as palabras elixidas foron adxectivos e deron moita
información sobre a percepción que teñen de Teo. Algunhas das
respostas máis frecuentes foron: bonito, divertido, solidario,
marabilloso, fogar, chulo, acolledor, precioso e grande.
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4. Onde imaxinas que estarás vivindo dentro de 10 anos? Un 60% das
respostas centráronse en Teo e na cidade de Santiago de
Compostela. No resto dos casos, o alumnado citou cidades do resto
de Estado español (Málaga, Andorra, Barcelona, Madrid, Pamplona,
Valencia...) ou grandes metrópoles e cidades internacionais (Londres,
París, Miami) ou outros países (como Estados Unidos).
5. Que servizos públicos do concello utilizas habitualmente (biblioteca,
piscina, etc.)? As catro respostas maioritarias foron: a biblioteca, os
parques, a piscina e o campo de fútbol.
6. Como cres que poderían mellorar esas instalacións? Botas algo de
menos nelas? A porcentaxe de respostas a esta cuestión foi menor
que noutros casos, dando unha resposta no 60% dos casos. Os
aspectos máis relevantes recollidos foron: o material do que dispoñen
eses servizos públicos, a ausencia de sanitarios nos parques, a
necesidade de cubrir os espazos para os días de chuvia, a falta de
iluminación pública e dunha pista de skate.
7. Que fas no teu tempo libre? As tres respostas máis frecuentes foron:
xogar con amizades ou familiares, realizar actividades extraescolares
e ver a televisión.
8. Onde son as actividades que fas no teu tempo libre? Os lugares máis
citados foron: A Ramallosa, Cacheiras, Santiago de Compostela,
Bertamiráns e na casa.
9. Se puideses ser alcalde/alcaldesa de Teo por un día... Que farías? As
respostas fixeron referencia á mellora das instalacións citadas na
pregunta sexta e das cousas negativas mencionadas na segunda
pregunta. Outro aspecto evocado foi a necesidade dun Teo “máis
limpo”.
10.Gustaríache participar para construír un Teo mellor e máis amigábel
con crianzas e adolescentes? Como? A ampla maioría dos/as
enquisados/as mostráronse favorables a participar na construción dun
Teo mellor e máis amigable. Para iso, as propostas centráronse na
creación de máis parques, piscinas, dun centro de xogos, etc. e na
mellora das instalacións.
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Conclusións
Das respostas recollidas das enquisas entregadas na totalidade das aulas de
sexto de primaria, máis na ARC Os Tilos, extráense as seguintes
conclusións:


O alumnado non ten dificultades á hora de atopar palabras para
definir o lugar no que viven. Emprega na maior parte dos casos
adxectivos, sempre en positivo, o cal parece indicar que teñen unha
percepción positiva do lugar no que viven. Ademais, a maioría dos
alumnos e alumnas enquisadas imaxínase vivindo no concello no
futuro.



O alumnado confirma coas súas respostas unha sensación xeral de
benestar respecto do lugar en que viven, do que destacan a calidade
das relacións sociais e a facilidade para fomentalas, o medio natural
no que se atopan, a tranquilidade e os servizos dispoñibles, tanto
públicos (parques, piscinas, etc.) como privados (supermercados,
tendas, etc.).



A maioría do seu tempo libre está dedicado ao divertimento coas súas
amizades ou coa familia e/ou fóra da casa (mediante as actividades
extraescolares). Porén, a televisión ten unha gran presenza no seu
tempo de lecer.



Percíbese un uso por parte do alumnado das instalacións públicas do
concello, como son a biblioteca ou os espazos destinados aos
deportes (piscinas, campos de fútbol). Pola contra, as respostas
mencionan a necesidade da realización dunha serie de melloras,
tanto de tipo arquitectónico (creación de novas zonas de lecer,
cobertura daquelas que están ao aire libre, construción de sanitarios
preto dos parques, etc.), como da calidade dos materiais e das
estruturas existentes.



A maioría do alumnado amósase motivado para participar na creación
dun Teo mellor e máis amigable e unha parte del é capaz de elaborar
propostas para conseguir tal obxectivo.

1.1.1.2.- Segunda e terceira sesión.
Tal e como se indicou con anterioridade, a segunda e a terceira sesión dos
obradoiros participativos nas aulas de 6º de primaria foi guiada polo
profesorado dos respectivos colexios.
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•

Segunda sesión. A segunda sesión consistiu na preparación para o
CLIA. Nesta xornada tivo lugar un proceso electoral para elixir os
candidatos e as candidatas que ían participar no CLIA. A elección das
persoas que exercerían como representantes tivo lugar o venres 19
de xaneiro, nun proceso coordinado polo profesorado de cada centro.
Previamente, o mesmo profesorado traballou co alumnado aspectos
relacionados coa participación e cos obxectivos do proxecto.

•

Terceira sesión. A terceira e última das sesións dedicouse á
elaboración e presentación de propostas para o CLIA. Unha vez
escollidas as persoas que representarían os e as compañeiras no
CLIA, un dos primeiros labores que realizaron foi o de informar en
todas as aulas de 3º a 6º de primaria sobre cal era o seu papel no
CLIA e indicando que existía no colexio unha caixa de propostas para
recoller as iniciativas que cada alumno ou alumna considerase que
debería ser presentada nos foros de debate.

