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1. Presentación

O  Concello  de  Ourense  vén  desenvolvendo  desde  hai  anos  múltiples  programas  e

accións dirixidas á infancia, á adolescencia e ás familias, accións que se encadran no

ámbito educativo, de lecer e tempo libre, cultural e de promoción do medio ambiente.

Co ánimo de avanzar no labor de protección á cidadanía en xeral e, aos nenos, nenas e

adolescentes en particular, esta administración municipal apreciou a necesidade de contar

cunha  ferramenta  de  planificación  das  políticas  públicas,  desde  unha  perspectiva  de

traballo transversal e coordinado,  capaz de articular programas e accións específicas en

materia de infancia e adolescencia que permitan, non só un mellor aproveitamento dos

recursos existentes, senón tamén a súa ampliación.

Este I  Plan municipal para a infancia e adolescencia configúrase como un documento

marco, global e estratéxico que nace do compromiso de promover os dereitos da infancia

no marco do establecido na Convención de Dereitos do Neno aprobada o 20 de novembro

de 1989, norma que involucra os gobernos na aplicación de políticas necesarias para

garantir  estes  dereitos;  baixo  a  premisa  de que  a  administración  municipal  é  a  máis

próxima  á  cidadanía  e  aos  veciños  e  veciñas,  compartimos  o  sentimento  e  a

responsabilidade  de recoñecer  e  facer  efectivo  o  dereito  de  participación  dos  nenos,

nenas e adolescentes na cidade como suxeitos activos.

Para iso considerouse fundamental a apertura dun proceso participativo no que se lle deu

voz aos nenos, nenas e adolescentes, ás familias, ás institucións públicas e ás entidades

comprometidas  no  municipio  coa  defensa  e  promoción  dos  dereitos  da  infancia  e  a
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adolescencia, permitindo así detectar aquelas necesidades que puidesen estar cubertas

de  modo  insuficiente,  pero  tamén  pór  en  valor  as  medidas,  programas  e  accións

desenvolvidas na actualidade e que afecten á infancia e á adolescencia.

Logo deste análise da realidade altamente participativo, o presente documento mostra as

liñas  estratéxicas  de  actuación  a  promover  desde  diferentes  áreas  municipais,  co

obxectivo de mellorar a  calidade de vida dos rapaces e rapazas, e dar cumprimento ao

preceptuado  na  convención  dos  dereitos  da  infancia,  normativa  que  este  goberno

municipal asume como propia.

Trátase, pois, de facer de Ourense unha cidade máis respectuosa e amiga da infancia, na

que os dereitos dos nenos, nenas e adolescentes como activo social, non só do futuro

senón tamén do presente, sexan reais e efectivos.

Falamos en definitiva dunha aposta  decidida  pola  infancia  e  a adolescencia  da nosa

cidade.
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2. Descrición do Plan 

2.1_Natureza_

O  Plan  configúrase  como  un  instrumento  de  planificación  coordinada  das  políticas

públicas  municipais  nas  diferentes  áreas  que  afectan  á  infancia  e  á  adolescencia  e

pretende ser un mecanismo polo que se dea satisfacción ás necesidades e realidades da

poboación infantil mediante unha xestión máis óptima dos recursos.

2.2_Estrutura_

O  punto  de  partida  deste  plan  reside  na  análise  realizada,  con  carácter  previo,  da

situación da infancia e adolescencia no noso municipio. Aínda que só se recollen neste

texto  os  aspectos  máis  salientables  da  diagnose  por  non  estendernos  en  exceso,

considérase que a mesma é un elemento integrador do propio plan; e polo que, para

coñecer en profundidade dita análise, remitirémonos ó propio informe realizado.

Logo  da  descrición  da  metodoloxía  empregada  para  a  elaboración  do  Plan  e  dunha

descrición do marco normativo de referencia, o documento contén os seguintes elementos

configuradores:

 Áreas  de  intervención,  como  principais  eixes  nos  que  se  desenvolven  as

actuacións previstas.

 Obxectivos  estratéxicos,  que  representan  as  metas  ou  obxectivos  xerais

pretendidos e, en consecuencia, coinciden co cambio que se quere incentivar no

ámbito da infancia e adolescencia. 

 Obxectivos operativos, que indican as metas concretas que axudan a conseguir o

obxectivo  estratéxico  e  que  deben  posibilitar  a  súa  consecución  a  través  dun

conxunto integrado de actuacións. 

 Actuacións,  que  representan  as  medidas  concretas  que  se  desenvolverán  no

marco temporal da estratexia e que permitirán o logro dos obxectivos operativos

formulados. 

Trátase  dunha estrutura  que  responde tanto  á  análise  da situación  de  partida,  como

tamén á pretensión do Goberno municipal de dar resposta ás necesidades e inquedanzas
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da  poboación  infantil  e  adolescente  de  Ourense  dun  xeito  integral  e  con  carácter

transversal no conxunto da Administración local. 

O plan estrutúrase polo tanto en 7 áreas estratéxicas, ás que están asociados cadanseu

obxectivo estratéxico.

O número de actuacións que integran este plan ascende a un total de 135, distribuídas en

39 obxectivos operativos que corresponden coas 7 áreas estratéxicas.

2.3_Principios transversais_

O plan incorpora como principios transversais de actuación os seguintes:

• Considerar  as  políticas  públicas  sobre  infancia  e  adolescencia  como  unha

PRIORIDADE e que os dereitos dos nenos e nenas se promovan, respecten e

apliquen.

• Dar  un  TRATAMENTO  INTEGRAL á  infancia  e  á  adolescencia,  superando  a

fragmentación e sectorialización dos programas e servizos de atención ás persoas

menores de idade e centrándose nas súas capacidades, fortalezas e necesidades.

• Traballar  dende  unha  visión  de  PROMOCIÓN  E  PREVENCIÓN,  con  liñas  de

actuación baseadas no coñecemento e detección de situación de risco, e na posta

en marcha de medidas proactivas.

• O papel fundamental da PARTICIPACIÓN de nenos/as e adolescentes en todo o

proceso, como protagonistas activos que son, tanto das problemáticas da cidade,

como das do seu contorno familiar.

• A EQUIDADE,  xa  que  pretendemos  avanzar  na  consecución  dunha  sociedade

igualitaria na que todas as persoas sexan libres, tanto no ámbito público como no

privado, para desenvolver as súas capacidades persoais e tomar decisións sen as

limitacións impostas polas diferenzas.

• A TRANSVERSALIDADE das actuacións, como eixe fundamental e necesario para

a posta en marcha de políticas públicas para a infancia e adolescencia,  cunha

visión integrada, global e sistémica da infancia.

• A  FAMILIA como  principal  responsable  do  coidado,  educación  e  vinculación

afectiva dende a infancia ata a adolescencia, marco de relacións interxeracionais

que determina o seu itinerario vital, e no que tanto nenos/as como adolescentes

medran como individuos e estrutúranse como persoas.
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• O  TRABALLO  EN  REDE como  base  para  a  planificación  e  execución  das

actuacións previstas en materia de infancia, que permite integrar as sinerxías dos

diferentes axentes sociais implicados.

• A COORDINACIÓN INSTITUCIONAL entre cada un dos departamentos e áreas de

goberno municipal e entre estes e outras administracións que tamén interveñen

neste sector da poboación.

• A NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA: O galego e o castelán son as linguas oficiais

de Galicia,  e o Concello de Ourense,  como administración pública garante dos

dereitos lingüísticos de toda a cidadanía, incorpora neste plan criterios lingüísticos

acordes coa súa normalización. 

• Unha  VISIÓN  PLURAL  DOS  CONTEXTOS  DE  DESENVOLVEMENTO

SOCIOEDUCATIVO da infancia, na que familia, escola, barrio, grupos, asociacións

sociais...,  interveñen na socialización e desenvolvemento educativo segundo as

características e capacidades individuais de xeito complementario. 

• A SENSIBILIZACIÓN SOCIAL para coa infancia e a adolescencia, de tal xeito que

adquira maior entidade e visibilidade como colectivo de poboación con dereitos,

deberes e necesidades específicas.

• O COÑECEMENTO  E  AVALIACIÓN  CONTINUA da  realidade  da  infancia  e

adolescencia de Ourense, e dos proxectos e servizos prestados, como base que

oriente a innovación e mellora continua destes.

• A XESTIÓN  EFICAZ  DOS  RECURSOS dende  unha  perspectiva  económica  e

sobre todo social, a través dunha planificación integral e adecuada ás necesidades

dos nenos, nenas e adolescentes.

• A FLEXIBILIDADE e capacidade de resposta para a atención da totalidade das

necesidades detectadas.
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2.4_Poboación e institucións vinculadas_

O ámbito de aplicación deste Plan é o establecido polo municipio de Ourense, incidindo

de xeito directo na súa poboación infantil  e adolescente ata a maioría de idade, pero

incluíndo tamén pais, nais e todas as persoas responsables do coidado e educación dos

rapaces  e  rapazas,  as  asociacións  ou  entidades  que  dirixen  as  súas  actuacións  á

promoción  e  protección  de  persoas  menores  de  idade,  así  como  institucións  e

profesionais que realizan actividades de atención á infancia e adolescencia, e de forma

indirecta, toda a cidadanía.

2.5_Periodización_

Considérase como razoable para a aplicación das actuacións aquí previstas, un período

de catro anos, que vai dende o ano de lanzamento 2017 ata o ano 2021.

2.6_Metodoloxía_

Apreciada a necesidade de contar cun instrumento de planificación de medidas relativas á

infancia  e  á  adolescencia,  como  fases  previas  á  redación  do  documento  final,  a

concellería  de  asuntos  sociais  impulsou  o  seu  desenvolvemento  e  os  traballos

realizáronse nas seguintes fases e coas actuacións que a continuación se detallan.

- Delimitación dos criterios clave para o desenvolvemento do plan:  recollida e

análise  da  información  sobre  as  condicións  de  vida  da  poboación  infantil  e

adolescente e detección das vulnerabilidades e riscos que lle afectan; promoción

dunha  democracia  participativa  na  que  se  creen  espazos  de  consulta,

sensibilización  e  reflexión  coa  poboación  infantil  e  cos  axentes  implicados;

valoración  dos  datos  obtidos  da  análise  e  establecemento  de  obxectivos  e

estratexias a pór en marcha, sendo a participación o elemento clave de todo o

proceso.

- Documentación  e  análise  bibliográfica.  Inicialmente,  realizouse  unha

recompilación de documentación, bibliografía, recursos existentes para a infancia e

adolescencia, plans de infancia elaborados desde outras institucións....

- Estudo sobre a situación da infancia e adolescencia de Ourense e os recursos
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destinados a este colectivo. Unha premisa fundamental para elaborar un plan local

eficaz e axustado ás necesidades de nenos, nenas e adolescentes da cidade é

coñecer adecuadamente a súa realidade social, e fundamentarse no diagnóstico

das súas necesidades e demandas.

