
Informe de situación da infancia e adolescencia no Concello de 

Ourense 

 

 

 

Estudo de situación e 
recursos da infancia e 

adolescencia no 
 Concello de Ourense 

 

 

 
 



Estudo de situación e recursos da infancia e adolescencia no Concello de Ourense 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Dirección, coordinación e Realización:  
Concellería de Asuntos Sociais 
Concellería de Educación 
 
 
Asistencia técnica:    
Atelier SOCIAL SL 
 
 
 
 
Xaneiro de 2017 



Estudo de situación e recursos da infancia e adolescencia no Concello de Ourense 
 
 
 

 

 

 

Índice: 
 

 

 

1. Introdución  
  

2. Contextualización  
2.1. Metodoloxía  
2.2. Territorio  
2.3. Estrutura sociodemográfica  
  

3. Situación da infancia  
3.1. Datos xerais  

• Indicadores demográficos dos menores por fogar na provincia de 
Ourense 

 

• Indicadores económicos das familias  
3.2.  Indicadores relativos ao ocio, cultura e tempo libre  
3.3.  Indicadores educativos da poboación infantil e adolescente  
3.4.  Indicadores de situación medioambiental e urbanística  
3.5.  Indicadores en materia de equidade e diversidade  
3.6.  Indicadores de familia e benestar  
3.7.  Indicadores de saúde infanto-xuvenil  
3.8.  Indicadores de participación e cooperación  

  
4. Anexos  

4.1. Programas e actividades municipais destinadas a infancia e    
adolescencia. 

 

4.2. Valoración  dos  programas e recursos do concello dirixidos a infancia e 
adolescencia 

 

4.3. Centros de ensino  
4.4. Espazos culturais  
4.5. Hospitais e centros de saúde  
4.6. Liñas de autobuses urbanos  
4.7. Parques infantís de Ourense  
4.8. Zonas deportivas de Ourense  

 



Estudo de situación e recursos da infancia e adolescencia no Concello de Ourense 
 
 
 

 



Estudo de situación e recursos da infancia e adolescencia no Concello de Ourense 
 
 
 

 

 

 

1. Introdución 
 
O informe que se presenta nestas páxinas pretende ofrecer un retrato da situación da 
poboación infantil e adolescente na cidade de Ourense, como base para a elaboración do Iº 
Plan Municipal de Infancia e Adolescencia promovido pola Concellería de Asuntos Sociais. 

Os datos que aquí se reflicten, en especial aqueles relativos aos datos demográficos e 
residenciais, foron recadados de publicacións periódicas realizadas por organismos públicos 
encargados desta función, ou solicitada ás entidades privadas ou públicas implicadas. 

Ademais recóllese información obtida directamente da poboación participante a través de 
diferentes enquisas, realizadas vía internet, de xeito independente e anónimo tanto a nenos e 
nenas, como a pais e nais. 

Como calquera outra cidade, a de Ourense é unha contorna que para os nenos/as constitúe 
unha estrutura complexa, ofrecendo simultaneamente barreiras e novas oportunidades para o 
desenvolvemento dunha forma de vida propia. Cada persoa, non só en función da súa idade, 
debe atopar o seu oco nesta estrutura social. 

As opinións dos nenos/as, normalmente en aras da defensa dos seus intereses, son polo xeral 
asumidas polas persoas adultas responsables do seu coidado, resultando a participación 
dos/as propios/as menores limitada e ás veces inexistente. Esta ausencia de participación 
resulta especialmente grave no relativo ao “bo goberno” da cidade en materias interesantes 
para os/as rapaces/as e adolescentes ourensáns, razón pola cal decidimos incorporar no  
traballo enquisas directamente dirixidas a este colectivo. 

Así, este análise de realidade realizado para a elaboración do plan de infancia e adolescencia, 
constitúe para Ourense unha oportunidade de implicar ás nenas, nenos e adolescentes nas 
decisións das áreas de análise que lle resultan, de forma cualitativa, máis importantes.  

O programa Cidades Amigas da Infancia, promovido por UNICEF, pretende impulsar e 
promover a aplicación da Convención sobre os Dereitos do Neno no ámbito local e fomentar o 
traballo en rede entre os distintos municipios que forman parte da iniciativa. O obxectivo é que 
administracións e gobernos desenvolvan e executen estratexias para o benestar dos/as 
nenos/as defendendo os seus dereitos, fomentando a súa participación e facendo das cidades 
ambientes máis habitables, especialmente para os/as mais novos/as. 
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2. Contextualización 
 
2.1. Metodoloxía: 

O documento que se presenta nestas páxinas constitúe o resultado dun proceso complexo e 
altamente participativo, que conduce á determinación do diagnóstico de situación da infancia e 
adolescencia no Concello de Ourense, promovido pola concellería de Asuntos Sociais como 
base do Iº Plan Municipal de Infancia e Adolescencia.  
 
No deseño desta investigación por optouse unha estratexia de triangulación múltiple xa que 
ademais de ter en conta o punto de vista dos distintos grupos que conforman a realidade 
obxecto de estudio, combínanse tamén distintos métodos de recollida e análise; así os 
resultados da investigación avalíanse en base tanto das achegas dos distintos grupos 
implicados no proceso, coma dos datos secundarios obtidos de fontes oficiais e doutros 
estudos publicados co fin de contrastar os resultados deste proceso. Ademais no que se refire 
á elección das técnicas de recollida e análise de datos, optase tamén polo uso combinado de 
técnicas cualitativas e cuantitativas. 
 
O traballo fundaméntase nas seguintes fontes de información: 

o Información primaria obtida directamente da poboación residente no concello de 
Ourense a través da aplicación dunha enquisa anónima, de xeito independente para 
persoas adultas por unha banda e para nenos e nenas por outra, e na que participaron  268 
adultos  e 906 nenas e nenos. 

o Grupos focais de discusión con entidades de todo tipo, asociacións,nos que participaron 
mais unhas40 persoas representantes de 28 entidades relacionadas coa infancia e a 
adolescencia. 

o Entrevistas individuais semiestruturadas con persoal técnico municipal das áreas 
relacionadas co obxecto de estudo, (Deporte, Policía local, Cultura, Saúde, Educación, 
Igualdade, Voluntariado, Xuventude, Servizos Sociais, Medioambiente, Infraestruturas e 
Transportes). 

o Entrevistas individuais semiestruturadas con persoas de recoñecida experiencia no 
ámbito obxecto de estudo, representantes da Universidade de Vigo, colexios profesionais 
de educación social, traballo social e psicoloxía….. 

o Información secundaria obtida de estatísticas oficiais sobre indicadores de situación, 
nos que se respectaron na medida do posible os indicadores municipais de Aplicación da 
Convención sobre os Dereitos da Infancia, establecidos por UNICEF para determinar o grao 
de aplicación desta convención no ámbito local . 

 
 
 
 
Outras fontes empregadas na análise son as seguintes: 

- Instituto Nacional de Estatística 

- Instituto Galego de Estatística 

- Xunta de Galicia  

- Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde 
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- Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

 

- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

- Plan de mobilidade urbana sostible do Concello de Ourense 

- Plan de saúde do Concello de Ourense 

- Plan para a promoción da equidade de xénero do Concello de Ourense 

- Ourense Transportes S.A  

- www.ourense.gal 

- Patronato Provincial de Turismo de Ourense  

- Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero 
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2.2. Territorio: 

Ourense é a capital da comarca e da provincia que recibe o seu mesmo nome. Á súa vez, é 
unha das catro provincias que conforman a Comunidade Autónoma de Galicia, atopándose no 
sueste da mesma.  

Os límites provinciais están conformados polo oeste con Pontevedra e Portugal, polo norte con 
Lugo e León, ao leste con León e Zamora e ao sur con Portugal. 

O termo municipal, cunha extensión de 84,6 km², está situado no centro noroeste da provincia; 
limita ao norte cos municipios de Amoeiro e Coles, polo sur con San Cibrao das Viñas, 
Barbadás e Toén, ao leste con Punxín e con Pereiro de Aguiar ao Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

Situación do municipio de Ourense dentro da comunidade 

autónoma de Galicia e dentro da provincia 

 

A cidade de Ourense conta cunha gran influencia romana, civilización que se asentou nestas 
terras debido as súas grandes reservas de ouro e as fontes de augas termais, actualmente 
coñecidas coma As Burgas, ao redor das cales se construíu a cidade. 

Tras a dominación romana, Ourense seguiu sendo unha cidade importante debido á súa ponte, 
situada sobre o río Miño, e á súa situación estratéxica, que o converteu nun importante núcleo 
comercial dende a Idade Media até o século XX. 

O río Miño é o eixo principal da cidade. A súa canle marcou as pautas do desenvolvemento da 
estrutura urbana, derivando o seu crecemento cara ao sur do territorio e creando unha serie de 
peculiaridades só presentes neste enclave.  

A comunicación entre ambas beiras é posible grazas á construción de varias pontes que 
atravesan o río Miño, as mais singulares, a Romana e a ponte do Milenio, que facilitan o fluxo 
de entrada e saída da cidade, así como a comunicación con un dos barrios mais importantes 
da cidade (A Ponte). 

O termo municipal componse por cinco distritos administrativos e 17 entidades de poboación, 
cun total de 106.231 habitantes en 2015, residindo en 67.125 vivendas e cunha densidade de 
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poboación de uns 1.250 habitantes por km². 

O asentamento poboacional ten un marcado centralismo no núcleo da cidade, que agrupa ao 
93.4% de toda a poboación do termo municipal. Os restantes núcleos de poboación teñen unha  

 

estrutura moi atomizada, superando os 500 habitantes unicamente os núcleos de Arrabaldo, 
Cudeiro, Rairo, Seixalbo, Velle e Canedo. 

 

Gráfico 1. DISTRIBUCIÓN DOS DISTRITOS DO CONCELLO DE OURENSE 

 

Os principais distritos da cidade son: 

• Distrito 1: Centro 
• Distrito 2: San Francisco 
• Distrito 3: O Couto 
• Distrito 4: Mariñamansa 
• Distrito 5: A Ponte 

A cidade de Ourense mantén grande importancia como centro administrativo e económico de 
toda a provincia. 

A economía no municipio de Ourense está marcada por un claro predominio do sector 
terciario, principalmente o comercial, cunha larga tradición dende mediados do XIX, como o 
principal soporte económico da cidade, debido a que os catro grandes polígonos industriais 
(San Cibrao das Viñas, Parque Tecnolóxico, Barreiros e Pereiro de Aguiar) non se atopan 
propiamente no municipio de Ourense. 

A cidade concentra tamén a maior oferta comercial e de lecer da provincia, así como os 
servizos administrativos (Deputación, Audiencia Provincial, Subdelegación do Goberno, 
Delegación de Facenda), educativos (campus da Universidade de Vigo) e sanitarios (Complexo 
Hospitalario de Ourense) de referencia para toda a poboación da provincia. 

Con respecto á climatoloxía, o municipio de Ourense ten peculiaridades debido ao seu 
característico territorio no val do Miño, a 125 m. de altitude. Conta cunha media de 2.217 horas 
de sol ao ano e a súa temperatura media anual rolda os 14,3 graos centígrados con veráns 
calorosos e invernos fríos, con frecuentes néboas e xeadas. 
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O municipio conta con 1.009.862 m² de superficies de zonas verdes, o que supón unha elevada 
media de 9,4 m² por habitante, sendo a principal arteria verde ás marxes do río Miño, xunto coa 

recuperación do espazo coñecido como “Montealegre”, no que se creou fai uns anos, un 

espazo botánico de uns 150.000 m2, que inclúe a plantación de máis de 3.000 exemplares de 
especies diversas, a construción dun centro de recepción e investigación, a instalación dun 
miradoiro nun dos paraxes máis elevados, a creación dun auditorio ao aire libre, así como a 
recuperación de canteiras e “minas” de auga. 

Como zonas de esparexemento significativas na cidade merecen especial mención as termas, 
cunha tradición de mais de 2.000 anos e unha produción diaria de mais de cinco millóns de 
litros de auga mineral medicinal.  

A cidade de Ourense ostenta o título de Capital Termal de Galicia, e é ademais un dos 
referentes do termalismo europeo, converténdose en decembro de 2009 nunha das seis 
cidades fundadoras da Asociación Europea de Cidades Históricas Termais. 

No municipio de Ourense existen multitude de pozas termais e fontes que manan uns 300 litros 
por minuto de auga a 67 graos de temperatura. Este fenómeno integrado por completo na 
estrutura urbana da cidade, pode desfrutarse tanto de maneira gratuíta como de pago. 

No que se refire as comunicacións, Ourense atópase integrado dentro dun ámbito 
privilexiado, tanto a nivel  rexional como a nivel peninsular, dado a súa proximidade a unha das 
grandes áreas urbanas da Comunidade Autónoma (Vigo), convertendo a cidade nunha 
beneficiaria directa de todas as súas infraestruturas. 

En canto á rede viaria destacar a A-52 que une a cidade coa capital de España e a autoestrada 
AP-53 que a une coa capital de Galicia. Outras estradas de menor entidade permiten o acceso 
a numerosos destinos. 

Xa dentro da cidade, as principais vías de comunicación configúranse de norte a sur co trazado 
da antiga estrada nacional, actualmente rúa do Progreso e Avda. de Zamora, soportando a 
maior carga de vehículos as rúas de Marcelo Macías, Emilia Pardo Bazán, Curros Enríquez, 
Progreso, Pardo de Cela e especialmente a Ponte Nova. 

O diagnóstico inicial do Plan de mobilidade urbana sostible, aprobado en 2012, establece como 
recomendacións reducir os niveis medios de tráfico urbano, sobre todo no paso do tráfico polo 
centro da cidade, e disuadir aos usuarios do uso do automóbil en viaxes curtos e tamén en 
períodos de hora punta para evitar a conxestión. 

En relación co ferrocarril, Ourense constitúe o nó ferroviario mais importante de Galicia. A 
cidade está comunicada por tren con todas as grandes urbes da comunidade, epor alta 
velocidade no caso de Santiago e A Coruña, ademais de ten conexión con outras cidades 
españolas coma León, Zamora, Madrid, Barcelona e Bilbao-Irún. 

No transporte urbano, a compañía encargada do servizo é Autobuses Urbanos de Ourense 
S.L., que dá servizo a todo o municipio e conta con unhas 30 liñas de transporte no ámbito 
municipal. 
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Estrutura sociodemográfica 

Ourense non é allea aos cambios demográficos que afectan as sociedades modernas 
experimentando un importante decrecemento da poboación nos últimos anos, aínda que este 
descenso o podemos observar tanto no ámbito municipal como no ámbito provincial. 

 
 
 

Gráfico 2. EVOLUCIÓN DOS MOVEMENTOS DE POBOACIÓN DA PROVINCIA DE 
OURENSE. 2004-2015 

 

Fonte: IGE. Provincia de Ourense. Evolución 2005-2015 

 
Gráfico 3. EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN DO MUNICIPIO DE OURENSE. ANO 2005-2015 

 

 

Fonte: IGE. Municipio de Ourense. Evolución 2005-2015 

 
Cunha poboación total de 105.893 habitantes, (48.295 homes e 57.598 Mulleres) a 

distribución da poboación debuxa unha pirámide similar á da maioría das cidades 
desenvolvidas, tendo unha conformación claramente regresiva, máis ancha nos grupos 
superiores que na base, anunciando unha recesión da poboación en clave de futuro. 
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Se analizamos a poboación de Ourense en función do sexo e da idade, obtemos un 
engrosamento nas idades de poboación activa. Engadir que o xénero feminino é notablemente 
superior ao masculino, incrementándose a medida que o fai a idade. 

 
 

Gráfico 4. PIRÁMIDE DE IDADE MUNICIPIO DE OURENSE. 2015 
 

 
 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 2015. Municipio de Ourense. 

 

Segundo o INE, o Concello de Ourense, conta con unha taxa bruta de natalidade de 5,79  

nacidos por mil habitantes:  Este é un dos Indicadores Demográficos Básicos, que se define 
como o total de nacementos de nai con residencia na rexión especificada (comunidade 

autónoma ou provincia) en un ano por cada 1.000 habitantes, e unha taxa bruta de 

fecundidade de 30 nacidos por mil mulleres. 

Pola súa banda o IGE, indica que son 4.687 as persoas estranxeiras residentes no concello 

de Ourense ( 2.189 Homes e 2.498 mulleres), das cales 1.323 son menores de 15 anos, e 
668 mais teñen entre 15 e 18 anos. 

Nunha comparación evolutiva entre a poboación estranxeira residente no municipio de Ourense 
e a local, observamos como a primeira aumentou notablemente nos últimos dez anos, aínda 
que dende o ano 2010 experimenta unha lixeira recesión. Este suceso demográfico é común a 
todos os países da Europa mediterránea, como froito da grave crise económica acaecida 
dende o ano 2008. 
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Gráfico 5. DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN SEGUNDO NACIONALIDADE. 2005-2015 
 

 

Fonte: Instituto Galego de Estatística 2014. Municipio de Ourense. Evolución2004-2015 

 

Ourense tampouco é alleo á negativa do saldo vexetativo que afectou a toda Galicia.  Foi unha 
constante ao longo dos 10 últimos anos, alcanzando o seu mellor valor no ano 2009, onde a 
diferenza entre defuncións e nacementos foi simplemente de 91 persoas. 

 

 
Defuncións segundo sexo no Concello de Ourense. 2010-2015  

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 1.125 1.169 1.111 1.037 1.165 1.154 1.098 1.116 1.090 1.207 

Homes 570 590 535 524 570 572 547 544 545 617 

Mulleres 555 579 576 513 595 582 551 572 545 59 

 
 
 
 

Gráfico 6. EVOLUCIÓN DOS MOVEMENTOS NATURAIS DE POBOACIÓN  
DENDE O ANO 2006 ATA O 2015 
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Un factor influinte neste saldo vexetativo negativo é o alto índice de esperanza de vida que 
presenta o municipio de Ourense, incrementándose na última década en 2 anos. O último dato 
obtido corresponde ao ano 2012, onde se alcanza unha esperanza de vida de 82,9 anos, 
colocándose por riba da media española, que se sitúa en 82,3 anos. 

 

Gráfico 7. EVOLUCIÓN TOTAL DA ESPERANZA DE VIDA EN OURENSE. ANO 2005-2015 

 

 

Fonte: IGE. Municipio de Ourense. Evolución 2002-2013 

 

O segundo indicador demográfico que xustifica o saldo vexetativo comentado, é o escaso 

número de nacementos, que tralo aumento notable que se presentou no ano 2008, continúa 
en descenso, reflectindo os efectos da baixa natalidade que afecta á maioría das sociedades 
desenvolvidas. 

 
EVOLUCIÓN NÚMERO DE NACEMENTOS SEGUNDO SEXO,  
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NO CONCELLO DE OURENSE. 2006-2015 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 850 902 981 946 926 891 870 858 828 814 

Homes 445 454 498 510 486 491 421 443 446 409 

Mulleres 405 448 483 436 440 400 449 415 382 405 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8. EVOLUCIÓN NÚMERO DE NACEMENTOS DO MUNICIPIO DE OURENSE. 2006-
2015 
 

 
Fonte: IGE. Provincia de Ourense. Evolución 2005-2015 

 

 

Gráfico 9. EVOLUCIÓN NÚMERO DE NACEMENTOS POR SEXO. 2005-2015. MUNICIPIO 
DE OURENSE 
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Fonte: IGE 2014. Nacementos. Municipio de Ourense. Evolución 2003-2014 

 

No ano 2016 naceron 417 nenos e  407 nenas no municipio de Ourense, en total 824, 
correspondendo unha media por muller de 1,2 fillos/as.  

No que se refire a idade media das ourensás para ter fillos/as, esta sitúase ao redor dos 32,4 
anos. 

Ademais, ao longo dos últimos anos, o número de nais solteiras incrementouse de xeito 
significativo. 

 
 
 

Gráfico 10. EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE NACEMENTOS  
DE NAIS SOLTEIRAS. 2002-2014 

 

 

Fonte: IGE 2014. Nacementos. Municipio de Ourense. Evolución2002-2014 
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O saldo vexetativo preséntase afectado tamén polo carácter recesivo do saldo migratorio, que 
durante o ano 2015 tivo un certo grao de negativa, aínda que non tan acentuado como entre os 
anos 1999 e 2003. 

 
 
 

Gráfico 11. EVOLUCIÓN DO SALDO MIGRATORIO. MUNICIPIO DE OURENSE. 1993-2014 
 
 

 
Fonte:IGE 2014.Movementos migratorios. Municipio de Ourense. Evolución 1993-2014 

 

A situación laboral no municipio de Ourense, do mesmo xeito que ocorreu no resto do territorio 
nacional, sufriu graves consecuencias debido á crise económica dos últimos anos, afectando 
notablemente a determinados sectores laborais e provocando o peche de múltiples empresas. 

A pesar do contexto económico global no que se sitúa o municipio de Ourense, a recuperación 
do emprego foi constante ao longo de todo o ano 2015, alcanzando o último trimestre o número 
de ocupados/as máis alto desde o ano 2012, co seu consecuente redución do número de 
parados/as e inactivos/as. 

As cifras que se alcanzaron no municipio de Ourense no último trimestre de 2016 son de 
44.100 ocupados/as, 6.900 parados/as e 43.500 persoas inactivas. 

 
Gráfico 12. DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN DO MUNICIPIO DE OURENSE SEGUNDO A 

SÚA RELACIÓN COA ACTIVIDADE ECONÓMICA 2013-2016 

 

Fonte: IGE 
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Mellorando notablemente os datos observados tanto en Galicia como en España, a taxa de 
paro de Ourense descendeu de maneira constante ao longo do ano 2015. 

 
 
 

Gráfico 13. EVOLUCIÓN DA TAXA DE DESEMPREGO EN GALICIA E OURENSE.2013-2015 

 

Fonte: IGE. Provincia de Ourense.  

A distribución das traballadoras e traballadores ourensáns concéntrase principalmente no 
sector servizos, con mais do 81% de ocupación, e en segundo lugar atópase o sector industrial 
co 12%, e a construción, que coa crise dos últimos anos, quedouse nun 6%. Outro dato 
significativo, é que un de cada tres persoas ocupadas, son asalariados do sector público. 

 

 
 
 
 

Gráfico 14. POBOACIÓN OCUPADA DO MUNICIPIO DE OURENSE,  
SEGUNDO SECTOR ECONÓMICO.2016 
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Gráfico 14 BIS. POBOACIÓN OCUPADA DO MUNICIPIO DE OURENSE, SEGUNDO A SÚA 
SITUACIÓN PROFESIONAL.2016 

 

 

 

 

3. Situación da infancia 
 

3.1. Datos xerais: 

No municipio residen 17.298 persoas menores entre os 0 e os 18 anos, representando un 16% 
da poboación total. Este grupo de poboación é bastante inferior á poboación de mais de 64 
anos (25.741 ), polo que a taxa de dependencia xuvenil é inferior á dependencia senil en 
Ourense. 

 
 

Gráfico 15. DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN POR IDADES. MUNICIPIO DE OURENSE. IGE 
2015 

 

Fonte: INE. 2015. 
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A maior concentración de menores no municipio de Ourense atópase nas idades comprendidas 
entre os 5 e 9 anos, sendo maioritaria a presenza masculina sobre a feminina. 

 

Gráfico 16. RAPACES/ZAS ENTRE O E 19 ANOS NO MUNICIPIO DE OURENSE 2015 
 

 

Fonte: IGE. Provincia de Ourense. 2015 

 

A poboación estranxeira menor de 18 anos aínda que se duplicou nos últimos 10 anos, 
descendeu paulatinamente nos últimos anos, comportamento moi similar ao da poboación 
infantil a nivel nacional. 

 

 
 
 
 
 

Gráfico 17. EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN MAIOR DE 18 ANOS SEGUNDO A SÚA 
NACIONALIDADE NO MUNICIPIO DE OURENSE 

 

Fonte: IGE 2014. Municipio de Ourense. Miles de persoas. Evolución 2004 -2014 
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Para identificar os distritos cun maior índice de mocidade dunha maneira mais visual, 
procedeuse á realización dun mapa da cidade, cubrindo os  distritos en función da súa carga 
democidade. 

