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AGRADEMENTOS

Desde o Concello de Carnota queremos expresar o noso agradecemento con todas as
persoas que fixeron posible esta andaina para que Carnota sexa recoñecida como
Cidade Amiga da Infancia e da Adolescencia no marco da convocatoria de
recoñecemento de Unicef.

De forma especial queremos mencionar e agradecer os esforzos e os tempos
dedicados polo equipo técnico municipal, os equipos directivos e o profesorado das
Escolas Infantís de O Viso e Portocubelo, dos CEIP de Carnota e de O Pindo; así como
do IES Lamas de Castelo. Igualmente, o noso recoñecemento ás familias e á veciñanza
que colaboraron no proceso para que Carnota conte co I Plan de Atención á Infancia
e á Adolescencia e sigamos sumando nesta viaxe que busca dar voz ás crianzas e á
mocidade.

Finalmente, non podemos rematar sen acordarnos das voces
protagonistas, as rapazas e os rapaces, carnotás e carnotáns,
porque coa súa participación contribuíron a evidenciar
carencias e liñas de mellora nas políticas públicas municipais;
porque son o noso futuro e, por riba de todo, o noso presente.



PRESENTACIÓN

Esta memoria pretende visibilizar o traballo que o Concello de Carnota ten realizado ao
longo dos anos 2017 e 2018 en relación á mellora da calidade de vida da infancia e da
adolescencia; así como á garantía dos seus dereitos recoñecidos na Convención dos
Dereitos dos Nenos (en diante CDN).

En primeiro lugar preséntanse as diferentes liñas de actuación municipal dirixidas ao
público infantil e á mocidade do concello, tamén ás súas familias; nomeadamente
cando estamos a falar de crianzas de curta idade. As distintas concellarías articularon
a súa programación ao longo do ano 2017, resultado un abano amplo de programas e
actividades en áreas como normalización lingüística, cultura, deporte e/ou servizos
sociais, entre outras.

En todo caso, situámonos ante iniciativas que fortalecen
algúns dos principios e dereitos recoñecidos no marco da
CDN, fundamentalmente, aqueles relacionados co dereito á
saúde (art.24), dereito á propia cultura (art.30), dereito ao
descanso, ao lecer e ao tempo libre (art.31), entre outros.

En segundo lugar, e para finalizar, recóllese o proceso iniciado
no ano 2017 e con continuidade ao longo do 2018 no marco
do recoñecemento do selo de Cidade Amiga da Infancia.
Damos conta dos diferentes traballos de coordinación entre as
áreas municipais, os procesos participativos coas rapazas e
rapaces, coas familias e á veciñanza, así como a comunidade
educativa para poñer en marcha o Consello Municipal de
Infancia e de Adolescencia e o I Plan de Atención á Infancia e
á Adolescencia.

Finalmente, evidenciar o emprego dunha metodoloxía
participativa, activa e integradora, que supón partir dun
contexto local rural que enfronta retos decisivos para o seu
futuro relacionados co despoboamento, o envellecemento e
o emprego, entre outros. Con este traballo queremos artellar
respostas desde a perspectiva da infancia e da adolescencia
que fagan viable o futuro en Carnota.



PRINCIPAIS LIÑAS DE ACTUACIÓN EN
MATERIA DE INFANCIA E
ADOLESCENCIA



AXENCIA DE LECTURA MUNICIPAL
SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

A Biblioteca Municipal de Carnota leva a cabo unha programación de actividades
variada en colaboración co Servizo de Normalización Lingüística. En todo caso,
preténdese favorecer e incentivar o gusto pola lectura, con particular atención e
apoio á literatura galega, pois existe compromiso de garantir os dereitos recoñecidos
no marco da CDN en relación ás minorías lingüísticas.

VENRES LÚDICOS

Programa de dinamización lectora na infancia promovido pola Axencia de Lectura
Municipal. Integra sesións de contacontos, obradoiros e dinámicas variadas,
conducidas polo persoal da Axencia de Lectura e do Departamento de Cultura do
Concello.
Poboación destinataria: nenas e nenos de 3 a 8 anos.
Obxectivos: promover o hábito lector na infancia e espertar nos nenos e nas nenas
que participan o gusto pola lectura e o interese polos libros.
Temporalización: a actividade desenvólvese todos os venres, en horario de 16.30h a
18.30h, durante o curso escolar (outubroxuño).
Participantes: nesta edición (20172018) participan na actividade 29 nenas e nenos.

UN VERÁN DE CONTO!