Este estudo realizouse entre os meses de marzo e setembro de 2016 e perseguía

os seguintes  obxectivos:  coñecer  a  realidade social  da infancia e adolescencia

ourensá e as súas necesidades e demandas; coñecer a opinión de informantes

clave sobre este colectivo; realizar un diagnóstico dos recursos sociais dirixidos a

este,  e  detectar  situacións  de  vulnerabilidade  entre  a  poboación  infantil  e

adolescente.

Para dar resposta a estes obxectivos, deseñouse unha metodoloxía que incluía

técnicas  de  investigación  cuantitativas  e  cualitativas.  Entre  elas,  destaca  a

realización dunha enquisa on-line a 907 nenos e nenas de 0-17 anos e a 206

familias con menores de idade, así como a elaboración de entrevistas a diversos

expertos/as na materia, a realización de varias sesións de traballo con grupos de

discusión, así como unhas 20 entrevistas en profundidade a informantes clave, a

maiores dunha extensa análise documental e de fontes secundarias.

Distribución das idades dos nenos/as que responderon a enquisa
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Para  recoller  esta  información,  e  conformar  unha  visión  integral  do  colectivo,  a

investigación  dividiuse  en  sete  áreas  ou  ámbitos  nos  que  interactúa  a  infancia  e  a

adolescencia, e que coinciden coas áreas nas que se estrutura este plan.

- Elaboración e redacción do Plan Municipal de Infancia e Adolescencia. Unha

vez  coñecida  a  realidade  e  analizadas  as  distintas  necesidades,  demandas  e

opinións  de  cada  un  dos  axentes  implicados  diariamente  con  este  colectivo,

considerar  os principios que deben rexer  as políticas públicas para  as  persoas

menores  de  idade,  e,  ter  en  conta  os  obxectivos  marcados  para  este  plan,

procedeuse a realizar un documento base que incorporaba as posibles áreas de

actuación, os obxectivos xerais que de deberán cumprir, así como un adianto das

actuacións concretas que se van desenvolver. 

- A participación, xunto coa análise da realidade social, é un dos elementos clave

que  caracteriza  a  elaboración  deste  plan.  Para  a  consecución  dunha  boa

planificación  non  só  é  preciso  coñecer  ben  a  realidade  social  onde  se  quere

intervir,  senón  que  tamén  resulta  preciso  incorporar  a  participación  de  todo  o

espectro social relacionado coa infancia e adolescencia. 

Neste caso a participación canalizouse, por medio de entrevistas, obradoiros ou

xornadas de traballo nas que participaron representantes de entidades e axentes

sociais que traballan no ámbito da infancia e adolescencia, ademais de persoal

técnico da propia administración.

Xornadas  con  persoal  técnico: Realizáronse  en  dúas  ocasións,  nas  que  se

validaron  as  liñas  estratéxicas  e  os  obxectivos  específicos  do  plan.  Nesta  sesións

participaron ata un total  de catorce técnicos dos seguintes departamentos municipais:

Deportes, Policía local, Cultura, Saúde, Educación, Igualdade, Voluntariado, Xuventude,

Asuntos Sociais,  Medioambiente, Infraestruturas, Planeamento e Xestión Urbanística e

Transportes.
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Xornadas  coa  Infancia: Realizáronse  varias  sesións  de  traballo  con  nenos  e

nenas en todos os centros cívicos da cidade, en asociacións veciñais e nalgún

centro  educativo,  introducindo  dinámicas  lúdicas  que  permitiron  coñecer  a

realidade dos nenos e nenas así como as súas demandas e necesidades.

Xornadas con Adolescentes. Realizouse unha sesión con doce adolescentes de

entre  13  e  16  anos  de  idade.  O  principal  obxectivo  do  grupo  foi  analizar  as

actividades que os e as adolescentes realizan ou lles gustaría realizar, indicando

con quen, onde e cando levan a cabo as ditas actividades, as dificultades que se

atopan á hora de realizalas e as súas propostas de mellora. 
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Xornadas  con  Asociacións:  Realizáronse  dúas  sesións  de  traballo  nas  que

participaron 40 persoas representantes de 28 asociacións, e onde se validaron as

áreas  de  intervención  do  plan,  realizáronse  propostas  e  incorporáronse  novas

accións.

- Redacción e aprobación do Documento Final: Incorporadas todas as achegas

recollidas durante o proceso participativo, en xuño de 2017 redáctase o documento

final do plan para a súa aprobación.
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3. Marco normativo
O artigo 10.2 da Constitución Española de 1978 establece que as normas relativas aos

dereitos fundamentais e as liberdades que o propio texto constitucional recoñece, deben

ser interpretadas de conformidade coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos, e os

tratados e acordos internacionais sobre estas materias ratificados por España. 

Deste xeito, o  marco normativo internacional de referencia en materia de Infancia e

Adolescencia, confórmano, principalmente, as seguintes disposicións: 

 Convención  sobre  os  Dereitos  do  Neno.  Aprobada  en  período  de  sesións  da

Asemblea  de  Nacións  Unidas  o  20  de  novembro  de  1989  (BOE  Nº  313  do

31/12/1990).

 Instrumento de ratificación da Convención sobre os Dereitos do Neno adoptada

pola Asemblea Xeral de Nacións Unidas o 20 de novembro de 1989 (BOE Nº 313

do 31/12/1990).

 Directrices de RIAD adoptadas e proclamadas pola Asemblea de Nacións Unidas

na súa resolución 45/112, do 14 de decembro de 1990.

 Convenio da Haia. Relativo á protección do neno e a cooperación en materia de

adopción internacional do 29 de maio de 1993, e ratificado por España o 11 de

xullo de 1995 (BOE Nº 182, do 1 de agosto de 1995).

 Instrumento de ratificación do Convenio do Consello de Europa para a protección

dos  nenos contra  a  explotación  e  o  abuso sexual,  feito  en  Lanzarote  o  25 de

outubro de 2007 (BOE Nº 274 do 12/11/2010).

 Instrumento  de  ratificación  do  Convenio  Europeo  en  materia  de  adopción  de

menores  feito  en  Estrasburgo  o  27  de  novembro  de  2008  (BOE  Nº  167  do

13/07/2011).

 Recomendación da Comisión Europea sobre a infancia do 20 de febreiro de 2013.

 Instrumento de ratificación do Convenio Europeo sobre o exercicio dos Dereitos

dos  Nenos,  feito  en  Estrasburgo  o  25  de  xaneiro  de  1996  (BOE  Nº  45  do

21/02/2015).
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A nivel nacional, é a Constitución Española de 1978, norma suprema do ordenamento

xurídico  español,  a  que  establece  diferentes  mencións  respecto  da  infancia  e  da

adolescencia ao longo do seu articulado: 

 O artigo 39 -capítulo III do título I- recolle que os poderes públicos asegurarán a

protección social, económica e xurídica á familia, así como a protección integral dos

fillos e das fillas, establecendo como obriga das e dos proxenitores prestar asistencia

de toda orde aos fillos habidos dentro e fóra do matrimonio durante a súa minoría de

idade. 

 O artigo 10 proclama que a dignidade da persoa, os dereitos inviolables que lle son

inherentes, o libre desenvolvemento da personalidade, o respecto á lei e aos dereitos

dos demais son o fundamento da orde política e da paz social. 

 O artigo 14 establece o principio de igualdade ante a lei,  sen que poida existir

discriminación  ningunha  por  razón de  nacemento,  raza,  sexo,  relixión,  opinión  ou

calquera outra condición persoal ou social. 

 O artigo 20 -sección 1ª, capítulo II, título I- recoñece a liberdade de expresión e

comunicación  e indica  no apartado 4 que estas  liberdades teñen o seu límite  no

respecto aos dereitos fundamentais e liberdades públicas, nos preceptos das leis que

os desenvolven e, especialmente, no dereito ao honor, á intimidade, á propia imaxe e

á protección da xuventude e da infancia. 

Na  normativa  estatal  en  materia  de  infancia  e  adolescencia  destaca,  ademais,  a

seguinte: 

 Lei  Orgánica  1/1996  do  15  de  xaneiro,  de  Protección  Xurídica  do  menor,  de

modificación  do  Código  civil  e  da  Lei  de  Axuizamento  Civil  (BOE  Nº  15,  do

17/01/1996).

 Lei Orgánica 11/1999 do 30 de abril, de modificación do Título VIII do Libro II do

Código Penal, aprobado pola Lei Orgánica 10/95 do 23 de novembro (BOE Nº 104

do 1/05/1999).

 Lei Orgánica 5/2000, do 12 de xuño, reguladora da responsabilidade penal dos

menores  (BOE  Nº11,  do  13/01/2000)  e  regulamento  da  lei  aprobado  por  RD-

1774/2004, do 30 de xullo.

 Lei  Orgánica  9/2002,  do  10  de  decembro,  de  modificación  da  Lei  Orgánica

15



plan municipal de infancia e adolescencia  -  Concello de Ourense              

10/1995, do 23 de novembro, do Código Penal, e do Código Civil, sobre subtracción

de menores (BOE Nº 296 do 11/12/2002).

 Lei 40/2003 do 18 de novembro, de Protección ás Familias Numerosas (BOE Nº

277, de 19/11/2003).

 Lei  Orgánica  4/2000,  do  11  de  xaneiro,  sobre  os  dereitos  e  liberdades  dos

estranxeiros  en España  e  a  súa  integración  social  (BOE  Nº  10  de  12/01/2000)

especialmente no que atinxe a persoas menores de idade estranxeiras non acompañadas,

desenvolvida mediante o Real decreto 557/2011, do 20 de abril, polo que aproba o seu o

regulamento (BOE Nº  103, de 30/04/11).

  Lei Orgánica 8/2015, do 22 de xullo, de modificación do sistema de protección á

infancia e á adolescencia (BOE Nº 175 do 23/07/2015).

  Lei  1/2004,  do  28  de  decembro,  de  medidas  de  protección  integral  contra  a

violencia de xénero (BOE Nº 313 de 29/12/2004).

 Lei  54/2007,  do  28 de decembro,  de  Adopción  Internacional  (BOE Nº  312,  de

29/12/2007).

 

A nivel autonómico, é a Xunta de Galicia quen desenvolve a súa actuación dentro do

marco de competencias exclusivas que lle atribúe o Estatuto de Autonomía nos apartados

23 e 24 do artigo 27: a asistencia social e a promoción do desenvolvemento comunitario. 

Destacando de entre a normativa autonómica con rango de lei en materia de infancia e

adolescencia a seguintes: 

 A Lei 5/1997,  do 22 de xullo,  de administración local  de Galicia,  na que se

encomenda ás Entidades Locais a responsabilidade na prestación de servizos

sociais  comunitarios  básicos  e  específicos  e  a  execución  de  programas

destinados á infancia e á xuventude. 

 Lei 4/2001, do 31 de maio, reguladora da mediación familiar (DOG Nº 117, de

18/06/01).

 A Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, que recolle a regulación

relacionada coa protección de menores no título I “Da protección dos menores”

e título II “Da adopción”. 

 A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.
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 Lei  11/2010,  do  17  de  decembro,  de  prevención  do  consumo  de  bebidas

alcohólicas en menores de idade.

 A Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, que

dedica o seu título II á infancia é á adolescencia.