A partir deste traballo previo, as propostas depositadas na caixa de
propostas seguiron dous camiños dependendo do centro. Nalgúns centros
sometéronse a votación ou ben foron elixidas as máis repetidas de cara a
reunir as cinco propostas que se ían levar ao FoPIA para se debater;
mentres que noutros centros foron presentadas todas no FoPIA, sen elección
previa.
Unha vez presentadas e aprobadas as propostas no FoPIA de cara a seren
defendidas no CLIA, as persoas que exerceron como representantes
informaron ao resto de compañeiros e compañeiras sobre as decisións
tomadas.

1.2. Actividades dirixidas a 1º de ESO
O alumnado de 1º da ESO concéntrase no IES Cacheiras, onde se realizaron
os obradoiros participativos coa metodoloxía que se describe a seguir.

1.2.1. Obradoiros participativos.
En primeiro da ESO a proposta de obradoiros coincide coa de primaria, pero
neste caso o seu desenvolvemento dependeu integramente do equipo de
traballo.
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1ª sesión: Iniciación ao proceso participativo e ás CAI.
1) Marco teórico e conceptual, para achegar a temática ao alumnado:
• Presentación do programa CAI de UNICEF.
• Conceptos clave: dereitos da infancia, participación, ben de interese
público/privado, CLIA, FoPIA, etc.
2) Obradoiro participativo:
• Identificación de temas para debater: problemáticas, conflitos,
necesidades, etc.
• Reflexión sobre potenciais solucións.
• Posta en común das posibles solucións por todos os membros dun grupo.
• Toma de decisións.
• Valoración final.
2ª sesión: preparación para o CLIA.
1) Proceso electoral.
• Proposta de candidaturas.
• Votacións.
• Escrutinio.
2) Dinámica de grupo.
• Mapa colaborativos para identificar lugares significativos no concello.
3ª sesión: propostas para o CLIA.
1) Posta en común das propostas.
2) Análise das propostas.
3) Elección de 5 propostas para o FoPIA.

1.2.1.1. Primeira sesión.
A primeira sesión co grupo de 1º ESO aparece descrita no punto onde se
explica esta actividade no nivel de primaria, coa única diferenza de que
neste caso non se realizou a enquisa.
1.2.1.2. Segunda sesión.
O obxectivo desta sesión era decidir quen representaría o alumnado nas
reunións de representantes e no CLIA e con esta finalidade propúxose a
realización dunhas eleccións para escoller representantes.
Proceso electoral
A maior parte da sesión estivo dedicada á realización dun “proceso
electoral” no que dúas persoas da aula, un rapaz e unha rapaza, foron
elixidas para participar nas reunións de representantes e no CLIA.
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Para iso, convidouse primeiramente aquelas persoas que o desexasen a
proporse como candidatas. Para recoller o nome das persoas candidatas
empregouse o taboleiro da aula, onde foron anotados, por unha banda, os
rapaces, e, pola outra, as rapazas, co obxectivo de facilitar a votación dun e
dunha representante. Cada un e unha delas saíu ao taboleiro para facer
unha presentación da súa candidatura en forma de pequeno discurso cun
tempo establecido: en ningún caso podía superar o minuto de duración.
A seguir, procedeuse á votación para a que cada alumno e alumna contou
cunha papeleta na que debía poñer o nome dun candidato e dunha
candidata. O alumnado depositou individualmente e de maneira anónima o
seu voto nunha urna habilitada para o proceso de votación.
Unha vez feita a votación, escolléronse dúas persoas ao azar para realizar o
escrutinio: unha delas para abrir e ler as respostas de cada papeleta e outra
para anotar no taboleiro os votos de cada candidato/a.
O rapaz e a rapaza máis votados saíron ao taboleiro para seren
parabenizados polo resto do grupo e fíxose un repaso conxunto das tarefas
e responsabilidades que implicaba o cargo (representar a aula, exercer de
ponte comunicativa entre os e as súas compañeiras, o CLIA e o resto de
representantes, asistir ás reunións destes organismos) e as que non (tomar
decisións propias sen consultalas co resto, non ter en conta as propostas e
opinións do grupo etc.). Informóuselles ademais das dúas vías posibles para
faceren propostas: a través dos e das representantes de cada aula ou
depositándoa directamente na urna habilitada na entrada do instituto.
Por último, déronse a coñecer as datas orientativas da primeira reunión de
representantes e do CLIA.
Resultados obtidos: análise e conclusións
Durante a celebración do proceso de selección de candidatos e candidatas
todo o alumnado mostrou interese, foi participativo e colaborou de xeito
activo. A continuación, detállanse polo miúdo algúns aspectos que foron
identificados ao longo da actividade:
•

Proposta de candidaturas: en todas as aulas, os e as candidatas
presentáronse de xeito voluntario e o seu número foi o suficiente
para poder realizar as eleccións. Non fixo falta en ningún caso
convencelo, xa que o alumnado se sentía motivado para ser quen de
facelo motu propio. Porén, en todas as aulas as candidaturas
maioritarias partiron de rapaces en detrimento das rapazas. De feito,
nunha das aulas só houbo unha rapaza que se presentou, sendo
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entón a única candidata. Neste caso, procedeuse igualmente a facer
a votación da representante (rapaza), xunto coa do representante
(rapaz).
•

Anulación de candidaturas: nalgúns casos, houbo candidatas (sempre
rapazas) que se botaron atrás no último momento, a pesar de teren
presentado a súa candidatura ao comezo. No caso dunha delas, o
motivo principal que nos manifestou, en segredo, aos formadores foi
o temor a ter que falar en público.