Programa de dinamización lectora na infancia organizado pola Axencia de Lectura
Municipal de Carnota. Engloba actividades de extensión cultural de diversa índole
(sesións de contacontos, teatro, música, espectáculos de maxia) dirixidas a nenas e
nenos a partir dos 3 anos.
Obxectivos: promover o hábito lector na infancia e achegar aos nenos e ás nenas
participantes ao mundo do libro e da lectura dunha forma lúdica.
Temporalización: xulloagosto de 2017
Poboación destinataria: nenas e nenos a partir dos 3 anos, en compañía de persoas
adultas.

Actividades desenvoltas:

CCaannttaammooss uunn ccoonnttoo nnaa bbiibblliiootteeccaa
Espectáculo musical para público infantil e
familiar a cargo de Luís Vallecillo. Divertidas
canciónsconto con aire rock e blues para
achegarnos a personaxes e aventuras que
se agochan nos libros.
Data: 7 de xullo de 2017
Participantes: 50 nenas e nenos en
compañía de persoas adultas.

AAss aavveennttuurraass ddee MMaammáá CCaabbrraa:: ccoonnttooss qquuee

ssaaeenn ddooss lliibbrrooss

Espectáculo musical para público infantil e
familiar a cargo de Gloria Mosquera e Iago
Rodríguez, compoñentes do grupo Mamá
Cabra.
Data: 21 de xullo de 2017
Participantes: 50 nenas e nenos en
compañía de persoas adultas.



PROGRAMA DE APEGO

Se trata de un programa de dinamización lingüística dirixido á infancia e á familia que
se desenvolve de forma cooperativa en 30 concellos galegos, a través dos servizos de
normalización lingüística (SNL). O Concello de Carnota forma parte desta iniciativa
desde o seu nacemento no ano 2015.
Durante todo o ano mantense activa unha campaña de difusión do programa en
todos os concellos participantes, co fin de divulgar o proxecto. A campaña
desenvólvese grazas a un traballo de difusión coordinado entre diferentes axentes
(centros de saúde, centros de ensino...) e a entrega dunha caixa de benvida con
materiais de apoio á crianza en lingua galega (un libroguía, un álbum de recordos
para o primeiro ano do bebé, un medidor, un adhesivo para o coche, unha manta de
apego e un CD de música infantil en galego).
Obxectivos:
Fomentar a transmisión do galego como lingua inicial e contribuír á súa preservación
no contexto familiar e social das nenas e dos nenos de 0 a 6 anos.
Facilitar información e recursos de apoio á crianza en galego, así como crear espazos
de interrelación e intercambio de experiencias favorables para o uso do idioma e para
a súa valoración positiva.
Poboación destinataria: familias que agardan a chegada dun fillo/a, por nacemento
ou por adopción, e familias con crianzas de 0 a 6 anos. Actualmente hai un total de 31
familias inscritas no programa.
Temporalización: o programa desenvólvese durante todo o ano.

Actividades desenvolvidas:

CCaarrmmiiññaa MMiiuuddiiññaa,, aa ppiinnggaa qquuee qquueerrííaa sseerr

cciieennttííffiiccaa
Sesión de contacontos con Carla Capeáns,
da compañía BocAberta, que aborda
valores como o coidado do medio
ambiente e a igualdade de xénero.
Data: 4 de agosto de 2017
Participantes: 40 nenas e nenos en
compañía de persoas adultas.

DDiivveerrmmaaxxiiaa

Espectáculo de maxia, contos e humor con
Meigo Paco.
Data: 18 de agosto de 2017
Participantes: 40 nenas e nenos en
compañía de persoas adultas.

CCaammppaaññaa ddee ddiiffuussiióónn ddoo pprrooggrraammaa::
Durante todo o ano mantense activa unha campaña de difusión do programa en todos os
concellos participantes, co fin de divulgar o proxecto entre os seus destinatarios e destinatarias
potenciais. A campaña inclúe a distribución de carteis e folletos promocionais en puntos e
servizos estratéxicos do municipio (centros de saúde, centros de ensino...) e a entrega dunha
caixa de benvida ás familias que esperan a chegada dun novo membro, con materiais de
apoio á crianza en lingua galega (un libroguía, un álbum de recordos para o primeiro ano do
bebé, un medidor, un adhesivo para o coche, unha matiña de apego e un CD de música
infantil en galego).



PPaallmmaa rreeppaallmmaa::
Espectáculo teatral para bebés e familias, da compañía Pavís Pavós, inspirado na tradición oral
galega.
Poboación destinataria: nenas e nenos de 0 a 3 anos, acompañadas de familiares
(16 familias).
Data: 30 de maio de 2017.