A nivel regulamentario, dentro do ámbito autonómico, cabe mencionar tamén os seguintes

decretos: 

 Decreto 42/2000, do 7 de xaneiro, polo que se refunde a normativa reguladora

vixente en materia de familia, infancia e adolescencia (DOG Nº 45, do 06/03/2000).

Modificado polo Decreto 406/2003, de 29 de outubro (DOG Nº 222, de 14/11/2003).

Derogado o título III do Decreto 42/2000 pola Lei 3/2011, do 30 de xuño de apoio á

familia e á convivencia de Galicia (DOG Nº 134 do 13/06/2011).

 Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os

centros de atención á infancia (DOG Nº 156, do 16/08/2005).

 Decreto  184/2008,  do 24 de xullo,  polo  que se crea o Observatorio  galego da

Infancia (DOG Nº 169 do 2/09/2008. 

 Decreto do 29 de outubro de 2015, polo que se define a carteira de servizos sociais
de familia, infancia e adolescencia. 

Ademais do estritamente xurídico-normativo existen  directrices estratéxicas,  entre as

que citamos:

O  Plan Estratéxico Nacional  de Infancia e Adolescencia (PENIA),  que constitúe o

marco de cooperación de todas as Administracións públicas e doutros axentes sociais

implicados nos dereitos da infancia. 

E no mesmo sentido, pero a nivel autonómico, a Estratexia Galega para a Infancia e a

Adolescencia, que forma parte da planificación global das políticas públicas de carácter

social da Xunta de Galicia. 

Outros instrumentos de planificación en materia social tamén vinculados coa infancia e

adolescencia son: 

 A Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020. 

 O Plan para a Dinamización Demográfica de Galicia. 

 Estratexia de apoio para as familias numerosas de Galicia. 
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4. Extracto da análise da realidade

Neste  capítulo  menciónanse  algúns  dos  aspectos  máis  relevantes  de  cada  un  dos

apartados tratados no estudo,  realizado ao longo do ano 2016 para o diagnóstico da

infancia e a adolescencia, recollidos no “Informe de situación da infancia e adolescencia

no Concello de Ourense”.

Datos xerais_

O termo municipal  de Ourense está composto por  cinco distritos administrativos e 17

entidades de poboación, cun total de 105.893 habitantes, residindo en 67.125 vivendas e

cunha densidade de poboación duns 1.250 habitantes por km².

O asentamento  da poboación ten  un marcado  centralismo no  núcleo  da cidade,  que

agrupa  o  93,4%  dos  habitantes  do  municipio  de  Ourense.  Os  restantes  núcleos  de

poboación teñen unha estrutura moi atomizada, superando unicamente os 500 habitantes

os núcleos de Arrabaldo, Cudeiro, Rairo, Seixalbo, Velle e Canedo.

Cunha poboación total de 48.295 homes e 57.598 mulleres, a súa distribución 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.

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 municipio residen 17.298 menores entre os 0 e os 18 anos, representando un 16% da

poboación total. Este grupo de poboación é bastante inferior á poboación de máis de 64

anos (25.741), polo que a taxa de dependencia xuvenil é inferior á de dependencia senil

en Ourense.

A maior concentración de menores no municipio atópase nas idades comprendidas entre

os 5 e os 9 anos, sendo maioritaria a presenza masculina sobre a feminina.

Nas enquisas realizadas como fonte de información primaria, participaron un total de 906

nenos e nenas de toda a cidade. 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 da Ponte co 10,9% e 95 respostas.
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Porcentaxe de participación segundo zona de residencia  

Elaboración propia segundo respostas a enquisa
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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.

Trátase de actividades que se realizan fundamentalmente en locais  municipais  ou en

espazos  públicos,  (na  rúa,  nas  prazas,...)  e  que  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.

A Concellería de Cultura ten unha programación continua 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.

Dende  a  Concellería  de  Sanidade,  lévanse  a  cabo  tamén  multitude  de  programas

dirixidos a nenos/as e adolescentes, entre eles o Programa de Cine e Saúde, talleres de

educación  afectivo-sexual,  ou  o  Programa OCIOURENSE,  que  contempla  actividades

saudables para o tempo libre da xuventude ourensá nas fins de semana. 

Pola súa parte, a Concellería de Asuntos Sociais é a responsable da dinamización dos

Centros Cívicos da cidade, cunha oferta para nenos e nenas que inclúe actividades ou

dinámicas de fomento da educación en igualdade e de promoción do coñecemento dos

dereitos da infancia.

Tamén  a  Concellería  de  Xuventude oferta  o  programa  “Ourense  Xove”  (cursos  de

diferentes temáticas dirixidos a mozos e mozas maiores de quince anos)  e organiza

campamentos urbáns e de verán para rapaces e rapazas de entre 8 a 16 anos e de 9 a 14

anos, respectivamente.

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 dirixidos a nenos e nenas en

idade escolar.
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Tanto na enquisa, como nos grupos focais, atopamos moitas referencias á necesidade de

melloras na conservación e no mantemento dos parques infantís como lugares de lecer,

así  como a  demanda de máis  espazos  para  xogar  en  compañía  de  mascotas,  entre

outras. Tamén resultan salientables as alusións á mellora dos accesos e eliminación de

barreiras arquitectónicas, así como a seguridade e iluminación destes espazos de lecer.

De entre as propostas que xurdiron no proceso participativo, destácanse: 

 Aumentar a oferta de actividades, e que as mesmas se desenvolvan nun horario que

permita a conciliación, especialmente as programadas en períodos vacacionais.

 Ampliar o orzamento para a planificación de actividades e mellora da súa difusión.

 Aumentar as actividades conxuntas entre nenos/as e pais e nais.

 Mellorar  a  oferta  de  actividades  para  mozos  e  mozas  de  12  a  18  anos,  e

concretamente ampliar e dar continuidade ao Programa OCIOURENSE.
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Indicadores Educativos da poboación infantil e adolescente_

No  curso  escolar  2016-2017,  o  número  total  de  alumnos/as  matriculados/as  nos  53

centros escolares da cidade, 31 deles con carácter público, e 22 privados ou concertados,

na cidade de Ourense, foi de 2.802 en educación infantil, e de 4.659 en primaria, o que

supón un lixeiro descenso con respecto ao curso anterior.

Durante o pasado curso escolar 2015-2016, a Concellería de Benestar Social de Ourense

abriu  un  total  de  85  expedientes  de  absentismo  escolar (44  en  primaria  e  41  en

secundaria), moitos dos cales 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 de absentismo atendidos dende os servizos municipais foi variable ao

longo  dos  últimos  cursos,  non  seguindo  ningunha  tendencia  clara,  nin  manifestando

diferenzas significativas na comparativa entre sexos. Non obstante, si que se atopa unha

diferenza no tocante ao tipo de centro no que están matriculados/as estes alumnos/as, xa

que unicamente o 10% dos casos se deron en centros privados concertados, fronte ao

90% restante localizado en centros públicos. Salientable é o caso dos CEIP Irmáns Villar

e CEIP Manuel Sueiro, que acumulan un número importante de casos desta índole.

No que se refire ao acoso escolar, recóllese 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, das que 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 anos.

 O problema afecta por igual a mozos e mozas

 No 40% dos casos, o acoso sófrese dende hai máis dun ano, e no 70% o acoso é

diario.

 O 31% dos nenos/as que sofren acoso recoñece que non llelo contaron aos seus

pais.
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Nas respostas á enquisa realizada para o informe de situación da infancia e adolescencia

no Concello de Ourense, o 30,1% dos nenos/as sinalan que algunha vez tivo problemas

no colexio, e o 4,5% (41 nenos/as) manifestan que sofren habitualmente problemas de

acoso na escola.

Porcentaxe de menores con problemas de acoso   

Elaboración propia  segundo respostas a enquisa
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Indicadores de situación Medioambiental e Urbanística_

Unha das problemáticas que máis afecta á poboación infantil e adolescente nesta materia

é o uso xeneralizado dos vehículos privados por parte dos adultos á hora de levar os

nenos/as  ao colexio,  o  que  está  a  provocar  problemas de seguridade con  situacións

caóticas nas entradas e saídas dos centros, onde innumerables vehículos estacionan en

dobre fila comprometendo a seguridade dos/as escolares e dificultando o acceso peonil.

No tocante ao transporte público, destaca o feito de que nestes momentos a cidade conta

cunhas 30 liñas de autobuses urbanos, que á vista da configuración do mapa de liñas, se

observa claramente unha superposición de servizos ao longo do eixe 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 chamativo, que

ningunha das liñas teña parada no Pavillón dos Remedios.

Nas repostas á enquisa realizada, atópanse, entre outros datos salientables, que o 36,2%

dos nenos e nenas din desprazarse en coche ao colexio, e unicamente o 6% di facelo en

transporte  público;  ou  que o  75% das persoas adultas  perciben Ourense como unha

cidade pouco accesible para as persoas con discapacidade.

Por outra banda, son moi recorrentes as queixas sobre o ruído e a demanda de maior

limpeza  nos  seus  barrios.  Neste  sentido  cabe  sinalar  que  Ourense  xa  conta  cunha

ordenanza que regulamenta a actuación municipal para a protección do medio ambiente

contra as perturbacións por  ruídos e vibracións, e que tamén existen estudos sobre a

contaminación ambiental realizados periodicamente, sendo responsabilidade da empresa

Ecourense a limpeza viaria e a recollida do lixo na cidade.

Así  mesmo, dende o Concello de Ourense organízanse actividades de concienciación

medioambiental  para  os  rapaces  e  rapazas,  fundamentalmente  dende  a  Aula  da

Natureza, os Hortos Ecolóxicos e o Parque de Montealegre.

Pola súa parte, os pais e nais, tanto nas enquisas como na participación nos grupos,

realizan as seguintes propostas:

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

ampliando o seu horario de apertura.

• Ampliar as zonas peonís.

Por último, cabe apuntar neste apartado, a dificultade que supón a nivel urbanístico que o

planeamento  xeral  actualmente  vixente  sexa  o  Plan  Xeral  de  Ordenación  Urbana

aprobado en setembro de 1986, logo dunha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de

Galicia do ano 2008, que anula o Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de

Ourense aprobado en 2003.
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Indicadores en materia de Equidade e Diversidade_

O Centro  de Información Municipal  á  Muller  (CIMM),  situado na Rúa do Ensino,  é  o

servizo  do  Concello  de  Ourense  encargado  de  prestar  orientación  e  asesoramento

xurídico  ás  mulleres,  ademais  de  realizar  intervencións  de  tipo  psicolóxico  e

socioeducativo;  no ano 2014 realizáronse un total de 1.021 consultas e  1.243 no 2015;

no ano 2014 aperturáronse 237 expedientes e no ano 2015 un total de 271 , nunha cidade

na que, segundo os datos policiais, cada ano se levan a cabo arredor de 500 denuncias

por violencia de xénero.