•

Discursos de presentación: cada unha das persoas propostas para
seren elixidas como representantes da aula fixeron unha pequena
presentación, dun minuto diante do resto. Algunhas delas traían
preparada a súa intervención da casa (como lles fora proposto ao
final da sesión anterior). Os contidos encadrábanse no marco do
proxecto CAI e incluían propostas realistas, podendo ser do interese
do alumnado. Por outra banda, na lectura dos discursos
identificáronse actitudes, termos e expresións que o alumnado
identifica co mundo da política, transmitidas nos medios de
comunicación.

•

Delegados/as da aula: observouse que con frecuencia as persoas que
exercen de delegadas e subdelegadas da aula presentáronse como
candidatas. Esta constatación podería vincularse coa práctica e
responsabilidades que estas persoas están acostumadas a ter no día
a día diante da aula, o que podería influír na súa motivación para
liderar procesos semellantes. Nalgúns casos, estas persoas que
exercen de delegadas da aula foron tamén as escollidas para
presentala no marco do CAI.

•

Aceptación dos resultados: observouse un caso no que un dos
candidatos tivo dificultades para asumir os resultados da votación, na
que quedou no segundo posto. Esta observación foi permanente e
produciuse de novo na terceira sesión, na que o alumno fixo
preguntas ao respecto, sobre a posibilidade de participar na reunión
de representantes de non poder facelo as dúas persoas máis votadas.

Ao final desta primeira parte, pedíuselles que para a seguinte sesión
trouxeran pensadas unha ou varias situacións que se dan no concello e que
consideran inxustas, para facilitar así a elección das 5 propostas que cada
aula levará á primeira reunión de representantes.

50
Concello de Teo
CIF. P 1508300 I
Rúa das Lagoa 2
15883 Teo
T.981 809 707

VIII CONVOCATORIA DE RECOÑECEMENTO DE
CIDADES AMIGAS DA INFANCIA. UNICEF COMITÉ
ESPAÑOL
Informe de situación, diagnóstico – 2017

Dinámica de grupo: mapas colaborativos
Na segunda parte da sesión iniciouse unha dinámica de grupo coa
pretensión de ser finalizada na terceira sesión, obxectivo que non puido
cumprirse debido ás limitacións temporais. Para realizar a actividade
pendurouse en cada unha das aulas un plano oficial do Concello de Teo,
orientado de sur a norte, no que aparecían recollidos algúns lugares
destacados do Concello (por exemplo: o Concello, monumentos...etc.).
En grupos mixtos, de 4 e 5 persoas, elaboraron unha lista dos lugares que
consideraban os máis significativos do concello de Teo para elas. En cada
grupo escolleuse unha persoa para anotar as propostas e outra -podendo
ser a mesma-, para ler en voz alta e situalos no plano se fose necesario.
Para cumprir cos tempos establecidos, nalgúns casos o número de lugares
propostos foi limitado a catro por grupo.
As dúas persoas escollidas como representantes foron as encargadas de
localizar no plano os lugares que o resto de compañeiros e compañeiras ían
citando. Conforme os ían localizando, foron creando unha lenda na beira do
plano con cores diferentes.
Resultados
Entre os resultados observados destacan:
•

Coñecemento do Concello: nalgúns casos percibíronse dificultades á
hora de localizar no plano algúns dos lugares que o propio alumnado
propuxera como os máis importantes do Concello. Desta observación
conclúese que unha actividade para realizar no futuro co alumnado
podería centrarse no descubrimento cartográfico do Concello.

•

Escolla dos lugares máis significativos: fíxose por grupos mixtos de 5
persoas. Nalgúns casos houbo que pór en marcha estratexias de
consenso, xa que ao seren os alumnos e as alumnas de zonas
diferentes do concello, os espazos que frecuentan non son
necesariamente os mesmos. O feito de que nalgúns grupos houbera
varias persoas do mesmo lugar fixo que as súas propostas saísen
adiante na votación de grupo, en detrimento das das demais.
Observouse ademais que nas aulas é máis frecuente atopar varios
alumnos dunha mesma zona residencial que dunha zona máis rural,
polo que as propostas destes últimos poden quedar menos
representadas. Esta apreciación tívose en conta na terceira sesión,
tratando de que os intereses dos grupos maioritarios non permitisen
ou fomentasen desequilibrios de cara aos grupos máis minoritarios.
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•

Variedade na tipoloxía dos lugares escollidos, que comprendeu:
nomes de lugares de tamaño distinto (ex. Ameneiro, Bamonde,
Cacheiras, A Ramallosa, Os Tilos, Calo); de espazos públicos (ex.: o
colexio da Ramallosa, as canchas de Montouto, o cemiterio das
Cacheiras, a pista de Raíces-Osebe, o polideportivo da Ramallosa, as
canchas do IES Cacheiras, as piscinas, etc.); zonas patrimoniais (ex.:
a ponte de Pontevea, os petróglifos de Luou). Observouse tamén que
os lugares escollidos non son sempre os que máis frecuentan ou os
que mellor os representan (perspectiva subxectiva), mais os que son
considerados “importantes” (perspectiva obxectiva, segundo criterios
sociais), como por exemplo: os centros de día para maiores, o
cemiterio, etc.