EEnnttrree aarrrroollooss ee ccoonnttiiññooss
Espectáculo da compañía Migallas Teatro
que combina música e narración oral en
lingua galega. Sesión de contacontos para
escoitar, cantar e bailar en familia.
Poboación destinataria: nenas e nenos de
0 a 6 anos, acompañadas de familiares (20
familias)
Data: 16 de maio de 2017.

FFííooss ddoo qquueerreerr
Espectáculo de música infantil en lingua
galega baseado no librodisco homónimo
de Cé Orquestra Pantasma.
Poboación destinataria: nenas e nenos de
0 a 6 anos, acompañadas de familiares (20
familias).
Data: 26 de maio de 2017.

CONMEMORACIÓN DO DÍA DE ROSALÍA

O Concello de Carnota, a través do Servizo de Normalización Lingüística e do
Departamento de Cultura, sumouse aos actos de celebración do Día Internacional da
Lingua Materna (21 de febreiro) e do Día de Rosalía de Castro (24 de febreiro), coa
organización dunha xornada conmemorativa en colaboración cos centros de
educación infantil e primaria do municipio. No marco desta iniciativa desenvolvéronse
as seguintes actuacións:
Obxectivos:
Aproximar a infancia á figura de Rosalía de Castro e visibilizar a obra da autora, pondo
de manifesto a súa relevancia.
Favorecer a construción dunha imaxe positiva da lingua e da cultura galegas.
Data: 22 de febreiro de 2017
Poboación destinataria: alumnado e profesora do CEIP de Carnota e do CEIP de O
Pindo. Participaron na actividade 140 alumnos e alumnas de educación infantil e
primaria.

Actividades desenvolvidas:

Recital de poemas de Rosalía de Castro no salón de actos do Concello, a cargo do
alumnado dos centros educativos.
A viaxe de Rosalía: espectáculo teatral con marionetas para público infantil.



OBRADOIRO DE XOGOS EN GALEGO

Obradoiro destinado a familias con nenos e nenas entre 2 e 10 anos conducido pola
empresa fabricante de xoguetes Brazolinda. Circuíto de xogos de mesa en lingua
galega para pasar unha tarde divertida en familia.
Obxectivos:
Achegar ás nenas e aos nenos á lingua galega dunha forma lúdica.
Crear espazos de interrelación e intercambio de experiencias favorables para o uso do
idioma e a súa valoración positiva.
Poboación destinataria: familias con nenos e nenas de 2 a 10 anos. Participaron 50
nenas e nenos.
Data: 13 de abril de 2017 (no marco da Mostra de Promoción Local VíndemoVer).

CO GALEGO PERCORRO O MUNDO ENTEIRO. CAMIÑADAS POLA LINGUA.

Actividade articulada arredor da celebración do Día das Letras Galegas, organizada
polo Concello de Carnota (Servizo de Normalización Lingüística e Departamentos de
Cultura e Deporte), coa colaboración dos centros educativos do municipio. As rutas
transcorreron por paraxes naturais do concello de Carnota (senda costeira entre Lira e
Lariño) e durante o percorrido establecéronse distintos puntos de información sobre
algúns dos autores homenaxeados ao longo da historia do Día das Letras Galegas,
xunto con algúns dos seus textos máis representativos, para a súa lectura en voz alta.
As e os participantes camiñaron portando camisetas co lema do programa “Co
galego percorro o mundo enteiro” e a xornada rematou coa lectura dun manifesto a
favor da lingua galega.
Obxectivos:
Sensibilizar á sociedade, a través da poboación máis nova, da necesidade de
preservar o noso patrimonio lingüístico, cultural e natural.
Achegar ás nenas e aos nenos á literatura galega dunha forma lúdica.
Asociar a reflexión lingüística a actividades colectivas lúdicas, amenas e
interdisciplinares.
Crear espazos de interrelación e intercambio de experiencias favorables para o uso do
idioma e a súa valoración positiva.
Gozar do deporte en contacto coa natureza e fomentar actividades de lecer
saudable na infancia e adolescencia do municipio.
Poboación destinataria: alumnado do CEIP de Carnota e do CEIP de O Pindo (nenas e
nenos de 6 a 12 anos). Participaron en total 126 alumnos/as acompañados polos seus
titores/titoras.
Data: 15 e 16 de maio de 2017



DEPARTAMENTO DE CULTURA E DEPORTES

O Concello de Carnota pon en marcha actividades deportivas e relacionadas coa
actividade física dirixidas á poboación infantil e adolescente.