Dende o Programa Municipal de Atención a Inmigrantes, ofértanse servizos como o de

apoio escolar,  que se concreta nunha serie de medidas extraordinarias de atención á

diversidade, dirixidas ao alumnado que presenta determinadas necesidades educativas

que  requiren  dunha  atención  máis  individualizada,  favorecendo  os  procesos  de

socialización  e  integración,  no  que  se  atenden  a  uns  40  alumnos/as  de  diferentes

nacionalidades, a maioría, cunha incorporación tardía ao sistema educativo galego.

Así mesmo, dende o Programa de Minorías Étnicas, impártense cursos e organízanse

actividades  para  mellorar  as  competencias  persoais,  sociais  e  laborais  dos/as

participantes,  e  realízanse  entrevistas  para  atender  as  súas  demandas  cun  enfoque

normalizador  e  intercultural,  ademais  de coordinarse cos centros  escolares  de cara  a

controlar o absentismo e mediar nos posibles conflitos.

Persoas menores de 16 anos participantes no programa de minorías étnicas
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Neste apartado,  das propostas realizadas polos/as representantes das asociacións da

cidade e polo persoal técnico do Concello, destácanse as seguintes:

 Impartir formación obrigatoria en igualdade a todo o persoal técnico do concello.

 Incrementar as opcións de transporte público adaptado ás persoas con diversidade

funcional. 

 Crear  un  equipo  de  animación  sociocultural  do  Concello  para  programar

actividades de dinamización e educación en Igualdade.

 Promover  a  creación  de  parques  de  xogo  con  espazos  compartidos,

interxeracionais e integradores.

 Promover o uso sistematizado de linguaxe non sexista.

 Prestar atención ás novas composicións familiares distintas da tradicional.

 Dispor dos medios necesarios para que nas actividades organizadas polo Concello

poidan participar nenos e nenas con diversidade funcional.
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Indicadores de situación no eido da Familia e Benestar_

Correspóndelle  por  lei  á  Xunta de Galicia,  a  través da Consellería  de Política Social,

asumir a tutela dos/as menores desamparados que residan ou se atopen transitoriamente

na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia;  sendo  268  os  casos  de  tutela,  e  95  os  de

protección no ano 2014, na provincia de Ourense, segundo os últimos datos publicados

por parte da propia Administración.

O Concello de Ourense,  pola súa banda,  vén desenvolvendo dende a Concellería  de

Sanidade  un  programa  específico  de  Escola  de  Pais  e  Nais,  apoiando  no  proceso

evolutivo, educativo e madurativo dos fillos, e tentando fortalecer o seu papel referencial e

potenciar a comunicación e habilidades sociais 

Así  mesmo,  o Concello  tamén conta con recursos específicos de atención á primeira

infancia  (0  a  3  anos)  especialmente  dirixidos  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  da

imposibilidade de conciliación.

Ademais a Administración Local puxo en marcha hai uns anos o Servizo Municipal de

Apoio  ás  Familias  con  Fillos  (SMaFF),  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 poidan afectar ao seu

benestar ou equilibrio psicosocial.

No seguinte gráfico recollemos datos da poboación atendida dende os Servizos Sociais

Municipais, en relación coa infancia e familia.
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Por último, das propostas sobre esta materia realizadas polas persoas representantes das

asociacións e polos pais e nais que participaron na enquisa destácanse:

 Aumentar o número de actividades dirixidas aos/ás adolescentes.

 Fomentar o ocio en familia e a mellora e creación de espazos de reunión.

 Incrementar as actividades de educación non formal, coma por exemplo obradoiros

de loita contra o Bulling.

 Aumentar as medidas de conciliación da vida laboral e familiar.

 Mellorar a coordinación entre administracións á hora de programar actividades e

optimizar os recursos.

 Elaborar unha guía de recursos municipais en materia de infancia e adolescencia.

 Incrementar os recursos para traballar con colectivos en situación de dificultade.
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Indicadores de Saúde infanto-xuvenil_

Unha das problemáticas de saúde que máis preocupación suscita na actualidade dentro

da nosa sociedade é o sobrepeso. Segundo datos do SERGAS, en Galicia o 26% dos

nenos de entre 6 e 12 anos ten sobrepeso e un 9% deles padece obesidade. Así mesmo

na franxa de idade de 12 a 16 anos,  tamén un 6% sofre obesidade e un 23% supera o

peso medio recomendado.

Outra  das  patoloxías  relacionada  coa  alimentación  que  preocupa  son  Trastornos  da

Conduta  Alimentaria  (TCA)  entre  as  que destacan a  Anorexia  e  a Bulimia  nerviosas.

Aínda  que  resulta  moi  complexo  estimar  a  súa  incidencia,  a  maior  parte  das

investigacións publicadas recentemente coincide no aumento do número de casos destes

trastornos nos últimos anos, e sinalan unha taxa de prevalencia de casos de TCA en

poboación adolescente de ao redor do 4,1 – 4,5%.

No que se refire ao consumo de drogas e alcohol entre adolescentes, cabe sinalar que os

niveis de consumo descenderon de maneira considerable nos últimos anos, pero seguen

a descender tamén as idades de inicio, o que resulta altamente perigoso e preocupante.

Neste sentido, o Servizo de Sanidade do Concello de Ourense tramitou no ano 2016 algo

máis de 40 expedientes sancionadores a menores por consumir alcohol na vía pública. En

moitos  casos,  os  menores  expedientados/as  acolléronse  ao  curso  formativo  “Escolle”

como substitutivo da sanción imposta. 

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 viaria  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.
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De  entre  as  propostas  sobre  esta  temática  achegadas  polas representantes  das

asociacións e polo persoal técnico destácanse as seguintes:

 Promover e aumentar os obradoiros de cociña e alimentación saudable.

 Fomentar a utilización de produtos e provedores locais.

 Atender a saúde emocional e promover a educación nesta temática nos ámbitos

formal e informal.

 Promover nos comedores escolares espazos de educación alimentaria.

 Fomentar e promover a consideración da lactación materna como algo natural.
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Indicadores de Participación e Cooperación_

Dende o Concello de Ourense, e especialmente dende a área de Xuventude, trátase de

fomentar o asociacionismo e a participación dos/as adolescentes en grupos informais,

promovendo o uso do espazo Lusquiños da Mocidade e dos Centros Cívicos como puntos

de encontro e dinamizadores destas actividades.

Dende esta mesma Concellería púxose en marcha hai un ano un proxecto de  Antenas

Xuvenís,  para  que  fosen  os  propios  rapaces  e  rapazas  os  que  informasen  os  seus

compañeiros/as de instituto das novidades de interese, e ao mesmo tempo que puidesen

transmitirlle ao Concello as súas queixas ou suxestións.

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, teñen a oportunidade de coñecer de

primeira man os concelleiros e concelleiras e o funcionamento da corporación municipal,

para  posteriormente  presentaren  e  debateren  cuestións  do  seu  interese  no  salón

municipal de plenos.

No tocante á enquisa, cabe sinalar que se aprecia unha demanda constante por parte dos

rapaces/as e adolescentes, que non é outra que a necesidade de que se teña en conta a

súa opinión á hora da organización de actividades ou da toma de decisións en cuestións

que lles afecten. Polo tanto, preguntámoslle directamente si estarían dispostos a participar

nun  posible  Consello  da  Infancia  e  Adolescencia,  respondendo  un  69,2% que  si  lles

gustaría participar nun órgano de representación infantil.

Os pais e nais pola súa parte, ante a pregunta de se consideran que se ten en conta os/as

rapaces/zas á hora de desenvolver as políticas municipais, manifestan claramente que a

día de hoxe non cren que iso ocorra. 

Porcentaxe de pais/nais que consideran que se ten en conta os rapaces/as nas políticas municipais
Elaboración propia  segundo respostas a enquisa
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Unha porcentaxe semellante, o 84,5% indícanos que si verían con optimismo que os seus
fillos/as participasen no Consello Municipal de Infancia no caso de construírse, e que os
rapaces e rapazas tomaran decisións sobre as políticas desenvolvidas dende o Concello
que lles poidan afectar.

Entre as principais achegas propostas polas asociacións destácanse:

• Potenciar a participación dende os barrios a través das asociacións veciñais.

• fomentar o emprego da metodoloxía de aprendizaxe-servizo como fórmula para
achegar a poboación máis nova ao mundo do voluntariado e da solidariedade.
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5. Áreas, obxectivos e actuacións

Área 1: Ocio, cultura e tempo libre: 

Obxectivo estratéxico: Fomentar o ocio, o tempo libre e a animación sociocultural como
medio de desenvolvemento comunitario e de integración social, como factor de cohesión
interxeracional  e  como  principal  ferramenta  de  educación  non  formal  para  o
desenvolvemento integral dos rapaces e das rapazas de Ourense.

Obxectivo específico Actuacións

Ofertar unha programación de 
actividades culturais e de ocio e 
tempo libre adaptada á poboación 
infantil e adolescente, tendo en conta 
as diferentes etapas do seu 
desenvolvemento evolutivo.

 Achegar a oferta cultural, de ocio e tempo libre aos barrios, 
especialmente ás zonas rurais.
 Reforzar os programas de ocio alternativo nas fins de semana.
 Promocionar as actividades culturais, de ocio e tempo libre que 
fomenten a conciliación familiar.
 Incrementar as actividades dirixidas a poboación de 12 a 18 anos.
 Estudar a posibilidade de desenvolver programas continuos de ocio e 
tempo libre en espazos cubertos, Tipo Megaxove, Pazolandia.

Promover actividades lúdicas 
interxeracionais e interculturais.

 Continuar co programa de ocio en familia.
 Aumentar as actividades municipais interxeracionais.
 Incrementar as actividades municipais que fomenten a 
interculturalidade.
 Promocionar o ocio e as actividades lúdicas na rúa.

Mellorar a difusión das actividades 
desenvolvidas. 

 Aumentar a difusión das actividades culturais, de ocio e tempo libre 
que se están levando a cabo con éxito na actualidade. 
 Estudar a viabilidade de achegar información das iniciativas 
municipais en versións amigables para a infancia e a adolescencia.
 Potenciar o achegamento dos rapaces e rapazas á Casa da mocidade
(Espazo Lusquiños).
 Favorecer a utilización dos centros cívicos como espazos de encontro
para o desenvolvemento de actividades para a infancia e adolescencia.

Facilitar aos nenos e nenas do 
municipio o acceso á cultura e 
potenciar o desenvolvemento de 
actividades culturais e artísticas.

 Incrementar as actividades culturais e artísticas gratuítas dirixidas á 
poboación infantil e adolescente.
 Pór en marcha unha liña de agasallos como recoñecemento ás 
creacións artísticas de rapazas/ces nos diferentes ámbitos culturais.
 Establecer canles de difusión das creacións artísticas, as obras 
culturais ou os logros deportivos dos rapaces/as do Concello de 
Ourense. 
 Promocionar a cultura e tradicións galegas, e o patrimonio cultural e 
artístico da cidade.
 Promocionar a realización de máis actividades no ámbito das ciencias
e da tecnoloxía.

Facer accesibles as actividades  de 
lecer e tempo libre para os/as 
menores con dificultades.

 Garantir a reserva de prazas para persoas con discapacidade.