Gráfico 18. ÍNDICE DE MOCIDADE POR DISTRITOS 0-18ANOS.2014 

Fonte: INE 2014. Elaboración propia 

 

 

• Distrito 1: Centro 
• Distrito 2: San Francisco 
• Distrito 3: O Couto 
• Distrito 4: Mariñamansa 
• Distrito 5: A Ponte 

 

O distrito mais “novo” da cidade correspóndese co distrito de San Francisco,onde o 16,4% da 
poboación ten entre 0 e 18 anos. Pola contra, o distrito número 1 (Zona Centro) é o que ten 
unha menor proporción de nenos/as e adolescentes. 

Tras a análise segundo distritos do municipio de Ourense, destacar que o índice de mocidade 
da totalidade da urbe é de 15,5 un dato positivo si se compara co obtido no conxunto da 
Comunidade Autónoma Galega, o cal alcanza no ano 2014 un 14,9 segundo datos ofrecidos 
polo Instituto Galego de Estatística. 

A continuación móstrase a comparativa dos principais indicadores demográficos do municipio 
de Ourense co resto da provincia e do conxunto da Comunidade Autónoma de Galicia, para 
desta maneira ter unha mellor perspectiva da situación do municipio. 

Poboación  (Padrón) MUNICIPIO PROVINCIA GALICIA 

Poboación Total 106.905 322.293 2.748.695
de 0 a 15 anos 13.705 33.528 346.949
de 16 a 64 anos 67.817 192.232 1.729.491
de 65 e mais anos 25.383 96.533 655.907

Poboación estranxeira 4.945 14.586 90.641
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Fonte: IGE. Banco de datos municipal 

 

 

 

Fonte: IGE. Banco de datos municipais 

 

Paro rexistrado (2015) MUNICIPIO PROVINCIA GALICIA 

Total 9.831 25.760 233.449

menores de 25 anos 637 1.490 12.214

Outras idades 9.194 24.269 221.235
Fonte: IGE. Banco de datos municipais 

 

Paro por sectores de actividade MUNICIPIO PROVINCIA GALICIA 
Agricultura 228 1.246 8454 
Industria 1.115 3.503 29.675 
Construción 939 3.106 28.903 
Servizos 6.541 15.607 147.165 
Sen emprego anterior 1.108 2.298 19253 

Fonte: IGE. Banco de datos municipais 

 

 

 

 

 MUNICIPIO PROVINCIA GALICIA 

Movementos 
migratorios 

Emigr
a. 

Inmigr
a. 

Emigra. Inmigra
. 

Emigra. Inmigra. 

A mesma provincia 2.043 2.013 7.523 7.523 49.185 49.185 
A outra provincia 778 760 2.113 1.961 11.336 11.336 
A outra comunidade 1.000 778 2.940 2.645 19.862 17.498 
Estranxeiro 583 633 1.826 1.766 10.292 10.377 

Fonte: IGE. Banco de datos municipio 

 

Nas enquisas realizadas como fonte de información primaria, participaron un total de 906 nenos 
e nenas de toda a cidade, sendo o grupo mais numeroso o que indicou como OUTRA a zona 
na que vive, isto débese fundamentalmente a que moitos nenos e nenas indicaron o nome 
concreto da súa rúa, pero tamén ao alto número de respostas de nenos e nenas procedentes 

Idade Media 45 49,2 45,9

Movemento natural da poboación MUNICIPIO PROVINCIA GALICIA 

Nacementos 825            1.846   
1.846

19.559
Defuncións 1085 4.351 29.687

Matrimonios 303 749 8.237

Saldo vexetativo -260 -2.505 -10.128
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doutros concellos, por exemplo unhas 30 respostas son de rapaces/as do veciño Concello de 
Barbadás. 

Entre os pequenos/as máis participativos/as están os nenos e nenas da zona de San Francisco 
co 18% e 156 respostas, seguidos dos do Centro co 11,2% e 97 respostas, e dos da zona de A 
Ponte co 10,9% e 95 respostas. 

 

Porcentaxe de participación dos nenos e nenas segundo a zona de procedencia.  
Fonte: Enquisa elaborada para o estudo 

 

Por idades foron os nenos e nenas de 11-12 anos os que mais participaron co 39 %, seguidos 
dos de 9-10 anos  con case o 19%,  os de 13-14 co 17% e os de 15-16 co 14 %, tal como se 
recolle nesta gráfica.   

 

Porcentaxe de participación segundo tramos de idade. 
Fonte: Enquisa elaborada para o estudo 
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Pola súa banda nas respostas das enquisas feitas a poboación adulta na que participaron 267 
persoas, a distribución territorial é distinta, sendo os adultos/as do centro co 18 % e 48 
respostas os que mais participaron, seguidos de O Couto e A Ponte co 14,2 % e 38 respostas. 

 

Porcentaxe de participación das persoas maiores segundo a zona de procedencia 
Fonte: Enquisa elaborada para o estudo 
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Indicadores demográficos dos menores por fogar na provincia de Ourense 

No 24,3% dos fogares da provincia de Ourense reside polo menos unha persoa con idade 
inferior aos 16 anos. Si analizamos os fogares en función da súa tipoloxía, o 27,5% dos fogares 
contan con polo menos un/a neno/a ó seu cargo. 

 

Gráfico 19. Número de persoas no fogar menores de 16 anos na 
provincia de Ourense ano 2014 

 

 

Fonte: IGE. Enquisa de Condicións de Vida. 2014 

 

A maioría destes fogares, responden a un modelo familiar tradicional cun só fillo/a: dous 
adultos e un neno/a (42%). Os fogares monoparentais apenas supoñen o 7% do total. 

 

Gráfico 20. PORCENTAXE DE FOGARES CON NENOS/NAS, SEGUNDO TIPOLOXÍA DO 
FOGAR. OURENSE PROVINCIA 2014 
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Fonte: IGE. Enquisa de Condicións de Vida. 2014 

Indicadores económicos das familias 

Os datos ofrecidos pola Enquisa de Condicións de Vida facilitados polo IGE móstranos que 
durante o ano 2014 os ingresos medios por fogar no Concello de Ourense ascenderon a unha 
media de 1.902 € mensuais, coa distribución que se amosa no seguinte gráfico.  

Gráfico 21.  FOGARES SEGUNDO O SEU INTERVALO DE INGRESOS. 
MUNICIPIO DE OURENSE.2014 

 

 

Fonte: IGE. Enquisa de Condicións de Vida. 2014 

 

Polo tanto, estes ingresos medios indícannos que: 

 

• 39,7% dos fogares ourensáns teñen ingresos inferiores á media. 

• 41,5% teñen ingresos superiores ou moi superiores á media global. 

• Un de cada cinco fogares vive con ingresos inferiores a mil euros mensuais. 

 

A taxa de risco de pobreza no municipio de Ourense é lixeiramente inferior á alcanzada en 
Galicia, e 4 puntos por baixo da española, aínda que si se observan os datos dos fogares 
segundo as súas dificultades para chegar a fin de mes practicamente a metade dos mesmos 
afirman estar nesta situación. 
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Gráfico 22. EVOLUCIÓN TAXA RISCO DE POBREZA. Galicia/ Ourense 2014 

 

Fonte: IGE. Enquisa de Condicións de Vida. 2014 

No caso concreto do Concello de Ourense, o número de persoas beneficiarias da Renda de 
Integración Social de Galicia (RISGA) e da Axuda de Inclusión Social (AIS) concedidas pola 
Xunta de Galicia, duplicouse nos últimos anos. 

 

RISGA  AIS 
ANO 

TOTAL Homes Mulleres  TOTAL Homes Mulleres 
2010 288 94 194  229 83 146 

2011 384 144 240  235 83 152 

2012 442 156 286  284 115 169 

2013 570 217 353  319 129 190 

2014 681 270 411  400 153 247 

2015 628 236 392  406 141 265 
 
 

Gráfico 23. PERSOAS BENEFICIARIAS DE RISGA e AIS.  
 

 
 

As axudas de emerxencia social, concedidas directamente polo Concello de Ourense no que 
ano 2016, ascenden a algo 579; Estas axudas concédense por un máximo 800 euros ao ano e 

Persoas beneficiarias de RISGA 
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son concedidas para conceptos como alimentación básica, débedas de aluguer, 
medicamentos, gafas, alimentación infantil, ou necesidades básicas en xeral. 

Ademais o concello de Ourense ten convocado nos últimos anos, axudas para adquisición de 
libros de texto e material escolar e para comedor escolar, destinadas a unidades de 
convivencia en desvantaxe social e con menor poder adquisitivo que teñan nenos e nenas ao 
seu cargo escolarizados en centros públicos ou concertados da cidade, adxudicando durante 

este último curso un total de 222 axudas de libros e material escolar, e 458 axudas de 

comedor. 

No que se refire ás axudas libros e material escolar concedéronse, 80 axudas de 90 € para 
nenos e nenas de  3 anos,  72 axudas de 110 € para nenos e nenas de  4 anos e 70 axudas de 
125 € para nenos e nenas de  5 anos. 

E no tocante ás axudas de comedor escolar, o Concello concedeu 458 axudas das cales os 

beneficiarios/as foron 239 nenos e nenas de colexios públicos, onde o concello se fai cargo do 
importe total mensual, e 219 nenos e nenas de colexios concertados, onde o concello aporta 
45€ mes, se asisten de luns a venres, tendo a obriga os pais e nais de facer fronte ao pago da 
diferenza. 

Estas axudas concédense ás familias e páganse aos centros. Estes asumen o compromiso de 
comunicar as baixas e os traslados dos/as alumnos/as beneficiarios/as ao Servizo de Asuntos 
Sociais. 

Cabe destacar que case o 10% das familias que cumprimentaron o cuestionario realizado 
durante o proceso participativo, percibe algunha destas axudas municipais dirixida á familia e 
infancia. 

No mesmo cuestionario, preguntamos sobre a percepción das familias respecto a como axuda 
o concello as familias, o 45,5 % manifesta que cree que non se axuda as familias 
suficientemente, outro 39,2 % refire que descoñece se se axuda ou non, e tan so o 8,7 
considera que si se axuda as familias. 

 

En calquera caso, na cidade residen case 25.000 persoas pensionistas, que cobran unha 
cantidade de 1.021,21 € de media no caso dos homes e 769,01 €de media no caso das 
mulleres (250€ menos que os homes) segundo se pode observar nas seguintes táboas. 

 
 

Número de pensionistas 2015 e importe medio segundo o grupo de idade 
 

2015 
Número de 

beneficiarios/as 
Importe medio 

Mediana do 
importe 

0-64 4.920 827,30 665,34 
65-74 8.829 1.036,25 782,90 
75-84 7.171 815,98 634,50 

85 e máis 3.941 767,40 634,50 

Total 24.861 888,75 674,41 
Fonte: Elaboración propia a partir dos  ficheiros da Seguridade Social 
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Número de pensionistas no ano 2015 e importe medio segundo o sexo 
 

Homes Mulleres 

Número 
Importe 
medio 

Mediana  Número 
Importe 
medio 

Mediana  

11.803 1.021,21 812,56 13.058 769,01 634,5 
Fonte: Elaboración propia a partir dos  ficheiros da Seguridade Social 
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3.2. Indicadores relativos ao Ocio, Cultura e Tempo libre 

O Concello de Ourense dende distintas concellerías, organiza de xeito estable actividades de 
ocio, culturais e de tempo libre para todas as franxas de idade, tamén para nenos/as e 
adolescentes; teatro, visitas culturais, concursos de debuxo e pintura, torneos e campionatos, 
campamentos urbanos e de verán, actividades ao aire libre, concertos e mesmo teatro para 
bebés, son algunhas das actividades que se inclúen nas programacións mensuais do concello. 

Son actividades que se realizan fundamentalmente en locais municipais, ou en espazos 
públicos, na rúa, nas prazas, etc... eque se complementan co resto de programación ofrecida 
en espazos que non son de titularidade municipal, senón que pertencen á Deputación 
Provincial, á Universidade, ou a Entidades privadas de todo tipo pero que se están situadas 
dentro do termo municipal de Ourense.   

 

O concello conta entre outras coas seguintes instalacións de titularidade propia: 

 

• Auditorio Municipal 
• 4 Bibliotecas municipais cos seus respectivos puntos de lectura infantil  
• 5 Centros cívicos  
• Museo municipal 
• Espazo para a mocidade “Lusquiños” 
• Aula da natureza de Oira 
• Parque botánico de Montealegre 
• Centro cultural  “Anxo Valente” 
• Centro de Innovación Social Dixital“La Molinera” 
• Varias escolas municipais (Música, Teatro, Idiomas, Saúde....) 
• Ludoteca e Local de promoción da saúde en Vasco da Ponte 

 

Existe unha programación específica por parte da Concellería de Educación, que atende as 
demandas dos centros escolares, reforzando o currículo académico e mesmo ofrecendo 
alternativas para as actividades extra escolares tanto durante o curso académico como nos 
períodos non lectivos, tal e como se recolle na guía de recursos municipais que se anexa. 

Entre outras, destacamos as campañas de animación á lectura, as visitas guiadas a centros de 
interese da cidade, ou os campamentos de verán como os realizados este último ano en 

distintos centros educativos públicos da cidade, nos que participaron a razón de 75 nenos e 

nenas en cada un deles. 

Dentro da programación da Concellería de Xuventude tamén atopamos múltiples propostas 
para os mozos e mozas mais novas,como o Ourense Xove, “Sábados da mocidade”,  ou o 
campamento urbano. 

Dende esta concellería, e en colaboración coa de Sanidade, lévanse a cabo tamén multitude 
de programas dirixidos a nenos/as e adolescentes, entre eles o programa de Cine e saúde, 
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talleres de educación afectivo-sexual, ou o programa OCIOURENSE, que é un programa de 
actividades saudables para o tempo libre da xuventude ourensá nas fins de semana. 

Concretamente nas actividades programadas para o ano 2016 (BTT, escalada, parkour, 
piragüismo, foto en ruta, baile, cociña, globoflexia, mergullo, xogos de sempre, camiñar na 
noite, sábados de cine, xadrez, DJ Ourense, comiqueando, iniciación a maxia, cócteles sen 
alcol, Té dás 5. Obradoiro de conversa, caza foto, rol en vivo, andaina sen tabaco, festa da 

xuventude...) participaron máis de 1700 persoas ao longo dos meses de marzo, abril e 

maio. 

Pola súa parte a Concellería de Asuntos Sociais, é a responsable da dinamización dos 
centros cívicos, cunha oferta para nenos e nenas que inclúe actividades ou dinámicas de 
fomento da educación en igualdade e de fomento do coñecemento e difusión dos dereitos das 
nenas e dos nenos. 

Trátase de actividades socioeducativas e lúdicas para nenos e nenas de Educación Infantil e 

Primaria Semanais de luns a venres e tamén os Sábados dende o mes de outubro ata xuño, 

ademais de actividades de Verán  nos meses de xullo e agosto; oferta que se completa durante 

o curso 2016-2017con actividades de Apoio Escolar tres días por semana, para nenos e 
nenas de 5º curso de Educación Primaria a 2º curso de ESO. 

 

O número de nenos e nenas inscritos no curso 2015-2016 foi o seguinte:  

 

C. Cívico / 
Actividade 

COLÓN A CUÑA A PONTE AS TERMAS SEIXALBO 

Semanal 58 42 103 33 41 
Sábado 61 31 88 28 39 
Verán 71 35 137 32 33 

 

A Concellería de Cultura ten unha programación constante dirixida ao público infantil e 
familiar que  xa é un dos sinais de identidade do Auditorio. Normalmente realízanse dous 
programas, un para cada semestre do ano. 

Esta concellería promoveu no ano 2015 máis de 90 actividades destinadas ó público infantil 

cunha participación de 36.322 persoas, e no primeiro semestre de 2016 programáronse 
outras 42 actividades. 

Destas actividades destacase a súa frecuencia, xa que se realizan todas as semanas no 
Auditorio Municipal de Ourense (xeralmente os domingos a mañá), e incorporan actividades 
innovadoras como por exemplo a inclusión de obras teatrais  para  os/as cativos/as en varios 
idiomas ou obras teatrais destinadas para bebés. 

No último ano mesmo se sumou á oferta de actividades o centro de innovación social dixital de 

“La Molinera”, dependente da Concellería de promoción económica e emprego, con 
obradoiros de robótica e novas tecnoloxías para nenos e nenas en idade escolar. 
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Outros programas como os de promoción das festas populares, xunto coas actividades 
deportivas completan a oferta municipal de actividades culturais e de ocio. 

No que se refire a oferta de actividades deportivas, o concello de Ourense conta con un 

complexo polideportivo de referencia que é o Pavillón dos Remedios, que conta con varias 
pistas polideportivas cubertas, piscina olímpica, pista de atletismo, campo de fútbol, etc,.. 
instalacións a que debemos sumar outras tamén de titularidade municipal: 

• Complexo deportivo Oira 
• Complexo deportivo Eiroás  
• Campo hóckey herba Mariñamansa 
• Polideportivos 

o Pavillón Campo da feira 
o Pavillón Carballeira 
o Pavillón Otero Pedraio 

 
• Campos de fútbol 

o Campo de Oira  
o Campo de Velle 
o Campo de Vilar de Astrés 
o Campo do Seixo (Santa Cruz de Arrabaldo) 

 
• Outras instalacións 

o Circuíto de Santa Mariña 
o Pista de aeromodelismo de Santa Mariña 

 

Nestes equipamentos realízanse actividades deportivas de todo tipo, federado e amateur, tanto 
nos chamados deportes minoritarios, como en actividades masivas como é a carreira popular 
do San Martiño. 

Por último cabe destacar que a cidade conta con 30 canchas ou pistas polideportivas, e case 
un cento de parques infantís, con distinto equipamento e niveis de conservación e 
accesibilidade,nos que se ofrecen unha alternativa de xogo libre e gratuíto aos nenos e nenas, 
dos distintos barrios da cidade. 

No anexos correspondentes, detállanse a localización tanto dos equipamentos deportivos como 
dos parques infantís da cidade. 

 

Percepción das persoas participantesno proceso ao respecto de: 
Ocio, Cultura e Tempo libre 
 

Nas valoracións feitas polos nenos e nenas que responderon aos cuestionarios, atópanse 
moitas referencias a necesidade de melloras na conservación e no mantemento dos parques, e 
na necesidade de mais espazos para xogar en compañía das súas mascotas; tamén resultan 
salientables as referencias a mellora dos accesos e eliminación de barreiras arquitectónicas, 
así coma as referencias a  seguridade e iluminación destes espazos. 

Tamén máis da cuarta parte dos menores participantes na enquisa, reclaman actividades de 
ocio e máis equipamentos deportivos e lúdicos cubertos, para poder xogar durante o inverno, e 
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unha vez máis reclaman a existencia de carrís-bici, ou espazos para poder utilizar a bicicleta 
pola cidade.  

Agran maioría dos pais e naisincide en que o mellorable neste ámbito se traduce en: 

• Aumentar o número de actividades de ocio que se realizan nas fins de semana. 

• Aumentar o número de instalacións  e actividades deportivas. 

• Facilitar o acceso dos rapaces/as a instalacións cubertas cando as condicións 
meteorolóxicas son desfavorables. 

• Aumentar o número de parques zonas de ocio. (Especialmente para rapaces e rapazas 
de 0 a 5 anos). 

• Mellorar o mobiliario de xogo dos rapaces/zas no que se prime o carácter funcional do 
mesmo. 

• Eliminar as barreiras arquitectónicas. 

• Promover actividades en programas duradeiros no tempo. 

Pola súa parte as asociacións participantes nos grupos focais, insisten  en demandar: 

• Programas e actividades que permitan a conciliación da vida laboral e familiar. 

• Ampliación do orzamento das actividades e mellorar a difusión das mesmas. 

• Aumento da oferta de actividades para mozos e mozas de 12 a 18 anos,  en concreto 
mellorar e dar mais continuidade ao programa  OCIOURENSE. 

• Mellora na coordinación entre o persoal técnico das distintas concellerías. 

• Aumento no só as actividades, senón tamén que as actividades se desenvolvan nun 
horario que permita a conciliación, especialmente as programadas en períodos  
vacacionais. 

• Aumento das actividades conxuntas entre nenos/as e pais e nais. 
 
 

3.3. Indicadores educativos da poboación infantil e adolescente 

No municipio de Ourense, conta cun total de 53 centros escolares en funcionamento 
destinados á poboación infantil, 31 con carácter público, sendo os 22 restantes privados ou 
concertados. 

 

Segundo o nivel educativo, distribúense como mostramos a continuación: 

 

Centros de réxime xeral en funcionamento segundo os ensinos que 
imparten Educación infantil 1 

Educación infantil e primaria 17 
Educación primaria e ESO 8 
ESO e / ou postobrigatorias 19 
Educación primaria, ESO e postobrigatorias 5 
Educación especial 3 

Total 53 
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Fonte: IGE. Ensino universitario, non universitaria e formación non regulada.2013. 

 

 

 

 

 

 

Alumnado matriculado en centros sostidos con fondos 
públicos segundo o sexo en Infantil, Primaria e ESO 

2015 

  Homes Mulleres Total 

Educación infantil 1.561 1.394 2.955 

Educación primaria 3.149 3.025 6.174 

Educación secundaria obrigatoria (ESO) 2.210 2.193 4.403 
 6.920 6.612 13.532 
 

Os centros de ESO e ensinanzas postobrigatorias son os máis numerosas no municipio, aínda 
que debemos ter en conta que na súa calidade de foco principal da comarca, o municipio de 
Ourense acolle a alumnas e alumnos doutros municipios próximos que non contan coa 
posibilidade de cursar estes estudos nos seus puntos de residencia. 

O número total de alumnos/as matriculados/as na cidade de Ourense no curso escolar 2016-
2017 foi de 2.802 en educación infantil, e de 4.659 en primaria o que supón un lixeiro descenso 
con respecto ao curso anterior. 

 

Alumnos matriculados 2015-2016 GALICIA PROVINCIA 
Total 388.550 37.570 
Educación infantil 67.591 6.361 
Educación primaria 133.119 12.757 
Educación secundaria obrigatoria (ESO) 87.473 8.654 
Bacharelato ordinario 30.854 3.311 
Ciclos formativos de grao medio ordinarios 16.953 1.717 
Ciclos formativos de grao superior ordinarios 17.802 1.707 
Programas de cualificación profesional inicial 4.756 430 
Educación especial 1.402 112 

Fonte: IGE. Ensino universitario, non universitario e formación regrada curso 2015-2016 

 
 

Alumnos/as sen nacionalidade Española matriculados/as no réxime xeral. 
 Datos da provincia de Ourense. 

  2013 2014 2015 

  
Ambos 
sexos 

Homes Mulleres 
Ambos 
sexos 

Homes Mulleres 
Ambos 
sexos 

Homes Mulleres 

África 187 98 89 193 108 85 175 99 76 
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América 761 393 368 681 345 336 568 270 298 

Asia 44 20 24 45 18 27 51 22 29 

Europa 519 246 273 518 255 263 502 240 262 

TOTAL 1.511 757 754 1.437 726 711 1.299 634 665 
Fonte: IGE. Ensino universitario, non universitario e formación regrada curso 2013-2014 

Como se indica nesta táboa e neste gráfico, o número de alumnos/as sen nacionalidade 
Española matriculados nos últimos anos na provincia de Ourense tamén foi en diminuíndo 
paulatinamente. 

Gráfico 23. Alumnos/as sen nacionalidade Española matriculados/as no réxime xeral.   

Datos da provincia de Ourense. 

 

 

Durante o curso escolar 2014-2015, a Concellería de Benestar Social de Ourense abriu un total 

de 61 expedientes de absentismo escolar, moitos dos cales (20) se arquivaron ao non 
proceder a intervención, nalgún dos casos por non residir ou non estar empadroados no 
Concello de Ourense e noutros por corresponder a idades nos que xa non é obrigatoria a 
educación. 

O número de casos atendidos dende os servizos municipais foi variable ao longo dos últimos 
cursos, non seguindo ningunha tendencia clara. 

 

Gráfico 24. Nº de casos de absentismo escolar rexistrados polo Concello de Ourense 

nos últimos anos 
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Dos 61 casos atendidos no curso 2014-2015, 32 correspondían á Educación Primaria, e 29 á 
Educación Secundaria Obrigatoria, non atopando diferenzas significativas na comparativa entre 

sexos (29 nenos e 32 nenas), pero si no que se refire ao tipo de centro no que están 
matriculados/as, xa que unicamente o 7% dos casos se deron en centros privados concertados, 
fronte ao 93% restante localizado en centros públicos. Salientable é o caso dos CEIP Irmáns 
Vilar e CEIP Manuel Sueiro que acumulan 10 e 13 casos respectivamente. 