Obxectivo: achegar á infancia e á adolescencia á práctica deportiva e aos beneficios
do exercicio físico a través do deporte.

Data: todo o curso escolar.

A partir de 3 anos: predeporte
A partir de 4 anos: Patinaxe infantil
A partir de 5 anos: Baloncesto, Voleibol Taekwondo
A partir de 6 anos: Atletismo, Iniciación ao hóckey
A partir de 7 anos: Patinaxe de iniciación
A partir de 8 anos: Vén bailar con nós
A partir de 16 anos: Actividades dirixidas en Carnota; Actividades dirixidas en Lariño;
Ximnasia de mantemento en O Pindo

Poboación destinataria: nenas e nenos a partir de 3 anos.



ESCOLA DE MÚSICA DE CARNOTA

Nas instalacións municipais de O Viso impártense clases de música dirixidas á
poboación a partir dos 4 anos. Ofrécense clases individuais e grupais de Linguaxe
Musical; Iniciación Musical; Música para adultos; Combos; Coral: Orquestra Orff;
Harmonía e Composición; Coro Infantil; Grupo de Música Tradicional e unha gran
variedade de instrumentos (guitarra, piano, baixo eléctrico, guitarra eléctrica, saxofón,
clarinete, gaita, pandeireta, percusión, batería, percusión tradicional, frauta, frauta
traveseira e canto).

Obxectivo: achegar á infancia e á adolescencia á práctica musical.
Data: todo o curso escolar.
Poboación destinataria: nenas e nenos a partir de 3 anos.



FIN DE VERÁN

Para despedir o verán 2017 cunha tarde lúdica para todos os públicos, organizouse no
campo de O Viso, o venres 22 de setembro o espectáculo “Circo Galaico” con
Monicreques Alakrán. Despois da actuación, un pequeno descanso para merendar e a
continuación preséntase a obra “O vendedor de fume” con Teatro Ghazafellos.

ACTIVIDADES NADAL 2017

18 de decembro de 2017. Entrega dos premios del XI Concurso de Postais de Nadal cos
mellores desexos.

20 de decembro de 2017. Concerto da Escola Municipal de Música no local de
Pedramar.

2266 ddee ddeecceemmbbrroo ddee 22001177.. Ruta interxeracional polas nosas parroquias (O Pindo e S.
Mamede) dentro do proxecto “Coñece Carnota”. Andaina pola mañá para nenas,
nenos e persoas maiores, que inclúe un encontro interxeracional de contos, lendas,
historias...).

27 de decembro de 2017. Contacontos “Babamor”, con Larraitz Urrutxola.

28 de decembro de 2017. Excursión a Coruña para patinar sobre xeo e visita ao Domus.

29 de decembro de 2017. Ruta intexeracional polas nosas parroquias (Lariño e Lira)
dentro do proxecto “Coñece Carnota”. Andaina pola mañá para nenas, nenos e
persoas maiores, que inclúe un encontro interxeracional de contos, lendas, historias...).

30 de decembro de 2017. Ruta interxeracional polas nosas parroquias (Carnota) dentro
do proxecto “Coñece Carnota”. Andaina pola mañá para nenas, nenos e persoas
maiores, que inclúe un encontro interxeracional de contos, lendas, historias...).

3 de xaneiro de 2018. Títeres coa compaña “Títeres Alakrán” no salón de actos do
Concello.

4 de xaneiro de 2018. Xogos de Mesa na Axencia Municipal de Lecturas (Biblioteca).

5 de xaneiro de 2018. Gran festa coa animación e discoteca móbil no pavillón de
Carnota.



ACTIVIDADES ENTROIDO 2017

26 de febreiro de 2017. Na igrexa de San Mamede celebrouse “A poxa do porco” Festa
de exaltación da gastronomía relacionada co entroido. Evento dirixido a todas as
idades.

