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Introdución
A Concellaría de Igualdade e Diversidade aposta pola formulación do I Plan Municipal de 
Infancia e Adolescencia. O principal obxectivo é establecer políticas municipais basea-
das nos dereitos da infancia e adolescencia. Comezamos esta andaina con moita ilusión, 
e co compromiso de ter en conta as necesidades, opinións e demandas da veciñanza, e 
espe-cialmente da infancia e da adolescencia, como unha peza fundamental. 

Este documento xorde da necesidade de analizar a información cuantitativa respecto á 
in-fancia e á adolescencia, para así contar cunha base que posibilite a formulación do I 
Plan Municipal de Infancia e Adolescencia no concello de Carnota. A elaboración deste 
informe de situación baseouse na metodoloxía de investigación – acción dende unha 
perspectiva participativa. 

Nunha primeira fase rescatamos todos os datos cuantitativos procedentes das fontes ofi-
ciais. Esta análise estatística foi alimentada por datos e información extraída grazas a cues-
tionarios traballados polas áreas municipais, a comunidade educativa, os axentes sociais, 
así como a infancia e a adolescencia. E xa para finalizar, co obxectivo de lograr unha 
análise de corte cualitativa manexamos información lograda en dúas mesas de traballo 
na que participaron os axentes sociais e o persoal responsable das áreas técnicas. 

O informe estrutúrase en tres bloques diferenciados. Para comezar, centrámonos na infor-
mación demográfica e económica que arroxa un mapa socio – económico do municipio. 
En segundo lugar, aportamos información específica sobre a infancia e adolescencia a ni-
vel local. E a continuación presentamos as opinións e percepcións dos nenos e das nenas, 
e tamén da adolescencia, do persoal técnico, da comunidade educativa, e dos axentes 
sociais. 
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1. Localización

O municipio de Carnota pertence á co-marca de Muros, na provincia de A Coruña. O 
Concello ten cinco parroquias: Lira, Santa Comba de Carnota, San Mamede de Carnota, O 
Pindo e Lariño. Esta vila mariñeira limita ao norte con Dumbría a través da desembocadura 
do río Xallas e o monte Pindo, ao sur con Muros a través da Punta Lens. 

Este municipio considérase o final da Costa da Morte, a súa paisaxe é característica e moi 
rica, xa que ten unha costa ben distinguida por grandes praias e montes que garanten 
vistas ao mar. 

O territorio de Carnota abranga 66.4km cadrados. O municipio prolóngase rodeando 
case 30km de costa, o que provoca un nivel de dispersión da poboación considerable. O 
reparto da poboación é moi desigual, concentrándose a súa maioría no Val de Carnota, 
un inmenso anfiteatro rodeado de montañas e campos que se protexen do mar por dunas 
e xunqueiras. 

O punto máis alto do municipio corres-póndelle á Moa, o cumio do monte Pindo, encarnado 
polas súas rochas graníticas que forman un espazo natural característico. En Carnota hai 
numerosos ríos e regatos, nos que destaca o río Vadebois ou o Xallas, que serve de límite 
polo norte co concello de Dumbría, un dos poucos ríos de Europa que desemboca en 
fervenza (a coñecidísima Fervenza do Ézaro). O Concello posúe dous portos con activida-
de pesqueira, o de Lira e o de O Pindo. 
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2. Patrimonio histórico e cultural

Carnota destaca por conservar e coidar o seu patrimonio histórico e cultural. Da época 
prehistórica, consérvanse varios petroglifos de gran interese, destacando o coñecido 
como Laxe escrita, descuberto en 1980 por un grupo de escolares. A escultura atópase 
no lugar chamado “Descansadeiro”, ó que se chega collendo unha pista á altura do 
polideportivo da vila.

Da época celta, destacar a presenza de varios castros. O mellor conservado é o castro 
de Mallou, que aínda presenta restos das murallas e das antigas vivendas. A actual Lira 
asentouse sobre os restos de outro castro, conservando incluso a estrutura circular na 
disposición das vivendas.

No cumio de Penafiel, crese que existiu un lugar de culto celta, profanado polo xeneral 
romano Lucio Sestio, do que colleu nome o ara. Vindo de Penafiel, ó outro lado do 
cumio de A Moa, no lugar chamado Chan de Lamas, encontráronse restos que se cren 
pertencentes a un antigo poboamento dedicado á extracción de estaño, que despois 
venderíase ós fenicios.

Carnota é coñecida tamén polos hórreos que compiten por seren os máis grandes de 
Galicia, un deles en Lira e outro en Santa Comba de Carnota. 

Este municipio tamén é ben sonado polas súas praias. Concretamente o areal da praia de 
Carnota mide sete quilómetros. Esta praia conta con dunas e unha zona de marismas que 
se divide en dúas partes: Caldebarcos, ao norte e A Lagoa ao sur, que están separadas 
por Punta Larada, que a súa vez tamén divide as praias de Carnota estrita e a de San 
Mamede (A Berberecheira).

Pola súa banda, a praia de Boca do Río, onde desemboca o río Vadebois, é tamén moi 
valorada pola súa característica paisaxe. 
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3. Poboación

Segundo os últimos datos do padrón 
municipal do IGE, en 2016 Carnota 
contaba con 4170 habitantes, dos que 
2458 son homes e 2654 son mulleres. 

Se atendemos a desagregación da 
poboación por grandes grupos de idade 
(Gráfico 1), observamos que a gran 
parte da veciñanza ronda a idade entre 
16 e 64 anos. Pola súa banda, as persoas 
menores de 16 anos supoñen o 7,67% do 
total da poboación. 