Durante o curso 2015-2016, foron 85 os expedientes abertos (44 en primaria e 41 en 
secundaria). 

Os/as menores con maior índice de absentismo escolar corresponden a dous grupos 
identificados: por unha banda mozos/as estranxeiros/as (fundamentalmente de Romanía), e por 
outra banda mozos/as da comunidade xitana.  

Ambos os grupos deben ser supervisados coidadosamente e aplicar as medidas 
correspondentes en cada un dos casos para evitar no posible os problemas asociados a esta 
conduta e potenciar a súa adaptación na sociedade. 

Coa esta finalidade, de establecer unhas pautas comúns de actuación fronte ao absentismo 

escolar, elaborouse un Protocolo para a prevención e o control do absentismo escolar en 

Galicia, que ten un carácter básico e de referencia, de xeito que cada centro educativo, dentro 

da súa competencia e autonomía, pode adaptalo á súa realidade. 

Ademais a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, 
dentro das súas competencias, ditou as Instrucións do 31 de xaneiro de 2014, co propósito de 
trasladar o protocolo xeral e de facilitar a súa aplicación nos centros educativos sostidos con 
fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Respecto ao fracaso escolar nas nenas e nenos galegos, no ano 2015 experimentouse un 
descenso no abandono escolar a idades temperás, segundo os datos recollidos polo IGE que 
se mostran a continuación. 

 

Gráfico 24. EVOLUCIÓN DA TAXA DE ABANDONO ESCOLAR. GALICIA 2000 – 2015 
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Fonte: IGE. Taxa de abandono escolar. Galicia. 2000-2015. 

 

Segundo estes datos o abandono escolar segue sendo principalmente masculino, aínda que a 
brecha de xénero diminuíu notablemente nos últimos anos. 

No que se refire ao acoso escolar,(actuacións que poden integrarse dentro das condutas 
agresivas dos nenos/as e adolescentes que se desenvolven en contornas educativas e que se 
caracterizan porque un alumno/a sofre de forma repetida actos ou accións agresivas por parte 
dalgún ou algúns dos seus compañeiros/as, na maior parte dos casos do seu mesma idade e 
da mesma aula), recollemos a información publicada pola Fundación ANAR, entidade que 
traballa con nenos/as e adolescentes en risco, que ofrece un servizo de atención telefónica 
(900 20 20 10), e que atende na nosa comunidade autónoma máis de 6500 chamadas cada 
ano, de onde se extraen os seguintes datos:  

• Os casos de acoso escolar atendidos medraron un 75% respecto do ano anterior. 
• O 46% dos casos afectan a mozos e mozas de entre 11 e 13 años.  
• O problema afecta por igual a mozos e mozas. 
• No 40% dos casos, o acoso sófrese dende fai máis dun ano, e no 70% o acoso é diario. 
• O 31% dos nenos/as que sofren acoso recoñece que non llelo contou aos seus pais. 

Inda que non existen datos a nivel municipal, a tendencia crecente desta problemática fai que 
na actualmente algunhas entidades como APES (Asoc. para a Prevención e a Educación 
Social) xa traballan na prevención da violencia e o acoso escolar, e con este obxectivo, 
desenvolven actividades en varios centros educativos da cidade.  

Dende o ámbito educativo, os centros teñen a obriga de desenvolver programas de prevención 
que impliquen a toda a comunidade educativa (familia, profesorado, centro e alumnado), xa que 
solo a partir de actuacións coa implicación de todos os actores e o empoderamento do 
alumnado podemos conseguir efectos preventivos duradeiros, cuxo principal obxectivo sexa 
mellorar a integración escolar e traballar por unha cultura da escola inclusiva e a non violencia, 
fomentando que as relacións entre iguais sexan máis satisfactorias. 

Nesta liña o Concello de Ourense non conta con ningún programa específico para 

traballar a prevención da violencia entre iguais no contexto educativo, nin tampouco 
temas de racismo e xenofobia, inda que si son contidos que se traballan de forma constante 
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dende as áreas transversais do currículo, nas que tamén se inclúen a educación vial, a 
concienciación medioambiental, a educación para a paz,  o coñecemento da cidade …… 

Si existe a nivel autonómico un protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso 
escolar e ciberacoso, promovido pola Consellería de cultura, educación e ordenación 
universitaria no ano 2013. 

Se ben é certo que en Galicia, falando en termos cuantitativos, as condutas contrarias á 
convivencia non ofrecen uns valores alarmantes en comparación con outras comunidades 
autónomas, dende a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 
impulsáronse a lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 
educativa, e o Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, que a desenvolve, achegando os aspectos 
clave que deben considerarse na abordaxe da convivencia escolar, con especial referencia ao 
plan de convivencia que debe elaborar cada centro educativo. 

 

 

 

Percepción das persoas participantes no proceso ao respecto do ámbito educativo: 

 

Na enquisa realizada aos alumnos/as do municipio de Ourense, tamén se recollían preguntas 

relativas a súa percepción da situación do ámbito escolar, entre elas unha relativa a situacións 

de acoso escolar. 

Neste senso o 65,5 % dos nenos/as indican que non percibe situacións nas que sufriran 

problema, pero o 30,1% indícanos que algunha vez tivo problemas no colexio, e mesmo o 4,5% 

(41 nenos/as) manifestan que o sofren habitualmente, dato que resulta especialmente 

preocupante. 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaxe de menores con problemas de acoso  

   

 

Fonte: Elaboración propia  segundo respostas a enquisa 
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Este mesmo problema tamén o perciben os pais e nais, xa que na súa enquisa á que 

responderon unhas 260 persoas, o 23,3% din coñecer algún caso de acoso no centro escolar 

dos seus fillos. 

Estas mesmas persoas valoraron tamén outros aspectos relativos aos centros de ensino tales 

como o comedor escolar, as instalacións deportivas, os equipamentos tecnolóxicos, as 

actividades extra escolares e o nivel de accesibilidade, tendo todos un resultado moi 

semellante en torno ao 3,4 de media, salvo no caso do nivel de accesibilidade onde a 

puntuación media situase en 3: 

 

 

 

Son respostas que se corresponden en partes iguais a centros públicos (42% das respostas),  

ou privados e concertados (41% das respostas), o resto de persoas adultas ou non tiñan fillos 

escolarizados ou facíao en outro tipo de centros. 

Todos os centros contan con recursos tecnolóxicos, e das entrevistas cos técnicos non se 

conclúen problemas graves nas instalacións ou equipamentos dos mesmos, inda que si a 

existencia de barreiras arquitectónicas que dificultan a accesibilidade a persoas con mobilidade 

reducida. No anexo relativo as centros educativos, detállase aqueles que dispoñen de comedor 

escolar e transporte público. 

Nas valoracións feitas polos nenos e nenas que responderon aos cuestionarios, atópanse 

opinións moi diversas pero a gran maioría dos enquisados/as refiren que o seu centro 

educativo ten que mellorar a limpeza, e os equipamentos deportivos (reclamando 

repetidamente ter acceso a unha piscina), demandando tamén un incremento na oferta de 

actividades extraescolares e a apertura das instalacións dos centros educativos fóra de horario 

escolar.
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3.4. Indicadores de situación medioambiental e urbanística 

Dende o punto de vista da mobilidade, se falamos do transporte urbano, Ourense aprobou en 

2012 o Plan de mobilidade urbana sustentable, no que se establecen unha serie de 
recomendacións acerca do tráfico urbano, co fin de evitar conxestións na área metropolitana e 

a redución de CO2.  

Entre outras medidas, para potenciar esta mobilidade sustentable, o Concello de Ourense 
propúxose fomentar o transporte público. 

Nestes momentos a cidade conta con unhas 30 liñas de autobuses urbanos que á vista da 
configuración do mapa de liñas, obsérvase claramente unha superposición de servizos ao 
longo do eixo conformado pola Rúa do Progreso - Avda de Zamora, chegando a pasar por este 
corredor central cando menos parcialmente o 80% do total das liñas, resultando especialmente 
salientable, que ningunha das liñas teña parada no Pavillón dos Remedios. 

A tarifa deste servizo na cidade de Ourense é dende xaneiro de 2016 é na súa modalidade 
ordinaria de 0,85 €/viaxe, contando coas seguintes bonificacións no caso de contar coa tarxeta 
Milenio de transporte, pasando a modalidade ordinaria a 0,62 € e a tarifa de estudante a 0,43 
€/viaxe. 

Actualmente a Xunta de Galicia, está a desenvolver en diferentes cidades Galegas o Plan de 

Transporte Metropolitano de Galicia, que ten como obxectivo fundamental mellorar a 
mobilidade e accesibilidade no contorno de todas as áreas metropolitanas e, por tanto, que os 
cidadáns dispoñan dun mellor servizo de transporte público colectivo que sexa unha alternativa 
competitiva e eficiente ao transporte privado, neste sentido ben de pór en marcha unha 
iniciativa denominada “Tarxeta Xente Nova” pola que os menores de 19 anos poderán moverse 
gratuitamente nas liñas de autobús metropolitano que están implantadas nas cidades galegas. 

O concello de Ourense conta ademais con 107 licencias de taxi en 12 paradas distribuídas 

por toda a cidade. 

Unha das problemáticas en materia de trafico que máis afecta a poboación infantil e 
adolescente na cidade é o uso xeneralizado do vehículo privado por parte dos pais para levar 
aos nenos/as ao colexio, que está a provocar problemas de seguridade con situacións caóticas 
de entrada e saída dos colexios nos que innumerables vehículos estacionan en dobre fila nas 
portas dos mesmos, hipotecando a seguridade dos escolares e dificultando o acceso peonil aos 
mesmos. 

Neste sentido, na enquisa realizada coa finalidade de coñecer entre outros os seus hábitos de 
transporte na que participaron 906 rapaces/zas, manifestase que o 54,3% dos enquisados/as 
van camiñandoao colexio, o 36,2% faino en coche, o 3,9% en autobús urbano e o 2,1% en 
transporte escolar. 

Por outra banda na pregunta ”¿Con que frecuencia utilizas determinados medios de 
transporte?...  os/as menores enquisados/as contestaron, que o medio de transporte máis 
utilizado e o coche  no 69,72% dos enquisados, e o que menos é taxi nunha porcentaxe do 
1,21%. A bicicleta é utilizada polo 13,92% e o 24,7% utiliza o autobús urbano. 
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Ademais o 75,5% das persoas adultas que responderon as enquisas perciben Ourense coma 
unha cidade pouco accesible para as persoas con discapacidade, e mesmo o 18,1% dos/as 
menores de idade, manifesta que tivo dificultade a hora de participar en actividades por non 
estar adaptadas a persoas con discapacidade. 

Entre as solucións achegadas polo concello, estivo a promoción do Camiño escolar nalgúns 

barrios da cidade. Esta era unha iniciativa desenvolvida pola Concellería de Educación do 
Concello de Ourense e apoiada pola policía local, cuxo obxectivo é promover, facilitar e 
potenciar hábitos de mobilidade ambientalmente sostibles e seguros para os nenos e as nenas, 
pero que nunca acabou de funcionar. É dicir que os nenos e as nenas fagan os seus 
desprazamentos diarios á escola a pé (ou mediante outro modo de transporte sostible coma a 
bicicleta cando se dean as condicións axeitadas) e de maneira autónoma, sen ir 
necesariamente acompañados de adultos, por una rota segura. 

Dende a Policía Local, valoran positivamente esta iniciativa, e indícannos que ademais de 
charlas polos centros de ensino, e vixilancia nas inmediacións dos mesmos para dar maior 
seguridade aos peóns e dar fluidez ao tráfico, contribúen encargándosetamén do parque 
infantil de tráfico instalado no recinto de Expourense,  polo que pasan centos de nenos e nenas 
cada ano. 

Seguindo cos indicadores da sustentabilidade ambiental, sinalar tamén que Ourense conta 
cunha ordenanza que regulamenta a actuación municipal para a protección do medio ambiente 

contra as perturbacións por ruídos e vibracións no termo municipal, e existen estudos sobre a 

calidade da auga, e sobre a contaminación ambiental realizados periodicamente.  

A empresa Ecourense, encargada da limpeza viaria, e da recollida do lixo, é tamén a 

encargada de realizar programas de concienciación sobre o mantemento e limpeza das zonas 

públicas, ademais o propio concello faino tamén sobre a limpeza dos excrementos dos 
animais de compañía. 

O Concello organiza actividades para posibilitar o contacto co medioambiente de nenos e 
nenas, fundamentalmente dende o Aula da natureza, os hortos ecolóxicos e tamén dende o 
parque de Montealegre. 

Indicar por último que as actuacións en materia urbanística están nestes momentos 
condicionadas pola situación de parálise que supón e que o planeamento xeral actualmente 
vixente no termo municipal de Ourense sexa o Plan Xeral de Ordenación Urbana aprobado 
pola Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas en setembro de 1986, logo 
dunha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do ano 2008, que anula a Orde da 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda de 2003 que aprobaba o Plan 
Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Ourense. 

 

Percepción das persoas participantes no proceso ao respecto da situación 

medioambiental e urbanística: 
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Neste apartado a gran maioría dos nenos e nenas manifestan que as autoridades deberían  

de mellorar a limpeza das rúas, incrementar o número das instalación deportivas (sobre todo 
piscinas e polideportivos), e dos equipamentos (parques e xardíns) e denuncian a falta de  
actividades de ocio organizadas a nivel de barrio. 

Profesionais municipais afirman que a cidade non ten parques, só ten xardíns e os mesmos 
non se adaptan ás condicións meteorolóxicas da cidade. 

Son moi recorrentes por parte dos rapaces as alusións ao “ruído” nos seus barrios, cuestión 
que se ve reforzada coa opinión do profesorado e tamén das familias. 

Por outra banda un gran número de rapaces e rapazas demandan carrís-bici para as zonas nas 
que viven.  

Resultaron destacables un par de respostas que fan fincapé en aumentar a seguridade sobre 
todo no barrio de San Francisco e Vinteún, xa que relatan sucesos concretos acaecidos nestas 
zonas. 

Os pais e nais ademais de reclamar maioritariamente autobuses con parada no pavillón dos 

Remedios,  demandan: 

• Analizar en profundidade o estado do mobiliario urbano de parques e xardíns, 

substituíndo os elementos deteriorados. 

• Implantar na medida do posible o carril-bici, e/ fomentar o transporte en bicicleta ou 

noutros  vehículos non contaminantes. 

• Crear máis aseos públicos e manter en óptimas condicións os xa existentes, ampliando 

o seu horario de apertura. 

• Ampliar as zonas peonís. 

• Aumentar as piscinas municipais climatizadas 

• Mellorar o parque de Ribeira de Canedo, para desenvolver novos equipamentos 

deportivos, mellorar o parque infantil, as instalacións, etc. 

•  Contar con zonas de ocio cubertas e parques con elementos adaptados as distintas 

idades 

 

As asociacións, pola súa parte, inciden en que sería necesario un estudo que analice a 
situación concreta de cada un dos múltiples parques infantís da cidade, e ademais demandan: 

• A participación dos propios nenos/as e tamén dos pais e nais no deseño dos parques e 
ou actividades de ocio. 

• A promoción da educación ambiental dentro das problemáticas detectadas (Residuos, 
Biodiversidade, Ruído....) 

• A creación dun mapa de ruídos da cidade, e tomar medidas para a súa redución. 

• O acceso ós equipamentos municipais para os rapaces/zas e adolescentes. 

• A unión e a accesibilidade aos espazos públicos residuais. 

• A mellora da accesibilidade suprimindo barreiras arquitectónicas. 
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• A diminución zonas de aparcamento. 

• A racionalización a rede de autobuses urbanos. 

• A dotación de máis zonas peonís e de redución de velocidade. 

• A creación de parques interxeneracionais. 

• A accesibilidade de todos/as a reciclaxe. 

• A promoción da horta sostible nas escolas. 

• Unha liña de autobuses o parque de Montealegre. 

• Dotar de camiño peonil cara os parques. 

• A promoción de hortas urbanas mais céntricas. 

• A pacificación do tráfico. 
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3.5. Indicadores en materia de equidade e diversidade 

Igualdade de xénero:_ 

O Centro de Información Municipal a Muller (CIMM), situado na Rúa do Ensino, é o que se 
encarga no Concello de Ourense de prestar asesoramento xurídico ás mulleres, ademais de 
realizar intervencións de tipo psicolóxico e socioeducativo, medidas que son imprescindibles na 
axuda ás mulleres que sofren a calquera tipo de violencia. 

O traballo que desempeña este Centro de Información Municipal as Mulleres, mantén unha liña 
ascendente nos últimos anos, pasando de 1.021 consultas atendidas en 2014 a 1.243 en 2015; 
e de 237 a 271 os expedientes iniciados durante o ano 2015, nunha cidade que segundo os 
datos policiais, cada ano lévanse a cabo ao redor de 500 denuncias por malos tratos. 

As consultas atendidas no último ano divídense en 317 de asesoramento xurídico, 352 de 
atención psicolóxica, 343 de atención a vítimas de violencia de xénero, 50 de orientación 
laboral, 4 de información de cursos, xornadas y actividades, e 171 de información de recursos. 

Para as mulleres que deciden romper con esta situación de maltrato o Concello de Ourense 
conta con unha Casa de acollida, a única de toda a provincia, a cal presta servizo tanto ás 
mulleres que sofren violencia de xénero como ás súas fillas e fillos, atendendo durante o ano 
2014 a 25 mulleres, das cales practicamente a metade tiñan menos de 30 anos, e a 23 
menores con idades entre un e oito anos. 

O centro pretende que as mulleres dispoñan dun tempo e un espazo ata que logren normalizar 
a súa situación, e conta con actividades adaptadas aos seus fillos/as e servizo de canguro para 
a realización de actividades puntuais. 

O Concello de Ourense puxo en marcha no ano 2012 o "Espazo Coeduca" situado na rúa do 
Ensino nº 24, onde tamén se atopan as dependencias da Concellería de Igualdade. Este novo 
espazo inclúe dúas salas e ten coma obxectivo fomentar a educación en liberdade, tolerancia, 
convivencia e respecto, a través de prácticas coeducativas con menores, adolescentes, e os 
seus pais, nais e titores.  

O obxectivo é promover un espazo alternativo e complementario ao ámbito da educación 
formal que persiga un modelo coeducativo creando un entorno igualitario de aprendizaxe e 
lecer adaptado ás necesidades e aos tempos das familias e paralelamente apoialas na ardua 
tarefa da conciliación da vida laboral e persoal.  

Ademais dende o área de voluntariado púxose en marcha unha rede de apoio a mulleres 
vítimas de violencia, con programas de acompañamento e concienciación para a loita contra 
esta problemática. 

Diversidade:_ 

O programa de estranxeiros extracomunitarios, é un programa da concellería de Asuntos 
sociais, no que traballan de maneira coordinada un asesor xurídico, unha traballadora social e 
un auxiliar administrativo que teñen como obxectivos: 

- A información, asesoramento e orientación xurídica en materia de estranxeiría. 
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- A canalización da información respecto de axudas sociais e a emisión de informes de 
arraigo sociais ou vivenda. 
 
- A promoción da participación dos inmigrantes extracomunitarios no desenvolvemento 
de actividades que promovan o coñecemento e respecto mutuo a través da 
coordinación cas distintas asociacións de inmigrantes con presenza no municipio. 

 

No ano 2015 atenderon neste programa a 394 usuarios/as, e inda que a maioritariamente entre 
os 18 e os 65 anos, tamén foron atendidas 19 mulleres de entre 16 e 17 anos; ademais 
debemos ter en conta que moitos daspersoas atendidas forman parte de unidades de 
convivencia nas que existen menores que dun xeito ou outro foron beneficiarios deste 
programa. 

Dentro deste programa destaca o servizo de apoio escolar que se concreta nunha serie de 
medidas extraordinarias de atención á diversidade organizadas desde o Programa de atención 
a inmigrantes e dirixido a aquel alumnado que presenta, nalgún momento ou ó longo da súa 
escolaridade determinadas necesidades educativas que requiren unha atención máis 
individualizada co fin de favorecer e lograr a optimización dos obxectivos curriculares e os 
procesos de socialización e integración.Neste momento estanse a atender a uns 38 alumnos/as 
de diferentes nacionalidades, a maioría, cunha incorporación tardía ó sistema educativo galego. 

No que respecta ás persoas con discapacidade, no 2015 residían no concello de Ourense, 

segundo datos da consellería de Traballo e Benestar, unhas 8000 persoas con algún tipo de 
discapacidade, das cales, mais da metade tiña problemas de tipo físico. 

Destaca tamén o feito que unhas 1670 persoas teñan un grao de discapacidade superior ao 
75%, o que supón un nivel de dependencia moi acusado, e que require dun apoio que 
fundamentalmente é ofrecido por entidades privadas de iniciativa social. 

 
Persoas con algunha discapacidade segundo tipo e grao de discapacidade por sexo 

 
Do 33% ao 64%  Do 65% ao 74%  75% ou máis Grado / Tipo de 

Discapacidade Total Homes Mulleres  Total Homes Mulleres  Total Homes Mulleres 

Física 2.151 1.039 1.112  1.323 555 768  821 380 441 

Psíquica 812 363 449  1.066 496 570  562 249 313 

Sensorial 633 325 308  395 163 232  287 135 152 

 

Dende a  Concellaría de Asuntos sociais, convócanse anualmente liñas de subvención a 
entidades sociais que representan a colectivos de afectados por estas e outras doenzas, e que 
desenvolven accións conducentes a mellorar a calidade de vida destas persoas (Asc diabética 
Auria, Autismo Ourense, DISCAFIS, COGAMI, AIXIÑA, AODEN, Renacer, Down Ourense,...)   

No caso do programa de minorías étnicas, participaron un total de 434 persoas repartidas en 
126 familias ao longo do ano 2015, téntase dar resposta a todas as demandas formuladas por 
cada un dos/as usuarios/as en materia de vivenda, saúde, emprego, escolarización ou calquera 
outro aspecto que precisen. 
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Usuarios/as  Homes Mulleres Total 
Persoas de 0 a 5  32 21 53 
Persoas de 6 a 12 anos  35 37 72 
Persoas de 13 a 16 anos  24 15 39 
Persoas de 17 a 29 anos  49 54 103 
Persoas de 30 a 64 anos  83 77 160 
Persoas de 65 e máis  4 3 7 

 

Entre as actuacións realizadas saliéntanse o desenvolvemento de cursos adaptados ás súas 
características socioculturais para mellorar as súas competencias persoais, sociais e laborais,  
a realización de entrevistas formais e informais para atender as súas demandas cun enfoque 
normalizador e intercultural, as visitas a todos os centros escolares con alumnado xitano de 
cara a controlar o absentismo e mediar nos conflitos. 

No ámbito educativo o obxectivo é o acceso á educación e á formación, previndo o fracaso 
escolar e aumentando o nivel de competencia; especificamente preténdese acadar a plena 
normalización educativa do alumnado de Educación infantil e primaria, aumentar o éxito 
académico do alumnado xitano na ESO e diminuír o absentismo escolar e o abandono 
prematuro nesta etapa educativa.Acompañamento na escolarización. 

Pero ademais realízase unha campaña para acadar a escolarización temperá tratando de 
incentivar a escolarización dende os 3 anos. 

 
Percepción das persoas participantes no proceso ao respecto daequidade e diversidade: 

 
Neste apartado son as asociacións as que se manifestan con maior contundencia, e 
demandan: 

• A obrigatoriedade de realizar unha formación en igualdade a todo o persoal técnico do 
concello. 

• O incremento das opcións de transporte adaptado ás persoas con diversidade funcional.  

• A creación un equipo de animación sociocultural do concello para programar actividades 
de dinamización e educación en igualdade. 

• A prevención  da violencia de xénero e da violencia en xeral. 

• A promoción da instalación de parques de xogo con espazos compartidos, 
interxeneracionais, integradores,... 

• A promoción do uso sistematizado de linguaxe non sexista. 

• A presta de atención as novas composicións familiares distintas da tradicional. 

• A dispoñibilidade dos medios necesarios para que nas actividades organizadas polo 
concello poidan participar nenos e nenas con diversidade funcional. 