Conclusións
Das formacións impartidas nas aulas de 1º da ESO extráense as seguintes
conclusións:
•

Durante a realización da dinámica de grupo co plano percibiuse un
coñecemento por parte do alumnado das instalacións públicas do
Concello, como son a biblioteca ou os espazos destinados ao deporte
(piscinas, campos de fútbol). Non presentan problemas á hora de
elaborar propostas de melloras no Concello, tanto de tipo
arquitectónico (creación de novas zonas de lecer, cobertura daquelas
que están ao aire libre, construción de sanitarios preto dos parques,
etc.), como da calidade dos materiais e das estruturas existentes. A
maioría do alumnado amósase motivado para participar na creación
dun Teo mellor e máis amigable e unha parte é capaz de elaborar
propostas para conseguir tal obxectivo.

1.2.1.3. Terceira sesión.
Presentación
A sesión comezou profundando nos contidos iniciados na anterior e
repasando conceptos clave que se porían en práctica nesta terceira sesión
(diferenza entre o público e o privado, empatía, dereitos, etc.). De seguido,
preguntóuselles polas propostas que tiñan que traer pensadas da casa.
Como a maioría esquecera facelo, déuselles 5 minutos para que anotasen
nunha folla unha proposta, que despois foi recollida polos dous
representantes.
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A continuación procedese á lectura de cada unha das propostas que foron
anotadas no taboleiro da aula. Para facer este proceso, un dos
representantes encargouse de ir lendo en voz alta cada unha delas e o
outro foi anotando as propostas coa axuda dunha das persoas formadoras.
Unha vez que todas as propostas foron anotadas no taboleiro, fóronse
debatendo unha por unha. Para iso, o alumnado, de xeito ordenado, foi
tendo a palabra e facendo os comentarios ou opinións ao respecto de cada
proposta. Nos casos nos que houbo consenso, a proposta foi escollida como
unha das 5 finais. Nos casos nos que isto non acontecera, as propostas
foron votadas e escollidas en función do número de votos recibidos.
Ao final desta sesión, en cada aula foron elixidas 5 propostas para seren
levadas á primeira reunión do FoPIA.
Resultados e conclusións
En vista do desenvolvemento das sesións impartidas, extráense os
seguintes resultados:
•

Escolla por consenso e/ou votación: á hora de escoller as 5 propostas
que serán levadas ao FoPIA, o alumnado mostrouse moi participativo.
As súas intervencións foron constantes e centráronse en opinións e
comentarios sobre cada unha das propostas. Polo xeral, non foi difícil
chegar a decisións consensuadas e, cando non houbo consenso, a
votación foi o sistema elixido para escoller as 5 propostas definitivas.
En todas as aulas, o alumnado aceptou sen dificultades os resultados
do proceso de votación.

•

Representación do rural: a pesar de que a presenza do alumnado de
zonas rurais é menor que o de zonas máis urbanizadas, e que á hora
de establecer unha votación isto podería prexudicar as propostas
centradas nas zonas rurais, en todo o proceso intentouse reducir o
peso que puidera ter este factor ao mínimo. Para iso, insistiuse nos
conceptos de “empatía”, ”dereitos”, “necesidades” (o que é ou non
necesario), “xusto”, etc. En máis dunha ocasión, entre as cinco
propostas
escollidas
estiveron
presentes
accións
dirixidas
exclusivamente a seren levadas a cabo en zonas rurais.

•

Propostas para un público adulto: en varias aulas houbo propostas
enfocadas á mellora da calidade de vida de persoas adultas, nalgúns
casos, con problemas de mobilidade (persoas da terceira idade,
persoas en cadeira de rodas, etc.). Obsérvase así a presenza dunha
sensibilidade do alumnado de cara ao resto da comunidade na que
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viven. Estas propostas estiveron centradas particularmente na
accesibilidade aos medios de transporte e na creación de centros de
día.
•

Fóra das competencias do Concello: entre as propostas houbo varias
que saían das competencias directas do Concello, por estaren
relacionadas con situacións desenvolvidas en espazos privados. Neste
sentido, as preocupacións do alumnado viñan dadas pola falta de
atención que senten cando van a determinados espazos de ocio,
como os bares, onde se senten ignorados á hora de pedir a
consumición.

•

Interese na continuación do proxecto: as preguntas sobre o proxecto
e o desenvolvemento das seguintes sesións (reunión de
representantes, CLIA, etc.) foron unha constante en todas as aulas. O
alumnado mantivo a atención e interesouse pola continuidade do
proxecto nos meses a seguir.

•

Participación activa, debate e capacidade argumentativa: o alumnado
que participou foi quen de elaborar un discurso argumentativo
coherente respecto das propostas presentadas. Nos casos nos que
unha proposta non se adaptaba ao marco do proxecto (por non ser
unha necesidade real, como por exemplo a creación dun parque
acuático ou dun grande centro comercial, ou por non ser competencia
do Concello) explicáronselles as razóns polas que non podería saír
adiante, sen ser por iso censurada. O alumnado acolleu moi ben estas
explicacións.