A razón de poder elaborar unha análise 
máis global da situación demográfica 
de Carnota, mostramos a continuación 
a pirámide de poboación (Gráfico 2). 
En canto ás diferenzas por sexo da 
estrutura da poboación, observamos 
como os niveis masculinos son superiores 
aos femininos nas idades máis temperás 
(< de 24 anos). Sen embargo cando 
reparamos nas cifras das idades adultas 
observamos como as mulleres engrosan 
as cifras até ser máis numerosas nas 
idades maiores (>64 anos). As razóns 
que podemos intuír para explicar dito 
fenómeno apuntan a esperanza de 
vida feminina máis elevada e á posible 
emigración masculina.

Gráfico 1. Poboación por sexo e 

grandes grupos de idade, 2016. Fonte, IGE

Gráfico 2. Pirámide de poboación, 2016

Fonte, IGE
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Se atendemos a evolución demográfica 
dos últimos 10 anos (Gráfico 3) -dende 2006 
até 2016- decatamos que a diminución de 
habitantes no municipio é moi relevante, 
concretamente foron case 1000 (942), o que 
representa un 18,42% da poboación total 
actual.

Pola súa banda, se analizamos a evolución 
da poboación menor de 16 anos nos últimos 
10 anos (Gráfico 4) -dende 2006 até 2016-, 
observamos de novo como as cifras van 
en detrimento, concretamente 86 persoas 
menos, o que supón un 26,87% do total da 
poboación total actual.

O único sector poboacional que medrou 
nos últimos anos foi o das persoas maiores. 
Dende 2006 até os nosos días hai 38 persoas 
máis (Gráfico 5). Actualmente, a poboación 
maior representa o 36% da poboación total. 

Esta franxa de poboación destaca por ser 
maioritariamente feminina, case o 60% da 
totalidade son mulleres. 

3.1Evolución demográfica

Gráfico 3. Evolución demográfica 
dende 2006 até 2016. Fonte, IGE

Gráfico 4. Evolución da poboación menor de 16 anos dende 
2006 até 2016. Fonte, IGE

Gráfico 5. Evolución da poboación maior 
de 64 anos dende 2006 até 2016. Fonte, IGE



Coa intención de profundar un chisco máis 
neste punto, amosamos a continuación 
un gráfico comparativo da evolución dos 
nacementos en Carnota dende 1975 até 2016 
(Gráfico 6). A análise aborda puntualmente as 
catro últimas décadas, para logo profundar 
na tendencia anual destes últimos dez anos. 
Chama a atención o descenso en picado, 
onde destacan os anos de 2011, 2012, 2013 
e 2014 como os máis duros, para logo ter un 
lixeiro aumento nestes dous últimos anos.

Gráfico 6. Evolución de nacementos 
(1975-1985-1995-2005 até 2016) Fonte, IGE

3.2 Principais indicadores demográficos

De seguido facemos fincapé en determinados 
datos que nos axudan a comprender a 
realidade socio - demográfica. Para comezar, 
amosamos cal é o crecemento natural da 
poboación (a diferenza entre nacementos e 
defuncións) en Carnota: o saldo vexetativo 
(Táboa 1). Neste caso apuntamos ao 
estudo evolutivo, unha vez máis, das últimas 
catro décadas para logo profundar nesta 
última. Observamos neste caso que o saldo 
vexetativo foi positivo até a década dos 
noventa, é dicir, até este intre había máis 
nacementos que defuncións. Cara finais 
de século e no inicio deste novo milenio, a 
tónica habitual foi negativa, concretamente 
en 2016 houbo 50 defuncións máis que 
nacementos.

Táboa 1. Saldo vexetativo

 (1975-1985-1995-2005 até 2016) Fonte, IGE
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Atendemos agora a varios indicadores que 
afectan ao crecemento da poboación 
(Táboa 2). Cómpre comentar varias cuestións 
ao respecto: por unha banda, o número 
medio de fillas e fillos por muller (0,93), e por 
outra a idade media á maternidade (ronda 
os 31 anos).Estes datos apuntan á dificultade 
de ser nai e pai, cuestións compartidas 
pola poboación galega en xeral, e nas que 
pretenderemos profundar ao longo deste 
informe.

3.3 Poboación estranxeira

Neste apartado indagamos a cerca da 
veciñanza que procede dalgún país 
estranxeiro. Para comezar mostramos a 
evolución deste dato nos últimos dez anos 
–dende 2006 até 2016- (Gráfico 7).  

A tendencia nesta década non conta con 
variacións relevantes, o número oscila entre 
os 10 e 40. O número máis elevado de persoas 
residentes en Carnota con procedencia 
estranxeira neste período foi de 40 (2012). Son 
destacables dous puntos: por unha banda, 
unha poboación relativamente feminizada; 
e por outra, estamos no período no que hai 
menos veciñas e veciños estranxeiros.

A continuación mostramos a distribución 
da poboación segundo procedencia e 
sexo (Gráfico 8). Comprobamos como o 
máis frecuente en 2016 é que a poboación 
estranxeira sexa dalgún país do continente 
americano, concretamente de Brasil, 
Colombia, Perú, República Dominicana e 
Venezuela.

Gráfico 7. Evolución da poboación estranxeira
dende 2006 até 2016. Fonte, IGE

Gráfico 8. Poboación estranxeira en 2016 por sexo e conti-
nente de procedencia Fonte, IGE
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4. Actividade económica

A actividade económica da vila de Carnota está moi influenciada pola estacionalidade e 
o sector turístico. A paisaxe e a localización do territorio son factores que inflúen nos niveis 
de turismo concentrado na tempada de verán, e polo tanto, a creación de emprego 
estacional vinculado ao sector servizos, concretamente de restauración e hostalería. Na 
mesma liña, e  tal e como expomos a continuación, o tecido empresarial está caracterizado 
polas micro empresas ou mesmo por persoas autónomas no eido do sector servizos.

4.1 Afiliacións á seguridade social

As cifras respecto ás altas na Seguridade 
Social de homes e mulleres representan o 
48,07% da poboación activa (de 16 a 64 
anos). Se atendemos ás diferencias por sexo, 
observamos que o 46,39% son mulleres e o 
53,61% son homes.