• A dotación ós parques infantís de elementos adaptados a persoas con diversidade 
funcional.  
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3.6. Indicadores en materia de familia e benestar social 

Un dos principios que guía a actuación dos poderes públicos na protección da infancia e da 
adolescencia é a integración sociofamiliar dos nenos, nenas e adolescentes, garantindo, 
sempre que sexa posible, a permanencia no seu ambiente familiar e contorno comunitario. 

Correspóndelle por lei á Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social, asumir a 
tutela dos menores desamparados que residan ou se atopen transitoriamente na Comunidade 
Autónoma de Galicia. A asunción da tutela atribuída á entidade pública leva consigo a 
suspensión da patria potestade. Así mesmo, á entidade pública de protección de menores 
correspóndelle tamén a garda das persoas menores das que teña asumida a tutela. 

O número de casos na provincia de Ourense, segundo os últimos datos publicados por parte 
da Administración, foi de 268 no ano 2014.  

 

Menores en situación de tutela. Galicia e Ourense.  2014 
 Nenos Nenas Total 
Ourense 147 121 268 
Galicia 929 810 1739 

                                         Fonte: Xunta de Galicia.Consellería de Benestar 

Ademais, cando os pais, nais, ou titores, por circunstancias graves, cumpridamente avaliadas, 
non poidan coidar o ou a menor, poden solicitar da Xunta de Galicia que esta asuma a súa 
garda durante o tempo necesario. 

O número de casos de protección de menores na provincia de Ourense, segundo os últimos 
datos publicados por parte da Administración, foi de 95 no ano 2014.  

Na provincia de Ourense, a división destes casos segundo sexo é equitativa, mentres que 
observando estes datos a nivel Galicia, atopamos máis casos de xénero masculino. 

 

Menores en situación de garda. Galicia e Ourense.  2014 
 Nenos Nenas Total 

Ourense 54 41 95 

Galicia 399 366 765 

      Fonte: Xunta de Galicia.Consellería de Benestar 

 

As razóns desta garda, nos casos dados na provincia de Ourense, corresponden a menores 
que conviven coas súas familias pero teñen problemas para reconducir as súas condutas e os 
únicos medios dos que dispoñen son os servizos sociais de Atención Primaria. 

En canto ás cifras de tutela, a Xunta de Galicia durante o ano 2014 levou un total de 765 casos 
en toda Galicia, correspondendo á provincia de Ourense 95 casos de menores. 

O acollemento familiar na provincia de Ourense ten un carácter principalmente remunerado e 
habitúa a darse en familias extensas. 



Estudo de situación e recursos da infancia e adolescencia no Concello de Ourense 
 
 
 

 

 

 

Acollemento familiar.  Provincia de Ourense. 2014 
 Familia extensa  Familia allea  Total 

 Neno
s 

Nena
s 

Familia
s 

Neno
s 

Nena
s 

Familia
s 

Neno
s 

Nena
s 

Familia
s Remunerado 55 39 67 14 13 20 69 52 87   

Non remunerado 15 15 27 0 0 0 14 18 27 

Total 70 54       94 14 13 20 83 70 114 

Fonte:Xunta de Galicia. Consellería de Benestar. Provincia de Ourense 

 

A maior parte de centros residenciais de protección de menores de Ourense son de ámbito 
concertado, contando con tan só un centro con fogar de carácter público, o cal ofrece un total 
de 66 prazas. 

Pola súa banda, nos 10 centros residenciais concertados, que existen na provincia só contan 
con 74 prazas, sendo preponderantes as prazas nas casas de familia. 

 

Nº de centros e prazas residenciais para a protección de menores 
 Nº de centros Nº de prazas 

 Público Concertado Público Concertado 
Centro con fogares. 0 0 0 0 
Casas de familia 0 5 0 32 
Vivenda tutelada 0 2 0 16 
Mini residencia 1 2 66 22 
Vivenda asistida 0 1 0 4 

Total 1 10 66 74 

Fonte: Xunta de Galicia. Consellería de Benestar. Provincia de Ourense 

 

Atención de día 

Mediante o programa de atención de día préstaselles aos e ás menores en situación de risco, 
desamparo ou conflito social, un servizo de apoio socioeducativo e familiar, co obxecto de 
favorecer o seu proceso de normalización. 

O programa de atención de día desenvólvese en equipamentos de uso exclusivo para esta 
finalidade ou ben en unidades específicas existentes en equipamentos de acollemento 
residencial. Os centros están xestionados pola Administración pública ou concertados con 
entidades colaboradoras. 

 

Programa de integración familiar (PIF) 

Este programa, mediante unha intervención educativa, terapéutica e asistencial nos núcleos 
familiares, ten un dobre obxectivo: 
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- Acadar a integración familiar de nenos/as institucionalizados (reunificación familiar). O 
programa traballa para mellorar a situación persoal, social e familiar dos/as menores que 
tiveron que ser separados das súas familias e residen en centros de acollida. A intervención 
realízase no núcleo familiar e en coordinación cos responsables do/a menor no centro. 

- Evitar a separación familiar e o previsible internamento dos nenos/as (preservación familiar). 
Ante a detección de indicadores de risco, trátase de intervir reforzando a cohesión familiar así 
como potenciando os seus recursos, para promover cambios que eviten a separación do/a 
menor do seu contorno. 

 

Programa de integración familiar 
 Ourense Galicia 

 Nenos Nenas Nenos Nenas 
Reunificación familiar 9 7 76 61 
Preservación familiar 25 21 124 104 
Total 34 28 200 165 

Total 62 365 

Fonte: Xunta de Galicia. Consellería de Benestar. Provincia de Ourense 

 

Programa de avaliación e tratamento terapéutico de menores en situación de risco e 

desamparo. 

Este programa de colaboración entre a Consellería de Política Social e a Fundación 
Universidade da Coruña inclúe o deseño e aplicación do tratamento terapéutico aos menores 
derivados polos equipos técnicos de menores. Son beneficiarios os/as menores con expediente 
aberto no Servizo de Protección que amosen desaxustes emocionais e de conduta severos, 
orixinados ou relacionados coa situación de desprotección que sufriron. Poderán ser 
beneficiarios igualmente a familia biolóxica ou acolledora do menor e os profesionais que se 
ocupan del. 

No caso da provincia de Ourense, participaron no ano 2014, 10 nenos e 10 nenas. 

 

Programa de intervención ambulatoria con adolescentes que teñan aberto expediente de 

protección e en conflito social. 

Este programa ten por obxecto a asistencia individualizada e especializada nos eidos 
psicolóxico e socio educativo dos/das menores que presentan perfís caracterizados por 
condutas disociais, comisión de delitos, consumo de drogas, fracaso, expulsión e/ou violencia 
escolar, pertenza a pandillas disociais, trastornos psicopatolóxicos, etc. 

O seu obxectivo é realizar un labor preventivo tratando de minimizar as condutas 
problemáticas, co fin de evitar o seu agravamento e reducir a probabilidade dunha intervención 
mais intensa. Este programa desenvólvese unicamente na cidade de Vigo. 
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Na provincia de Ourense non reside ningún menor estranxeiro non acompañado (MENAS), 

trátase de menores de idade procedentes doutros países que se atopan en España en 
situación de desamparo por non estar acompañados de ningún familiar. 

 

Pola súa banda o Programa MENTOR pretende a inserción sociolaboral de mozos/as maiores 
de 16 anos, e menores de 21 (excepcionalmente, ata os 25), que estean ou teñan estado 
tutelados/as ou en situación de garda pola Xunta de Galicia, e que queiran incorporarse ao 
mundo laboral. O seu obxectivo é mellorar a calidade de vida destes/as mozos/as por medio 
dun proxecto individualizado que lles garanta unha inserción laboral e unha capacitación para a 
vida independente, de maneira que ao acadar a maioría de idade poidan ser plenamente 
autónomos. 

No ano 2013 participaron neste programa un total de 90 mozos/as (49 mozos e 41 mozas) na 
provincia de Ourense. 

Ademais destas axudas directas a mozos/as en situación de vulnerabilidade e exclusión social, 
a Administración tamén conta cunha liña da axuda á infancia a nivel autonómico.  

 

A liña de axuda á infancia é unha liña gratuíta que funciona durante todo o ano, as 24 horas 
do día. O seu obxecto é proporcionar axuda aos nenos/as necesitados/as de coidados e 
protección, aos cales se subministrarán servizos e recursos tendentes a satisfacer as súas 
necesidades. Serve tamén para que os nenos poidan expresar libremente as súas 
preocupacións, falar sobre problemas que lles afecten directamente e avisar a alguén que 
poida proporcionarlles axuda en caso de urxencia. Está atendido por profesionais que prestan 
o asesoramento axeitado e notifican inmediatamente a situación aos servizos que 
correspondan.  

Este servizo recolleu ao longo do ano 2014 un total de 127 chamadas só na provincia de 
Ourense, estando estas segmentadas polas seguintes categorías: 

Táboa 7 
Lista de axuda á infancia. 2014 

 Ourense Galicia 
Internamento 6 159 
Comunicación/sospeita de malos tratos 24 237 
Problemas deconduta 3 44 
Asesoramento 38 383 
Dificultade da estrutura /dinámica familiar 10 66 
Dificultade nas relacións 3 31 
Problemas escolares 0 26 
Adicións 0 0 
Embarazo 0 0 
Problemas xudiciais 1 26 
Información 39 482 
Outros 1 48 
Coordinación servizo 2 19 
TOTAL 127 1495 

Fonte: Xunta de Galicia. Consellería de Benestar. Provincia Ourense 
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Pola súa banda, o Concello de Ourense inda que no apartado e) do artigo 25.2 de la Lei 

Reguladora de Bases de Réxime local, modificada na redacción da Lei de Racionalización de 
Servizos da Administración Local establece como únicas competencias propias en materia de 
servizos sociais, as de avaliación e información, de situacións de necesidade social así como a 
atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social, tamén conta con unha 
ampla oferta de servizos, programas, e proxectos nesta materia, por exemplo: 

O concello vén desenvolvendo dende a concellería de sanidade un programa específico de 

Escola de pais e nais, apoiando no proceso evolutivo, educativo e madurativo dos seus fillos, 
tentado fortalecer o seu papel referencial e potenciar a comunicación e habilidades sociais para 
favorecer unha boa autonomía e unha personalidade eficaz e axeitada para adaptación social.  

Tamén conta con recursos específicos de atención á primeira infancia (0 a 3 anos) 

especialmente dirixido a familias monoparentais con fillos/as menores ao seu cargo, sendo a 

súa finalidade a de evitar que estas familias desaproveiten oportunidades de formación e/ou 
laborais por causas derivadas do seu coidado. 

O servizo municipal de apoio ás familias con fillos (SMaFF) é un servizo municipal de apoio 
ás familias con conflitos en momentos puntuais, co obxectivo prioritario de informar, mediar, 
asesorar e dar apoio ás familias e profesionais da educación de Ourense que se atopen ante 
situacións puntuais difíciles e de relevancia suficiente, que poden afectar ao benestar ou 
equilibrio psicosocial do grupo ao que pertencen. 

Tamén se crea un Observatorio de Situacións Familiares en dificultade para poder abordar as 
problemáticas xerais desde informes e campañas para a prevención. 

Estes programas complétanse con outros como os programas de acollida: Vacacións en Paz, 

de nenas e nenos saharauís; Vacacións en familia, de nenos/as senegaleses/sas; e acollida 

de nenos/as rusos/as, que promove a Asociación Ledicia Cativa.  

Vacacións en Paz nace en 1996, e deu paso ao convenio actual de colaboración entre el 

Concello de Ourense e a Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí de “Vacacións 

en Paz”. Desde entón, todos os veráns, nos meses de xullo e agosto, familias ourensás acollen 
nos seus domicilios a menores saharauís, de 8 a 12 anos, que viven nos campamentos de 
refuxiados do Tinduf. 

Por outra banda, a asociación de inmigrantes Senegaleses, pretende promover a solidariedade 
entre os cidadáns de Ourense e senegaleses que aquí residen, mediante o programa 

vacacións en familia, xa que en  moitos casos os seus ingresos non lles permiten reagrupar 
os seus familiares ou visitalos en Senegal. 

Por parte de Asociación Ledicia cativa, se organiza a acollida de nenos e nenas rusos que 
viven na zona altamente contaminada polo desastre de Chernóbil de 1986. A asociación naceu 
en 2002 e acolle nenos para toda a provincia e, desde 2004, ampliou a súa atención a familias 
acolledoras de toda Galicia. Este último ano viñeron a Ourense 4 nenos/as e unha monitora. 

O Concello tamén puxo en marcha un plan de lecer en familia no que participaron 125 persoas 
no 2015 e 197 no ano 2016.  
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Algúns datos da poboación atendida dende os servizos sociais municipais, en relación coa 
infancia e familia:  

 CENTRO CASCO 
VELLO COUTO A PONTE TOTAL 

POBOACIÓN ATENDIDA 401 426 375 449 1651 
 

Problemática detectada na poboación atendida: 

 CENTRO CASCO 
VELLO COUTO A 

PONTE TOTAL 

MENORES EN SITUACIÓN DE 
RISCO 51 61 48 27 187 

 

Actuacións e derivación con menores 

nº total persoas usuarias menores coas que se interveu 514 
nº total familias coas que se realizou unha intervención 
directa 400 

 

Participantes no programa de reforzo escolar e aprendizaxe das linguas galega e castelán para 
inmigrantes 

  INFANTIL PRIMARIA ESO TOTAL 
HOMES 1 7 11 19 
MULLERES 0 4 15 19 
TOTAL 1 11 26 38 

 

Realización de informes: 

 CENTRO CASCO 
VELLO COUTO A PONTE TOTAL 

Fiscalía de menores  7 11 7 8 33 
Servizo de menores 6 14 6 11 37 

 

Prestacións no programa para la educación e apoio familiar 

 
programa de 

educación familiar 

bolsas 
comedor 
escolar 

bolsas 
material 
escolar 

Nº de usuarios sen 
duplicacións 1651 885 620 
Nº d expedientes familiares 400 636 522 

 

 

Percepción das persoas participantes no proceso ao respecto do ámbito do benestar 
social e familia: 
 

Os pais e nais que participaron na enquisa consideran que se debe: 

• Aumentar o número de actividades para as idades comprendidas na adolescencia. 
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• Fomentar o ocio en familia e mellora e creación de espazos de reunión. 

• Mellorar as actividades de educación non formal. Por exemplo obradoiros de loita contra 
o bullying. 

• Adaptar o mobiliario das cafeterías ós rapaces/as con discapacidade, sobre todo nos 
lavabos. 

• Aumentar as medidas de conciliación da vida laboral e familiar. 

 

Pola súa parte as asociacións solicitan: 

• Maior coordinación entre administracións a hora de establecer actividades e reparto de 
recursos. 

• Elaborar unha guía de recursos municipais en materia de infancia. 

• Incrementar os recursos para traballar con colectivos con dificultades. 
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3.7 Indicadores de saúde infanto-xuvenil 

No municipio de Ourense existen tres hospitais de carácter público, que no seu conxunto 
ofrecen 841 camas segundo o Ministerio de Sanidade. Estes son o Complexo Hospitalario 
Cristal, Complexo Hospitalario de Ourense e Hospital Santa María Nai. 

No ámbito da pediatría, no municipio de Ourense, contamos cun total de 16 profesionais, 
repartidos nos 5 centros de saúde, segundo os datos ofrecidos polo SERGAS, o centro de 
Saúde de O Couto, xa construído, inda non entrou en funcionamento. 

As enfermidades mais comúns entre a poboación infantil ourensá son as enfermidades 
alérxicas, en concreto a asma, a rinite alérxica e a dermatite atópica, producindo estas un 
importante impacto persoal, familiar, social eeconómico. 

 
Gráfico 25. PROBLEMAS OU ENFERMIDADES CRÓNICAS DIAGNOSTICADAS POR UN 

MÉDICO EN POBOACIÓN DE 0 A 14 ANOS. 2012 

 

Fonte: INE. Enquisa Nacional de Saúde. Galicia. 2011-2012. 

 

Desde a Consellería de Sanidade anualmente publícase unha memoria na que se dá conta do 
calendario de vacinación infantil, que abarca todas as recomendacións de vacinación desde os 
0 até os 14 anos. 

En canto ás principais causas de mortalidade infantil na provincia de Ourense, as afeccións 
orixinadas no período perinatal constitúen a causa principal de mortalidade de menores dun 
ano. Se nos centramos nas principais causas de mortalidade na poboación de 1 a 14 anos, as 
causas son moi dispares, xa que existen moi poucos casos de mortalidade nestasidades. 

Segundo datos do SERGAS, en Galicia un 26% dos nenos de entre 6 e 12 anos ten 

sobrepeso e un 9% deles padece obesidade (o que significa que na Educación Primaria un 
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35% dos escolares padece algunha destas afeccións). Así mesmo, fai falta resaltar que un 6% 
dos nenos entre os 12 e os 16 anos sofre obesidade e un 23% supera o peso medio 
recomendado. 

 

Para darlle resposta a Xunta de Galicia puxo en marcha no ano 2014 un plan para a 
prevención da obesidade infantil denominado XERMOLA, que para producir cambios 
saudables recomenda que no deseño de novas intervencións de saúde pública se potencien os 
aspectos relacionados con: 

• Contornos que apoien e faciliten os cambios de conduta relacionados coa elección de 
dietas máis saudables, o aumento da actividade física e a diminución do sedentarismo. 

• A mellora na oferta de alimentos nos centros escolares e na posibilidade de acceder a 
zonas de xogo seguras e involucrar a todas as partes interesadas. 

• A importancia de ofrecerlles soporte ás familias que as capacite para modificar as súas 
complexas circunstancias de vida e traballo. 

 

En relación co anterior cabe mencionar a problemática dos dos Trastornos da Conduta 

Alimentaria (TCA) entre que destacan a anorexia e a bulimia nerviosas, son unha alteración 

do comportamento caracterizada por un medo excesivo a engordar, aínda cando o peso das 
persoas que os sofren sexa normal ou estea mesmo moi por baixo do saudable. 

Son trastornos que aparecen como manifestación da existencia doutro tipo de problemas de 
orixe psicolóxica, familiar e/ou sociocultural, pero que a nivel físico, coa perda voluntaria de 
peso mediante dietas, xaxún e hábitos purgativos poden levar a un estado de desnutrición 
severo, afectando seriamente a múltiples sistemas do organismo. 

É difícil estimar a incidencia destes trastornos, con todo a maior parte das investigacións 

publicadas recentemente coincide no aparente aumento do número de casos destes 

trastornos nos últimos anos, con todo, os últimos estudos realizados coinciden en sinalar 

unha taxa de prevalencia de casos de TCA en poboación adolescente de ao redor do 4,1 - 
4,5%, . 

A magnitude do problema é evidente, pois está a afectar, en maior ou menor medida, polo 

menos a unha de cada dez mozas adolescentes, só entre o  5 e 10 % dos afectados son 
homes e nestes dáse con máis frecuencia a bulimia. 

A idade de inicio na anorexia nerviosa sitúase frecuentemente entre os 13 e os 18 anos, con 
todo cada vez estanse atopando máis casos en nenas de menos de 13 anos, no caso da 
bulimia o inicio adoita darse algo máis tarde. 

Outra realidade, cando se fala de saúde na adolescencia é o tema dos embarazos en 

adolescentes e sobre todo as interrupcións voluntarias de embarazo (IVEs). Segundo 
datos do SERGAS, nos últimos anos o número de IVEs realizados na provincia de Ourense a 
mozas menores de 16 anos non sufriu grandes variacións. 
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Menor de  16 anos  De 16 a 19 anos 
Ourense Galicia ANO Ourense Galicia 

6 42 2005 25 357 
2 38 2006 32 324 
3 30 2007 44 370 
6 39 2008 41 344 
8 48 2009 40 406 
1 35 2010 45 451 
2 27 2011 41 419 
4 31 2012 46 349 
4 37 2013 52 331 
4 23 2014 28 287 

 

Táboa de elaboración propia segundo datos do SERGAS 

 

Dende o Concello de Ourense, ofértanse programas específicos de maternidade, preparación 
para o parto e clases de posparto, ademais de campañas de promoción da lactancia materna. 

As campañas de educación afectivo-sexual, realízanse en colaboración co centro Quérote+ 
dependente da Xunta de Galicia, quen informa tamén sobre temas de diversidade sexual e 
enfermidades de transmisión sexual. 

No que se refire ao consumo de drogas e alcohol entre adolescentes, recollemos os datos 
dun estudo de investigación publicado en abril do pasado ano, pola Unidade de Psicoloxía do 
Consumidor e Usuario da Universidade de Santiago de Compostela, e financiado polo Plan 
Nacional sobre Drogas, e tamén da Enquisa sobre o Uso de Drogas en Estudantes de 
Ensinanza Secundarias (ESTUDES) 2014-2015, presentado en febreiro deste  que indican o 
seguinte: 

• Os niveis de consumo descenderon de maneira considerable nos últimos anos, pero 

seguen a descender tamén as idades de inicio, tal como se observa neste gráfico. 

• A práctica do Botellón descendeu en 16 puntos nos dous últimos anos, pero quen o 

fai presenta un patrón de consumo claramente prexudicial, sendo o patrón habitual 
de consumo o de “atracón” (5 ou mais copas nun corto espazo de tempo) algo que 
fixeron o 43% dos estudantes de 16 anos no último mes. 

• As consecuencias ou riscos asociados a un consumo abusivo de alcohol son 

patentes, con taxas de ata 8 ou 10 veces maiores entre os que se emborrachan. 
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Gráfico de elaboración propia segundo datos do ESTUDES 

• O cannabis é a droga ilegal consumida por un maior porcentaxe de adolescentes. Inda 

que descende lixeiramente o consumo desta sustancia: 3 de cada 10 estudantes 

probou cannabis algunha vez na súa vida e 1 de cada 4 fixo no último año.  

• O esforzo a nivel normativo semella ter dado certos resultados; constitúe unha 

medida necesaria pero non suficiente. 

• É preciso desenvolver un maior esforzo en Educación e Prevención a tódolos niveis 

(familiar, escolar e institucional), xa dende os últimos anos de Primaria. 

• Cómpre rachar coa asociación asentada na mocidade entre alcohol, drogas e 

diversión e, por outra banda, trocar o diferencial beneficio-risco. 

• Os/as profesionais sanitarios, o profesorado e a familia son por este orde os grupos 

preferidos polos escolares para recibir información sobre drogas. 1 de cada 3 séntese 

perfectamente informado sobre estas sustancias, os seus efectos e riscos. 1 de 
cada 5 séntese informado “a medias” e solo o 5,95% considera que está mal informado. 

 

O servizo de Sanidade do Concello de Ourense tramitou no ano 2016 algo mais de 40 
expedientes sancionadores a menores polo consumo de alcol na vía pública. En moitos casos, 

os expedientados acolléronse ao curso preventivo e formativo “Escolle” como substitutivo 
da sanción. Foron 19 o ano 2016 e 31 o anterior. 

Os expedientes iniciáronse a partir das actas de denuncia que se recibiron no servizo municipal 
procedentes da Policía Autonómica a través da Consellería de Sanidade. Ademais, o Servizo 
de Sanidade municipal expedientou a tres locais pola venda de alcol a menores e a outros 
catro por non ter o cartel que indica a súa prohibición. 
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Ademais de abrir expedientes sancionadores, o Concello de Ourense organizou actividades 
para previr as adiccións tanto no ámbito escolar como no tratamento de casos de consumo 
xuvenil para menores sancionados por tomar alcol na rúa, ademais outros vinculados a 
alumnos en autoescolas e noutros espazos. Este ano, máis de 1.700 mozos participaron ata 
outubro en programas xuvenís de prevención de adiccións. 

Así mesmo, realizáronse outras accións no ámbito familiar para a prevención e promoción da 
saúde, entre outras este ano púxose en marcha unha campaña sobre as consecuencias da 
sobreprotección familiar. 

O Concello consciente de que a prevención é a alternativa máis válida e eficaz para evitar os 
problemas de adiccións desde idades temperás organiza dende o Aula Municipal de Promoción 
da saúde outras actividades como: 

Cine e Saúde propón o cine como estratexia didáctica asumible e doada de asimilar. Mediante 
a proxección dunha película comercial trabállanse diversos contidos que van desde o consumo 
de drogas e as adicións ata os problemas de afectividade e sexualidade, saúde mental, medio 
ambiente, medios de comunicación, autoestima e imaxe corporal, habilidades sociais e unha 
serie de temas de interese e preocupación para a poboación adolescente. É unha experiencia 
formativa e cultural para favorecer o recoñecemento, a reflexión, as competencias e a toma de 
decisións ante as distintas situacións de risco ou de promoción da saúde. 