34



plan municipal de infancia e adolescencia  -  Concello de Ourense              

Actuacións Indicadores de realización Áreas implicadas
 Achegar a oferta cultural, de ocio e tempo libre aos 

barrios, especialmente as zonas rurais.
 Reforzar os programas de ocio alternativo nas fins de 

semana.
 Promocionar as actividades culturais, de ocio e tempo 

libre que fomenten a conciliación familiar.
 Incrementar as actividades dirixidas á poboación de 12 

a 18 anos.
 Estudar a posibilidade de desenvolver programas 

continuos de ocio e tempo libre en espazos cubertos, 
Tipo Megaxove, Pazolandia,...

 Número de actividades realizadas 
nos barrios.

 Incremento de programas nas fins 
de semana.

 Número de actividades de 
conciliación.

 Número de rapaces e rapazas de 12
a 18 anos que participan.

Asuntos sociais
Participación Cidadá
Xuventude
Cultura
Saúde
Voluntariado

 Continuar co programa de ocio en familia.
 Aumentar as actividades municipais interxeracionais.
 Incrementar as actividades municipais que fomenten a 

interculturalidade.
 Promocionar o ocio e as actividades lúdicas na rúa.

 Número de actividades.
 Número de participantes nas 

actividades

Asuntos sociais
Sanidade
Cultura 
Educación
Medio Ambiente
Policía Local.

 Aumentar a difusión das actividades culturais, de ocio e
tempo libre que se están levando a cabo con éxito na 
actualidade. 

 Estudar a viabilidade de achegar información das 
iniciativas municipais en versións amigables para a 
infancia e a adolescencia.

 Potenciar o achegamento dos rapaces e rapazas á 
Casa da mocidade (Espazo Lusquiños).

 Favorecer a utilización dos centros cívicos como 
espazos de encontro para o desenvolvemento de 
actividades para a infancia e adolescencia.

 Elementos de difusión empregados.
 Número de asistentes as 

actividades do Espazo Lusquiños.
 Número de mozos e mozas que 

participan nos centros cívicos.

Cultura 
Xuventude
Asuntos sociais
Medio Ambiente

 Incrementar as actividades culturais e artísticas 
gratuítas dirixidas á poboación infantil e adolescente.

 Pór en marcha unha liña de agasallos como 
recoñecemento ás creacións artísticas de rapazas/ces 
nos diferentes ámbitos culturais.

 Establecer canles de difusión das creacións artísticas, 
as obras culturais ou os logros deportivos dos 
rapaces/as do Concello de Ourense. 

 Promocionar a cultura e tradicións galegas, e o 
patrimonio cultural e artístico da cidade.

 Promocionar a realización de máis actividades 
encadradas no ámbito das ciencias e da tecnoloxía.

 Número de axudas/premios de 
creación artística convocados.

 Número de canles de creación 
artística abertos.

 Número de actividades relacionados
coa cultura tradicional postos en 
marcha.

Cultura 
Xuventude
Deportes
Xuventude
Promoción 
económica

 Garantir a reserva de prazas para persoas con 
discapacidade.

 Número e/ou porcentaxe de prazas 
reservadas 

 Número de prazas ocupadas.

Cultura 
Xuventude
Deportes
Asuntos sociais
Saúde
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Área 2: Educación 

Obxectivo estratéxico: Ofrecer unha educación de calidade e accesible para todos os
nenos, nenas e adolescentes nos distintos ámbitos educativos (educación regrada, non
regrada e informal), promovendo a autonomía persoal e a educación para a cidadanía.

Obxectivo específico Actuacións

Acadar unha adecuada 
escolarización, e previr  o fracaso 
e  o absentismo escolar.

• Continuar co programa de absentismo escolar.
• Revisar e mellorar os protocolos  de actuación ante o absentismo escolar 

promovendo a  participación de todos os axentes implicados.
• Reforzar as actividades de apoio escolar para menores escolarizados en 

risco de exclusión social.

Potenciar as actuacións no ámbito 
da educación non formal.

• Pór en marcha obradoiros de intelixencia emocional, e dar continuidade 
aos de habilidades sociais, sexualidade, educación viaria, e educación 
ambiental.

• Ampliar a oferta de actividades extraescolares como medio de 
aprendizaxe non formal.

• Manter os programas de animación a lectura.
• Facilitar a apertura dos centros educativos fóra do horario escolar para 

actividades educativas, culturais, deportivas e outras actividades de carácter 
social.

Favorecer a educación baseada 
nos dereitos do/a neno/a.

• Deseñar  programas de  prevención de resolución de conflitos en 
contextos educativos.

• Realizar actividades específicas de difusión dos dereitos dos nenos/as .
• Conmemorar o día dos dereitos do neno/a e promoción da igualdade e da

interculturalidade.
• Garantir os dereitos linguisticos dos nenos e nenas.

Vixiar, conservar e mellorar, as 
infraestruturas e equipamentos 
dos centros educativos.

• Verificar o estado óptimo dos equipamentos e infraestruturas dos centros 
educativos.

• Establecer protocolos de colaboración interinstitucional para a mellora 
dos equipamentos dos centros escolares.

Desenvolver o mainstreaming  de 
xénero en todos os ámbitos 
educativos municipais.

• Fomentar a utilización da linguaxe non sexista nos obradoiros e 
actividades destinados a infancia e xuventude.

• Pór en marcha cursos de formación en materia de igualdade, para os 
monitores/as de actividades extraescolares.

• Impulsar o desenvolvemento de cursos de formación en materia de 
igualdade para o funcionariado municipal.

• Ampliar e descentralizar os programas educativos de fomento da 
igualdade e corresponsabilidade (Espazos Coeduca)

Mellorar a prevención e a atención 
fronte ao acoso escolar.

• Revisar os protocolos de actuación en casos de acoso, implementando 
medidas de protección para as vítimas, e de reeducación para as persoas 
agresoras.

• Ofrecer información, formación e asesoramento ao persoal docente e ás 
familias.

• Mellorar a coordinación institucional na detección e abordaxe de 
situacións de acoso.
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Actuacións Indicadores de realización Áreas 
implicadas

• Continuar co programa de absentismo escolar.
• Revisar e mellorar os protocolos  de actuación 

ante o absentismo escolar promovendo a  participación 
de todos os axentes implicados.
• Reforzar as actividades de apoio escolar para 

menores escolarizados en risco de exclusión social.

 Valoración do programa de absentismo
 Número de protocolos revisados e  

mellorados
 Número de actividades de apoio escolar 

realizadas
 Número de participantes nas actividades

de apoio escolar

Asuntos sociais
Educación
Policía Local

• Pór en marcha de obradoiros de intelixencia 
emocional, e dar continuidade aos de habilidades sociais,
sexualidade, educación viaria, e educación ambiental.
• Ampliar a oferta de actividades extraescolares 

como medio de aprendizaxe non formal.
• Manter os programas de animación a lectura.
• Facilitar a apertura dos centros educativos fóra do 

horario escolar para actividades educativas, culturais, 
deportivas e outras actividades de carácter social.

 Número de obradoiros postos en marcha
 Valoración dos obradoiros
 Nivel de participación nas actividades.
 Incremento de programas nas fins de 

semana.
 Actividades de animación a lectura 

realizadas
 Número de centros escolares abertos 

fóra do horario escolar.

Asuntos sociais
Sanidade
Educación
Deportes
Cultura
Voluntariado
Tráfico
Policía Local

• Deseñar  programas de  prevención de resolución 
de conflitos en contextos educativos.
• Realizar actividades específicas de difusión dos 

dereitos dos nenos/as .
• Conmemorar o día dos dereitos do neno/a e 

promoción da igualdade e da interculturalidade.
• Garantir os dereitos linguisticos dos nenos e 

nenas.

 Número de programas de prevención 
postos en marcha

 Valoración dos programas
 Número de actividades de difusión dos 

dereitos da infancia realizadas

Asuntos sociais
Sanidade
Educación
Cultura

• Verificar o estado óptimo dos equipamentos e 
infraestruturas dos centros educativos.
• Establecer protocolos de colaboración 

interinstitucional para a mellora dos equipamentos dos 
centros escolares.

 Número de reparacións realizadas
 Número de protocolos de colaboración 

postos en marcha
 Número de centros escolares nos que 

se realizan melloras.

Educación

• Fomentar a utilización da linguaxe non sexista nos 
obradoiros e actividades destinadas á infancia e 
xuventude.
• Pór en marcha cursos de formación en materia de 

igualdade, para os monitores/as de actividades 
extraescolares
• Impulsar o desenvolvemento de cursos de 

formación en materia de igualdade para o funcionariado 
municipal.
• Ampliar e descentralizar os programas educativos 

de fomento da igualdade e corresponsabilidade (Espazos
Coeduca)

 Número de actividades de fomento da 
linguaxe non sexista realizadas

  Número de cursos de igualdade postos 
en marcha

 Número de horas de ampliación 
realizadas

Asuntos sociais
Igualdade
Xuventude
Educación
Saúde

• Revisar os protocolos de actuación en casos de 
acoso, implementando medidas de protección para as 
vítimas, e de reeducación para as persoas agresoras.
• Ofrecer información, formación e asesoramento ao

persoal docente e as familias.
• Mellorar a coordinación institucional na detección e

abordaxe de situacións de acoso.

 Número de protocolos revisados
 Número de docentes e atendidos
 Número de familias atendidas
 Número de entidades coas que se 

colabora

Educación
Asuntos sociais
Policía Local
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Área 3: Medio ambiente e urbanismo

Obxectivo  estratéxico: Traballar  na  procura  dun  contorno  urbano  e  medioambiental
saudable que permita o desenvolvemento físico, psicolóxico e social dos/as rapaces/zas
do Concello de Ourense, facilitando a mobilidade segura pola cidade, a avaliación dos
equipamentos e espazos comúns -parques infantís, zonas verdes...- e a accesibilidade
das persoas aos servizos municipais.

Obxectivo específico Actuacións

Promover parques infantís, zonas
verdes, equipamentos 
deportivos, culturais, cívicos...

• Realizar unha avaliación continua das instalacións e parques infantís coa 
finalidade de detectar danos ou riscos para á infancia e solucionalos no menor 
tempo posible.

• Aumentar e adecuar os espazos verdes, estruturas deportivas e de recreo 
infantil.

• Estudar a viabilidade da creación dun espazo de ocio adaptado ás condicións 
meteorolóxicas da cidade.

• Procurar dotar ós parques de zonas de augas.
• Dotar á cidade de máis aseos públicos e mellorar os existentes.

Promover o civismo e o coidado 
da cidade e do mobiliario urbano.

• Realizar campañas de concienciación e sensibilización da cidadanía no 
coidado e limpeza da cidade, sobre reciclaxe, contaminación ambiental, uso 
racional da auga,…

• Avanzar e potenciar as accións de vixilancia e control do ruído.
• Crear novos espazos de ocio para mascotas. 
• Facer accesible a reciclaxe en todos os barrios da cidade.
• Fomentar os puntos limpos e a promoción do reciclado de residuos.