A continuación mostramos os datos relativos 
á distribución das afiliacións en alta por sector 
laboral deste último ano (Gráfico 10). As cifras 
reflicten que a economía local céntrase no 
sector “servizos”, o 58,91% das persoas que 
están de alta encaixan nesta categoría. Os 
sectores restantes contan cun nivel similar, 
aínda que despunta o sector de “agricultura 
e pesca” cun 14,60%, fronte o 13,98% da 
categoría de “industria” e o 12,46% das altas 
que encadran no sector de “construción”.

Gráfico 9. Distribución das afiliacións en alta laboral por sexo, 
2017 Fonte, IGE

Gráfico 10. Distribución das afiliacións en alta laboral por 
sector laboral, 2017 Fonte, Seguridade Social
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4.2 Emprego

O número total de contratos rexistrados en 
2016 é moi elevado respecto ao total de 
persoas activas en Carnota, foron 1017 os 
contratos que se asinaron neste ano. Este 
dato apunta cara un alto nivel de contratos 
temporais e eventuais no municipio. De 
feito, soamente 11 destes contratos foron 
convertidos a indefinidos, mentres que o 
restante son contratos que se caracterizan 
pola temporalidade e inestabilidade.

Unha vez máis, os sectores productivos 
con máis movemento son a “agricultura e 
pesca” e o sector “servizos”. A continuación 
amosamos o gráfico que reflice as cifras 
numéricas (Gráfico 12).

Gráfico 11. Contratos rexistrados segundo 
modalidade, 2016. Fonte, IGE

Gráfico 12. Contratos rexistrados segundo 
Sector de actividade, 2016. Fonte, IGE

4.3 Desemprego

Neste apartado poñemos o foco de atención 
na poboación demandante de emprego. No 
gráfico que se amosa deseguido observamos 
que 287 persoas (12,28% da poboación 
activa) está en paro. Se atendemos ás 
diferenzas por idade e sexo, observamos 
que a meirande parte das persoas en paro 
concéntranse na categoría de máis de 25 
anos, e que son as mulleres as que engrosan 
as listas de demandantes de emprego en 
maior medida que os homes.

Gráfico 13. Distribución do paro por sexo e grupos de idade, 
2016. Fonte, IGE



As persoas demandantes de emprego no 
municipio concéntranse na súa maioría na 
categoría de servizos, industria, construción 
e, en menor media, na agricultura e pesca. 
Se rescatamos os datos referentes á afiliación 
da Seguridade Social para facer unha análise 
comparativa, observamos que o 23,75% das 
persoas en alta no sector servizos está en 
desemprego, o 30% no sector construción, o 
33,75% no sector da industria, e o 14,02% do 
sector da agricultura e pesca.

Gráfico 14. Distribución do paro por sexo e sector de 
actividade, 2016 Fonte, IGE

4.4 Actividade empresarial

En 2016 había 326 empresas no contexto 
de Carnota. Unha grande maioría teñen 
forma xurídica de persoas físicas, é dicir, 
persoas autónomas que desenvolven a súa 
actividade económica, concretamente o 
83,74%. A continuación séguenlle aquelas 
persoas que emprenden no marco dunha 
sociedade limitada, o 7,97%. Sen embargo, 
no contexto municipal soamente existen 3 
cooperativas e 2 sociedade anónimas. 

Unha vez máis, confírmase que a actividade 
empresarial se concentra maioritariamente 
no sector servizos (o 53,68%) e na categoría 
da agricultura e pesca (24,23%). Mostramos 
a continuación os datos numéricos das 
empresas en función do sector de actividade. 

As empresas do municipio caracterízanse 
por ser PIMES ou micro empresas, de feito, 
soamente unha delas conta con máis de 100 
persoas empregadas, mentres que as demais 
contan con 5 ou menos asalariadas.

Gráfico 15. Distribución das empresas por sector de acti-
vidade, 2016. Fonte, IGE
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5. Saúde

No municipio hai dous postos de saúde. O persoal sanitario é compartido co Concello de 
Muros, concretamente a pediatra atende á poboación de Carnota varios días á semana.



Infancia e adolescencia
1. Análise demográfica

A poboación menor de idade no municipio 
en 2016 supón o 9,44% da totalidade. Na 
gráfico que expomos deseguido mostramos 
a distribución por sexo e comprobamos que 
hai unha porcentaxe maior de nenos e mozos 
(56,85%) que de nenas e mozas (43,14%).

A poboación miúda distribúese dun modo 
moi similar por idades, especificamente 179 
ten menos de 10 anos e 215 entre 11 e 18 
anos. A continuación amosamos os datos 
distribuídos por ano. 

Gráfico 16. Poboación menor de 18 anos 
por sexo, 2016. Fonte, IGE

Gráfico 17. Poboación menor de 18 anos desagregada por 
idade simple, 2016. Fonte, IGE
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2. A Escola
2.1 Datos xerais

Na actualidade existen cinco centros 
educativos, todos de titularidade pública, no 
contexto municipal: dous escolas infantís, dous 
centros de educación primaria e un instituto 
de educación secundaria. O alumnado dos 
centros educativos de Carnota suma 256 
rapazas e rapaces. Atendendo ás diferenzas 
por sexo do alumnado, observamos que os 
alumnos representan máis da metade das 
aulas en todas as etapas.

Analizamos a continuación a evolución do 
alumnado nos últimos 5 anos (Gráfico 19). 
En todas os ciclos educativos diminuíron as 
cifras, especialmente na educación infantil. 
Estes datos seguen a tónica das cifras 
demográficas que analizamos no apartado 
anterior.

En canto ao profesorado, na actualidade 
traballan 40 profesionais docentes, dos que 
29 son mulleres e 11 son homes.