TeatroSaúde é unha actividade complementaria do proxecto educativo xeral para a 

adolescencia, que busca a formación dun ser humano integrado. Dada a riqueza da linguaxe 
teatral en signos verbais, non verbais, audiovisuais e espaciais favorece a interacción actor-
espectador e a transmisión das mensaxes dende situacións cotiás. 

Malos Tragos é un programa específico de prevención de uso/consumo de bebidas alcólicas, 

dirixido á mocidade e adolescencia, como colectivos máis vulnerables, por ser etapas de inicio 
de consumo e co cerebro aínda en desenvolvemento. O alcol mingua seriamente as funcións 
cerebrais necesarias para aprender e memorizar e, outra razón moi poderosa para que os 
adolescentes non beban é a estreita relación que existe entre a idade en que un comeza a 
beber e a probabilidade de desenvolver dependencia do alcol. 

OciOurense é un programa que forma parte do plan municipal de actuación en materia de 
prevención de drogas. Oferta prioritariamente aos mozos e mozas de ata 30 anos actividades 
de ocio, deportivas, culturais e formativas con carácter lúdico, participativo e de relación co 
obxectivo de instalar pautas de ocio activo e positivo que fomenten o desenvolvemento persoal, 
a creatividade e as actitudes ante a vida con novas relacións. 

Programa Vixía de prevención selectiva para evitar o desenvolvemento e a consolidación de 

consumos problemáticos de drogas dirixido a alumnado de segundo ciclo da ESO, profesorado, 
nais e pais. 

Asesoramento nutricional a comedores colectivos, ten como obxectivo incrementar a 
práctica de patróns alimentarios equilibrados que garantan unha nutrición máis saudable na 
poboación potenciando a calidade nutricional dos menús e restablecendo a dieta atlántica 
como a nosa dieta de saúde. 



Estudo de situación e recursos da infancia e adolescencia no Concello de Ourense 
 
 
 

 

 

Percepción das persoas participantes no proceso ao respecto do ámbito da saúde 
infanto-xuvenil: 

No que se refire ás respostas recollidas dos nenos e nenas da cidade, valorando diferentes 
aspectos dos hospitais e centros de saúde destaca o resultado da atención recibida e das 
instalacións cunha media do 3.8 de valoración sobre 5, e sendo as puntuación mais baixa a 
relativa a comida cunha media de 3.3 de valoración. 

 

En canto á enquisa realizada, destaca o feito de que máis da metade dos rapaces e rapazas 
que a responderon, manifestaron ter participado en talleres sobre prevención do consumo de 
drogas, e ao redor do 70% mesmo participou tamén en obradoiros sobre alimentación 
saudable, educación vial ou talleres sobre seguridade e prevención do acoso en redes sociais. 
Porén unicamente o 30% afirmou ter participado en actividades sobre educación para a 
sexualidade ou de saúde bucodental. 

 

 

 

De entre as propostas sobre esta temática achegadas polas representantes das asociacións e 
polo persoal técnico destacamos as seguintes: 

 

Os pais e nais valoran de xeito moito menos positivo os apartados referidos aos recursos 
sanitarios, manifestando que debería de mellorarse sobre todo a dotación de persoal e a 
axilidade de atención, con unha media nas valoracións de 2,2 e 2,1 respectivamente. 
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O aspecto mellor valorado é a atención recibida, con un regular pero con tendencia positiva 
sendo a media das respostas é dun 3,1. 

 

 

Entre as súas demandas está a necesidade de mellorar a difusión das actividades que se están 
a realizar dende o concello e incrementar a vixilancia dos espazos de ocio. 

 

Pola súa parte dende as asociacións demandan: 

• Promover e aumentar os obradoiros de cociña saudable. 

• Fomentar os produtos e provedores locais. 

• Atender a saúde emocional. 

• Promover dende o concello as actividades de alimentación saudable e promover a 
alimentación de barreiras: eliminar e traballar os excesos de azucre. 

• Promover nos comedores espazos de educación alimentaria. 

• Promover a lactación materna: promoción e difusión da lactación materna como algo 
natural. 

• Promover a educación emocional no ámbito formal, non formal e informal. 

• Aumentar as actividades na franxa de idade de 3-4 anos ata os 12. 

• Potenciar e promover a participación de rapaces/as e mozos/as en actividades de 
voluntariado e/ou solidarias. 
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3.7. Indicadores de participación e cooperación 

 

As asociacións, ademais de serviren como entidades dinamizadoras do territorio e da 
interacción social entre as persoas de todas as idades, en moitos casos actúan tamén como 
prestadoras de servizos, e isto resulta de especial importancia para as nenos e nenas, que 
encontran nestas entidades un espazo de aprendizaxe, socialización, e entretemento, 
especialmente nos barrios e nas zonas rurais. 

Dende o concello, especialmente dende o área de Xuventude, trátase de fomentar o 
asociacionismo e a participación dos/das adolescentes en grupos informais para a realización 
de todo tipo de actividades, promocionando o uso do espazo Lusquiños e dos centros cívicos 
como puntos de encontro e dinamizadores destas actividades. 

Dende esta mesma concellería púxose en marcha fai un ano un proxecto de antenas xuvenís, 
para que fosen os propios rapaces/as os que informasen aos seus compañeiros/as de instituto 
das novidades que lle fosen de interese e ao mesmo tempo que puidesen transmitirlle ao 
concello as queixas ou suxestións dos seus compañeiros/as. 

En canto ás asociacións de estudantes ou xuvenís, non abundan especialmente no concello de 
Ourense, inda que si é habitual que tanto as asociacións veciñais como algunhas outras 
entidades e mesmo fundacións teñan seccións infantís ou xuvenís con certa autonomía dentro 
da mesma. 

Mención especial merecen a Asoc Xuvenil AMENCER vinculada ao colexio María auxiliadora, 
con case 30 anos de historia, que traballa ao longo do ano con centos de nenos e nenas da 
cidade, e mesmo chegou este verán pasado a mobilizar no seu campamento urbano a 1029 
persoas entre nenos, nenas, adolescentes e monitores/as. 

Relacionado coa adolescencia, outro colectivo ao que se debería prestar mais atención, son os 
chamados grupos informais constituídos de xeito puntual en torno a unha problemática ou 
centro de interese común (como pode ser a música, o cómic, o medioamabiente), e que atopa 
nas redes sociais a súa principal ferramenta de traballo e comunicación. 

Por outra banda están as asociacións de persoas con discapacidade, que traballan 
habitualmente con  nenos e nenas con dificultades, autismo, down, parálise cerebral, 
discapacidade física ou psíquica ou aquelas outras vinculadas a problemas de saúde como  a 
diabetes, que tamén fixeron as súas aportacións a este informe. 

Son  entidades nas que os nenos e nenas normalmente xogan o papel de usuarios/as dos seus 
servizos, pero que cada vez mais, participan na toma de decisión das mesmas. 

Outra ferramenta esencial de participación no ámbito municipal esta nos Consellos 

Municipais,contando o concello de Ourense entre outros con: 

O Consello municipal de persoas maiores que se configura como órgano permanente de 
participación con funcións de informe e, no seu caso proposta, en tódalas cuestións referentes 
ás súas competencias, buscando a mellor solución para acadar un maior nivel de benestar 
posible, así como, a autonomía e integración social das persoas maiores do municipio. 
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O Consello Municipal da Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes, constitúese 

como órgano encargado de recoller, estudar, emitir propostas para a resolución das demandas, 
conflitos, situacións de discriminación e mellora, atendendo as características específicas do 
colectivo social a que vai dirixido e as súas peculiaridades organizativas. 

O Consello Escolar Municipal é o que está mais directamente relacionado coa infancia e 
xuventude, constitúese como órgano superior de consulta, de participación cidadán nos 
asuntos referidos ás competencias municipais en materia de Educación e de asesoramento dos 
proxectos da lei ou dos regulamentos que deban de ser propostos pola Xunta de Galicia, 
exercendo fundamentalmente funcións informativas. 

No caso de Ourense, a súa composición é a seguinte: 

a) Presidente: o Alcalde ou membro da Corporación en quen delegue. 

b) Vicepresidente: elixido polo Pleno do Consello entre os seus membros de dereito. 

c) Secretario/a: un/unha técnico/a ó servizo da Corporación Municipal, sendo o seu cometido 
redactar as actas das reunións co visto e prace do presidente, para o que asistirá as mesmas 
con voz e sen voto. 

d) Vocais: 

d1- Dez Profesores/as , seis do ensino público e catro do ensino privado: propostos por 
sindicatos ou asociacións profesionais, de ensinantes, proporcionalmente á 
representación obtida nas eleccións sindicais no sector docente no Municipio. 

d2- Seis pais/ nais de alumnos/as, propostos polas Federacións depais do alumnado 
existentes no Municipio, en función da súa representatividade. 

d3- Catro alumnos/as, elixidos polos representantes dos alumnos/as en Consellos 
Escolares dos Centros existentes do Municipio. 

d4- Dez membros elixidos pola Corporación Municipal. 

d5- Un representante da administración educativa: estará representado no Consello 
polo funcionario/a que designe o Delegado Provincial da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria. 

 

Ademais todos os anos con motivo do día dos dereitos da infancia, ten lugar un pleno infantil 

onde os nenos e nenas dun dos colexios da cidade, coñece de man dun dos concelleiros ou 
concelleiras o funcionamento da corporación para posteriormente presentar e debater 
cuestións do seu interese no salón municipal de plenos. 

 

As liñas de subvención que desde as distintas concellerías convocan anualmente, responden 

tamén a necesidade de facilitar a participación cidadá e dotar de recursos económicos ás 
asociacións da cidade, para que poidan desenvolver as súas actividades e asegurar a súa 
dinamización. 
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Programa de subvencións en especie para locais veciñais en réxime de alugueiro  

 

Constitúe o obxecto destas convocatorias regular a concesión de subvencións en 
especie ás asociacións de veciños, consistente na disposición de locais veciñais non 
municipais en réxime de alugueiro, xunto cos seus gastos racionalizados de luz e auga 
no seu ámbito xeográfico para o desenvolvemento das súas actividades. 

Equipamento para entidades veciñais do Concello de Ourense 
 

É obxecto destas bases regular a concesión de subvencións para a adquisición de 
material inventariable polas entidades veciñais. 

 

Para o funcionamento e a realización de programas ou actividades a prol do 
asociacionismo veciñal e da participación cidadá 
 

É obxecto destas bases regular a concesión de subvencións para a explotación e a 
realización de programas e/ou actividades veciñais que persigan, entre outros, a 
promoción da participación cidadá dentro do termo municipal de Ourense. 

 
Subvencións en materia deportiva do Consello Municipal de Deportes 
 

Liña 1.- Organización de actividades deportivas federadas e outras actividades de 
especial transcendencia social que contribúan á promoción deportiva. 

Liña 2.- Gastos de funcionamento das entidades deportivas por participación ou 
organización de competicións e actividades federadas de carácter oficial. 

 
Subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro en materia de benestar social 

 

É obxecto das convocatorias o financiamento de programas, proxectos e actividades 
que sexan consideradas de interese social para o Concello de Ourense, as devanditas 
actividades deberán ir dirixidas de forma prioritaria a persoas e colectivos en situación 
de vulnerabilidade social e teñan por finalidade o fomento de actividades de utilidade 
pública e interese social ou de promoción social. 

 
Para a realización de programas e/ou actividades a prol da igualdade 
 

É obxecto destas bases regular a concesión de subvencións para a execución de 
programas e/ou actividades en prol da igualdade de oportunidades entre mulleres e 
homes. 

Para o fomento de actividades e proxectos xuvenís a prol do asociacionismo 
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A concesión de subvencións para a realización de programas e proxectos xuvenís de 
interese xeral, nos que os destinatarios deberán ser mozos e mozas de idades 
comprendidas entre 15 e 35 anos. 

 

No caso da participación social, esta vese consolidada cando as persoas e os grupos nos que 
se integran desenvolven por si mesmos, e dunha forma totalmente libre, altruísta e solidaria, 
actuacións que procuran o benestar social e a mellora da calidade de vida da comunidade. 
Cando estas actuacións deixan de ser un acto illado e espontáneo, e pasan a se efectuar nun 
marco institucional organizado e mediante entidades creadas ad hoc, é cando ten lugar o 
desenvolvemento dunha acción voluntaria. 

A acción voluntaria tal e como se recolle na lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción 
voluntaria de Galicia, é manifestación explícita da conciencia solidaria da cidadanía e fortalece 
a convivencia democrática, e debe ser, promovida polos poderes públicos. 

Esta lei indica que entre outras serán competencias das entidades locais de Galicia, as 
seguintes: 

• Promoveren a acción voluntaria nos seus respectivos termos municipais, así como 
fomentaren a participación da cidadanía.  

• Artellaren os mecanismos de participación das entidades de acción voluntaria na vida 
local.  

• Ofertárenlles a información necesaria a aquelas persoas interesadas nas actividades de 
acción voluntaria, divulgando e dando publicidade das actividades e necesidades das 
entidades de acción voluntaria. 

• Fomentaren a coordinación entre as diversas entidades de acción voluntaria, así como 
co resto de administracións que concorran no termo municipal.  

• Estableceren os criterios de distribución dos recursos propios, así como concederen 
axudas e subvencións para o desenvolvemento da acción voluntaria. 

 

Funcións que a oficina Municipal de Voluntariado do Concello de Ourense, ven desenvolvendo 
con éxito nos últimos anos, facilitando así unha participación solidaria e desinteresada de 
centos de persoas de todas as idades en proxectos que van dende programas de 
acompañamento a maiores, menores, persoas con mobilidade reducida e persoas sen fogar, 
ou mulleres que atravesan por situacións de violencia de xénero, a colaborar con entidades 
sociais da cidade, pasando por realizar actividades ambientais ou colaborar nos eventos da 
cidade. 
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Percepción das persoas participantes no proceso ao respecto da participación e 
cooperación: 

 

Unha demanda constante nas respostas dos rapaces/as e adolescentes é a necesidade de 
que se teña en conta a súa opinión a hora da organización de actividades ou da toma de 
decisións en cuestións que lles afecten; polo tanto preguntámoslles directamente si estarían 
dispostos a participar nun posible consello da infancia e adolescencia, respondendo o 69,2% 
que si lle gustaría participar nun órgano de representación infantil, mentres ca un  23,8% non 
estaría interesado/a. 

Os pais e nais pola súa parte, ante a pregunta de se cren que se teñen en conta aos/as 
rapaces/zas á hora de desenvolver as políticas municipais, o 84,6% manifesta que non se 
teñen en conta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaxe de pais/nais que consideran que se ten en conta aos rapaces/as nas políticas 

municipais 
Elaboración propia  segundo respostas a enquisa 

 

Un porcentaxe semellante, o 84,5% indícannos que si verían con optimismo que os seus 
fillos/as participasen no Consello Municipal de Infancia no caso de constituirse, e que os 
rapaces e rapazas tomaran decisións sobre as políticas que lles afectan desenvolvidas dende o 
Concello. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaxe de pais/nais dispostos a que os seus fillos/as  

participen nun posible Consello Municipal de Infancia 
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Fonte: Elaboración propia  segundo respostas a enquisa 

 

Entre as principais achegas feitas polas asociacións está a de potenciar a participación dende 
os barrios a través das asociacións veciñais, e o de fomentar o emprego da metodoloxía de 
aprendizaxe-servizo como fórmula para achegar á poboación mais nova ao mundo do 
voluntariado e da solidariedade. 
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Anexo I:   

 
Programas e actividades municipais destinadas a infancia e adolescencia. 
 
CONCELLERÍA DE SANIDADE 
 

1. Programa de Saúde Materno Infantil 
 

A escola municipal de saúde a través do programa de saúde materno infantil achega unha 
combinación de experiencias de aprendizaxe planificadas e destinadas a facilitar 
comportamentos saudábeis nun colectivo sumamente vulnerable: as nais e os bebés. Ten 
como principal finalidade a mellora cualitativa da saúde das familias centrándose no 
desenvolvemento de actitudes e comportamentos positivos que configuran estilos de vida 
saudables. 

- Obradoiros de maternidade 
- Obradoiros de lactación materna 
- Obradoiro de Masaxe e reflexoloxía podal para bebés 
- Ximnasia Hipopresiva Postparto 
- Pilates e Ioga para embarazadas 
- Actividades acuáticas para embarazadas 
- Charlas sobre sistemas de retención infantil nos automóbiles 
- Actuación en emerxencias. A reanimación cardiopulmonar básica en nenos/as 
- Alimentación complementaria dos líquidos ós sólidos 
1.2. Punto de atención á lactación materna  
1.3. Distintivos para establecementos amigos da lactación 
1.4. Concurso de fotografía sobre a lactación materna 
1.5. Calendarios de lactación materna 

 
2. Educación Familiar. Servizos ás familias 
Cos servizos ás familias promovidos preténdese apoiar ás nais, pais e educadores no proceso 
evolutivo, educativo e madurativo dos/as nenos/as, tentando fortalecer ó seu papel referencial e 
maximizar a comunicación e as habilidades sociais necesarias para favorecer un bo clima 
emocional e de relación. 

2.1. - Escola de Nais e Pais Programa de educación familiar que ten como obxectivo 
apoiar os pais e as nais no proceso evolutivo, educativo e madurativo dos seus fillos e 
fillas. Preténdese fortalecer o seu papel referencial, ó tempo que potenciar a comunicación 
e as habilidades sociais precisas para favorecer un bo clima emocional e de relación 
familiar. 
2.2. - SMAFF (Servizo Municipal de Apoio ás Familias con Fillos/as) Orienta, asesora, 
media e deriva se é necesario a familias con fillos/as que se atopen ante situacións 
puntuais de conduta que poidan afectar ó benestar e ao equilibrio psicosocial do grupo o 
que pertencen.  
2.3. Campaña “Quéreme, ensíname a voar, dáme ás” O obxectivo desta campaña é 
educar e axudar no proceso evolutivo dos nenos e das nenas, pero sen protexer nin caer 
nunha excesiva permisividade educativa e buscar o complicado equilibrio entre ambos 
conceptos. Preténdese apoiar no papel dos educadores e educadoras no proceso 
evolutivo, educativo e madurativo dos nenos e das nenas. 
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2.4. Lecer en familia.  O obxectivo desta actividade é ofrecer a posibilidade ás familias de 
gozar dun lecer en común san, alternativo e divertido e que facilite  a conciliación familiar e 
laboral os fins de semana potenciando a curiosidade dos rapaces/as dun xeito lúdico. 
2.5. Mesa de debate “Causas e Consecuencias da Sobreprotección” O obxectivo 
desta mesa de debate é analizar as consecuencias que pode ter a sobreprotección na 
conduta da nenez e na formación da súa personalidade así como  promocionar a 
educación para a autonomía e os seus efectos positivos. 
 

3. Programa OCIOURENSE 
Programa de actividades saudables para o tempo libre da xuventude ourensá durante os fins 
de semana.  
As actividades programadas para o ano 2016 son as seguintes: BTT, escalada, parkour, 
piragüismo, foto en ruta, a bailar, a cociñar, globoflexia, mergullo, xogos de sempre, camiñar na 
noite, sábados de cine, másters do xadrez, DJ Ourense, comiqueando, iniciación a maxia, 
cócteles sen alcol, Té dás 5. Obradoiro de conversa, caza foto, rol en vivo, andaina sen tabaco, 
festa da xuventude. 
 
4. Terceiro concurso “Apúntate unha idea para desmontar o alcol”  
Concurso dirixido a alumnado da ESO co propósito de que reflexione sobre o alcol, as presións 
sociais cara ao seu consumo e as maneiras de facerlle fronte coas súas ideas. 
Participación en catro modalidades: crear un slogan, construír acción, debuxar unha imaxe ou 
escribir un microrrelato. 
 
5. Cine e Saúde 
Programa de prevención universal que pretende provocar estilos de vida saudables co cine 
como principal ferramenta pedagóxica. 
Etapas: ESO, bacharelato, ciclos formativos. 
Contidos: visionado das películas e desenvolvemento das guías didácticas na aula 
 
6. PPCDE “A experiencia de educar para a saúde na escola” 
Programa de prevención universal que trata de incidir na triada información/actitude e conduta, 
dende estratexias de influencia de desenvolvemento de competencias. 
Dirixido a alumnado e profesorado. 

Contidos: dedicación de entre 10 e 20 horas cada curso con múltiples compoñentes: 
� Educación Infantil: o benestar e hixiene persoal; alimentación, a saúde e a valoración 

do medio. 
� Educación primaria: O consumo e o consumismo; os medicamentos, o tabaco e o alcol, 

a alimentación equilibrada e sa, a hixiene; a autoestima, a presión do grupo e a toma de 
decisión e as alternativas no tempo libre. 

� Educación Secundaria Obrigatoria: a información sobre drogas; o autoconcepto e a 
autoestima; as influencias e as competencias persoais e sociais e o uso do tempo libre. 

� Educación secundaria postobrigatoria: a información sobre drogas e a toma de 
decisións e as habilidades sociais. 
 

7. Teatro e saúde 
Programa de prevención universal co teatro, dirixido a alumnado da ESO, bacharelato e ciclos 
formativos, profesorado, nais e pais. Na elección da obra de teatro, tense en conta a súa 
función como eixe dinamizador e interactivo para o descubrimento e a reflexión de valores e 
actitudes mais saudables.  
 
8. UPLUGGED 
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Programa Europeo de prevención universal de consumo de drogas que, coa educación  en 
habilidades  para a vida trata de compensar as influencias sociais para o consumo. Está 
dirixido a alumnos/as do primeiro ciclo da ESO.  
Consta de 12 sesións dunha hora lectiva cos seguintes eixes centrais: empatía, asertividade, 
relacións sociais, superación de dificultades, solución  de problemas e toma de decisión; 
determinación de obxectivos, percepción normativa e por último, información sobre o alcol, 
tabaco e outras drogas. 
 
9. Vixía non pasa nada, pasa algo? 
Programa de prevención selectiva para evitar o desenvolvemento e a consolidación de 
consumos problemáticos das drogas. Está dirixido a alumnado  de segundo ciclo da ESO, 
profesorado, nais e pais.  
Consta de 4 sesións co alumnado dunha hora lectiva, impartidas por profesores externos ao 
centro educativo, coas seguintes temáticas: información sobre drogas; as verdades e as 
mentiras das drogas; as razóns dos consumos e por último, as tomas de decisións e as 
presións ao consumo. 
 
 
10. Taller de Educación Afectivo-Sexual 
Este taller planifícase como resposta de necesidade formativa nos centros educativos da 
cidade. No ano 2015 realizouse este taller no IES Otero Pedraio con alumnado de 3º da ESO.  
 
11. Programa Escolle 
Programa de prevención selectiva dirixido a menores que teñen denuncias por consumo de 
alcol na vía pública.Consiste nun curso interactivo de 6 horas de duración 
 
12. Servizo de valoración dos menús dos comedores escolares 
Servizo dirixido a centros que dispoñen de comedores escolares que soliciten unha valoración 
do seu plan de menú.  
Cursos de hixiene e seguridade alimentaria e alerxias alimentarias dirixidos ó persoal de 
xestión e de comedores escolares.  
 
 
OMIC_ Oficina Municipal de Información ó Consumidor 
 
Durante o ano 2015, 8.212 nenas e nenos participaron en 66 actividades e estas organizáronse 
para conmemorar o Día Mundial do Consumidor, que se celebra cada ano arredor do 15 de 
marzo. No mesmo ano 2015 puxéronse en escena dúas obras de teatro novas e unha xa 
representada. Asistiron ás tres representacións 4106 alumnos de infantil e primaria, ós que se 
lle impartiu posteriormente unha charla sobre os dereitos do consumidor e sobre o cometido da 
Oficina Municipal de Información ó Consumidor. A cada asistente se lle entregou un adhesivo 
cos enderezos físicos e electrónicos da OMIC para o seu coñecemento e difusión no ámbito 
familiar dos servizos que presta esta oficina de modo gratuíto. 
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CONCELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS 
 
A. SERVIZOS SOCIAS COMUNITARIOS BÁSICOS. 
Os programas que se desenvolven nas UNIS (Unidades Interdisciplinares de Intervención 
Social) son os que se citan a continuación:  
 
1. Valoración, orientación e información 
As actividades que se desenvolven son información, valoración, orientación, tramitación de 
axudas e derivación. 
 