Mellorar o transporte público e o 
tráfico

• Fomentar os medios de transporte público e promover o uso de vehículos 
menos contaminantes.

• Mellorar a planificación dos percorridos, cumprimento de horarios e sinalización
de paradas.

• Incorporar novas tecnoloxías da información aos transportes públicos.

Favorecer pautas de consumo 
racionais.

• Promover a realización de obradoiros de consumo responsable, fomento do 
comercio local e de produtos autóctonos.

• Achegar as súas campañas da Oficina  Municipal de información ao 
consumidor (OMIC) á infancia.

Desenvolver medidas que 
permitan aos rapaces e rapazas 
desprazarse con seguridade polo
contorno urbano.

• Incrementar as medidas de seguridade nos principais puntos de risco.
• Redeseñar o programa de itinerarios seguros á escola.
• Estudar medidas para solventar os problemas de tráfico na contorna dos 

centros escolares.
• Aumentar as zonas peonís e a dispoñibilidade do transporte en bicicleta.
• Realizar campañas de sensibilización sobre a importancia do respecto das 

normas de tráfico.
• Estudar a ampliación de carrís e aparcadoiros de bicicletas.
• Promover o uso da bicicleta.
• Intensificar o traballo de eliminación de barreiras arquitectónicas.

Promover medidas para que os 
centros de hostalaría da cidade 
adapten as súas instalacións á 
infancia e adolescencia.

• Establecer recoñecementos ou incentivos aos locais que dispoñan de 
cambiadores de bebés, espazos para a lactancia, e/ou espazos de xogo 
infantil, nas súas instalacións.
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Actuacións Indicadores de realización Áreas implicadas
• Realizar unha avaliación continua das 

instalacións e parques infantís coa finalidade de 
detectar danos ou riscos para á infancia e solucionalos 
no menor tempo posible.
• Aumentar e adecuar os espazos verdes, 

estruturas deportivas e de recreo infantil.
• Estudar a viabilidade da creación dun espazo de 

ocio adaptado ás condicións meteorolóxicas da cidade.
• Procurar dotar ós parques de zonas de augas.
• Dotar á cidade de máis aseos públicos e mellorar

os existentes.

 Número de parques revisados
 Número de novos espazos
 Actuacións levadas a cabo para estudar 

a viabilidade da creación deste espazo

Infraestruturas
Medioambiente

• Realizar campañas de concienciación e 
sensibilización da cidadanía no coidado e limpeza da 
cidade, sobre reciclaxe, contaminación ambiental, uso 
racional da auga,…
• Avanzar e potenciar as accións de vixilancia e 

control do ruído.
• Crear novos espazos de ocio para mascotas. 
• Facer accesible a reciclaxe en todos os barrios 

da cidade.
• Fomentar os puntos limpos e a promoción do 

reciclado de residuos.

 Número campañas realizadas
 Participantes nas campañas
 Número de actuacións de vixilancia 

realizadas
 Número de novos espazos de ocio para 

mascotas creados
 Número de contedores de reciclaxe 

instalados.

Medioambiente
Limpeza

• Fomentar os medios de transporte público  e 
promover o uso de vehículos menos contaminantes.
• Mellorar a planificación dos percorridos, 

cumprimento de horarios e sinalización de paradas.
• Incorporar novas tecnoloxías da información aos 

transportes públicos.

 Número campañas realizadas
 Número de vehículos non 

contaminantes empregados
 Valoración dos novos percorridos, 

horarios e sinalización

Transportes
Tráfico

• Promover a realización de obradoiros de 
consumo responsable, fomento do comercio local e de 
produtos autóctonos.
• Achegar as súas campañas da Oficina  Municipal

de información ao consumidor (OMIC) á infancia.

 Número de obradoiros realizados
 Número de participantes
 Valoración dos obradoiros
 Número visitas a OMIC
 Número de campañas dirixidas a 

infancia

Sanidade
Consumo
Medioambiente

• Incrementar as medidas de seguridade nos 
principais puntos de risco.
• Redeseñar do programa de itinerarios seguros á 

escola.
• Estudar medidas para solventar os problemas de

tráfico na contorna dos centros escolares.
• Aumentar as zonas peonís e a dispoñibilidade do

transporte en bicicleta.
• Realizar campañas de sensibilización sobre a 

importancia do respecto das normas de tráfico.
• Estudar a ampliación de carrís e aparcadoiros de

bicicletas.
• Promover o uso da bicicleta.
• Intensificar o traballo de eliminación de barreiras 

arquitectónicas.

 Número de medidas de seguridade 
postas en marcha

 Número de novos quilómetros de zonas 
peonís 

 Número de campañas de tráfico postas 
en marcha

 Número de participantes nas campañas
 Número de usuarios/as do servizo de 

préstamo de bicicletas
 Número barreiras arquitectónicas 

eliminadas

Policía Local
Infraestruturas
Tráfico
Medioambiente

• Establecer recoñecementos ou incentivos aos 
locais que dispoñan de cambiadores de bebés, 
espazos para a lactancia, e/ou espazos de xogo 
infantil, nas súas instalacións.

 Número de locais sumados a iniciativa Comercio

39



plan municipal de infancia e adolescencia  -  Concello de Ourense              

Area 4: Equidade e diversidade

Obxectivo estratéxico: Fomentar as condicións para que a igualdade dos nenos/as e
adolescentes e dos grupos nos que se integran sexan reais e efectivas; entendendo a
igualdade como un concepto amplo que recolla a non discriminación por razóns de sexo,
xénero, raza, cultura, diversidade funcional ou diferenciación económica.

Obxectivo específico Actuacións

Traballar por un Ourense accesible
para a infancia e adolescencia.

• Fomentar medidas e políticas que garantan a accesibilidade universal en 
todos os ámbitos de aplicación deste Plan.

• Estudar e mellorar a accesibilidade nos espazos e servizos públicos.
• Facilitar a mobilidade de nais e pais con carros de bebés e persoas con 

mobilidade reducida.
• Dotar os parques infantís de elementos adaptados a persoas con diversidade 

funcional.
• Incrementar as opcións de transporte público adaptado ás persoas con 

diversidade funcional.

Garantir o aceso aos servizos 
municipais das familias e menores 
en condicións de igualdade.

• Fomentar os programas dos servizos sociais destinados á infancia e 
adolescencia.

• Establecer liñas de axudas e descontos para participar en actividades 
municipais con custo económico para familias en risco de exclusión social.

• Manter os programas de atención a minorías étnicas e ao colectivo 
inmigrante.

Contribuír a sensibilización, 
concienciación, información, 
divulgación e incremento dos 
recursos existentes para traballar a
prol da eliminación de todo tipo de 
violencia 

• Mellorar a divulgación das actividades e servizos do Centro de Información 
Municipal á Muller. 

• Pór en marcha medidas de información, orientación, prevención e 
intervención en situacións de maltrato infanto-xuvenil. 

• Promover a figura do Educador/a Social, nos centros de ensino e nos barrios.

Aplicar o mainstreaming de xénero
nas políticas municipais .

• Analizar e valorar a aplicación da perspectiva de xénero nos programas 
actuais.

• Utilizar linguaxe non sexista na documentación xerada nos programas 
municipais.

• Fomentar o uso da linguaxe non sexista e inclusiva non so dentro da propia 
administración, senon tamén nas persoas, asociacións e en xeral, entidades 
cas que se relaciona.

Sensibilizar e formar a cidadanía 
no valor da equidade entre 
xéneros, a interculturalidade e a 
diversidade.

• Promocionar e normalizar a inclusión da diversidade funcional na actividade 
física.

• Promocionar campionatos municipais con equipos deportivos mixtos e con 
persoas de diversidade funcional.

• Promover a incorporación da perspectiva de xénero e a interculturalidade na 
educación formal e non formal.

• Fomentar o uso das instalacións deportivas para os deportes específicos 
relacionados coa discapacidade.

Contribuír a facer visibles as 
diferentes identidades e garantir o 
dereito á diversidade sexual.

• Impulsar o dereito da diversidade entre os colectivos de persoas inmigrantes, 
minorías étnicas e as persoas con diversidade funcional.

• Incentivar a colaboración entre as asociacións implicadas no ámbito da 
diversidade funcional, inmigración, minorías e persoas en risco de exclusión, 
cos centros escolares do municipio, para realizar campañas de sensibilización
e información.

• Fomentar a liña de axudas e subvencións dirixidas a entidades e asociacións 
do 3º sector.

• Establecer medidas para garantir o respecto á diversidade sexual e a 
proteción de novos modelos de familia.
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Actuacións
Indicadores de realización Áreas 

implicadas
• Fomentar medidas e políticas que garantan a 

accesibilidade universal en todos os ámbitos de 
aplicación deste Plan.

• Estudar e mellorar a accesibilidade nos espazos e 
servizos públicos.

• Facilitar a mobilidade de nais e pais con carros de 
bebés e persoas con mobilidade reducida.

• Dotar os parques infantís de elementos adaptados 
a persoas con diversidade funcional.
• Incrementar as opcións de transporte público 

adaptado ás persoas con diversidade funcional.

 Número de medidas postas en marcha
 Número de melloras realizadas
 Actuacións levadas a cabo en prol da 

mobilidade
 Número de elementos incorporados 
 Número de parques adaptados

Infraestruturas
Medioambiente
Obras

• Fomentar os programas dos servizos sociais 
destinados a infancia e adolescencia.

• Establecer liñas de axudas e descontos para 
participar en actividades municipais con custo económico
para familias en risco de exclusión social.

• Manter os programas de atención a minorías 
étnicas e ao colectivo inmigrante.

 Número de persoas participantes nos 
programas de infancia e adolescencia.

 Número de axudas postas en marcha
 Número de persoas participantes, e 

nivel de satisfacción nos programas de 
minorías étnicas e ó colectivo 
inmigrante.

Asuntos sociais
Educación

• Mellorar a divulgación das actividades e servizos do
Centro de Información Municipal á Muller. 

• Pór en marcha de medidas de información, 
orientación, prevención e intervención en situacións de 
maltrato infanto-xuvenil. 

• Promover a figura do Educador/a Social, nos 
centros de ensino e nos barrios.

 Número de persoas usuarias do CIMM.
 Número de medidas postas en marcha.
 Actuacións postas en marcha para 

promover a figura do Educador/a Social 

Igualdade
Asuntos sociais
Educación

• Analizar e valorar a aplicación da perspectiva de 
xénero nos programas actuais.

• Utilizar linguaxe non sexista na documentación 
xerada nos programas municipais.
• Fomentar o uso da linguaxe non sexista e inclusiva 

non so dentro da propia administración, senon 
tamén nas persoas, asociacións e en xeral, 
entidades cas que se relaciona.

 Número de persoas usuarias do CIMM.
 Número de medidas postas en marcha.
 Actuacións postas en marcha para 

promover a figura do Educador/a Social 

Igualdade
Asuntos sociais
Educación

• Promocionar e normalizar a inclusión da 
diversidade funcional na actividade física.

• Promocionar campionatos municipais con equipos 
deportivos mixtos e con persoas de diversidade 
funcional.