Nesta terceira sesión, non puido rematarse o programa previsto debido á
limitación de tempo coa que se contou (50 minutos). A actividade proposta
na sesión anterior, centrada no plano do concello, non puido ser finalizada.
Porén considerouse que o espazo de debate creado para a escolla das 5
propostas tiña a suficiente importancia e relevancia para o alumnado como
para dedicarlle a meirande parte da sesión. Priorizouse, así, o proceso
participativo do alumnado.
Propostas para o FoPia
En cada aula o alumnado escolleu, entre todas as propostas presentadas,
cinco que serán levadas á primeira reunión de representantes (ao FoPia). A
seguir, precísanse as cinco propostas escollidas en cada aula:
1º ESO A
Máis iluminación nos parques (Calo e outros)
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Renovar os baños públicos en Calo
Espazo para que os cans anden soltos
Campaña para mellorar o trato a menores nos bares
Campaña contra o consumo de tabaco
1º ESO B
Remate dunha obra nos Tilos
Máis medios para as persoas con dificultades físicas de mobilidade
Pór beirarrúas para chegar ás marquesiñas (non ir polas cunetas)
Mellorar a iluminación de varias zonas do Concello
Transporte de Augas Mansas e Cacheiras
1º ESO C
Xerar máis emprego
Mellorar a iluminación (ausencia ou falta de potencia)
Mellorar o estado dos baños e venda de comida na piscina de Luou
Mellorar as pistas próximas do instituto
Facer máis beirarrúas
1º ESO D
Máis iluminación no parque de Calo
Pór máis beirarrúas I
Iluminación da estrada dos Tilos a Penelas
Carrís bici
Controlar a velocidade dos turismos polo concello
1º ESO E
Unha fonte para o parque de Augas Mansas
Transporte público a Augas Mansas
Wifi gratuíto na rúa
Accesibilidade ao transporte para as persoas maiores
Centro de rehabilitación de animais
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1.3. Análise DAFO coas persoas integrantes do FoPIA.
O día venres 9 de marzo de 2018 convocouse unha reunión do FoPIA no
Concello de Teo, en horario de 17.00 horas, para realizar unha análise DAFO
coas persoas integrantes do FoPIA e poder coñecer deste xeito os aspectos
positivos e negativos que os rapaces e as rapazas destacan do seu concello.
A esta reunión asistiron un total de 15 persoas menores, das 26 que
integran o FoPIA.

Descrición da dinámica de grupo
O obxectivo da sesión foi recoller información para a elaboración do
diagnóstico previo á elaboración do Plan da Infancia e a Adolescencia do
Concello de Teo. A actividade comezou cunha breve presentación da súa
motivación e obxectivos e continuou coa elaboración conxunta da análise
DAFO, o que contribuíu a facilitar a valoración da situación, a identificar os
recursos e potenciais aliados, así como a visibilizar os problemas de cara a
definir as prioridades de actuación. O diagnóstico da realidade estruturouse,
por regra xeral, ao redor de catro parámetros simetricamente
complementarios:
1. Debilidades: expresión das faltas, fraxilidades, carencias, etc. que
deben ser tidas en conta como posibles limitacións para a mellora
da situación e dereitos da Infancia e a Adolescencia. (Factores
internos ao Municipio).
2. Ameazas: perigos, catástrofes, inimigos, sucesos adversos, etc.
que é preciso considerar como factores de oposición para a
mellora da situación e dereitos da Infancia e a Adolescencia.
(Factores externos ao Municipio).
3. Fortalezas: facultades, habilidades, dispoñibilidades, recursos, etc.
efectivamente existentes e útiles para a mellora da situación e
dereitos da Infancia e a Adolescencia. (Factores internos ao
Municipio).
4. Oportunidades: circunstancias, eventos, procesos, calidades, etc.
do mundo exterior que favorecen, impulsan ou posibilitan a
mellora da situación e dereitos da Infancia e a Adolescencia.
(Factores externos ao Municipio).
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Para esta actividade estaba previsto tamén que as persoas asistentes
xerarquizasen por orde de importancia os aspectos indicados en cada
punto, numerándoos segundo a importancia dada para, posteriormente,
proceder ao establecemento dunha serie de prioridades e metas. Porén,
esta segunda parte da actividade non se chegou a realizar por falta de
tempo.
Durante a sesión, e co obxectivo de favorecer a implicación do alumnado e
de facilitarlle as ferramentas e a experiencia que permitan que o FoPIA sexa
un órgano autónomo en canto á organización interna, delegáronse tarefas
de xestión da reunión naquelas persoas que se ofreceron voluntarias. Con
este fin solicitouse colaboración para ir recollendo as opinións dos
compañeiros e compañeiras e completar o cadro do DAFO (participaron
catro persoas, unha por bloque -Debilidades, Ameazas, Forzas e
Oportunidades) e para controlar os tempos e evitar que a reunión se
prolongase. Deste xeito, preténdese que o FoPIA sexa un órgano
independente no que sexan os e as integrantes quen estableza os
mecanismos de xestión.

Resultados obtidos
Os resultados obtidos durante esta sesión son produto da reflexión dos
rapaces e rapazas que integran o FoPIA e da percepción que teñen do
concello. A seguir enuméranse as Debilidades, Ameazas, Forzas e
Debilidades recollidas durante a sesión:

57
Concello de Teo
CIF. P 1508300 I
Rúa das Lagoa 2
15883 Teo
T.981 809 707

VIII CONVOCATORIA DE RECOÑECEMENTO DE
CIDADES AMIGAS DA INFANCIA. UNICEF COMITÉ
ESPAÑOL
Informe de situación, diagnóstico – 2017

Debilidades
•

Problemas de mobilidade e seguridade viaria.

•

Instituto pequeno.

•

Falta de espazos deportivos para andar en bici e outros (patinetes
etc.).

•

Deficiencias no currículo escolar.

•

Deficiencias nas infraestruturas escolares.

•

Instalacións sanitarias pequenas.

•

Falta de festas e de comisións.

•

Necesidade de arranxar parques.