2. Programa para a educación e o apoio familiar 
Está dirixido a familias e ou persoas con dificultades ou problemas de convivencia familiar ou  
social destinado a apoiar a cobertura de necesidades prioritarias que existen no ámbito familiar. 
Así o traballo do/a educador/a social céntrase no apoio adecuado a ditas  familias, realizando 
unha intervención educativa a nivel persoal e familiar, de forma que as persoas asuman as 
súas dificultades e traten de superar as condutas inadaptadas co obxectivo de que cheguen a 
resolver os seus propios problemas. 
A súa atención é prioritaria naquelas unidades de convivencia que se encontren en situación de 
maior vulnerabilidade, nas cales exista presenza de menores en risco de desatención ou nas 
que se identifiquen outros factores que revelen unha situación de risco de exclusión social ou 
pobreza infantil.   
As áreas de intervención son: educación para a saúde; organización do fogar e economía 
doméstica; relacións de convivencia (familiares e sociais); axuste ó medio laboral e axuste ó 
medio escolar 
 
3. Programa de atención a familias monoparentais 
Este programa atende situacións nas que o pai ou a nai teñen que atender solos a menores de 
12 anos por diversas circunstancias. O seu fin último é facilitar a conciliación da vida laboral e 
familiar dos pais e nais evitando que desaproveiten oportunidades de formación e/ou laborais 
por causa do coidado dos/as seus fillos/as.  
Este programa é promovido polo Concello e posto en marcha por Cruz Vermella.  
As prestacións que ofrece son: servizo de atención domiciliaria, atención en ludoteca (local 
municipal) e traslados. 
 
B. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS ESPECÍFICOS 
 
4. Campamentos de verán 
Programa destinado a familias usuarias de Servizos Sociais co propósito de ofrecerlles unha 
alternativa vacacional ós/ás menores de entre 8 e 15 anos, e promover a convivencia activa 
deles coa participación en todas as actividades programadas. Ó mesmo tempo foméntanse 
valores como o compañeirismo, a solidariedade e a empatía compartindo diferentes vivenzas e 
sentimentos.  
 
5. Campaña de Reis 
Trátase dun programa para favorecer que as nenas e os nenos  de familias con poucos 
recursos, usuarias de Servizos Sociais reciban, dun modo totalmente normalizador ó menos un 
xoguete 
 
6. Programa de comedores escolares e libros de material didáctico. 
Encamiñado a unha acción prioritaria como é a axuda de comedores escolares para menores 
de Educación infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria e a adquisición 
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de libros de texto e material escolar para nenos e nenas de Educación Infantil. 
Ambas axudas van dirixidas a unidades de convivencia en desventaxa social e con menos 
poder adquisitivo do Concello de Ourense que teñan nenas e nenos ó seu cargo escolarizados 
en centros públicos ou concertados do Concello de Ourense. 
 
7. Programa de absentismo escolar 
Neste programa aténdese os casos de absentismo escolar de nenos e nenas que están en 
idade de escolarización obrigatoria (entre 6 e 16 anos) do Concello de Ourense e son 
derivados, normalmente a través dos colexios. 
Os colexios aplican o Protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar 
en Galicia e fan chegar ó Concello  de Ourense os casos de absentismo escolar que non 
conseguen mellorar tras as súas actuacións. 
Realízanse reunións de seguimento do absentismo escolar ós que asisten: un representante da 
Policía Local, o fiscal xefe de menores, un inspector de educación, a xefa de servizo de 
Asuntos Sociais, unha educadora familiar, a coordinadora do programa de absentismo e 
un/unha auxiliar administrativo. 
 
8. Programa de minorías étnicas 
Dirixido ó colectivo xitano empadroado en Ourense tratando de dar resposta a todas as 
demandas formuladas por cada un dos/as usuarios/as en materia de vivenda, saúde, emprego, 
escolarización ou calquera outro aspecto que precisen. 
- Programación de cursos adaptados as súas características socioculturais para mellorar 

as súas competencias persoais, sociais e laborais  
- Sistema de entrevistas formais e informais para atender as súas demandas cun enfoque 

normalizador e intercultural. 
- Visita a todos os centros escolares con alumnado xitano 
- Control do absentismo e mediación en conflitos 
- Acompañamento na escolarización 
- Reforzo da escolarización temperá dende os 3 anos. 

 
9. Programa de inmigrantes e emigrantes retornados 
Dentro deste programa encóntrase o Servizo de Reforzo Escolar e aprendizaxe de galego e 
castelán para inmigrantes: reforzo escolar para inmigrantes en escolarización obrigatoria, para 
inmigrantes en bacharelato e reforzo de adultos. 
Esta actividade conta cun/a profesor/a e no relativo o reforzo de nenos e nenas, o/a docente 
pretende  promover unha mellora nas súas condicións de educación, a través da implicación de 
pais, nais e profesorado; reforzar os contidos e guiar ó alumnado nas tarefas escolares diarias. 
 
“Ourense Acolle”.  
Para celebrar o 18 de decembro,  Día Internacional das Migracións, o Auditorio 
Municipalacolleu por vez primeira, no ano 2015, o acto Ourense Acolle, unha iniciativa 
impulsada dende a Concellería de Asuntos Sociais na que se quixo homenaxear o traballo 
solidario de diferentes asociacións e facer visible as experiencias de vida das persoas do 
Programa municipal de Inmigrantes e Emigrantes Retornados.  
 
Semana da Inclusión Social “Achegando Realidades”  
Dende os programas da Fundación Juan Soñador en Ourense, Espabila e Teranga, 
organizouse en colaboración co Concello de Ourense a Semana da Inclusión Social na cidade, 
no mes de novembro. 
 
10. Programa de acollida de nenos e nenas saharauís “Vacacións en Paz” 
A través dun convenio de colaboración entre o Concello de Ourense e a Asociación 
Solidariedade Galega co Pobo Saharauí, organízase  esta iniciativa que consiste en facilitar 
que nenos e nenas saharauís poidan pasar un período de tempo, sempre en verán, con 
familias acolledoras  empadroadas no  Concello de Ourense. 
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11. Vacacións de Saúde para nenos/as afectados/as de Chernóbil 
Este programa organízase a través da Asociación Ledicia Cativa, quen colabora xunto coas 
familias na planificación de actividades culturais e educativas para a infancia. 
Non ano 2014 participaron un total de 64 menores. 
 
12. Programa de Centros Cívicos 
Os Centros cívicos son equipamentos municipais que o Concello sitúa nos distintos barrios da 
cidade.  
Os seus obxectivos principais son: dar satisfacción á demanda de servizos por parte da 
poboación; ofrecer unhas relación coa cidadanía mais abertas e polivalentes e facilitar a súa 
participación activa; favorecer o compromiso dos/das cidadáns, individual ou colectivamente; 
dinamizar a vida social e cultural do barrio de acordo cos valores democráticos; elaborar 
programas de carácter cultural e social que teñan como obxecto o desenvolvemento integral da 
vecindade previr a marxinación e a desigualdade. 
Os centros cívicos da cidade de Ourense son: Centro cívico Colón Casa da Maxia, Centro 
cívico A Cuña; Centro cívico Ponte, Centro cívico As termas e Centro cívico Seixalbo. 
Nos centros cívicos lévanse a cabo actividades organizadas pola propia concellería dirixidas a 
un público moi variado. Por unha banda, organízanse diferentes cursos para xente de todas as 
idades (ximnasia, pilates, CHI-KUNG, baile, informática), por outra banda, ofértanse actividades 
para nenos/as de infantil e primaria os sábados e en períodos vacacionais. Ademais 
organízanse actividades semanais polas tardes para nenos/as de entre 3 e 8 anos.  
 
13. Convocatoria de Subvencións  
Subvencións dirixidas a Organizacións non Gubernamentais da cidade de Ourense 
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CONCELLERÍA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ 
 
1. Cursos en entidades veciñais 

Durante o ano 2015 organizáronse 125 cursos coas diferentes entidades veciñais, que 
abrangueron moi diversas materias con actividades como corte e confección, calceta e 
ganchillo, zumba, ioga, risoterapia, fotografía dixital, manualidades, memoria, cociña, encaixe 
de palillos, bailes latinos e de salón e informática. 

Estes cursos están dirixidos a todas as idades pero quen fundamentalmente demanda estas 
accións formativas é a poboación adulta. 

 

2. Programa de Conciliación Familiar-Animación dos Barrios:  

Programa de conciliación familiar que se desenvolveu durante o ano 2014 e no primeiro 
cuadrimestre do ano 2015 en cinco locais de Asociacións de Veciños: Asociación San Pedro de 
Cudeiro, Asociación San Miguel de Canedo, Asociación Xoaniñas dos Rosais, Asociación O 
Barrio, Asociación Os Montes.  

As actividades deste programa, dirixidas a nenas e nenos entre 6-14 anos, foron planificados 
por diversos monitores/as (2 por cada asociación) e desenvolvéronse os sábados de 10.00-
13.00 horas: reciclaxe, animación á lectura, contacontos, saídas á natureza nas zonas rurais, 
canto, música e baile.  

Actualmente, a Asociación Cudeiro segue a desenvolver actividades deste programa e a 
Asociación Xoaniñas dos Rosais planifica actividades dirixidas para infancia: manualidades, 
animación á lectura, excursións e actividades en días sinalados (Dia do Pai, Día da Nai) 
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CONCELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
Esta Concellería realiza unha programación diferente cada ano dirixida aos mais pequenos/as, 
que se planifica trimestralmente: 
 
1. BiciOurense 
Servizo de préstamo de bicicletas dirixido á toda a poboación a partir de 14 anos.  
 
2. Rutas ecolóxicas a pé ou en bicicleta en Ourense 
Mapas de itinerarios informativos para sensibilizar á poboación para que realicen rutas 
ecolóxicas a pé ou en bicicleta. 
 
3. Actividades dirixidas a nenos/as no parque botánico de Ourense Montealegre: 
 

- Ramo de San Xoán:  
- Contacontos Árbores:  
- Samaín:  
- Magosto:  
- Contacontos Nadal:  
- Adornos Nadal:  
- Zonas Húmidas:  
- Entroido:  
- Hortos Infantís:  
- Paxaros de La:  
- Explorador por un día:  
- Mánchate as mans:  
- Xoguetes de natureza 
- Ioga en Familia:  
- Calendarios de Adviento:  
- Ioga Infantil:  
- Pintura creativa:  
- Descobre os animais:  
- Paxaros e comedeiros:  
- Sr. Céspede e Sementeiros:  
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CONCELLERÍA DE DEPORTES 
 
Consello Municipal de Deportes 
O Consello Municipal de Deportes de Ourense ten entre os seus obxectivos a promoción e o 
fomento da Educación Física e o Deporte, especialmente o deporte base e feminino, de acordo 
cos seus estatutos e a lexislación de réxime local e deportiva. Igualmente, o Consello Municipal 
de Deportes é competente para aprobar Bases reguladoras de subvencións en materia 
deportiva. 
 
1. Cursos de familiarización co medio acuático para nenos/as de 3 anos acompañados do 

pai ou da nai 
 
2. Cursos de iniciación e perfeccionamento dende 4 a 14 anos (a partir de 15 anos 

inclúense nos cursos de adultos). 
 
3. Correndo por Ourense:  
Consiste en seis carreiras que se disputan en distintos barrios da cidade.  
No ano 2015 o Consello Municipal de Deportesorganizou coa colaboración do Colexio Divino 
Maestro, o Club Esprintes Ourense, a DelegaciónOurensán de Atletismo, o Club Ourense, o 
Club Deportivo Aurum e a Asociación de Veciños Carlasca, o V Circuíto de Carreiras Populares 
de Ourense “Correndo por Ourense” en diferenteslocalizacións do Concello de Ourense:  
- Carreira do Vinteún 
- Carreira do Couto  
- Carreira do Centro  
- Carreira da Ponte  
- Carreira da zona Universitaria  
- Carreira da Carballeira  
 
4. Carreira pedestre do San Martiño:  
- Carreira Escolar (Nados/as entre 1999-2006): no ano 2015 houbo 4013 inscricións. 
- Carreira de Cativos (Nados/as en 2007 e anos posteriores): no ano 2015 houbo 2334 
inscricións 

5. Escolas deportivas 

6. “Día da bici” A maior festa da bicicleta da provincia de Ourense, un evento patrocinado 
pola Deputación de Ourense e o Concello de Ourense. 
 
7. Bolsas para a mellora e perfeccionamento de deportistas 
De iniciación: destinadas a deportistas menores de 18 anos (incluídos), cuxa contía máxima é 
de 1.200€ 
 
8. Actividades Deportivas Nadal  
O Consello Municipal de Deportes organizou e colaborou,con outras entidades, diversas 
actividades deportivas e recreativas durante o mes de decembro de 2015 con motivo das festas 
do Nadal.  
 

- Salón da Xuventude - Megaxove Salón da Xuventude organizado por Expourense, 
con actividades deportivas múltiples: Torneo de Xadrez en varias modalidades, Torneo 
de Halterofilia, Torneo de Judo, Torneo de Wu-Shu, Torneo de Minibasket, Torneo de 
Kárate e Torneo de Kick-boxing.  
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- Torneo Nadal de Ximnasia organizado por Club Ximnasia Pavillón onde participaron 
máis de 400 ximnastas de clubs e escolas de toda Galicia. En colaboración coa 
Asociación Xuvenil Amencer, recadáronse alimentos para a Operación Quilo. 

- Hai que mollarse “Especial Nadal”: competición de natación, organizada polo 
Concello Municipal de Deportes e o Club Natación Pavillón Ourense, na que 
participaron os cursillistas do nivel 2 dos cursiños de natación que imparte o Consello 
Municipal de Deportes. Con exhibición a cargo do Club Natación Sincronizada Ourense 
e do Club de Salvamento Acuático SALVOUR e sorpresas de Nadal. 

- Torneo Nadal de Balonmán: torneo organizado polo Club Balonmán Pavillón, que 
congregou a 150 persoas, aproximadamente, na que competiron diversos axentes do 
mundo balonmán (xogadores/as, xogadores/as veteranos/as, pais e nais de 
xogadores/as, etc.) 

- Festival Infantil de Nadal: O Consello Municipal de Deportes organizou este 
espectáculo musical infantil e atraccións para cativos/as. 

- Torneo Nadal McDonald´s: Torneo de minibasket e fútbol sala, organizado pola Escola 
Deportiva Ourense, con máis de 250 participantes, de entre 3 e 12 anos, pertencentes a 
todas as escolas de Escola Deportiva Ourense. 

- Torneo “Centro Médico el Carmen” de Nadal de Baloncesto “Memorial David 
Herrera e Diego Fernández”:Tradicional torneo social de Nadal, que homenaxeou a 
dous xogadores do club, no que participaron Basket Clube Ourense, unha selección de 
xogadores sub-23 da provincia, un equipo de ex-xogadores, celebrando o 20º 
aniversario do club, e un equipo invitado. 

- Torneo Nadal F8 Benxamín e Prebenxamín: Evento organizado polo Pavillón Ourense 
Club de Fútbol, no que competiron 12 equipos de Galicia, e que reuniu a mais de 150 
cativos/as. 

- Torneo de Baloncesto de Nadal Don Bosco 2015: Torneo Internacional organizado 
pola Asociación Deportiva Bosco, que contou con clubs de Galicia, Portugal, Cantabria, 
Euskadi e Castilla-León e mais de 250 participantes nas categorías infantil, cadete e 
xuvenil. 

- Torneo clásico aberto de xadrez “Aninovo Barrocás”: torneo organizado pola 
Asociación de Veciños Barrocás, que contou con 150 participantes de entre 6 e 12 anos 
que competiron nas categorías inferiores. O Open Internacional convocou a 60 
participantes de clubs galegos, cataláns e portugueses. Destacar que mais do 50% 
dos/as competidores /as teñen ranking internacional. 
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CONCELLERÍA DE IGUALDADE 
 
1. Espazo Coeduca:  
 

Este espazo, sito no Centro Municipal de Información á Muller (CIMM), ten como obxectivo 
fomentar a educación en liberdade, tolerancia, convivencia democrática e  o respecto ás 
liberdades e dereitos, a través de prácticas coeducativas con menores, buscando á súa vez a 
participación activa das nais e dos pais.  

O Concello de Ourense pretende promover un espazo alternativo e complementario ó ámbito 
da educación formal, seguindo un modelo coeducativo nas pautas socioeducativas a 
implementar con nenos e nenas, pais e nais, nun entorno igualitario de aprendizaxe e lecer 
adaptado ás necesidades e aos tempos das familias e a súa conciliación. 

Igualmente, preténdese crear un espazo de aprendizaxe, lúdico e creativo, once se 
desenvolvan actividades que posibiliten que as nenas e nenos se sintan protagonistas do se  
propio proxecto vital e que lles permitan vivenciar que o feito de ser mulleres ou homes ten a 
mesma importancia.  

Este espazo inclúe dúas salas: unha primeira dirixida ós pequenos, cunha ampla zona de 
xogos, biblioteca e mesas e cadeiras para debuxar e outra sala con acceso a internet, 
pantallas, retroproxectores, lousas e mesas de traballo, dirixida ós talleres cos pais, nais e 
adolescentes. 

Durante estes anos leváronse a cabo as seguintes actuacións: 

- Campaña informativa e de sensibilización dirixida á poboación xeral e difusión do proxecto 

- Realización de actividades de lecer dirixidas a nenas e nenos e as súas familias 
(contacontos, artes plásticas, teatro infantil e marionetas, baile e actividades de expresión 
corporal, cociña creativa e labores do fogar, coidados persoais, obradoiro “As profesións non 
teñen sexo”, obradoiros de masaxes en familia, ludoteca, xogos e actividades 
interxeneracionais e interculturais. 
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CONCELLERÍA DE VOLUNTARIADO 
 
Os/as destinatarios/as dos Programas de Voluntariado da Oficina Municipal do Concello de 
Ourense son persoas maiores de 16 anos sen límite de idade e a súa programación actual é 
a seguinte:  
 
1. Programa de acompañamento a maiores, menores, persoas con mobilidade 
reducida e persoas sen fogar. 
Son actuacións dirixidas a mitigar as necesidades de acompañamento aos colectivos máis 
desfavorecidos como son as persoas maiores, menores e persoas con mobilidade reducida e 
persoas sen fogar derivadas das solicitudes das Unidades de Traballo Social repartidas pola 
cidade de Ourense 
Con relación ó acompañamento de menores, o programa pon en marcha un servizo no que se 
trate de previr situacións de exclusión entre un colectivo tan vulnerable como son os menores. 
Ofrécese un programa de apoio no que o voluntario ou voluntaria sexa un referente para a 
correcta inserción persoal, escolar e social do/a menor.  
 
2. Programa de acompañamento a mulleres.  
Con este programa preténdese pór en marcha unha rede social de apoio a mulleres que 
atravesan por situacións de violencia de xénero a través da creación dun grupo de voluntariado 
de acompañamento, co que se consegue, á súa vez, implicar á cidadanía ourensá na loita 
contra este problema. 
Dentro deste programa, tendo en conta a infancia e adolescencia, destacar que se realizarán 
actividades de apoio ás mulleres que atravesan por situación de violencia de xénero a través 
dun servizo de canguraxe, para facilitar a súa asistencia a cursos de formación e outras 
actividades debidamente xustificadas. 
 
3. Servizo de Acompañamento Hospitalario e Actividades Semi-Residenciais. 
Este programa ponse en marcha a través dun convenio do Complexo Hospitalario de Ourense 
(CHUO) e a Concellería de Voluntariado do Concello de Ourense coa finalidade de ofrecer á 
sociedade un espazo a través do que poidan manifestar a súa sensibilidade e compromiso cos 
demais e, especialmente, coas persoas doentes ingresadas no hospital público da cidade de 
Ourense e, á vez, mellorar a calidade de vida dos usuarios e usuarias do sistema de saúde.  
En relación coa infancia e a adolescencia, realizaranse actividades de compañía e 
acompañamento, manualidades, reforzo escolar e idiomas, contacontos… 
 
4. Voluntariado en eventos na cidade 
Tratar de potenciar a participación cidadá a través do voluntariado para cubrir determinados 
eventos relevantes na cidade de Ourense, dende Campionatos Deportivos de especial interese 
(Carreira de San Martiño, Carreiras Populares Correndo por Ourense) ata outros eventos de 
carácter festivo (Sanmaín, Desfile Entroido, Cabalgata de Reis…), onde a actuación do persoal 
voluntario é imprescindible para a súa organización 
 
5. Servizo Voluntariado Europeo 
O SVE enmárcase no programa europeo Erasmus+ e está financiado pola UE. É unha 
experiencia de aprendizaxe no ámbito da educación non formal, na que as persoas novas 
voluntarias melloran ou adquiren competencias para o seu desenvolvemento persoal, educativo 
e profesional, así como para a súa integración social.  
A duración do proxecto adoita ter un mínimo de 2 meses e un máximo de 1 ano. 
Vai dirixido a mozos/as europeos/as entre 17 e 30 anos con ganas de vivir unha experiencia 
diferente. 
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6. Voluntariado en Entidades de Acción Voluntaria 
Entidades de Acción Voluntaria (AEV) está composta por todas aquelas asociacións dadas de 
alta na Oficina Municipal de Voluntariado (OMV) e no Rexistro Municipal de Entidades  de 
Ámbito Municipal.  
Agrupa asociacións que representan na súa totalidade a distintos colectivos da cidade, dende 
persoas con discapacidade, persoas inmigrantes, persoas en situación de exclusión social, 
mulleres, toxicomanías, saúde mental, persoas maiores, menores... 
Unha vez adheridas a OMV presenta a súa demanda de voluntariado e a OMV filtra as persoas 
voluntarias para posteriormente facer a derivación ás Entidades de Acción Voluntaria (EAV) 
 
7. Servizo de Voluntariado de Reforzo Escolar do Programa de Inmigrantes da 
Concellería de Asuntos Sociais. 
A través do voluntariado refórzase o Servizo de reforzo escolar e aprendizaxe de galego e 
castelán para inmigrantes. 
 
8. Programa “Achegándonos ao voluntariado dende o ámbito educativo” 
Por medio deste programa trátase de que tanto pais, nais, titores, profesores, nenos e nenas 
coñezan o que é o voluntariado por medio de diferentes actividades na aula. 
 
9. Mesa Local de Voluntariado 
No ano 2016 preténdese crear a Mesa Local de Voluntariado onde se incluirán diferentes 
asociacións, entre elas as dirixidas a infancia e adolescencia, co obxectivo de coordinarse e 
unificar recursos. 
 
10. Recollida de tapóns Solidarios 
Esta campaña de recollida de tapóns solidarios faise en colaboración coa Fundación SEUR, 
dirixido á infancia e adolescencia con algún tipo de necesidade.  
 
11. Programa Xoguetes Solidarios “Cumprindo Ilusións”  
Os/as voluntarios/as municipais e as voluntarias e voluntarios da entidade APES encargáronse 
da recollida de xoguetes nos distintos puntos sinalados así como da reparación, clasificación, e 
empaquetado dos xoguetes. 
Os xoguetes repartíronse os nenos e nenas indicados polos Servizos Sociais do Concello. 
 
12. Banco Municipal de Xoguetes Solidario 
Cos xoguetes que sobraron no Programa Xoguetes Solidarios “Cumprindo Ilusións” creouse un 
Banco Municipal de Xoguetes Solidario, sito no Centro Cívico “A Cuña”. Dende Servizos 
Sociais repártense xoguetes nos aniversarios de nenos e nenas de familias en risco de 
exclusión social e tamén as entidades ou organizacións que traballan con grupos vulnerables 
tamén poden distribuílos.  
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CONCELLERÍA DE XUVENTUDE 
 
1. Ourense Xove  
Cursos dirixidos a mozas e mozos maiores de 15 anos. 
A Concellería de Xuventude busca estimular e favorecer a participación social dos xoves a 
través dunha actuación de carácter educativo e lúdico. Por este motivo, prográmanse cursos e 
actividades formativas que garantan unha aprendizaxe activa e creativa, e lles proporcione 
formación para o emprego e adquisición de habilidades transferibles a outras profesións, 
facilitando a reconversión profesional. 
 