Gráfico 18 Alumnado desagregado por sexo 
e ciclo educativo, 2017. Fonte, IGE

Gráfico 19 Evolución do alumnado 
por ciclo educativo dende 2013 até 2017. Fonte, IGE

2.2 A comunidade educativa
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*EEI de Portocubelo: 1 educadora, unha profesora de 
inglés itinerante e un profesor de relixión que vai unha hora 
á semana.

**EEI do Viso: 1 educadora, unha profesora de inglés 
itinerante e un profesor de relixión.



2.3 Transporte e comedor

Os itinerarios de transporte público escolar teñen unha duración dende 10 minutos a 40 
minutos. O alumnado que ten o itinerario máis longo é o de San Mamede. 

Todo o alumnado conta cunha persoa acompañante no traxecto do bus escolar. 

Ningún centro educativo conta con comedor escolar. 

A EEI de Portocubelo demanda transporte escolar, a meirande parte das crianzas van ao 
CEIP de Carnota. 

2.4 Equipamentos e instalacións
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* proxecto piloto: “SNAPETS”. Neste caso contan coa biblio-
teca adaptada e con taboleiro interactivo.
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2.5 Accesibilidade

2.6 Atención á diversidade
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Programas de apoio educativo para alumnado con necesidades educativas especiais.

Programas de apoio educativo para alumnado con diversidade funcional.

2.7 Acoso escolar 

Non se percibe que teña incidencia, pero os centros contan con medios para tratalo.

EEI O Viso
Unha profesora de audición e linguaxe (1 día á semana) para atender a unha alumna 
con dificultades na comunicación e en habilidades sociais.
Demanda: máis recursos especializados por máis tempo

CEIP O Pindo
Especialista PT dous días, dúas horas e especialista AL tres días.
Demanda: máis recursos especializados por máis tempo

CEIP Carnota
Programa de Estimulación Multisensorial e Plan de Formación en Centros sobre Diversida-
de (TEA).

IES Lamas Castelo
Apoio dunha profesora de pedagoxía. 
Colaboración co Concello de Carnota a través do CIM de Muros en actividades 
relacionadas con habilidades sociais e técnicas de estudo.

CEIP Carnota
Programa integral autoxestionado polo centro educativo para atender ás necesidades 
do alumno con parálise cerebral (aula acondicionada, unha coidadora permanente, 
unha educadora, a orientadora, o director e un fisioterapeuta). 
Programación de actividades en coordinación co alumando do centro e coa 
comunidade e veciñanza en xeral. 
Traballo colaborativo coa Fundación Down e con ASPANAIS. 
Demanda: recursos para experimentar a terapia con cans no centro.

CEIP Carnota
Contan con un protocolo propio e o Plan de Convivencia Escolar.
“Proxecto de Patios Dinámicos” para crear alternativas de ocio para atención á 
diversidade.

IES Lamas de Castelo
Teñen un Plan de Convivencia e seguen as directrices establecidas pola Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria no seu plan educonvives.gal 
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2.8 Programas transversais culturais

CEIP O Pindo
Actividades puntuais para celebrar 
“Días de...”.

CEIP Carnota
Plan de Mellora da Convivencia executado en coordinación coa Consellería. Está di-
rixido a profesorado, familias e alumnado. Trata contidos relacionados co Ciberacoso e 
Bullyng.

IES Lamas de Castelo
Colaboración coa Cruz Vermella de Noia en programación de obradoiros de educación 
sexual e afectiva e drogodependencias. 
Obradoiros no marco do Plan de seguridade a nivel estatal en colaboración coa Garda 
Civil. Trátase de espazos dirixidos a familias, alumnado e profesorado en material de 
ciberacoso e violencia de xénero. 

Colaboracións co Concello

CEIP O Pindo e CEIP Carnota
Actividades puntuais para celebrar 
“Días de...”. (Día das Letras Galegas e Día 25 de Novembro). 

 
2.9 Participación

EEI Viso e EEI Lira
Perciben ao Consello Escolar como unha estrutura pouco adaptada ao contexto das 
Escolas Infantís.

CEIP Carnota
Moita participación no marco do Consello Escolar, a ANPA ten participación directa no 
proxecto de “Patios Dinámicos” e tamén en diferentes actividades arredor da ludoteca.

CEIP O Pindo
Moita participación no marco do Consello Escolar. Elaboran unha revista escolar como 
mecanismo de participación e comunicación.

IES Lamas de Castelo
Pouca participación dos axentes no marco do Consello.
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3. As Familias
3.1 Benestar Social

Programa Municipal APEGO
Iniciativa formativo dirixido ás familias que ofrezan orientación e apoio no proceso de 
crianza. 

“A Galiña Azul”. Xunta de Galicia
Escola para crianzas de 0 a 3 anos.

3.2 Conciliación

Campamentos Municipais de Verán e actividades lideradas pola área técnica de 
Cultura.
Actividades de conciliación que se ofertan todo o verán.

3.3 Infravivenda e pobreza infantil

Atención a procesos de exclusión social
O Concello conta cunha partida orzamentaria específica que se aplica nestes casos.

RISGA
Na actualidade hai dúas familias.

3.3 Violencia de xénero

Campañas municipais
Campaña de diversidades sexuais afectivas. Prevención de condutas LGBTIfóbicas
Convenio de colaboración co CIM de Muros para educación en igualdade no marco 
dos centros educativos. 

3.4 Infancia e discapacidades

Non hai programas de apoio socio educativo a nivel municipal dirixidos a familias con 
fillas e/ou fillos con discapacidade.

3.5 Accións interxeracionais

Desde o departamento de Cultura prográmanse actividades de corte interxeracional 
relacionadas coa memoria e a historia de Carnota.
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4. Os espazos
4.1 Camiños e desprazamentos

Itinerarios de transporte público escolar
Van de 10 a 40 minutos

4.2 Espazos de xogo

12 espazos de xogo infantil
O Pindo, Caldebarcos, Canedo, Boca do Río, Carnota, Lira, Maceiras (Praia), Lariño, 
Adraño, Louredo, Pedrafigueira e no Viso.