• Promover a incorporación da perspectiva de xénero
e a interculturalidade na educación formal e non formal.

• Fomentar o uso das instalacións deportivas para os
deportes específicos relacionados coa discapacidade.

 Número de actividades nas que 
participan equipos mixtos.

 Número de medidas postas en marcha.
 Actuacións postas en marcha para 

promover o uso das instalacións 
deportivas.

Igualdade
Deportes
Asuntos sociais
Educación

• Impulsar o dereito á diversidade entre os colectivos 
de persoas inmigrantes, minorías étnicas e as persoas 
con diversidade funcional.

• Incentivar a colaboración entre as asociacións 
implicadas no ámbito da diversidade funcional, 
inmigración, minorías e persoas en risco de exclusión, 
cos centros escolares do municipio, para realizar 
campañas de sensibilización e información.

• Fomentar a liña de axudas e subvencións dirixidas 
a entidades e asociacións do 3º sector.

• Establecer medidas para garantir o respecto á 
diversidade sexual a a protección de novos modelos de 
familia.

 Número de entidades coas que se 
colabora.

 Importe destinado a subvencións a 
entidades.

 Número de entidades que solicitan 
subvención 

Igualdade
Asuntos sociais
Voluntariado
Educación

41



plan municipal de infancia e adolescencia  -  Concello de Ourense              

Area 5: Familia e Benestar

Obxectivo estratéxico:  Garantir  un  contorno social  saudable  no que se afiancen as
medidas de protección necesarias para a cobertura das necesidades dos/as menores e
das familias.

Obxectivo específico Actuacións

Incrementar as medidas 
municipais de apoio ás familias.

• Manter e reforzar o programa de axudas a comedores escolares e material 
didáctico.

• Consolidar o programa SMAFF para detección precoz e a abordaxe dos 
primeiros conflitos familiares.

Favorecer a conciliación da 
vida familiar e laboral.

• Promocionar os programas municipais destinados á conciliación da vida familiar 
e laboral.

• Revisar e adecuar os horarios dos centros cívicos e resto de locais municipais, 
“programación do tempo da cidade”.

• Promover e ofertar servizos de gardería/ludoteca complementarios coas 
actividades destinadas a pais e nais.

Fortalecer o programa para a 
educación e o apoio familiar.

• Avanzar na intervención social directa para  previr e detectar situacións de 
necesidade das familias e dos/as menores.

• Orientar as familias no coidado dos menores, en habilidades sociais, domésticas,
laborais, etc. 

• Impulsar a figura do Educador/a  Social e pór en marcha actividades de 
formación continua para o persoal implicado.  

Garantir as necesidades das 
familias e dos/as menores.

• Incrementar os recursos para traballar con colectivos en situación de dificultade.
• Dar axilidade ao procedemento das axudas de emerxencia municipal para 

garantir a cobertura das necesidades básicas dos/as menores.

Fomentar a cooperación 
internacional.

• Manter o programas de acollida de nenos/as saharauís “Vacacións en Paz”.
• Fomentar programas de acollida de nenas e nenos doutros países.
• Establecer colaboracións con entidades sociais que promovan e fomenten a 

cooperación internacional.
• Establecer colaboración institucional a través de medidas de apoio ás familias 

refuxiadas. 
• Impulsar medidas que fomenten a interculturalidade.

Mellorar a difusión dos 
programas que se están a 
desenvolver.

• Crear unha guía de recursos, prestacións e servizos municipais para a infancia e
adolescencia.

• Aumentar a difusión a través das redes sociais, dos programas e actividades que
se están a desenvolver.
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Actuacións Indicadores de realización Áreas implicadas

• Manter e reforzar o programa de axudas a comedores
escolares e material didáctico.

• Consolidar o programa SMAFF para detección precoz
e a abordaxe dos primeiros conflitos familiares.

 Número de axudas concedido
 Importe das axudas concedidas
 Número de familias atendidas no 

SMAFF 

Asuntos sociais
Sanidade

• Promocionar os programas municipais destinados á 
conciliación da vida familiar e laboral.

• Revisar e adecuar os horarios dos centros cívicos e 
resto de locais municipais, “programación do tempo 
da cidade”

• Promover e ofertar servizos de gardería/ludoteca 
complementarios coas actividades destinadas a pais 
e nais.

 Número de persoas usuarias das 
actividades de conciliación.

 Número de horas de apertura dos 
centros cívicos

 Actuacións postas en marcha para 
complementar as actividades de pais e 
nais

 Número de familias que fan uso destes 
servizos

Igualdade
Asuntos sociais
Cultura
Educación
Xuventude

• Avanzar na intervención social directa para  previr e 
detectar situacións de necesidade das familias e 
dos/as menores.

• Orientar as familias no coidado dos menores, en 
habilidades sociais, domésticas, laborais, etc. 

• Impulsar a figura do Educador/a  Social e pór en 
marcha de actividades formación continua para o 
persoal implicado.  

 Número de usuarios/as atendidos 
 Número de actividades de orientación 

realizadas
 Número de cursos realizados
 Número de persoas participantes

Asuntos sociais
Sanidade
Recursos 
humanos
Igualdade

• Incrementar os recursos para traballar con colectivos 
en situación de dificultade.

• Dar axilidade ao procedemento das axudas de 
emerxencia municipal para garantir a cobertura das 
necesidades básicas dos/as menores.

 Número de recursos destinados
 Orzamento adicado as axudas de 

emerxencia
 Número de axudas solicitadas

Asuntos sociais

• Manter o programas de acollida de nenos/as 
saharauís “Vacacións en Paz”.

• Fomentar programas de acollida de nenos e nenas 
doutros países.

• Establecer colaboracións con entidades sociais que 
promovan e fomente a cooperación internacional.

• Establecer colaboración institucional a través de 
medidas de apoio ás familias refuxiadas. 

• Impulsar medidas que fomenten a interculturalidade.

 Número de nenos e nenas atendidos
 Número de familias acollidas

Asuntos sociais
Educación

• Crear unha guía de recursos, prestacións e servizos 
municipais para a infancia e adolescencia.

• Aumentar a difusión a través das redes sociais, dos 
programas e actividades que se están a desenvolver.

 Número de publicacións nas redes 
sociais

Asuntos sociais
Educación
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Area 6: Saúde e actividade física

Obxectivo estratéxico: Promocionar a saúde na infancia e adolescencia, entendida esta
como benestar  físico,  psicolóxico e social,  levando a  cabo medidas que garantan un
contorno saudable e seguro.

Obxectivo específico Actuacións

Fomentar a adopción de hábitos 
de vida saudables.

• Organizar eventos deportivos adaptados a todas as idades
• Deseñar accións para promover os parques infantís como centros de 

actividade física saudable.
• Programar obradoiros de saúde afectivo/sexual, saúde emocional e 

autocoñecemento  para a mocidade.
• Manter as campañas de saúde bucodental e de información sobre os 

programas de vacinación.
• Incentivar a realización de actividade física e deportiva en idade escolar.
• Apoiar o traballo realizado por clubs ou centros de ensino na promoción 

da actividade física.

Consolidar os programas que se 
están a desenvolver no ámbitos 
da saúde maternal, preparto e 
posparto.

• Fomentar a realización de cursos de prevención de riscos durante o 
embarazo e de coidados a recén nacidos/as.

• Reforzar o programa de promoción do gateo e masaxe para bebés.
• Promocionar a actividade física adaptada para mulleres en estado de 

xestación: pilates, ioga e natación.
• Realizar actividades para nais/pais e bebés na etapa de posparto.

Promover o coñecemento de 
primeiros auxilios entre a 
poboación.

• Realizar cursos de prevención de riscos e primeiros auxilios na infancia 
para o persoal que traballa habitualmente con menores.

• Consolidar a realización de actividades de primeiros auxilios nas escolas,
dende idades temperás. 

• Programar obradoiros de primeiros auxilios destinados a pais/nais, titores
e docentes.

Prevención do consumo de 
drogas e outras condutas 
aditivas.

• Impulsar o programa escola de nais e pais  para fomentar os factores da 
protección da saúde (apego, comunicación, normas, límites, ocio...).

• Desenvolver  actividades formativas en valores para adolescentes da 
ESO, con programas como “Cine e saúde” e “Teatro e saúde”.

• Realizar actuacións específicas para impedir, reducir ou atrasar o 
consumo de alcohol e/ou tabaco dos menores de idade. 

• Manter e ampliar os programas de prevención de accidentes de tráfico 
relacionados co consumo de alcohol e drogas.

• Estender e dar maior continuidade ao programa “OcioOurense”
• Pór en marcha actividades de prevención sobre adicións menos 

coñecidas.

Promover hábitos de alimentación
saudable e de prevención da 
obesidade.

• Promocionar a lactancia materna.
• Desenvolver campañas e programas para promover a calidade a 

variedade e o equilibrio na alimentación.
• Supervisar e levar seguimento dos menús escolares.
• Fomentar os programas da educación nutricional nos centros educativos.
• Pór en marcha  unha aula de alimentación saudable.
• Fomentar a normalización das salas de lactancia e a existencia de 

cambiadores de bebés en baños de mulleres e homes.
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Actuacións Indicadores de realización Áreas implicadas

• Organizar eventos deportivos adaptados a todas as 
idades

• Deseñar accións para promover os parques infantís 
como centros de actividade física saudable.

• Programar obradoiros de saúde afectivo/sexual, 
saúde emocional e autocoñecemento  para a mocidade.

• Manter as campañas de saúde bucodental e de 
información sobre os programas de vacinación.

• Incentivar a realización de actividade física e 
deportiva en idade escolar.

• Apoiar o traballo realizado por clubes ou centros de 
ensino na promoción da actividade física.

 Número de eventos organizados
 Número de obradoiros realizadas
 Número de persoas participantes

Asuntos sociais
Sanidade
Xuventude
Deportes
Educación

• Fomentar a realización de cursos de prevención de 
riscos durante o embarazo e de coidados a recen 
nacidos/as.

• Reforzar o programa de promoción do gateo e 
masaxe para bebés.

• Promocionar a actividade física adaptada para 
mulleres en estado de xestación: pilates, ioga e natación.

• Realizar actividades para nais/pais e bebés na etapa
de posparto.

 Número de participantes nos cursos 
e obradoiros

Asuntos sociais
Sanidade
Deportes

• Realizar cursos de prevención de riscos e primeiros 
auxilios na infancia para o persoal que traballa 
habitualmente con menores.

• Consolidar a realización de actividades de primeiros 
auxilios nas escolas, dende idades temperás. 

• Programar obradoiros de primeiros auxilios 
destinados a pais/nais, titores e docentes.

 Número de participantes nos cursos 
e obradoiros

 Número de actividades realizadas

Asuntos sociais
Sanidade
Educación

• Impulsar o programa escola de nais e pais  para 
fomentar os factores da protección da saúde (apego, 
comunicación, normas, límites, ocio...).

• Desenvolver  actividades formativas en valores para 
adolescentes da ESO, con programas como “Cine e 
saúde” e “Teatro e saúde”.