•

Baixa calidade da alimentación e da auga nas escolas.

Ameazas
•

Falta de prazas no instituto.

•

Contaminación.

•

Precarización da alimentación nas escolas.

•

Deficiencias nas infraestruturas escolares.

Fortalezas
•

Forza rural importante.

•

Boas instalacións deportivas.

•

Máis xente nova galegofalante.

•

Bo clima e pouca contaminación.

•

Bos parques.

•

Tranquilo.

Oportunidades
•

Recuperación de falantes de galego.
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•

Máis xuventude, máis oportunidades de festa.

•

Máis educación en galego, máis oportunidades de negocios.

•

Concello exemplo de seguridade viaria.

•

Máis emprego.

•

Mellorar o sistema educativo.

1. Ilustración: Cadro resultante do DAFO elaborado
polas persoas asistentes ao FoPIA.

Conclusións
O desenvolvemento da actividade estivo marcado en todo momento pola
implicación e interese das persoas asistentes, que se mostraron moi
colaboradoras e partícipes en todo momento. A idea de darlles un papel de
responsabilidade durante a sesión tamén foi moi ben acollida e foron varios
os nenos e as nenas que se ofreceron voluntarias para participar.
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Por contra, a escaseza de tempo non permitiu o desenvolvemento íntegro
da actividade e non se puideron ordenar por prioridade os diferentes puntos
recollidos durante a análise.
Entre os aspectos destacados, foron sinalados varios factores que a priori se
considerarían contraditorios pero que foron explicados durante o
desenvolvemento da sesión. Por norma xeral, todos aqueles aspectos que
se consideran positivos, como a existencia dunha grande área rural no
concello, as instalacións deportivas, os parques ou o clima, teñen tamén
unha cara negativa que os rapaces e as rapazas quixeron poñer de
manifesto e destacar as múltiples realidades do concello. A estes aspectos
positivos contrapuxeron, por exemplo, que algunhas instalacións deportivas
son mellorables en canto a instalacións, o mesmo ocorre cos parques ou
que o cambio climático é unha preocupación a pesar de que en Teo non
destacan grandes problemas de contaminación como pode ocorrer noutros
concellos.

2. Actividades realizadas con persoas adultas
As actividades realizadas coa poboación adulta centráronse na elaboración
de varias análises DAFO con diferentes persoas e entidades implicadas no
desenvolvemento deste Plan de Infancia. O obxectivo destes encontros foi
detectar de maneira conxunta as Debilidades, Ameazas, Fortalezas e
Oportunidades que se dan no Concello de Teo a respecto da infancia e a
adolescencia.

2.1. Análise DAFO coa Mesa de Coordinación Interna.
A primeira análise DAFO tivo lugar na Sala de Xuntas do Concello de Teo o
día 19 de febreiro de 2018 e convocou a Mesa de Coordinación Interna.

Descrición da actividade
O obxectivo desta sesión foi recoller información para a elaboración do
diagnóstico previo á elaboración do Plan da Infancia e a Adolescencia do
Concello de Teo. A actividade comezou cunha breve presentación da súa
motivación e obxectivos e continuou coa elaboración conxunta da análise
DAFO, a xerarquización segundo a importancia das diferentes Debilidades,
Ameazas, Fortalezas e Oportunidades detectadas e o establecemento a
posteriori dunha xerarquía con eses problemas. A partir destes datos xorden
as metas do futuro Plan Local de Infancia e Adolescencia.
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Para a elaboración da análise DAFO procedeuse a identificar as
DEBILIDADES, AMEAZAS, FORTALEZAS E OPORTUNIDADES, o que contribuíu
a facilitar a valoración da situación, a identificar os recursos e potenciais
aliados, así como a xerarquizar os problemas de cara a definir as
prioridades de actuación.
Unha vez concretados estes factores, procedeuse á súa xerarquización,
numerándoos segundo a importancia dada para, posteriormente, proceder
ao establecemento dunha serie de prioridades e metas. Para definir estas
prioridade seguiuse unha estratexia de actuación relacionando as catro
partes do cadro:
◦ Estratexia ofensiva (fortalezas + oportunidades): supón aproveitar
tanto as fortalezas (internas) como as oportunidades (externas)
para alcanzar o noso obxectivo.
◦ Estratexia defensiva (fortalezas + ameazas): utilizan as fortalezas
para minimizar ou contrarrestar as ameazas (externas).
◦ Estratexia de reorientación (debilidades + oportunidades):
pretenden superar as debilidades (internas) aproveitando as
oportunidades (externas) que ofrece a contorna.
◦ Estratexia de supervivencia (debilidades + ameazas): ante as
debilidades (internas) e ameazas (externas) ás que se enfrontan
os dereitos da infancia e a adolescencia, é necesario optar por
unha mudanza para superar ambas as dúas situacións.
Para esta actividade estaba previsto tamén analizar dous puntos a maiores
que, por falta de tempo, non puideron ser abordados: a definición de
actividades e recursos e o de fixar as funcións e responsabilidades das
estruturas que xestionarán e executarán o Plan.

Resultados obtidos e conclusións
Da reflexión conxunta extraéronse as conclusións que seguen, que
aparecen numeradas segundo o grao de importancia outorgado:

Debilidades
1. Dispersión xeográfica e ausencia dun núcleo de poboación forte.
2. Falta de espazos de convivencia e interacción.
3. Transporte público escaso.
4. Desenvolvemento urbanístico deficiente.
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5. Elevada porcentaxe de poboación que fai a súa vida persoal e/ou
laboral fóra do concello (por exemplo, no de Santiago de
Compostela).
6. Existencia dun núcleo (Carballal) de infravivenda.