4.3 Espazos saudables

Senda Verde
Vai de Louredo a Lariño

5. Xogo
5.1 Cultura

Recursos e equipamentos
Centro socio cultural San Mamede: é a Escola Municipal de Música.
Local de ensaio en Pedrafigueira para as catro bandas de música que existen 
actualmente.
Casa da Mariñeira en Pedrafigueira.
Salón Multiusos na Casa do Concello (salón de plenos).
Museo do Mar en Lira.
Centro Cultural Polivalente de Lariño.
Axencia de Lectura.

Programación de actividades dirixidas á infancia e á adolescencia
Venres lúdicos
Un verán de conto!
Programa Apego
Conmemoración do Día da Lingua Materna - Día de Rosalía
Obradoiro de xogos en galego
Co galego percorro o mundo enteiro
Escolas deportivas
Escola de música
Escola de teatro
Actividades Fin de Verán
Actividades Nadal
Actividades Entroido



VIII CONVOCATORIA DE RECOÑECEMENTO DE CIDADES AMIGAS DA  
INFANCIA UNICEF COMITÉ ESPAÑOL

20

5.2 Deportes

Equipamentos deportivos
Dous polideportivos pechados con pistas polivalentes.
Dez pistas polivalentes: unha en Mar de Lira, unha en Ximprón, unha en Carnota, tres en 
San Mamede, unha en Caldebarcos, unha en Quilmas e outra en O Pindo. 
Non hai piscina municipal.
Non hai equipamentos deportivos privados.

Escolas deportivas
Cinco escolas deportivas de fútbol.

Actividades deportivas dirixidas a infancia e adolescencia
Predeporte
Fútbol (soamente se dirixe a nenos)
Patinaxe 
Atletismo
Baile
Hockey
Voleibol
Taekwondo

5.3 Axencia de Lectura

Programa actividades durante todo o ano en colaboración con centros educativos para 
o fomento da lectura.

6. Asociacionismo e iniciativas cidadás
ANPA CEIP Carnota
ANPA CEIP O Pindo
Asociación Veciñal Insua de Lariño
Asociación Veciñal Xurde Caldebarcos 
Asociación Gremio dos Músicos de Carnota
ACDR O Patín
Asociación Cultural Canle de Lira 
ACAR Pedramar do Pindo.
Asociación Relámpago de San Mamede
Asociación Monte Pindo Parque Natural
Asociación Pedras da Area
ANPA de Carnota 
ANPA de O Pindo



Que opina a infancia e a adolescencia?
No marco deste estudo da situación da infancia e adolescencia deseñamos un cuestionario 
para o alumnado de primaria (CEIP de Carnota e CEIP de O Pindo) e de secundaria (IES 
Lamas de Castelo), tomando como referencia o cuestionario que se utilizou o Concello 
de Alcobendas. O cuestionario divídese en varios bloques que tratan de indagar sobre 
a opinión dos rapaces e rapazas respecto a varias cuestións: programación municipal 
deportiva e cultural, infraestruturas, equipamentos, instalacións, servizos e as ideas que 
formularon abertamente para mellorar o municipio.

1. Opinións do alumnado de primaria

1.1 Descrición da mostra

Os rapaces representan case o dobre que as rapazas, atopamos aulas masculinizadas na 
súa maioría. A mostra ascendeu a 102.
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1.1 Opinión xeral sobre a programación

OPINIÓN XERAL DA INFANCIA SOBRE CARNOTA
O 68.% opina que Carnota é un bo lugar para vivir.

OPINIÓN XERAL SOBRE ACTIVIDADES CULTURAIS
O 70% opina que se programan actividades.

OPINIÓN XERAL SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
O 91% opina que se programan actividades, soamente o 10% considera que son 
mellorables.

1. Patinaxe
2. Zumba
3. Obradoiro (nadal, entroido...)
4. Teatro – Contacontos
5. Excursións, festas, venres lúdicos.
6. Baloncesto, fútbol, remo, taekwondo e a escola de música

1. Fútbol 
2. Taekwondo
3. Teatro – Contacontos
4. Festas
5. Obradoiros (nadal, entroido...), patinaxe, actividades relacionadas co medio 
ambiente e escola de música.
6. Baloncesto, campamento de verán, venres lúdicos, roteiros e remo. 
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AS ACTIVIDADES MELLOR VALORADAS POR ELAS E POR ELES:



DIFUSIÓN DA PROGRAMACIÓN MUNICIPAL
O 70% do alumnado afirma que conta con información da programación.

PROGRAMACIÓN MUNICIPAL ADAPTADA Á DISCAPACIDADE
O 80% cree que si.

PERCEPCIÓN DA SEGURIDADE
O 67% do alumnado non se sinte inseguro. Atendendo ás diferenzas por sexo, valórase un 
incremento significativo da percepción de seguridade por parte dos rapaces (15% das 
nenas non perciben seguridade, fronte ao 6% dos nenos).

1.2 Opinión sobre servizos, equipamentos e infraestruturas.

CONTAMINACIÓN

A maior parte percibe que hai “pouca” contaminación. A preocupación máis destacada 
garda relación cos vertidos de augas residuais na zona de O Pindo. As diferenzas por sexo 
non son demasiado relevantes, aínda así as nenas semellan ser máis críticas neste senso.

LIXO E SUCIEDADE

O alumnado percibe na maioría dos casos non hai “nada” ou moi “pouco”. Neste punto, 
tamén destacan as rapazas sinalan a categoría de “regular”.

PAPELEIRAS

Case a metade pensa que hai “moitas” papeleiras. Aínda así, pasa do 40% que pensa que 
non hai “ningunha” ou “poucas”.  