27 de febreiro de 2017. Obradoiro de Caretas de Entroido

PROGRAMACIÓN E ACTIVIDADES DE VERÁN

Actividades xullo 2017
6 de xulloAndaina saudable para todas as idades (día 6).
Campionato Galego de Volei Praia. Categoría Base na praia de Lariño (días 8 e 9).
Fútbol para todos! (614 anos) (días 11, 14, 16 e 28).
Volei praia para todas as idades. Na praia de Lariño (día 12)
Mañá de baloncesto no pavillón de Carnota (614 anos) (día 17)
Xogos Populares para todas as idades (día 18)
Xogos de Mesa na Biblioteca Municipal, para maiores de 6 anos (día 20)
Torneo de Tenis de Mesa para todas as idades no pavillón de Carnota (día 31)

Actividades agosto 2017
Torneo de Bádminton (614 anos) (día 1).
Fútbol para todos! (614 anos) (días 2 e 16).
Ruta a pé, subida guiada á Moa desde o Fieiro. Para todas as idades (día 3).
“Mamé visión”. Concurso musical infantil no Viso (día 4).
Xornada de Xogos de Mesa (maiores de 6 años) (día 7).
Master class de patinaxe en familia no pavillón de Carnota (día 9).
Master class de patinaxe para nenos/as no pavillón de Carnota (día 10).
Andaina ao Museo Arqueolóxico Aberto. Para todas as idades (día 11).
Xornada de baloncesto no pavillón de Carnota (514 anos) (día 21).
Proxección familiar ao aire libre de “A tropa de trapo” (día 24).
Andaina saudable para todas as idades aos muiños de Vadebois (día 24).
Xogamos coas nosas bicis. Xincana e circuíto no Viso (día 29)



ALDEA DE VERÁN 2017

No período de verán e para dar resposta á demanda municipal ponse en marcha un
programa de actividades lúdicoeducativas para favorecer a conciliación da vida
persoal, familiar e laboral dirixido ás familias locais.
Este programa desenvolveuse baixo o título “Con Intelixencia”, baseándose no
concepto de Intelixencias Múltiples de Howard Gardner. Partindo dos principios
“Aprender a aprender” e “Aprender facendo” desenvolvéronse actividades prácticas
nas que experimentar o como e por que de diversas cuestións. Todas as actividades
leváronse a cabo tendo en conta os distintos niveis de madurez, así como os gustos e
intereses dos e das participantes. Ademais, “Aldea de Verán” ofreceu ás familias un
espazo de intercambio e encontro.

Obxectivos:
Favorecer un espazo de lecer e tempo libre para as nenas e nenos durante o período
de vacacións que facilite a conciliación persoal, familiar e laboral das familias de
Carnota.
Potenciar os distintos tipos de intelixencias presentes na poboación infantil e
adolescente de Carnota.

Localización: CEIP de Carnota

Horario: de mañá entre as 8:00h e as 14:30h

Participantes: dirixida a nenas e nenos con idades comprendidas entre os 3 e os 12
anos, cunha participación de 48 nenas e nenos na quenda de xullo e 22 nenas e nenos
na quenda de agosto.

DEPARTAMENTO DE IGUALDADE E DIVERSIDADE



CAMPAÑA CONTRA A LGTBIFOBIA

"Carnota, concello libre de LGTBIFOBIA" foi unha campaña realizada co obxectivo de
sensibilizar, educar en igualdade e prever actitudes sexistas, machistas e de
discriminación cara a poboación LGTBI. A campaña desenvolveuse coa celebración
dun curso dirixido ao alumnado IES Lamas de Castelo.

Obxectivos:

1. Educar en igualdade á adolescencia, incidindo na sensibilización respecto á
diversidade afectivosexual.

2. Fomentar actitudes e condutas igualitarias e de respecto cara toda a poboación.

3. Prever a discriminación cara a poboación LGTBI.

CONVENIO CO CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER DE MUROS

No marco do Convenio entre o Concello de Carnota e o Concello de Muros respecto
ás funcións compartidas do Centro de Información á Muller de Muros desenvolvéronse
diferentes actividades dirixidas ao alumnado do IES Lamas de Castelo de Carnota.

Obradoiro: E... eu quen son?

Obxectivo:
Traballar as habilidades sociais e a autoestima co alumnado, incidindo en
determinadas actitudes e valores como o respecto mutuo, a reciprocidade e a
empatía.

Localización: IES Lamas de Castelo.

Data: 10 de marzo de 2017.

Participantes: alumnado de 1º da ESO.



OBRAS DE REHABILITACIÓN E MELLORA DE EQUIPAMENTOS

Mar de Lira: rehabilitación dun parque infantil.
Lariño: rehabilitación dun parque infantil.
O Viso:: Centro Sociocultural O Viso, edificio de nova construción dedicado á Escola de
Música.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS



CAMIÑO CARA A PARTICIPACIÓN
INFANTIL E ADOLESCENTE NO
GOBERNO MUNICIPAL



Neste apartado exponse de forma breve o proceso iniciado desde o goberno
municipal para incorporar de forma sostible e con vontade de permancia ás rapazas e
aos rapaces nas decisións políticas locais. Partindo do enfoque aportado polo
pedagogo italiano Francesco Tonucci, resulta fundamental integrar as miradas e as
voces da poboación miúda sobre o territorio, e tamén sobre as distintas problemáticas
presentes no concello de Carnota.