Ameazas
1. Desvinculación social do territorio.
2. Falta de vivenda pública.
3. Taxa en descenso da natalidade.
4. Deterioro dos edificios escolares.
5. Proximidade a Santiago de Compostela.

Fortalezas
1. Pirámide demográfica con moita xente nova.
2. Tecido asociativo forte e con actividades para a infancia.
3. Nivel económico e socio-cultural da poboación elevado.
4. Existencia de servizos de conciliación nas escolas municipais.
5. Diversidade e abundancia na oferta de actividades do concello.
6. Vontade política para afianzar a cultura da participación.
7. Oferta educativa suficiente.
8. Sendas (en construción).

Oportunidades
1. Alta demanda de servizos para a infancia e a adolescencia.
2. Previsión da aprobación dun novo plan de transporte a nivel
autonómico.
3. Creación dun futuro espazo de xogo cuberto.
4. Existencia dun único centro de secundaria no concello, o que facilita a
intervención.
A partir da definición dos elementos internos e externos que funcionan
como facilitadores e obstaculizadores e da análise da situación contrastando
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os diferentes factores, a mesa de coordinación identificou os elementos a
seguir como as principais liñas de traballo:


Fortalecer a participación da infancia e da adolescencia (acción que
xa está en funcionamento coa constitución do CLIA, FoPIA e das
mesas de coordinación interna e externa).



Combater a desvinculación co territorio da infancia e da adolescencia
e aproveitar, con esta finalidade, a diversidade de actividades
existente.



Mellorar o transporte público.



Xerar maior vinculación co territorio.

2. Ilustración: DAFO elaborado polas persoas asistentes á Mesa de
coordinación interna.

Conclusións
A partir destas liñas de traballo definíronse catro obxectivos básicos para o
Concello de Teo en relación coa infancia e a adolescencia:
✔ Xerar maior vinculación co territorio.
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✔ Favorecer a transversalización
adolescencia.

da

participación

✔ Crear campañas de sensibilización
integración, autoestima...).

(igualdade,

infantil

e

da

sexualidade,

✔ Manter e crear espazos de convivencia específicos e adaptados ás
necesidades da infancia e da adolescencia.

2.2. Análise DAFO coa
Coordinación Externa.

Mesa

Comunitaria

ou

de

A Mesa Comunitaria ou Mesa de Coordinación Externa do Concello de Teo
reuniuse o día 20 de febreiro na Sala de Xuntas do Concello de Teo ás 19.00
horas co obxectivo de realizar unha análise DAFO que permitise completar a
realizada coa Mesa de Coordinación Interna e que garantise a participación
doutros sectores implicados na defensa dos dereitos da infancia. As persoas
que a integran proceden de ámbitos de traballo diferentes; así, nesta
primeira mesa participan unha representante do ámbito da saúde
(pediatra), da educación (profesora de Pedagoxía Terapéutica no IES de
Cacheiras), ARC Os Tilos e das familias; ademais tres persoas
representantes do concello. Ademais de buscar unha representación variada
a nivel profesional, tamén se procurou á hora de configurar a mesa, que a
súa procedencia fose de diferentes zonas do concello, nun afán por incluír
poboación de todos os lugares que o forman.

Resultados obtidos
Da reflexión conxunta extraéronse as conclusións que seguen, que
aparecen numeradas segundo o grao de importancia outorgado:

Debilidades
1. Implicación baixa de pais e nais.
2. Falta de cultura participativa.
3. Falta de espazos de convivencia e reunión.
4. Falta de traballo coas emocións.
5. Uso de linguaxe negativa en campañas públicas.
64
Concello de Teo
CIF. P 1508300 I
Rúa das Lagoa 2
15883 Teo
T.981 809 707

VIII CONVOCATORIA DE RECOÑECEMENTO DE
CIDADES AMIGAS DA INFANCIA. UNICEF COMITÉ
ESPAÑOL
Informe de situación, diagnóstico – 2017

6. Necesidade de habilitar rutas seguras a pé.

Ameazas
1. Sistema educativo pensado sen a infancia e a adolescencia.
2. Mal uso das novas tecnoloxías.
3. Sobreinformación.
4. Falta de persoal especializado.
5. Inmediatez e consumismo.
6. Problemas non detectados (familiares, sociais etc.).
7. Exceso de actividades extraescolares.

Fortalezas
1. Escolas de nais e pais e deportivas.
2. Apoio da administración local.
3. Tecido asociativo.
4. Traballo en rede.
5. Boas infraestruturas e oferta cultural.
6. Capacidade de motivación.
7. Receptividade da cidadanía.

Oportunidades
1. Espazos de participación (como o FoPIA ou o CLIA) como motores de
cambio.
2. Escolas de pais e nais e deportivas.
3. En xeral, as novas xeracións son máis creativas.
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4. Novas tecnoloxías, cun uso adecuado.