Actividades:  

- Linguaxe de signos 
- Primeiros auxilios 
- Obradoiros de cociña 
- Idiomas (inglés, alemán) 
- Cursos de lecer: 

o Promoción da ruta vitivinícola pola Ribeira Sacra 
o Promoción da ruta Micolóxica “Coñecendo o mundo dos cogumelos” 

- Fomento da empregabilidade: 
o Coaching para a procura do emprego. Técnicas de Motivación 
o Monitor de tempo libre 
o Director de tempo libre 

 
2. Embárcate 
Este programa desenvólvese nos meses de xullo e agosto, co obxectivo de ser unha alternativa 
mais ao lecer estival para a mocidade de Ourense. Téntase por unha banda, servir de 
alternativa de lecer aos xoves que permanecen na nosa cidade durante o verán e, por outra 
banda, fomentar os valores do deporte, coñecemento da natureza e a convivencia. 
 
 
3. Outras actividades puntuais do ano 2015.  
�  Sábado de mocidade 
Dirixido a rapazas e rapaces de 14 a 17 anos co obxectivo de achegar propostas para o tempo 
de lecer de mozas e mozos durante os fins de semana. 
As actividades tamén posibilitaron a relación entre rapaces/zas, a formación lúdica e os valores 
de convivencia, tolerancia, solidariedade, participación e aprendizaxe intercultural. 
As actividades desenvolvéronse durante dous sábados no mes de abril do ano 2015, no Centro 
Comercial PonteVella, un espazo que conta cunha gran afluencia de mozos e mozas de entre 
10 e 30 anos durante as fins de semana:  
- Cociña: visita de Manuel, gañador do programa de televisión MasterChef Junior 2014, que 
realizou un showcooking, no que elaborou en directo varios pratos utilizando produtos galegos 
- Exhibición e obradoiros de graffiti, DJ, hip hop e danza urbana.  
 
�  Ourense zombi 
A Concellería de Xuventude de Ourense e o Centro Comercial Ponte Vella planificaron unha 
tarde de zombis.  
Para este fin instalaron un labirinto na terraza do Centro Comercial Ponte Vella durante tres 
días a principios do mes de maio de 2015 cheo de aventuras e zombis. Ademais, cada 
particular aventura púidose ver en tempo real nunha pantalla instalada no exterior do labirinto.  
 
�  Festival de Xóvenes Talentos 2015 
Trata de promocionar, como o seu nome indica, posibles novos talentos desta cidade aínda por 
descubrir. 
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O certame ten como obxectivo contribuír a dar a coñecer ao público o talento artístico dos/as 
mozos e mozas da cidade en diferentes especialidades, achegando unha nova proposta 
cultural e de lecer para un fin de semana. 
Igualmente, con esta actividade trátase de fomentar as relacións interpersoais a través da 
promoción cultural entre mozos/as e o seu público e, por outra banda, ofertar unha actividade 
dinamizadora de carácter interxeneracional para sensibilizar a novos públicos no ámbito da 
xuventude e na cultura.  
Neste festival participaron tamén Trasluz Teatro, que representou unha obra teatral,o meigo 
Alejandro Pereira, o monologuista Aarón Castro, o dúo Álex López e Cristina Eiro e o cantautor 
Diego Peraita. 
 
�  TMV (Torneo de Magic e Videoxogos)  
O TMV serve, ademais, de enlace para outros torneos internacionais e tivo no Premium Magic 
a súa principal atracción, en formato Modern. O xogo de naipes coleccionables ten xa mais de 
6 millóns de participantes repartidos por decenas de países, e cada partida enfronta a dous ou 
mais contrincantes. Na parte dos videoxogos volveu a ser o seu maior expoñente o FIFA 16.  
 
�  Participación en Megaxove, Salón da Xuventude 
En decembro do ano 2015 celebrouse a décimo sexta edición de Megaxove, Salón de 
Xuventude. Un certame que organiza Expourense co fin de reunir ós nenos e nenas así como 
ós xoves e ás súas familias nun contorno onde o principal obxectivo é gozar dun tempo de 
lecer conxugando formación e diversión con todo tipo de actividades, potenciando valores 
como o compañeirismo, a igualdade, o traballo en equipo ou a convivencia interxeracional. 
A Concellería de Xuventude participa cada ano neste Salón organizando diferentes actividades.  
 
4. Espazo Lusquiños da Mocidade 
� Programa Expresión-Arte: Durante o ano 2015 leváronse a cabo os seguintes cursos:  
- Autoxestión e autopromoción musical 
- Mantemento e axustes de guitarras e baixos 
- Mantemento e afinación da batería 
- Taller de home studio 
 
�  Festival Xuvenil Urbano A Concellería de Xuventude organizou por primeira vez este 
festival no ano 2015, planificando diversas actividades no Espazo Lusquiños: 
- Concerto 
- Obradoiro de cócteles sen alcol 
- Campionato de brake dance cidade de Ourense.  
Ademais planificáronse outras actividades fora do Espazo Lusquiños: Intervención en 
colectores (graffiti, música e danza) 
 
5. Campamentos urbanos 
No mes de agosto celebrase o Campamento Urbano na cidade de Ourense, organizado pola 
Asociación Xuvenil Amencer en colaboración coa Concellería de Xuventude. Este ano elixiuse 
o slogan “Contigo na cidade” pretendendo con elo que as nenas e os nenos participasen da 
cidade e coa cidade. Destinatarios/as: nenos/as de 8 a 16 anos. 
 
6. Campamento de Verán  
Esta é unha actividade na que participan unhas 30 persoas cada ano, co obxecto de ofertar un 
tempo de lecer educativo dentro dun espazo natural, a maior parte das veces mandaron as 
persoas participantes á praia salvo algún ano que se fixo no equal de Coles. 
7. Laboratorio de ideas 
Iniciativa nova coa que se pretende no ano 2016 realizar unha oferta pública para que as 
empresas e os mozos/as presenten proxectos para facer coa xuventude (lúdicos, formativos, 
deportivos, etc).  
 



Estudo de situación e recursos da infancia e adolescencia no Concello de Ourense 
 
 
 

 

8. Campo de traballo 
O Campo de Traballo Social-Medioambiental "Un rural para tod@s" executouno o Concellería 
de Xuventude do Concello de Ourense, desde o 1 ata o 11 de agosto de 2016, dentro da 
Campaña de Verán 2016 levada a cabo pola Consellería de Política Social. O número de 
participantes foi de 18, con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos e con procedencias 
moi diversas; Sevilla, Valencia, Francia, Rusia,Salamanca..... 
 
9. PULPO EXTREM 
Festival de Cultura Urbana e Deportes Extremos, que se desenvolveu os días 8 e 9 de outubro 
de 2016 en Expourense e na Zona vella da cidade, no cal colaborou a Concellería de 
Xuventude  e no cal se levaron a cabo probas de Skate, Patines in Line, BMX, Descenso 
Longboard, Descenso MTB, Exhibición de Graffiti, Competición de Break Dance entre outras. 
 
10. POP  UP MARKET DE NADAL 
Mercado de Nadal suxestivo e dinámico da mocidade emprendedora en formato pop-up store 
que se levou a cabo na Alameda os días 21, 22, 23 e 24 de decembro de 2016 e no cal 
participaron 40 emprededores/as, ademais de contar con 6 espazos diferenciados adicados á 
formación e ao ocio. Foi visitado por máis de 25.000 persoas. 
 
11. Subvención ERASMUS+ 
O obxecto deste proxecto consiste en promover un intercambio unilateral de xóvenes británicos 
e ourensáns con idades comprendidas entre os 24 e os 29 anos, en posesión de títulos 
universitarios ou de FP superior, de cinco días de duración durante os cales os xóvenes 
participantes compartirán o seu coñecemento e experiencias en torno ás necesidades sociais 
dos seus respectivos países, visitarán empresas de economía social e participarán no 
programa “Meccano of Social Initiatives”, que é un programa de capacitación baseado en 
dinámicas de grupo e simulacións a través do cal os participantes obterán as competencias 
necesarias para poñer en marcha unha iniciativa de economía social no futuro. 
 

12. Subvención GALEUROPA 
A finalidade do programa e reforzar a empregabilidade e as competencias profesionais dos/as 
mozos/as non ocupados/as e non integrados/as nos sistemas de educación ou formación, 
contribuíndo á mellora da súa formación mediante a adquisición de experiencia profesional 
para a súa incorporación ao mercado de traballo, ao tempo que se apoia a adquisición de 
competencias en idiomas estranxeiros. 
 
13. Subvencións 
Existen dúas liñas de subvencións:  
- Para Asociacións Xuvenís: dende a Concellería de Xuventude elabóranse unhas bases para 
que as asociacións presenten proxectos de diversos ámbitos, tal e como estableza a 
convocatoria.  
- Subvención da Xunta de Galicia dirixida á Xuventude para promoción da información xuvenil 
e para o ámbito da educación non formal.  
 
14. Documentos  
A Concellería de Xuventude expide os seguintes documentos: carné Xove, carné Internacional, 
carné de Estudante, carné de Profesor Internacional e carné Alberguista 
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CONCELLERÍA DE EDUCACIÓN 
 
1. Animación á lectura 
 
Campaña de Animación á Lectura:  Saboreando as Letras. 
Programa que busca a implicación do profesorado na motivación á lectura dos alumnos/as 
centrando a actividade nunha temática concreta. (Neste caso as legumes) . Por outra banda 
promove o intercambio de experiencias entre distintos centros, o fomento da lectura 
comprensiva para a realización de posta en común, a realización de actividades lúdicas a partir 
das historias dos libros, a creación de apoios para a utilización de bibliotecas públicas e dos 
centros. 

• Dálle forma aos teus Contos 
• Contacontos : cos contos tamén cómese 
• Bibliotecas Municipais 
• Encontros co autor 
• XXVII Exposición de Animación á lectura: “Saboreando as Letras” 
• Contacontos en inglés 
• Receitas literarias. 1º e 2º da ESO 
• Contos Populares: a Tradición Popular Europea. 1º e 3º da ESO 
• Certame Literario Rosa Gómez 
• II Certame Literario “Relatos de Auga Intelixente” 

 
2. Camiño Escolar 
É un proxecto educativo que resume moi ben o que se pretende acadar dende o ámbito da 
mobilidade: un espazo máis seguro e saudable, en definitiva unha cidade máis habitable. 
A rúa debe converterse para os nenos e nenas nun espazo de iniciativa persoal, nun espazo de 
relación, de aventura e de civismo. 
Esta experiencia leva consigo un traballo de coordinación a diferentes niveis. Dentro dos 
centros educativos, preparación do material para traballar co alumnado, coordinación co resto 
da Comunidade Educativa, cos pais e nais, coa Administración Local e con todos aqueles 
colectivos que poidan contribuír como comerciantes, asociacións de veciños, asociacións da 
terceira idade. 
 
3. Coñece a túa cidade 
Este programa consiste na organización de visitas guiadas, para escolares a centros de 
interese cidadán (servizos, institucións, empresas ou outros lugares de interese).  
O obxectivo é facilitarlles aos/ás escolares o coñecemento da súa cidade, tanto o seu 
patrimonio histórico-artístico como o seu contorno máis próximo.  

• Pasea pola túa cidade 
• Aqualoxía e visita a EDAR 
• Concello-Salón de Plenos 
• Coida o teu barrio, coida a túa cidade 
• Conxunto arqueolóxico e natural de Santomé 
• Ourense Artístico 
• Ourense Literario 
• Ruta Esmorga 
• A Cidade Medieval de Ourense 
• Escolma de Escultura. Museo Arqueolóxico de Ourense 
• Central eléctrica de Velle 
• Museo Municipal 
• Centro Cultural Xosé Ánxel Valente  
• Claustro de San Francisco 
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• Obradoiro para nenos e nenas 
• Visita á Deputación de Ourense - Centro Cultural Marcos Valcárcel 
• Recepcións, intercambios e colaboracións 

 
4. Días con nome propio 

• Entroido: Xoves de Compadres e Comadres 
• Entroido: Festa da Pita 
• Concurso de Microrrelato en liña   

 
5. Educación viaria, prevención e seguridade 
Este programa de educación viaria desenvolverase nas aulas, nas rúas da cidade, e no Parque 
Infantil de Tráfico (PIT) instalado en Expourense e a súa programación está baseada en 
fundamentos didácticos e pedagóxicos co propósito de motivar e concienciar ó alumnado sobre 
a importancia da Seguridade viaria. 

• Semana Europea da Mobilidade 
• Talleres de Reparación de Bicicletas: 
• Parque Infantil de Tráfico 

- Aula de Educación viaria: clase teórica 
- Circuíto para prácticas con bicicleta (bicicletas adaptadas para nenos/as con 

mobilidade reducida), Karts eléctricos.  
• Concurso Provincial de Educación Viaria 
• Charla de Primeiros Auxilios 
• Visita á Policía Local 
• Policía Nacional 
• Visita aos Bombeiros 

 
6. Escola Municipal de Idiomas 
Os obxectivos desta escola son:  
- Ofrecerlles ós cidadáns a posibilidade de iniciar ou perfeccionar os seus coñecementos 

nunha das linguas que se ofertan nos distintos obradoiros así como nos cursos de inglés. 
- Potenciar a valoración da cultura propia a partir do coñecemento doutras culturas e o 

contraste entre elas.  
- Apreciar o uso das linguas estranxeiras como medio para establecer relacións con persoas 

de procedencias distintas, tomando iniciativa para comunicar e amosando respecto cara á 
diversidade cultural e social. 

- Valorar positivamente o enriquecemento que outras culturas achegan á nosa e viceversa, 
apreciando as vantaxes que ofrecen os intercambios culturais. 

 
7. Exposicións 
Este programa encárgase de achegar información e organizar visitas escolares a algunhas das 
exposicións que se levan a cabo na cidade de Ourense ao longo do curso escolar.  

� Ourense Imaxinado-Sala Valente  
� Escultura Xosé Rivada - Museo Municipal 
� Banda Deseñada - A Festa Galega do Cómic- Museo Municipal. 
� Outono Fotográfico - Museo Municipal 
� Exposición Filatélica San Martiño (Liceo de Ourense) 

 
8. Medio 

� Ti reciclas, Ourense Gaña 
� Visita á estación de augas potables.  
� Visita á estación de augas residuais  
� Obradoiro de ciencia divertida  
� Pequenos xardineiros  
� Obradoiro de plantas carnívoras  
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� Ruta do tren das termas  
� Día árbore / día medio ambiente  
� Evolución da natureza fronte á historia da cidade  
� Adaptacións das plantas e árbores nos parques  

 
9. Música na escola 

- Concerto Teranga: “ O legado dos Griots de Senegal” (danza, voz, percusións)  
- Concerto Inaugural curso da Orquestra Xuvenil da EMMO  
- Concerto Didáctico co Quinteto de Metais “Hércules Brass” 
- XX Festival de Jazz: Máster Class para Escolares 
- Concerto Didáctico "O Baúl Musical"  

 
10. Programa de Nadal 

- Concurso de Debuxo de Nadal  
- O Nadal no Museo Municipal 

 
11. Proxecto Terra 
Proxecto de intervención educativa co fin de contribuír a mellorar o coñecemento da nosa 
arquitectura e identidade territorial. 

� Visitas guiadas de arquitectura e cidade  
Proxecto de intervención educativa dirixido ás distintas etapas da Educación Primaria e 
Secundaria Obrigatoria co fin de contribuír a mellorar o coñecemento que os/as 
escolares de Galicia deben de ter da nosa arquitectura e da nosa identidade territorial.  
� Intercambios territoriais  
Visitas nas que se pretende poñer ao alumnado de ESO en contacto directo coas cinco 
formas básicas de organización territorial estudadas no proxecto: a aldea, a parroquia, a 
vila, a cidade e a área metropolitana. 
Algúns exemplos destas visitas son: A Vila de Melgaço, o Porto e Guimarâes en 
Portugal, a Vila de Allariz, etc,… 

 
12. Saídas didácticas 
Este programa trata de levar aos/ás escolares a descubrir lugares de interese fóra da cidade, 
no resto da provincia e na comunidade autónoma. 
Este ano preséntase como novidade a visita didáctica e cultural Á Coruña e ós seus museos 
científicos. 

- Aldea-Escola de Lodoselo 
- As Médulas 
- Parada do Sil 
- Visita á Fundación Otero Pedraio- Trasalba 
- A Coruña 

 
13. Saúde 
O obxectivo deste programa é a adquisición de hábitos saudables dende a infancia 

- Saúde Integral 
- Obradoiro de Cociña  
- Obradoiro Merendas/Pais/Nais/Avós/Avoas 
- Xadrez: aprender a aprender 
- Visita á horta educativa: Mariñamansa  
- Charla sobre Doazón de Sangue 
- Promoción da Saúde Bucodental 

 
14. Teatro, Cine e Danza na Escola 
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Os obxectivos principais deste programa son favorecer o desenvolvemento da capacidade 
creativa e expresiva do alumnado a través do teatro, do cine e da danza; potenciar o traballo 
dramático que se realiza no centro escolar e facilitar o intercambio de experiencias teatrais 
entre os distintos centros de ensino da cidade e finalmente, crear futuros espectadores/as 
inculcando aos alumnos e alumnas o gusto por asistir a actividades culturais de distinto tipo. 

- "En Escena": Espectáculo de danza contemporánea + obradoiro coa compañía de 
danza de SÓLODOS 

- Edición do OUFF (Festival de Cine de Ourense)  
- Representación Teatral do Grupo "Muxicas" (Movemento Teatral ONCE): "A Visita da 

Vella Dama" 
- Espectáculo teatral: "La Guerra de Troia" (Obra Social "A Caixa")  
- Representación teatral en galego da compañía Sarabela Teatro: "Ensaio sobre  a 

Cegueira", unha obra de José Saramago  
- Representación teatral en francés: "Le Médecin Malgré Lui” 
- Representación teatral en inglés: "Thei Three Litte Pigs"  e "Robin Hood" 
- II Edición en Ourense do Festival Xuvenil de Teatro Grecolatino de Lugo  
- Concurso Deseño Carteis: MOTECES 
- MOTECES: Mostra de Teatro Escolar en Centros de Ensino Secundario  

 
15. Faladoiros Literarios 
Neste programa trátase de crear un lugar de encontro acolledor onde se fai unha posta en 
común de experiencias e ideas arredor ao libro e a lectura. 

- Faladoiro Literario en Galego 
- Faladoiro de Castelán 

 
Universidade Popular 
A Universidade Popular é un proxecto de desenvolvemento cultural no municipio, unha 
institución aberta a toda a cidadanía en relación coas necesidades e intereses da mesma, as 
opinións dos/as participantes, así como os métodos e formas de traballo mais axustados para 
garantir unha aprendizaxe activa e creativa. Diríxese a promover a participación social e a 
educación continua para mellorar a calidade de vida. 

Esta universidade vai dirixida á cidadanía ourensá maior de 16 anos, prestando especial 
atención a aqueles sectores de poboación máis desfavorecidos socialmente, e que por razóns 
culturais, educativas ou económicas dispoñen de poucos medios para poder acceder con 
igualdade de oportunidades, á educación e á cultura. 

Cada ano a Concellería de Educación programa unha serie de cursos a partir deste proxecto. 
No ano 2015 planificáronse un total de 127 cursos nas seguintes temáticas: idiomas; 
informática; corpo, saúde e calidade de vida; cultura, coñecemento, tempo libre e pasatempos; 
intervención social e formación para o emprego e  por último, artesanía e obradoiros. 

 
Aula da Natureza do Río Miño 
A Concellería de Educación tenta fomentar a participación cidadá nos aspectos relacionados co 
medio ambiente urbano, a través da sensibilización, formación e educación para achegar á 
poboación en xeral ó coñecemento da realidade ambiental, no noso contorno. Preténdese ir 
creando unha maior conciencia ecolóxica capaz de colaborar cos necesarios esforzos que 
permanentemente hai que realizar para lograr cada día un maior equilibrio medioambiental.  
O Obxectivo final do Concello de Ourense coa creación da Aula da Natureza é a intervención 
da xente na resolución dos problemas ambientais.  
 
A Mobilidade Sostible nas nosas Escolas.  
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Para facer que o modo de ir a escola, sexa a mais sostible das formas de moverse, habería 
que apuntar cara a formas de transporte que foran o menos contamiñantes posibles. A mais 
sostible é, sen dúbida, a tradicional, a de ir a escola a pé, ao marxe de que é a que mais 
favorece, a autonomía dos nenos e nenas, e os fai menos dependentes e mais sans. 
 
 
 
 
CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL 
O Consello Escolar Municipal deOurense é un órgano colexiado de participación e consulta en 
materia educativa no ámbito municipal. Representa á comunidade educativa do Concello de 
Ourense. 
Concíbese como o foro de reflexión e debate, o lugar de encontro das ideas, das iniciativas e 
das propostas de mellora e cambio da política educativa municipal, sendo tamén o nexo de 
unión entre o sistema educativo público e o privado. 
A finalidade do Consello é promover actividades, informes e propostas que melloren a calidade 
da educación, a través da participación e colaboración entre todas as partes implicadas. 
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CONCELLERÍA DE CULTURA 
 
A Concellería de Cultura ten unha constante programación dirixida ao público infantil e familiar.  
 
1. Programación Infantil do Auditorio Municipal: 
A programación infantil xa é un dos sinais de identidade do Auditorio. Normalmente realízanse 
dous programas, un para cada semestre do ano. 
No segundo semestre de 2015, como novidade introdúcese teatro específico para bebés de 0 a 
3 anos, o primeiro venres de cada mes. 
 
2. Outras actividades da Concellería de Cultura 
En case todas as actividades programadas correspondentes ao Ciclo Festivo (Entroido, Maios, 
Festas de Ourense, Samaín, Magostos e Nadal), esta Concellería programa actividades  para 
os/as mais pequenos/as. Estas consisten na súa maioría en teatro, obradoiros, talleres... 
 
Dentro dos ciclos de programación propia destacan:  
 
A Mostra de Teatro Infantil (MOTI) 
Esta Mostra está incluída na programación de Nadal e está  dirixida a infancia e familias. Ten 
como sedes o Auditorio, o Teatro Principal e o Campus de Ourense. 
 
Festival de Cine Internacional de Ourense (OUFF) que inclúe unha actividade específica 
denominada OUFF escola, que é un concurso que ten como obxectivo o fomento da 
participación do alumnado en proxectos audiovisuais, impulsar a creatividade, o traballo en 
equipo e o uso do idioma galego. Tamén pretende potenciar a utilización das tecnoloxías da 
información e comunicación nos centros de ensino e crear un espazo de referencia para a 
mostra audiovisual feito nas aulas. 
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CONCELLERÍA DE SEGURIDADE CIDADÁ 
 

A policía local dispón de actividades relacionadas coa infancia e a adolescencia. Colabora coa 
Concellería de Educación en varios programas que se levan a cabo dende estas dependencias 
municipais: visitas escolares á policía local (reciben 2 o 3 colexios á semana); parque infantil de 
tráfico, camiño escolar.... 

Tamén colaboran mensualmente coa Concellería de Asuntos Sociais e a Fiscalía de Menores 
para previr o absentismo escolar  por medio de reunións de seguimento.  

Ademais, cada ano realizan aproximadamente 1600 vixilancias  nas inmediacións dos colexios 
para controlar o tráfico e previr accidentes.  

Igualmente, cada ano realizan un estudo do estado de sinalización das zonas onde se 
encontran situados os colexios para promover a seguridade dos nenos/as. 

Finalmente, cando realizan unha intervención con menores e detectan temas que non son da 
súa competencia, derivan o caso á policía nacional ou autonómica.  
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Anexo II: 

Valoración  dos  programas e recursos do concello dirixidos a infancia e 
adolescencia 

En canto a valoración que os nenos e nenas fan dos servizos prestados polo concello e 

dirixidas a infancia e adolescencia, vemos que en xeral teñen unha moi boa opinión de todos 
eles, especialmente dos deportivos e educativos con unha puntuación media superior a 4, 
resultando peor valorado ó estado das instalacións cunha valoración media de 3,55. 