Os obxectivos establecidos polo goberno municipal en relación ao proceso
participativo iniciado son diversos, damos conta a continuación dos máis relevantes:

•Incorporar a participación da poboación máis nova de Carnota nas decisións
municipais, buscando novos enfoques que fagan da vila un entorno mellor para a
poboación máis vulnerable, incluídas as nenas e os nenos.
•Crear espazos de participación estables e comprometidos que faciliten a
coordinación interdepartamental e sexan garantía dunha maior calidade dos servizos
prestados a nivel municipal.
•Coordinar as actuacións municipais para garantir os dereitos da infancia e da
mocidade.
A continuación detallamos as distintas actividades levadas a cabo coa finalidade de
acadar estes obxectivos xerais.

REUNIÓNS DE TRABALLO

Decembro de 2017. Desde a corporación municipal, o alcalde e a concelleira de
Igualdade e Diversidade convocan unha reunión con diferentes axentes chave do
tecido municipal –representantes do tecido asociativo, das ANPAS, das equipas
directivas da comunidade educativa e da mocidade local para presentar o proxecto
“Carnota Amiga da Infancia” e comprometer os seus esforzos no mesmo.

Xaneiro de 2018. Reunións coas equipas directivas, os gabinetes de orientación
pedagóxica e o profesorado das Escolas Infantis de O Viso e Portocubelo, do CEIP de O
Pindo e do CEIP de Carnota, así como do IES Lamas de Castelo para presentar o
proxecto e comprometer a súa participación no mesmo.

Febreiro de 2018. Reunión con representantes do tecido asociativo municipal e da
comunidade educativa local para facer unha diagnose en relación aos problemas e
ás necesidades específicas da poboación infantil e adolescente no municipio.

Febreiro de 2018. Reunión da Comisión Técnica municipal integrada por persoal
técnico das áreas de servizos sociais, normalización lingüística, deportes, cultura e
urbanismo para realizar unha valoración da situación en que se atopa a infancia e a
adolescencia no concello de Carnota.

Abril de 2018. Reunión da Comisión Técnica Municipal para o seguimento do proceso
participativo municipal e o esbozo de liñas de traballo estratéxicas no marco do I Plan
Municipal de Infancia e Adolescencia do Concello de Carnota.



Abril de 2018.. Obradoiro co alumnado do IES Lamas de Castelo que foi seleccionado
como representante dos distintos cursos educativos para preparar a súa candidatura
ao Consello Municipal de Infancia e de Adolescencia.

ELABORACIÓN DA DIAGNOSE. ACTIVIDADES

Febreiro de 2018. Visita aos CEIP de O Pindo e de Carnota e ao IES Lamas de Castelo e
organización dunha actividade dirixida ao alumnado onde se presenta o proxecto
“Carnota Amiga da Infancia e da Adolescencia”. Neste contexto aplícase un
cuestionario elaborado ad hoc co obxectivo de coñecer de primeira man as
percepcións e demandas das rapazas e rapaces en cuestións relacionadas co
urbanismo, o medioambiente, as actividades extraescolares e de lecer... que permitan
debuxar un mapa da realidade de Carnota.
Nas aulas de educación infantil realízanse asembleas co profesorado para ofrecer a
perspectiva da poboación máis pequena.

Fichasentrevistas por áreas técnicas municipais. O persoal técnico responsable das
áreas de servizos sociais, urbanismo, cultura, deporte e servizo de normalización
lingüística levaron a cabo un proceso reflexivo a través dun cuestionario onde se
trataba de identificar a realidade e as necesidades da infancia e da mocidade a nivel
local. Tamén se mantiveron entrevistas específicas con axentes chave da comunidade
educativa e dos servizos de saúde municipais.



PARTICIPACIÓN DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

Procesos democráticos nas aulas. Cada aula de primaria e secundaria escolle unha
rapaza e un rapaz que actuarán como representantes do seu curso ante o Consello
Municipal de Infancia e de Adolescencia de Carnota. Co alumnado representante, en
cada caso, realízanse dous obradoiros de participación, que poñen o foco nas
necesidades ou problemáticas detectadas así como en posibles liñas de traballo para
a súa solución no futuro. En total, a representación no Consello Municipal distribúese da
seguinte forma:

Asembleas Veciñais.. Incorporación do proxecto “Carnota Amiga da Infancia e da
Adolescencia” ás Asembleas Veciñais que se celebran nas distintas parroquias do
concello.