• Realizar actuacións específicas para impedir, reducir
ou atrasar o consumo de alcohol e/ou tabaco dos 
menores de idade. 

• Manter e ampliar os programas de prevención de 
accidentes de tráfico relacionados co consumo de alcohol
e drogas.

• Estender e dar maior continuidade ó programa 
“OcioOurense”

• Por en marcha de actividades de prevención sobre 
adicións menos coñecidas.

 Número de actividades realizadas na
escola de pais e nais

 Número de participantes nos 
obradoiros

 Número de participantes no 
programa Ocioourense

 Número de meses de duración do 
programa Ocioourense

 Número de alumnos/as nas 
actividades

Asuntos sociais
Sanidade

• Promocionar a lactancia materna.
• Desenvolver campañas e programas para promover 

a calidade a variedade e o equilibrio na alimentación.
• Supervisar e levar seguimento dos menús escolares.
• Fomentar os programas da educación nutricional nos

centros educativos.
• Por en marcha de un aula de alimentación saudable.
• Fomentar a normalización de salas de lactancia e a 

existencia de cambiadores de bebés en baños de 
mulleres e homes.

 Número de pais e nais participantes
 Número actuacións de supervisoón 

dos menús realizadas
 Número centros de ensino que 

participan no programa de educación
nutricional

 Número de alumnos/as no aula de 
alimentación saúdable

Sanidade
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Area 7: Participación e cooperación

Obxectivo  estratéxico:  Fomentar  a  participación  de  todos  os  axentes  sociais  e
particularmente dos nenos/as e adolescentes na planificación e execución das políticas
municipais, creando protocolos internos e externos de cooperación interinstitucional.

Obxectivo específico Actuacións

Promover e favorecer a 
participación dos nenos/as e 
adolescentes como cidadáns 
de pleno dereito .

• Crear un órgano estable de participación infantil e adolescente.
• Crear espazos e establecer ferramentas de participación, para recoller as 

opinións e demandas dos rapaces/as.
• Impulsar medidas que fomenten o intercambio con nenos/as que colaboren 

en órganos de participación infantil e adolescente doutros municipios.
• Articular medidas de difusión dos programas municipais para que os nenos/as

poidan coñecer e avaliar os recursos da súa cidade.

Fomentar a participación e 
cooperación das diversas 
concellerías na posta en 
marcha de políticas 
municipais destinadas á 
infancia e adolescencia.

• Crear unha mesa ou comisión de coordinación interna na que participen 
distintas concellerías, áreas e/ou departamentos do goberno local.

• Incrementar a cooperación e coordinación entre as diversas Concellerías, 
para mellorar tanto a oferta como a difusión, das actividades e servizos que 
ofertan. 

Promover a cooperación co 
goberno provincial e 
autonómico. 

• Estudar e avaliar as directrices provinciais e autonómicas dirixidas ás familias 
e os nenos/as e adolescentes.

• Aumentar a cooperación co goberno provincial e autonómico para promover 
medidas conxuntas relacionadas coas familias e os/as propios/as menores.

Fomentar acordos de 
colaboración con entidades e 
institucións implicadas nas 
áreas de actuación do Plan de
Infancia e Adolescencia.

• Incrementar o apoio municipal ás entidades e asociacións que traballan coa 
infancia e adolescencia.

• Mellorar a comunicación con todos os axentes sociais implicados no 
desenvolvemento de políticas dirixidas aos /as menores.

• Establecer canles de colaboración continua con UNICEF como organización 
internacional especializada que garante os dereitos dos nenos/as.

• Colaborar en rede con outros municipios no ámbito das políticas de infancia e
adolescencia co fin de intercambiar transferencias e boas prácticas.

• Participar en Xornadas e Encontros Técnicos para afondar nas políticas da 
infancia e adolescencia.

• Cumprir os requisitos necesarios para a adquisición do selo Cidade Amiga da 
Infancia outorgado por UNICEF.

Difundir e cumprir cos 
obxectivos do I Plan de 
Infancia e Adolescencia do 
Concello de Ourense.

• Difundir as medidas do Plan entre os diferentes departamentos municipais.
• Coordinar as liñas de actuación do plan entre os diferentes axentes sociais.
• Crear un boletín ou páxina web que difunda información sobre as 

necesidades e os dereitos da infancia, acordos municipais que teñan incidencia na
poboación infantil e servizos municipais dirixidos á infancia e adolescencia.
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Actuacións Indicadores de realización Áreas 
implicadas

• Crear un órgano estable de participación infantil e 
adolescente.

• Crear espazos e establecer ferramentas de 
participación, para recoller as opinións e demandas dos 
rapaces/as.

• Impulsar medidas que fomenten o intercambio con 
nenos/as que colaboren en órganos de participación 
infantil e adolescente de outros municipios.

• Articular medidas de difusión dos programas 
municipais para que os nenos/as poidan coñecer e avaliar 
os recursos da súa cidade.

 Número de participantes
 Número de sesións realizadas
 Número intercambios realizados
 Número de medidas postas en 

marcha

Educación 
Asuntos 
sociais
Xuventude

• Crear dunha mesa ou comisión de coordinación 
interna na que participen distintas concellerías, áreas e/ou 
departamentos do goberno local.

• Incrementar a cooperación e coordinación entre as 
diversas Concellerías, para mellorar tanto a oferta como a 
difusión, das actividades e servizos que ofertan. 

 Número de participantes
 Número de sesións realizadas

Todas as 
concellerías

• Estudar e avaliar as directrices provinciais e 
autonómicas dirixidas ás familias e os nenos/as e 
adolescentes.

• Aumentar a cooperación co goberno provincial e 
autonómico para promover medidas conxuntas 
relacionadas coas familias e os/as propios/as menores.

 Número entidades coas que se 
colabora

 Número de novos acordos de 
colaboración 

Todas as 
concellerías

• Incrementar o apoio municipal ás entidades e 
asociacións que traballan coa infancia e adolescencia.

• Mellorar a comunicación con tódolos axentes sociais 
implicados no desenvolvemento de políticas dirixidas ós 
/as menores.

• Establecer canles de colaboración continua con 
UNICEF como organización internacional especializada 
que garante os dereitos dos nenos/as.

• Colaborar en rede con outros municipios no ámbito 
das políticas de infancia e adolescencia co fin de 
intercambiar transferencias e boas prácticas.

• Participar en Xornadas e Encontros Técnicos para 
afondar nas políticas da infancia e adolescencia.

• Cumprir os requisitos necesarios para a adquisición 
do selo Cidade Amiga da Infancia outorgado por UNICEF.

 Orzamento destinado a apoiar as 
entidades

 Número de actividades conxuntas con
UNICEF

 Número de xornadas nas que se 
participa.

Todas as 
concellerías

• Difundir as medidas do Plan entre os diferentes 
departamentos municipais.

• Coordinar as liñas de actuación do plan entre os 
diferentes axentes sociais.

• Crear un boletín ou páxina web que difunda 
información sobre as necesidades e os dereitos da 
infancia, acordos municipais que teñan incidencia na 
poboación infantil e servizos municipais dirixidos á infancia
e adolescencia.

 Número de actividades de difusión 
interna realizadas

 Número de actividades de difusión 
externa realizadas

 Número de visitas e/ou usuarios/as do
boletín ou páxina web.

Todas as 
concellerías
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6. Coordinación, seguimento e avaliación

A coordinación deste plan dependerá das concellerías de Asuntos Sociais e de Educación

do Concello de Ourense, que nomearán a persoa ou persoas responsables de liderar a

coordinación na execución das actuacións previstas; o seguimento da implementación do

Plan realizarase en base aos indicadores propostos en cada unha das liñas de acción, co

obxecto de avaliar as actividades propostas e identificar e priorizar as liñas a abordar nas

vindeiras anualidades; trátase de indicadores que permitan realizar un seguimento das

actuacións establecidas e da súa adecuación aos obxectivos tanto a nivel  cuantitativo

como a nivel cualitativo.

Como obxectivos recollidos neste instrumento crearáse formalmente:

 Unha  mesa  ou  comisión  de  coordinación  interna constituída  polo  persoal

técnico nomeado por cada unha das Área  municipais afectadas, co obxectivo central

de participar en periódicas reunións e xuntanzas de traballo para por en común o

desenvolvemento das accións no ámbito da infancia e da adolescencia, levar a cabo o

seguimento  das  actuacións  previstas  e  formular  propostas  que  supoñan  melloras

baseadas en necesidades o carencias previamente detectadas.

 O Consello Municipal da Infancia e a adolescencia como órgano municipal de

participación  infantil  e  adolescente,  no  se  que  procurará  que  se  compoña

fundamentalmente por nenos, nenas e adolescentes.

Preténdese fomentar a participación infantil e adolescente na vida pública municipal e

incentivarase que dicto órgano conte con información periódica sobre as actuacións

que se levan a cabo en execución do Plan de infancia, e en xeral as accións que o

Concello de Ourense pon en marcha neste ámbito.
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7. Orzamento e recursos:

A implementación do I Plan de infancia e adolescencia da nosa cidade precisa dunha rede

de recursos humáns, materiais e financieiros que permitan a consecución dos obxectivos

fixados.

Recursos humáns:  Serán axentes impulsores do Plan os/as responsables políticos e

técnicos/técnicas de todas as areas de goberno.

De xeito particular o servizo de persoal e recursos humanos do Concello de Ourense

garantizará os medios humáns municipais necesarios para o adecuado desenvolvemento

e execución do Plan.

Foméntarase a participación do tecido asociativo do municipio e o voluntariado.

Recursos  materiais: Contarase  principalmente  con  instalacións  e  equipamentos

municipais así como cos que outras administracións ou entidades poidan facilitar.

Recursos financieiros: Dada a transversalidade deste Plan, que supón a implicación da

práctica  totalidade  das  áreas  municipais,  cada  ano  estableceranse  as  actuacións  e

accións  prioritarias,  incluíndo  o  seu  coste  ou  valoración  económica  nas  partidas

correspondentes  dos  orzamentos  de  cada  área  ou  concellería  implicada;  anualmente

cada área de goberno realizará un estudo dos recursos económicos que se destinan á

infancia e adolescencia e os memos se plasmarán nunha memoria.
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8. Anexos:

8.1_Cadro de mando: 
Ficha de recollida de datos da actividade

Nome da Actividade:

Breve descrición:

Área do plan na que se enmarca

Obxectivo/s que procura

Resultados esperados

Data de inicio
Data de fin

Recursos achegados

Persoas e/ou colectivos  destinatarios

Responsable da realización

Departamentos e axentes  implicados e/ou colaboradores

Orzamento Previsto

Avaliación da actividade
Nº de participantes Homes Mulleres

Poboación destinataria

Valoración  feita polos/as 
destinatarios/as

Moi Positiva  Positiva  Regular  Negativa  Moi negativa

Metodoloxía de avaliación  Enquisa      Observación    Consulta informal      Dinámica

Nivel de consecución de obxectivos segundo os
indicadores previstos

Moi alto    Alto    Normal    Baixo    Moi baixo

Valoración Xeral pola persoa responsable 1    2    3    4    5 

Comentarios e 
observacións:
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