CONTENEDORES  DE  RECICLAXE:

Máis da metade perciben que existen “moitos” contenedores de reciclaxe. As 
opinións tamén son considerablemente diferentes atendendo ao sexo, neste caso son 
maioritariamente os nenos os que pensan que hai “moitos”. 

PARQUES E ZONAS VERDES

A metade das respostas localízanse nas categorías máis positivas.
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COCHES NAS ZONAS DE XOGO

Neste caso os rapaces non senten que o tráfico sexa un obstáculo nos espazos de lecer, 
mentres que as rapazas sinalan en maior medida esta cuestión.

BEIRARRÚAS AMPLAS

A meirande parte pensa que as beirarrúas deberían ser máis espazosas. Arredor dun 20% 
das respostas localízanse na opción “moito”. 

PASOS DE PEÓNS

Neste caso, practicamente o 50% da mostra pensa que non hai “ningún” ou “moi pou-
cos”. 

ILUMINACIÓN

Nesta ocasión as diferenzas das opinións delas e deles tamén son relevantes. Máis da 
metade das nenas perciben que a iluminación non é suficiente, mentres que máis do 
60% dos nenos apuntan a que existe moita iluminación. 

SINAIS CLARAS E COMPRENSIBLES

Máis da metade do alumnado pensa que hai sinais claras no municipio. 

FONTES DE AUGA ACCESIBLES

Máis da metade do alumnado opina que si.

RAMPAS QUE GARANTEN ACCESIBILIDADE

Case un 70% pensa que non hai “ningunha” ou “poucas”. 

CAMIÑOS ESPECIAIS PARA A BICICLETA

Máis do 80% pensa que non hai “ningún” ou “poucos”.
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QUE BOTAN DE MENOS AS NENAS E OS NENOS NO MUNICIPIO?

As maiores diferenzas por sexo nesta cuestión localízanse nos casos de espazos infantís, 
pistas deportivas e zonas verdes. Nos dous primeiros casos son os nenos os que apuntan á 
necesidade de contar con máis equipamentos, mentres que son as rapazas no terceiro 
dos casos. 

Nesta pregunta contemplamos unha categoría aberta de “outros”. As respostas foron 
as seguintes: en maior medida apúntase á necesidade de contar con máis servizos 
comerciais, en segundo lugar instalacións deportivas (a maioría dos rapaces apuntan ao 
fútbol e skate, mentres que elas optan polo patinaxe). 

1.3 Ideas para lograr unha Carnota mellor. 

As demandas concéntranse en maior medida arredor das instalacións e a programación 
deportiva. En primeiro lugar destacan os nenos que solicitan a mellora dos campos fútbol. 
En segundo lugar, as nenas apuntan a adaptación dos espazos e a programación a 
patinaxe e baile. Todas e todos coinciden na necesidade de contar cunha piscina 
municipal.

A segunda categoría máis frecuente foi a que engloba cuestións relacionadas coa 
limpeza e coidado do entorno. Neste caso tanto elas como eles preocúpanse dun xeito 
similar. Faise referencia á limpeza das rúas, das praias e do monte. Destacan as demandas 
do alumnado de O Pindo relacionado coa limpeza da auga. 

En terceiro lugar, as demandas infantís apuntan á mellora das instalacións e equipamento 
de xogo infantil. Apúntase á necesidade de equipamentos adaptados para todas e todos 
e a existencia de máis parques.
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En cuarto lugar, a infancia bota de menos servizos comerciais e turísticos para mellorar 
a situación do municipio.

Para finalizar, entre todas as demandas, ideas e opinións das crianzas atopamos os 
seguintes puntos en común:
Preocupación por cuestións de seguridade. 
Percepción de que existen zonas habilitadas para tráfico sen suficientes sinais. Destaca a 
percepción de falta de pasos de peóns e beirarrúas. 
Reflexións en torno á problemáticas sociais (desemprego ou risco de exclusión social). 
O alumnado do CEIP de O Pindo alude á necesidade de contar con mecanismos de 
participación cidadá. 
Algúns nenos e nenas fixeron referencia á mellora dos servizos sanitarios. 
Dúas nenas e un neno reflexionaron en torno ao envellecemento da poboación; solicitando 
máis escolas e máis habitantes para Carnota. 

2. Opinións do alumnado de secundaria

2.1 Descrición da mostra

A mostra ascendeu a 75. A representación por sexo está equilibrada.
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OPINIÓN XERAL DA INFANCIA SOBRE CARNOTA
O 43% opina que Carnota é un bo lugar para vivir, mentres que o 52.7% opina que é 
mellorable. 

2.2 Opinión xeral sobre a programación municipal

OPINIÓN XERAL SOBRE ACTIVIDADES CULTURAIS
O 20% opina que se programan actividades. Na chuvia de ideas final, hai varias rapazas 
e rapaces que perciben que existe máis oferta para as nenas e nenos de menos de 11 
anos. 

OPINIÓN XERAL SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
O 62,6% opina que se programan actividades, das que a meirande parte son rapaces. 
Case a metade das rapazas opina que a programación é mellorable. 

AS ACTIVIDADES MELLOR VALORADAS POR ELAS E POR ELES:

1. Escola de Música
2. Excursións 
3. Festas
4. Ningunha
5. Zumba
6. Concertos de música
7. Tenis, patinaxe, fútbol e zumba

1. Ningunha
2. Escola de música
3. Excursións 
4. Fútbol
5. Festas
6. Roteiros
7. Cine ao aire libre, concertos, informática, hockey e patinaxe.
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DIFUSIÓN DA PROGRAMACIÓN MUNICIPAL
O 58,6% do alumnado afirma que conta con información da programación.

PROGRAMACIÓN MUNICIPAL ADAPTADA Á DISCAPACIDADE
O 29,3% pensa que si. 