3. Ilustración: DAFO realizado polas persoas participantes
na Mesa Comunitaria.

Conclusións
A partir desta análise da realidade teense, dos factores obstaculizadores e
facilitadores, chégase ás seguintes conclusións como puntos principais para
ter presentes de cara ao futuro:
✔ O FoPIA e o CLIA, e os espazos de participación en xeral, son puntos
de partida óptimos para facilitar o cambio.
✔ A través destes órganos, xunto coa capacidade de motivación que se
destaca como fortaleza, sería posible abordar debilidades como a
baixa implicación dos pais e das nais.
✔ Considérase necesario facer maiores esforzos e investimentos na
educación das emocións.
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C) CONCLUSIÓNS
O proceso participativo descrito, dirixido tanto á poboación infantil e xuvenil
como aos actores sociais do concello, permitiron analizar e identificar as
necesidades máis urxentes do concello e determinar desta forma cales
deberían ser os retos e prioridades que o Concello de Teo debería asumir en
relación coa garantía dos dereitos da infancia e da adolescencia.
Por outra parte, este labor ofreceunos a oportunidade de testar algo que
desde a propia corporación se tiña detectado: a vontade de participación
dos axentes sociais e dos e das menores así como o seu compromiso e
implicación.
En liñas xerais, as conclusións extraídas durante a sesión en que se realizou
a análise DAFO coa Mesa de Coordinación Interna resumen en grande
medida os puntos de interese principais que o Concello de Teo ten como
obxectivos para os próximos anos.
Estes compromisos resúmense nas seguintes conclusións:
Primeira conclusión: Favorecer a transversalización da participación
infantil e da adolescencia.
Ao longo destes meses, un dos compromisos marcados polo Concello de Teo
na súa candidatura como Cidade Amiga da Infancia e da Adolescencia de
UNICEF foi o de favorecer a participación da infancia e da adolescencia.
Neste proceso a implicación dos e das menores foi un factor moi positivo
que se debe destacar de maneira sobresaliente.
Neste sentido, desde o Concello de Teo consideramos que é necesario
centrar esforzos en manter esta implicación da poboación menor e, en
consecuencia, favorecer a transversalización da participación infantil e da
adolescencia a outras cuestións que lles poidan afectar. Esta
transversalización da participación supón o compromiso do concello a
manter abertas as canles de participación da infancia e da adolescencia, así
como o de estendela a todos os campos en que fose necesario e posible. Os
altos índices de participación nos diferentes organismos creados e a
atención e compromiso por todos os debates e actividades propostos,
descritos no punto anterior, argumentan en favor desta liña como unha das
prioridades e retos do concello.
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Segunda conclusión: Xerar maior vinculación co territorio.
As especificidades do Concello de Teo en canto á súa configuración
xeográfica, urbana e social requiren solucións diversas para atender as
necesidades dun territorio no que se conxugan áreas de gran condensación
de poboación de creación recente con outras zonas rurais que abranguen
gran parte da superficie do concello.
Por un lado, destacouse a importancia e valor de contar cunha zona rural
ampla que permite un maior contacto coa natureza, unha comunidade máis
unida (da que se destacan aspectos como a seguridade ou a tranquilidade,
entre outros) e a oportunidade de ter espazos de lecer ao aire libre. Por
outro, tamén se fixeron constar as dificultades que estas mesmas zonas
rurais supoñen para a infancia e a adolescencia na súa vida diaria, con
grandes cantidades de desprazamentos en vehículos privados, uso
frecuente do transporte público ou menor calidade dos servizos por estaren
centralizados nas zonas máis urbanas.
Así mesmo, as zonas urbanas descríbense como áreas menos humanizadas
con gran presenza de vehículos que dificultan a vida autónoma dos e das
menores.
Todo isto ten como unha das súas consecuencias o baixo grao de
implicación co territorio por parte da poboación e que en numerosas
ocasións o destino preferido sexa un núcleo próximo e atractivo socialmente
como é Santiago de Compostela. Se atendemos á enquisa realizada entre os
e as escolares durante a preparación desta convocatoria, a opinión que os e
as menores teñen do concello é, de forma moi maioritaria, positiva e, por
tanto, consideramos que é un bo comezo para, a partir destes sentimentos
positivos, crear conxuntamente un sentimento de vinculación co concello
que garanta o interese por ser teense.
Terceira

conclusión:

específicos

e

Manter

adaptados

ás

e

crear

espazos

necesidades

da

de

convivencia

infancia

e

da

adolescencia.
En relación co punto anterior, fíxose tamén fincapé na necesidade de
manter e crear espazos de convivencia que permitan a interacción entre os
e as menores e que lles proporcionen espazos de lecer compartidos.
Desde o FoPIA, as persoas que exercían como representantes manifestaron
tamén este punto como un dos que maior interese suscitou entre os e as
compañeiras.
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Se ben se destaca a existencia de numerosos parques infantís no concello e
outras instalacións deportivas e comunitarias como factores positivos,
tamén se reclama unha maior preocupación en canto ao mantemento
destas instalacións e a necesidade de crear espazos que permitan o uso en
condicións meteorolóxicas adversas, situación frecuente en Galicia.
Cuarta conclusión: Crear campañas de sensibilización (igualdade,
sexualidade, integración, autoestima...).
A finalidade con estas campañas é facerlle chegar á cidadanía, e á
poboación infantil e adolescente en particular, mensaxes para concienciar
sobre temas de gran preocupación social, e da infancia e da adolescencia
en concreto. Con estas campañas búscase maior concienciación social e
implicación para afrontar con éxito posíbeis situacións relacionadas co
ámbito da igualdade, da liberdade sexual, da integración, da autoestima, da
seguridade viaria que con tanta frecuencia foi aludida etc.

69
Concello de Teo
CIF. P 1508300 I
Rúa das Lagoa 2
15883 Teo
T.981 809 707