Buzón de suxerencias no IES Lamas de Castelo. No mes de marzo colocouse un buzón
de suxerencias para que o alumnado fixera as súas achegas en relación a cuestións
que son de interese para a mocidade de Carnota.

CEIP de O Pindo
Alejandra. 6º Curso.
Xoel. 6º Curso.

CEIP de Carnota
Francisco. 5º Curso.
Carme.5º Curso.
Álvaro. 6º Curso.
Laura. 6º Curso.

IES Lamas de Castelo
María Gómez.
María Trillo.
José María Martínez.
Lucas Carballo.
Lois González.
Eva Senra.
Jara Lago.
Leonardo Caamaño.
Nerea Freire.



Proceso participativo comunitario “O Fotocall da Xovenca”. No marco da Feira de
Promoción Local “VíndemoVer” xerouse un espazo propio para o proxecto “Carnota
Amiga da Infancia e da Adolescencia” no que se convidou a participar a toda a
veciñanza, con especial atención nas familias e nas rapazas e nos rapaces de
Carnota. A actividade organizada xirou arredor da fotografía e a exposición colectiva
de ideas a través do “Fotocall da Xovenca”, no que as rapazas e rapaces, as familias,
e demais veciñas e veciños puideron achegarse para deixar as súas ideas en relación
ao proxecto. Para motivar tamén a participación das familias envióuselles unha carta
explicativa e unha ficha para que aportasen as súas consideracións en relación a
cuestións como a corresponsabilidade e a conciliación.



Ademais, neste contexto levouse a cabo un obradoiro audiovisual con entrevistas á
rapazada e axentes chave municipais onde se comparten impresións e ideas en
relación á situación do concello e a propostas de mellora de cara o futuro. A peza
forma parte dun vídeo de promoción do proxecto “Carnota Amiga da Infancia e da
Adolescencia” elaboradora para dar a coñecer a candidatura e o traballo realizado
desde a corporación municipal co apoio da veciñanza e da rapazada.

Actividade “A xovenca viaxeira” para as Escolas Infantís. Coa intención de promover a
participación das nenas e dos nenos de educación infantil no proxecto “Carnota
Amiga da Infancia”, entregouse un peluche coa figura da vaca Xovenca para que as
nenas e os nenos o levaran a casa e cubriran unha fixa, en colaboración coas familias,
onde explicaran cunha foto, debuxo ou escrita o que fixeron coa Xovenca e as cousas
que lles gustan de Carnota.

Obradoiros de participación con rapazas e rapaces. Realizáronse dous obradoiros coa
rapazada onde se abordaron cuestións relacionadas coa súa participacion no
Consello Municipal da Infancia e da Adolescencia, entre outras, o traballo sobre o
Regulamento que ordena a participación no marco do devandito consello.
Reunión de representantes políticos, de persoal técnico, da comunidade educativa e
das familias para elaborar o documento que regula a participación e o funcionamento
do Consello Municipal da Infancia e da Adolescencia.

Aprobación por unanimidade do Consello Municipal da Infancia e da Adolescencia,
do seu Regulamento e da Comisión Interna de Coordinación. O 27 de abril de 2018
aprobouse a constitución do Consello Municipal da Infancia e da Adolescencia de
Carnota, así como os mecanismos que regulan a súa organización a nivel interno e de
cara ao exterior, co resto de axentes sociais.

ESTRATEXIA DE COMUNICACIÓN E DIVULGACIÓN

Creación dun blog como ferramenta e vehículo de información dos distintos pasos do
proceso, incorporado na propia páxina web do Concello de Carnota ou no propio
blogue Carnota Amiga da Infancia.

http://carnotaamigadainfancia.blogspot.com.es/p/inicio.html

Ecos nos medios de comunicación.
La Voz de Galicia. 15 de marzo de 2018.
La Voz de Galicia. 26 de abril de 2018.
Cadena Ser. Radio Nordés. 26 de marzo de 2018.
El Correo Gallego. 26 de marzo de 2018.
Que pasa na costa. 26 de marzo de 2018.
Que pasa na costa. 26 de abril de 2018.

Creación dun vídeo resumo do proceso: unha peza audiovisual elaborada de modo
participativo a través do obradoiro "Faite oír" no que participaron as nenas e os nenos,
e as familias. O obxectivo é visibilizar o proceso e motivar a participación da
poboación.