 

 Educativos Ocio S Sociais Culturais Sanitarios Deportivos Transporte Instalacións 
Atención a 
Infancia 

Media 4,01 3,77 3,69 3,74 3,86 4,18 3,89 3,55 3,63 
 

En canto ao nivel de coñecemento das actividades destinadas á infancia e adolescencia do 
Concello de Ourense, nas seguintes táboas recóllense a totalidade dos datos, polo que 
facemos simplemente mención daqueles mais destacables, como o feito de que o 53% dos 
mais de 900 nenos e nenas que contestaron a enquisa non coñeza as actividades que se 
organizan nas asociacións de veciños, ou que o 41% tampouco coñeza o “Camiño Escolar”. 

Pola contra,destaca que o 66% destes rapaces/as participou nas excursións escolares para 
coñecer a Policía local e Parque de Bombeiros, e tamén que o 54 % teñan participado en 
actuacións no Auditorio, o que fai como veremos despois que este equipamento sexa un dos 
máis coñecidos de entre os equipamentos municipais.  
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Non o Coñezo 41% 42% 15% 8% 18% 19% 53% 12% 27% 23% 41% 9% 11% 6% 10% 15% 50% 46% 

Sóame 30% 30% 23% 11% 24% 21% 21% 12% 25% 20% 22% 15% 13% 7% 17% 19% 20% 24% 

Participei 15% 11% 33% 40% 36% 32% 13% 66% 32% 26% 21% 54% 41% 57% 50% 42% 17% 14% 

Coñezo e non 
Participei 

14% 17% 29% 41% 22% 28% 14% 9% 17% 31% 15% 21% 35% 31% 22% 24% 14% 16% 

 

En canto ao nivel de coñecemento e/ou utilización de distintos equipamentos municipais 
dirixidos a infancia e adolescencia, as respostas foron as seguintes. 
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Como podemos ver, destacan polo seu nivel  de  coñecemento  espazos  como  o  Auditorio e a 

Biblioteca municipal, ademais do Pavillón municipal.
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Anexo III: 

Centros de ensino_ 
 

CIFP (CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL) 
CIFP  A Carballeira-Marcos Valcárcel Rúa A Carballeira s/n 32002 988788470 COMEDOR TRANSPORTE 

CIFP  A Farixa Rúa Finca Farixa, s/n (Mariñamansa) 32005 988236552   
CIFP  Portovello Rúa Luís Trabazos (As Lagoas) 1 32004 988788901   
CIFP  Santa María de Europa Praza da Lexión 16 32002 988225400   

CPI (CENTRO PÚBLICO INTEGRADO) 
CPI José García García Mende 1 32004 988232529 COMEDOR  TRANSPORTE 

EASD (ESCOLA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICA) 
EASD Antonio Failde Avenida da Universidade, La Cuña 18 32005 988238365   

CEIP (COLEXIO DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA) 
CEIP  A Ponte Avenida Xesús Pousa 14 32001 988215833     COMEDOR  

CEIP  As Mercedes Praza das Mercedes 32005 988243581 COMEDOR  

CEIP  Curros Enríquez Avenida SAENZDÍEZ 52 32003 988372043 COMEDOR  

CEIP  de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB Rúa VICENTE RISCO 9 32001 988218441 COMEDOR TRANSPORTE 

CEIP  Inmaculada Rúa Inmaculada 22 32005 988224586 COMEDOR  

CEIP  Manuel Luís Acuña Rúa do Hórreo 11 32002 988243751   COMEDOR   TRANSPORTE 

CEIP  Manuel Sueiro Poligono das Lagoas 32004 988231026   COMEDOR  

CEIP  Mariñamansa Rúa Leiras Pulpeiro s/n 32005 988254203 COMEDOR   TRANSPORTE 

CEIP  Mestre Vide Paseo Maestro Vide 4 32004 988238551 COMEDOR   TRANSPORTE 

CEIP  O Couto Rampa de Sas 32002 988221584 COMEDOR  

CEIP  Plurilingüe Albino Núñez Rúa Casardomato  O Pino 32001 988217231 COMEDOR TRANSPORTE 

CEIP  Plurilingüe AmadeoRodz Barroso Serra de San Mamede 8 32005 988220883 COMEDOR TRANSPORTE 

CEIP  Plurilingüe Irmáns Villar Rúa R/ PEÑATREVINCA 41 32005 988788585  COMEDOR TRANSPORTE 

CEIP  Virxe de Covadonga Rúa Cibeles 1 32001 988212193 COMEDOR  

CEIP  Vistahermosa Rúa VISTA FERMOSA 10 32002 988231410 COMEDOR TRANSPORTE 

CEIP  Plurilingüe de Seixalbo Rúa Seixalbo (SEIXALBO) 32970   988237000 COMEDOR TRANSPORTE 

IES (INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA) 
IES  As Lagoas Rúa Eduardo Blanco Amor 2 32004 988391325 COMEDOR  

IES  Eduardo Blanco Amor Rúa Vicente Risco 13 32001 988219843   

IES  Julio Prieto Nespereira Rúa do Instituto 1 32001 988218570 COMEDOR   TRANSPORTE 

IES  O Couto Rúa Rampa de Sas s/n 32002 988391249 COMEDOR   TRANSPORTE 

IES  Ramón Otero Pedrayo Rúa Padre Feixoo 19 32005 988220247   

IES  Universidade Laboral Rúa Universidade 18 32005 988788486  COMEDOR   TRANSPORTE 

IES  Xesús Ferro Couselo Ponte Sevilla 43 32005 988252000 COMEDOR   TRANSPORTE 

IES  12 de Outubro Avenida Santiago 2 32001 988788211 COMEDOR   TRANSPORTE 

CEE (CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL) 
CEE  O Pino Estrada de Vigo, 121 (SANTA CRUZ)  32001 988213220 COMEDOR  

CEE Miño JuanFdez. de Gres (VELLE) 32960 988238550 COMEDOR   TRANSPORTE 

EPAPU (CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN E PROMOCIÓN DE ADULTOS) 
EPAPU de Ourense Rúa Alvarez de Sotomayor 4 32002 988243834   

 
CMUS (CONSERVATORIO DE MÚSICA) 
CMUS Profesional de Ourense Rúa PabloIglesias s/n - Lagunas 32004 988391047   
EOI (ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS) 
EOI de Ourense Paseo Mestre Vide s/n 32004 988366073   
ESMU (ESCOLA DE MÚSICA) 
ESMU Municipal de Ourense Avenida SÁENZDÍEZ 68 32003 988255729   
CAD (CENTRO AUTORIZADO DE DEPORTES) 
CAD  Escune Praza Don Bosco 1 32003    
CAD  Safe Formación Avenida Habana 54 2 32004    
CEEPR (CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PRIVADO) 

CEEPR Ilustre Mestre Rúa PUGA s/n 32005 988219389   
 

CPR (CENTRO PRIVADO) 
CPR ART Ourense Rúa Progreso 34 32005 988240352   
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CPR CardenalCisneros Emilia Pardo Bazan 21 3200
4 

988225
495 

COMEDOR  

CPR Concepción Arenal Rúa BEDOYA 22 32004 988220200 COMEDOR  

CPR GAP REZA, 3 32003 988366063   

CPR Litocentro Avenida Habana 27 Baixo 32003 988370085   

CPR Los Tilos Rúa Alfredo Brañas 62 32001 988210168   

CPR Padre Feijoo Zorelle Doutor Fleming 21 32003 988230401 COMEDOR  

CPR Plurilingüe Divina Pastora Rúa CARDENALQUEVEDO 27 32004 988232232 COMEDOR  

CPR Plurilingüe Divino Maestro Rúa Madre Soledad 1 32001 988217800   

CPR Plurilingüe La Purísima Rúa Santo Domingo 32 32003 988221541 COMEDOR  

CPR Plurilingüe Luís Vives Rúa AIRA DE FONSILLÓN 4 32005 988242000 COMEDOR TRANSPORTE 

CPR Plurilingüe María Auxiliadora Praza DE DON BOSCO 1 32003 988370537 COMEDOR  

CPR Plurilingüe San José Rúa do Progreso 24 32005 988220990 COMEDOR  

CPR Plurilingüe San Pío X Avenida de Zamora 98 32005 988221127   

CPR Plurilingüe Santa Maria Rúa BEDOYA 9 32004 988228152 COMEDOR  

CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús PeñaTrevinca 2 32005 988221536 COMEDOR  

CPR Plurilingüe Santo Ángel Vila Real 6 32002 988220487 COMEDOR  

CPR Radio ECCA Rúa do Ensino 24 32002 988253876   

CPR Ramón María del Valle- Inclán Enseñanza 20 32002 988366214   

CPR San Marcos Avenida de Buenos Aires 61 32004 988248794   

CPR San Martín Avenida de Marín 23-25 32001 988221990   

CPR Santo Cristo Rúa San Pedro 2 32005 988220588   

CPR Seminario Menor  Estrada do Seminario 18 32002 988391104 COMEDOR  

 

CEMU (CENTRO AUTORIZADO DE MÚSICA) 
CEMU Profesional Cantiga Rúa Bedoya 9 32004    
CEMU Profesional KarlNielsen Rúa do Progreso, 139 - baixo 32003 988216484   

 

EDANPR (ESCOLA DE DANZA PRIVADA) 
EDANPR NatiFleta Rúa Curros Enriquez, 17 - 1º 32003 988372644   
EMUSPR (ESCOLA DE MÚSICA PRIVADA) 
EMUSPR Bieito Blanco Rúa Fonte do Bispo s/n 32002 988246799   

 
 

*COMEDOR Xestionado pola ANPA 
 
*COMEDOR Xestionado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.  
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Anexo IV: 

 
Espazos culturais  

MUSEOS / ARQUIVOS 

Museo Municipal de Ourense 

Rúa Lepanto, 8 

Teléfono: 988 248 970 

Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense 

Rúa do Bispo Carrascosa, 1 

Teléfono: 988 223 884  

Museo Catedralicio de Ourense 

Praza do Trigo, 1 

Teléfono: 988 220 992 

Arquivo Municipal de Ourense 

Rúa Doutor PeñaRey, 18 

Teléfono: 988 253 804 

Arquivo da Deputación de Ourense 

Rúa do Progreso, 30 

Teléfono: 988 385 129 

Arquivo Histórico Diocesano de Ourense 

Estrada do Seminario,20 

Teléfono: 988 385 222 

Museo Internacional da Cornamusa 

Campus Universitario 

Teléfono: 988 227 300 

Arquivo Histórico Provincial de Ourense 

Rúa Pena Vixía (Hernán Cortés), 2 

Teléfono: 988 223 493 

 

ESPAZOS ESCÉNICOS 
 

Auditorio Municipal 

Rúa da Canle, 2 

Teléfono: 988 391 290 

 

Cines Ponte Vella 

Avenida Ribeira Sacra - 

Centro Comercial 

PonteVella 

Teléfono: 988 212 593 

Teatro Principal 

Rúa da Paz, 9 

Teléfono: 988 241 492 

 

 

BIBLIOTECAS 
 

Biblioteca Municipal de San Francisco 
Esplanada da Estación 
Teléfono: 988 230 124 

Biblioteca Municipal da Carballeira 
Prza do Sagrado Corazón 
Teléfono: 988 259 893 

Biblioteca Itinerante de Empréstimo de 
Ourense 
Avda de Habana, 79 
Teléfono: 988 386 079 

Biblioteca Municipal da Ponte 
Praza do Mestre Luçis Fernández 
Teléfono: 988 219 464 
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Biblioteca Seminario Maior de Ourense 
Rúa Concello, 13 
Teléfono: 988 222 750 

 
 

Biblioteca da Deputación de Ourense 
Centro Cultural da Deputación –  
Rúa do Progreso de 30 
Teléfono: 988 385 129 

Biblioteca Infantil e Xuvenil Novagalicia 
Avenida de Portugal, 12 
Teléfono: 988 221 893 

Biblioteca Central del Campus 
Campus Universitario As Lagoas 
Teléfono: 988 387 191  

Biblioteca Pública Nodal 
Rúa Concello, 13 
Teléfono: 988 210 932 

 
 

CENTROS CULTURAIS  
 

Espazo Xove Ourense 
(Antiga Casa da Xuventude) 
Rúa Celso Emilio Ferreiro, 27 

Teléfono: 988 228 500 
 

Centro de Cultura Popular 
 Xaquín Lorenzo 

Escola Provincial de Danzas  
Praza de Daniel González  

(Centro Comercial As Lagoas) 
Teléfono: 988 249 493 

Centro Cultural da Deputación 
Rúa do Progreso, 30 

Teléfono: 988 385 222 

Centro Cultural Ángel Valente 
Paseo, 20 - 32003 Ourense 

Liceo de Ourense 
Rúa Lamas Carvajal, 5 
Teléfono: 988 220 016 

Ateneo de Ourense 
Rúa Curros Enriquez, 1 
Teléfono: 988 372 075 

 

 
 
 
 
Anexo V: 

Hospitais e Centros de Saúde do Concello de Ourense 
Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde 
 
PÚBLICOS 
Nome: COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE 
Enderezo: RÚA RAMÓN PUGA 52 
Teléfono: 988385500 
 
PRIVADOS 
Nome: CENTRO MEDICO EL CARMEN 
Enderezo:AVENIDA HABANA (DE LA) 50  Teléfono:988223400 
 
Nome: CLÍNICA SANTA TERESA 
Enderezo: RÚA SÁENZ DÍEZ 11   Teléfono:988371710 
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Centros asociados   Titularidade: Ambas 
 
Nome: UNIDADE SAUDE MENTAL A PONTE 
Enderezo:RÚA RIBEIRA DE CANEDO 8   Teléfono:988218990 
 
Nome: HOSPITAL UNIVERSITARIO CRISTAL PIÑOR 
Enderezo: RÚA RAMÓN PUGA 52   Teléfono:988385500 
 
Nome: HOSPITAL SANTA MARÍA NAI 
Enderezo:RÚA RAMÓN PUGA 52   Teléfono:988385500 
 
Nome: HOSPITAL SANTO CRISTO DE PIÑOR (PSIQUIATRICO) 
Enderezo:ESCALEIRA ESTRADA DE PIÑOR S/N Teléfono:988385500 
 
Nome: CENTRO DE ESPECIALIDADES CHUOU 
Enderezo:RÚA CONCELLO (DO) 013   Teléfono:988385500 
 
Nome: CLÍNICA SANTA TERESA 
Enderezo:RÚA SÁENZ DÍEZ 11    Teléfono:988371710 
 
Nome: POLICLÍNICO SANTA CRISTINA 
Enderezo:RÚA SÁENZ DÍEZ 3     
 
Nome: POLICLÍNICASÁENZDÍEZ 
Enderezo:RÚA SÁENZ DÍEZ 33 
 
 
CENTROS DE SAÚDE 
 
CENTRO SAÚDE A CUÑA 
Enderezo: RÚA DOCTOR PEÑAREY 02B 
Provincia:  OURENSE Concello:  OURENSE 
Código postal: 32005 Teléfono: 988248040 
3 Pediatras 
 
 
CENTRO SAÚDE A PONTE 
Enderezo: RÚA EULOXIO GOMEZ FRANQUEIRA 002 
Provincia: OURENSE Concello:OURENSE 
Código postal: 32001 Teléfono: 988214543 
4 Pediatras 
 
 
CENTRO SAÚDE CARBALLEIRA 
Enderezo: RÚA CASTELO RAMIRO (DO) 3 
Provincia:OURENSE Concello:OURENSE 
Código postal: 32002 Teléfono: 988222550 
1 Pediatra 
 
 
CENTRO SAÚDE NOVOA SANTOS 
Enderezo: RÚA JUAN XXIII 6 
Provincia:OURENSE Concello:OURENSE 
Código postal: 32003 Teléfono: 988385580 
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4 Pediatras 
 
 
CENTRO SAÚDE O COUTO 
Enderezo: RÚA VELÁZQUEZ S/N 
Provincia:OURENSEConcello:OURENSE 
Código postal: 32002 Teléfono: 988398420 
 
 
CENTRO SAÚDE VALLEINCLAN 
Enderezo: RÚA VALLE INCLAN 018 
Provincia:OURENSEConcello:OURENSE 
Código postal: 32004 Teléfono: 988253800 
4 Pediatras 
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Anexo VI: 

Liñas de autobuses urbanos 
 

1 Seixalbo - U. Laboral - Quintela  
2 Seixalbo - Cudeiro  
3 Quintela - Rairo  
4 Covadonga - Residencia - Berrocas 
5 Ceboliño - Reza  

6A Estación Autobuses - Residencia  
6B Estación Autobuses - Couto - Residencia  
7 Covadonga - Valenzá 
9 Mende - Residencia - Curuxeiras  
10 Cabeza de Vaca - Velle  

11A Santa Marina - Oira  
11B Vinteún - Cuartel  
12 Estación Autobuses - Pazo Deportes - Expourense  

13A Palmés - Residencia  
13B Palmés - Cuña  
14 Viso - Cumial  
15 Santa Cruz - Parque San Lázaro  
16 Vinteún - Pazo Deportes - Expourense  
17 Fechos - Fonsillón - Rabo de Galo - Mende  
18 Milagrosa - Residencia  
19 Praza Maior - Termas de Outariz 
20 Vinteun - San Lázaro - Campus  
21 6º Instituto - Peliquin - Avda. Portugal - Residencia  
22 Cudeiro - Rairo  
23 Jadín del Posío - Oira  

25A MOUCHO Bus: Vinteún - Cuña  
25B Moucho Bus: Residencia - Estación Bus  
26 Chavasqueira - Residencia  
27 Polvorín - Velle  
33 Quintela - Cumial  
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Anexo VII:   

 
Parques infantís de Ourense 

1. P Álvarez de Sotomaior (Couto) 
2. P. Angelita Paradela  
3. P. Avda. da Universidade (U. Laboral) 
4. P. Avda. Marín (Estación Empalme) 
5. P. Avda. Santiago - Avda.Las Caldas 
6. P. Avenida de Marín 
7. P. Ávila - Barrocás 
8. P. Avilés de Taramancos 
9. P. Barbaña 
10. P. Bella Otero 
11. P. Camiño Pista da Vía Vella 
12. P. Cándido Fernández 
13. P. Canle 
14. P. Centro Cívico A ponte 
15. P. da Cuña 
16. P. das Mercedes 
17. P. das Zapatillas 
18. P. de Outariz 
19. P. de Queixa  
20. P. de Quintela de Canedo 
21. P. de Santa Teresita 
22. P. de Xunqueira 
23. P. do Couto 
24. P. dos Remedios 
25. P. Estrada Logroño-Vigo -Vía Vella 
26. P. Estrada Vigo-Pino 
27. P. Igrexa Asunción 
28. P. infantil Camiño Caneiro 
29. P. infantil Concejo 
30. P. infantil da Alameda 
31. P. José Cornide 
32. P. Lonia 
33. P. Miño 
34. P. PeñaTrevinca – Serra de Queixa 
35. P. Portovello 
36. P. Praza San Antonio 
37. P. R/ Alejandro Pedrosa (Sta. Teresita) 

38. P. Ribeira de Canedo 
39. P. Ribeiriño 
40. P. Río Camba 
41. P. Río Mao 
42. P. Rotonda Avenida Zamora 
43. P. Rúa Alfonso X el Sabio 
44. P. Rúa Antonio Puga 
45. P. Rúa Apolo 
46. P. Rúa Castor Elices (Guardia Civil) 
47. P. Rúa das Acacias (San Cibrao) 
48. P. Rúa Doutor Cabaleiro 
49. P. Rúa J (Seixalbo) 
50. P. Rúa Madre Soledad de la Cruz 
51. P. Rúa Marie Curie 
52. P. Rúa Matilde LLoria (Vista Hermosa) 
53. P. Rúa Polvorín 
54. P. Rúa Río Cerves (Vinteún) 
55. P. Rúa Salvador Dalí 
56. P. Rúa San Rosendo-San Froilán 
57. P. Rúa San Rosendo-San Pedro Mezonzo 
58. P. Rúa Santa Lucía (Rairo) 
59. P. Rúa Vázquez Núñez 
60. P. Rúa Virxe de Fátima 
61. P. Rúa Xan de Novoa 
62. P. Rúa Xesús Pousa Rodriguez (A Ponte) 
63. P. San Lázaro 
64. P. Santa Cruz de Arrabaldo 
65. P. ValleInclán 
66. P. Vicente Risco 
67. P. Vista Hermosa 
68. P. Xosé Luis López Cid 
69. Praza 1000 (Vinteún) 
70. Praza da Lexión 
71. Praza Daniel González 
72. Xardín do Posío 
73. Zona Xogo Mende 
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Anexo VII:   

 
Zonas deportivas de Ourense 
 
1. COMPLEXOS DEPORTIVOS 

1.1. COMPLEXO DEPORTIVO DE OS REMEDIOS 
1.2. COMPLEXO DEPORTIVO DE OIRA 
1.3. COMPLEXO DEPORTIVO DE EIROÁS 

 
2. POLIDEPORTIVOS 

2.1. POLIDEPORTIVO A CARBALLEIRA 
2.2. POLIDEPORTIVO CAMPO DA FEIRA 
2.3. POLIDEPORTIVO OTERO PEDRAIO “POMPEO” 
2.4. POLIDEPORTIVO DE OIRA 
 

3. CAMPOS DE FÚTBOL 
3.1. CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA CRUZ 
3.2. CAMPO DE FÚTBOL DE VELLE 
3.3. CAMPO DE FÚTBOL DE EIROÁS 
3.4. CAMPO DE FÚTBOL DE SEIXALVO 
3.5. CAMPO DE FÚTBOL DE PALMÉS 
3.6. CAMPO DE FÚTBOL DE VILAR 

 
4. CANCHAS DE BARRIO 

4.1. CANCHA DE CABEZA DE VACA 
4.2. CANCHA DE SEIXALVO 
4.3. CANCHA DE CUMIAL 
4.4. CANCHA DE SANTA MARIÑA 
4.5. CANCHA DE RAIRO 
4.6. CANCHA DE BARROCÁS 
4.7. PISTA 500 DE BARROCÁS 
4.8. CANCHA DA INMACULADA 
4.9. PISTA COVADONGA 
4.10. PISTA DA CHAPA 
4.11. CANCHA ESTACIÓN DE 

AUTOBUSES 
4.12. CANCHA DE EULOXIO GÓMEZ 
4.13. CANCHA DE CAMINO CANEIRO 
4.14. CANCHA DA MILAGROSA 
4.15. CANCHA DE QUINTELA 

4.16. CANCHA DE EIRAS VEDRAS 
4.17. CANCHA DE CUDEIRO 
4.18. CANCHA DO PECO 
4.19. CANCHA DE VELLE 
4.20. CANCHA DA LONIA 
4.21. CANCHA DA CUÑA 
4.22. CANCHA RECANTO DA ROSA 
4.23. CANCHA DE BEIRO 
4.24. CANCHA DE PALMÉS 
4.25. CANCHA DE SANTA CRUZ 
4.26. CANCHA DE UNTES 
4.27. CANCHA DE VISTA HERMOSA 
4.28. CANCHA DE PRAZA DA LEXIÓN 
4.29. CANCHA DE MIRADOR 
4.30. CANCHA DO PARQUE DO 

BARBAÑA 
 

5. OUTRAS 
5.1. CAMPO DE HOCKEY HERBA 
5.2. CIRCUITO DE SANTA MARIÑA 
5.3. PISTA AEROMODELISMO SANTA MARIÑA 
 
 

Máis instalacións deportivas en Ourense 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
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� PAZO DOS DEPORTES “PACO PAZ” 
 
UNIVERSIDADE 

� PAVILLÓN POLIDEPORTIVO 
� COMPLEXO DEPORTIVO UNIVERSITARIO (CDU- AQA)  

 
EDUCACIÓN 

� POLIDEPORTIVOS CUBERTOS: 
o CEIP COUTO 
o CEIP ROSAIS 
o IES A FARIXA 
o IES UNIVERSIDADE LABORAL 
o IES LAGOAS 
o IES PRIETO NESPEREIRA 
o CEIP LAGOAS 
o IES BLANCO AMOR 
o IES CARBALLEIRA 
o IES COUTO 
o IES 12 DE OUTUBRO 
o IES FERRO COUSELO 
o CEIP ANEXA 

 
POLICIA NACIONAL 

� POLIDEPORTIVO 
� XIMNASIO 

 
XUNTA DE GALICIA 

� ESPAZO XOVE 
� ESTADIO “O COUTO” 
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