PERCEPCIÓN DA SEGURIDADE
O 65,3% do alumnado non se sinte inseguro. Atendendo ás diferenzas por sexo, valórase 
un incremento significativo da percepción por parte dos rapaces. (15% das nenas non 
perciben seguridade, fronte ao 6% dos nenos).

2.2 Opinión sobre servizos, equipamentos e infraestruturas.

CONTAMINACIÓN

A maior parte percibe que hai “pouca” contaminación. As diferenzas por sexo non son 
demasiado relevante, aínda así as nenas semellan ser máis críticas neste senso. 

LIXO E SUCIEDADE

O alumnado percibe na maioría dos casos non hai “pouco” ou “regular”. Neste punto, 
tamén destacan as rapazas sinalan a categoría de “regular”.

PAPELEIRAS

A meirande parte do alumnado elixe a categoría “regular”. Neste caso as rapazas tamén 
se mostran máis críticas, mentres que eles pensan en maior medida que hai “moitas”.   

CONTENEDORES DE RECICLAXE

A maioría pensan que hai entre “regular” e “moitos”. 

PARQUES E ZONAS VERDES

A maioría pensan que hai entre “regular” e “moitos”. 

COCHES NAS ZONAS DE XOGO

Máis da metade pensa que non hai presenza de coches nas zonas de xogo.

BEIRARRÚAS AMPLAS

A meirande parte pensa que as beirarrúas deberían ser máis espazosas. Soamente un 9% 
das respostas localízanse na opción “moito”. 
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PASOS DE PEÓNS

Neste caso, máis do 70% da mostra pensa que non hai “poucos” ou “moi poucos”. 

ILUMINACIÓN

Tanto elas como eles senten que viven nun lugar iluminado. Case un 80% elixen as dúas 
categorías máis positivas. 

SINAIS CLARAS E COMPRENSIBLES

Máis do 70% do alumnado pensa que hai sinais claras no municipio. 

FONTES DE AUGA ACCESIBLES

Máis da metade do alumnado opina que si.

RAMPAS QUE GARANTEN ACCESIBILIDADE

Case un 60% pensa que non hai “ningunha” ou “poucas”. 

CAMIÑOS ESPECIAIS PARA A BICICLETA

Máis do 80% pensa que non hai “ningún” ou “poucos”.

QUE BOTAN DE MENOS AS RAPAZAS E OS RAPACES NO MUNICIPIO?

Nesta pregunta contemplamos unha categoría aberta de “outros”. As respostas foron 
as seguintes: en maior medida apúntase á necesidade de contar con máis instalacións 
deportivas, servizos comerciais e espazos propios para a mocidade (a maioría dos rapaces 
apuntan ás instalacións deportivas, mentres que elas optan en maior medida polos espazos 
para ocio da adolescencia).
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2.3 Chuvia de ideas para lograr unha Carnota mellor

As demandas concéntranse en maior medida arredor das instalacións e a programación 
deportiva. En primeiro lugar destacan as nenas e nenos que demandan unha piscina 
municipal. As cuestións neste punto son numerosas e variadas: skate park, zonas habilitadas 
para andar en bicicleta, pista de parkour, skate park, pista de kars, ximnasio municipal, 
instalacións de bádminton, pista para xogar ao voleibol, pistas de atletismo e de patinaxe. 
Hai unha rapaza que solicita un equipo de baloncesto feminino. 
Hai solicitudes de amañar os campos de fútbol de Lariño e Lira. 

A segunda categoría máis frecuente foi a que engloba cuestións relacionadas coa limpeza 
e coidado do entorno. Neste caso tanto elas como eles preocúpanse dun xeito similar. 
Faise referencia á limpeza das rúas, das praias e do monte. Destacan os comentarios 
respecto ao Faro de Lariño.

En terceiro lugar, as demandas do alumnado refírense a cuestións relacionadas co tráfico. 
Destaca a percepción de falta de pasos de peóns e beirarrúas.

En cuarto lugar, o alumando opta polas propostas de mellora para espazos propios de 
xogo e lecer. Por unha banda, os comentarios apuntan á mellora e mantemento dos 
parques infantís existentes, e por outra banda, apostan pola creación de espazos propios 
para lecer da adolescencia (neste punto destacan as rapazas).

En quinto lugar, son as rapazas as que maioritariamente pensan que a existencia de máis 
servizos comerciais mellorarían a situación do municipio.

Para finalizar, entre todas as demandas, ideas e opinións das crianzas atopamos os 
seguintes puntos en común:
Preocupación por cuestións de seguridade. 
O alumnado alude á necesidade de contar con mecanismos de participación cidadá. 
Algúns nenos e nenas fixeron referencia á mellora dos servizos de transporte.  
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Que opina a comunidade educativa e o tecido 
social?
Con motivo de indagar e profundar nas percepcións, demandas e necesidades dos axentes 
sociais convocamos unha mesa de traballo en materia de infancia e adolescencia. A 
mesa foi liderada por 14 representantes da comunidade educativa, asociacións veciñais 
e asociacións culturais.

1. A Escola

1.1 Transporte e desprazamentos do alumnado aos centros educativos

Problemas identificados:
A falta de transporte para acudir á programación das actividades municipais.

1.2 Instalacións deportivas nos centros educativos

Problemas identificados:
Falta de recursos para as e os máis pequenos no patio. Non hai parques infantís dentro 
do patio. 
Os patios non garanten espazos de xogo por igual para elas e eles.
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1.3 Atención á diversidade nos centros educativos

Problemas identificados:
Falta de recursos para as e os máis pequenos no patio. Non hai parques infantís dentro 
do patio. 

1.4 Programas educativos en valores transversais (igualdade de xénero, pre-
vención de acoso escolar, seguridade en internet...)

Problemas identificados:
Ausencia de apoio neste tipo de programas por parte do concello. Bótase en falta un 
Centro de Información á Muller para tratar estes temas nos centros educativos.
Percíbese pouca comunicación entre os centros educativos e o Concello respecto ao 
que se oferta en programas de prevención e sensibilización.