CONSELLO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

O día 27 de abril queda constituído formalmente o Consello Municipal de Infancia e de
Adolescencia de Carnota:

Presidencia: Alcaldía ou Concellaría responsable de infancia e adolescencia
Secretaría: Persoal técnico que será designada pola Presidencia.

Vogais: nomeadas e nomeados polo Pleno Municipal
1.Grupo de nenas, nenos e adolescentes.
2.Unha persoa en representación da ANPA.
3.Unha persoa en representación do centro de saúde (non)
4.Unha persoa en representación de cada centro educativo (EEI, CEIPs, IES).
5.Unha persoa en representación de cada grupo político municipal.
6.Unha persoa en representación de cada asociación.
7.Outras persoas designadas pola alcaldía na defensa dos dereitos da infancia e
adolescencia.

No seu desenvolvemento recóllense as seguintes funcións como guías de traballo que
orientarán o seu funcionamento:

•Informar ao concello sobre os problemas específicos da infancia e adolescencia.
•Propor solucións alternativas aos problemas característicos da infancia.
•Coñecer o programa anual de actuación e os recursos destinados a infancia e
adolescencia.
•Propiciar a coordinación interinstitucional nas políticas referentes á infancia e
adolescencia.
•Elaborar o Plan Municipal de Infancia tras unha diagnose da situación, así como o
seguimento de dito plan, velando polo seu efectivo cumprimento.
•Ofrecer ás nenas, aos nenos e á adolescencia un canle de participación a nivel
municipal.
•Impulsar os dereitos da infancia e adolescencia.
•Ser informadas e informados das propostas e/ou resolucións municipais respecto a
aqueles temas de interese para a infancia e adolescencia.



INFORMACIÓN ECONÓMICA



VENRES LÚDICOS (material funxible) ......................................................... 300,00 €
(Actividade desenvolvida sen financiamento externo)

“UN VERÁN DE CONTO!” (AXENCIA DE LECTURA MUNICIPAL)
(Actividades financiadas pola Xunta de Galicia, ao abeirro do programa Ler Conta
Moito, da Secretaría Xeral de Cultura)
Cantamos un conto na biblioteca (Luís Vallecillo) 300,00€
Xunta de Galicia 225,00€
Concello de Carnota 75,00€

As aventuras de Mamá Cabra (Gloria Mosquera Roel) 500,00€
Xunta de Galicia 235,00€
Concello de Carnota 265,00€

Carmiña Miudiña. A pinga que quería ser científica (BocAberta) 300,00€
Xunta de Galici 225,00€
Concello de Carnota 75,00€

Divermaxia (A Illa d@s Nen@s) 220,00€
Xunta de Galicia 165,00€
Concello de Carnota 55,00€

Custo total 1.320,00€
Xunta de Galicia 850,00€
Concello de Carnota 470,00€

PROGRAMA APEGO 2017 (SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)
(Actividade desenvolvidas sen financiamento externo)

Difusión 561,89 €
Entre arrolos e contiños 380,00 €
Fíos do querer 363,00 €
Palma repalma 250,00 €
Custo total: 1.554,89 €

CO GALEGO PERCORRO O MUNDO ENTEIRO: CAMIÑADASPOLA LINGUA (SNL)
Concello de Carnota 1.066,50 €
Patrocinadores 250,00 €
Custo total (transporte, camisolas, seguros...) 1.316,50 €

OBRADOIRO DE XOGOS EN GALEGO (SNL) 385,00 €
(Actividade desenvolvida sen financiamento externo)

ORZAMENTOS DE CULTURA DESTINADOS A INFANCIA E ADOLESCENCIA
Escola de música..................................................................................................68.000 €
Entroido.....................................................................................................................2400 €
Verán: actuacións, pasarrúas, cine, etc.............................................................. 9641 €
Nadal........................................................................................................................ 1285 €
Custe total..........................................................................................................................81.326€



ORZAMENTO DO DEPARTAMENTO DE IGUALDADE E DIVESIDADE

Campamento de Verán 10.593€
Campaña LGTBIFobia 50€
Asistencia Técnica para a formulación do I Plan Municipal de Infancia e Adolescencia
6002€
Custe total: 16.645€

ORZAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS

Rehabilitación dun parque infantil de Mar de Lira 77.317,23€
Rehabilitación dun parque infantil en Lira 32.286,88€
Centro Sociocultural O Viso 200.000€
Obras subvencionadas ao 100%