1.5 Outros temas

Problemas identificados:
As convocatorias das actividades non chegan a todos os centros educativos. 
Trabas para que os centros educativos cedan as instalacións, xa que dependen da Con-
sellería de Educación.

2. Espazo público

2.1 Accesibilidade, barreiras arquitectónicas

Problemas identificados:
Existen barreiras. 
As beirarrúas son moi altas, inaccesibles para maiores e crianzas.
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Problemas identificados:
Os espazos de xogo infantil deberían atender en maior medida á diversidade.
As sinalizacións de tráfico en Quilmas, no Pindo e en Panchés precisan melloras
Bótase en falta papeleiras. 
Non se dispón de espazos públicos con pictogramas.

2.2 Espazos de xogo infantil: seguridade e atención á diversidade

2.3 Espazos para o deporte da infancia e adolescencia

Problemas identificados:
Faltan espazos, fan falta instalacións deportivas doutros deportes que non sexan fútbol. 
Farían falta máis monitores e monitoras.

2.4 Zonas verdes

Problemas identificados:
Falta de coidado no equipamento das zonas verdes.
Bótase en falta a difusión e a explotación da senda verde.

2.5 Espazo público para actividades culturais

Problemas identificados:
Hai espazos suficientes, bótase de menos a difusión da programación.

2.6 Outros temas

Problemas identificados:
Non hai piscina municipal.
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3. Cultura, deporte e tempo de lecer

3.1 Programación cultural, espazos e recursos

Problemas identificados:
Falta de rapazas e rapaces da mesma idade para realizar certas actividades, 
especialmente nas crianzas. 
Saturación de actividades extraescolares. 
Problemas de comunicación.
Horario escaso da biblioteca.
Falta de difusión de dispoñibilidade de horarios no local de ensaio e na Casa da 
Mariñeira. 
Obras do Centro Cultural Polivalente.

3.2 Programación cultural ao aire libre

Problemas identificados:
O clima é un problema na meirande parte das ocasións. 
Problemas de comunicación e de unión das asociacións que programan actividades 
culturais. 
Escasa oferta do Concello en actividades ao aire libre.

3.3 Actividades de lecer e tempo libre

Problemas identificados:
Bótase de menos unha escola de teatro permanente

3.4 Escolas deportivas: recursos, instalacións

Problemas identificados:
Hai unha saturación de programación centrada en fútbol. 
Custo económico por uso das instalacións. 
Bótanse de menos monitores e monitoras . 
Pouco coidado das instalacións por parte da poboación.
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3.6 Outros temas

Problemas identificados:
Falta de difusión de actividades
Descoñecemento dos recursos, ou a dispoñibilidade dos mesmos. 
Falta de coordinación entre asociacións. 
Falta de traballo compartido, ou colaborativo entre asociacións e Concello. 
Programación de actividades con tempo e con convocatoria que chegue a todas e 
todos.
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Que opina o persoal técnico municipal?
As persoas responsables das áreas de servizos sociais, igualdade e diversidade, cultura, 
normalización lingüística, deporte e urbanismo reuníronse para traballar en común arredor 
do tema da infancia e da adolescencia. A intención foi a de analizar a perspectiva da 
xestión municipal dende unha perspectiva integral, e así dar comezo á Comisión Interna 
de Coordinación para garantir un traballo coordinado.

1. A escola

Problemas identificados:
Percorridos demasiado longos para as crianzas.

1. 1 Transportes e percorridos

1.2 O xogo no patio

Problemas identificados:
Barreiras arquitectónicas no patio.
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1.3 Atención á diversidade

Problemas identificados:
Bótanse de menos pictogramas nos centros escolares.

1.4 Programas educativos en valores transversais (igualdade de xénero, pre-
vención de acoso escolar, seguridade en internet...)

Problemas identificados:
Dende o Concello organízanse accións puntuais que dependen do financiamento 
externo. A reposta da participación non é demasiado elevada.

2. Tempos e coidados

2.1 Conciliación

Problemas identificados:
Bótanse de menos servizo de madrugadores e comedores escolares. 
O horario das escolas infantís é demasiado duro para as crianzas.

2.2 Corresponsabilidade

Problemas identificados:
Cando se programaron actividades no marco deste ámbito percibiuse unha 
participación débil.
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3. Espazo público

3.1 Espazos de xogo infantil: seguridade e atención á diversidade 

Problemas identificados:
Hai núcleos poboados que non teñen espazos de xogo.

3.2 Espazos para o deporte da infancia e adolescencia 

Problemas identificados:
Mal estado dalgunhas instalacións deportivas. As instalacións necesitan unha reparación 
en todos os pavillóns. 
Falta de infraestruturas (piscina ou ximnasio).

3.3 Espazo público para actividades culturais

Problemas identificados:
Instalacións deficitarias (falta de espazo, humidades...)
Pendente rematar as obras do Edificio do Viso
O Museo do Mar conta con deficiencias na construción.

4. Cultura, deporte e tempo de lecer

4.1 Programación cultural, espazos e recursos

Problemas identificados:
Dificultades para chegar á adolescencia, percíbese a incidencia do envellecemento da 
poboación. 
En xeral os recursos económicos son limitados, e na maioría das veces depéndese do 
financiamento externo. Este problema afecta ás limitacións á hora de programar e de 
contratar persoal de apoio. 
Horario da biblioteca
Na ESMU bótase en falta o apoio de persoal non docente e de máis profesorado. 
O local de ensaio precisaría tamén máis equipamento e persoal. 
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4.2 Programación cultural ao aire libre

Problemas identificados:
O concello non conta con palco ou tarima para os espectáculos en prazas ou espazos o 
aire libre, nin tampouco de equipo de son. 
Falta de infraestruturas (cadeiras, vallas... ).

4.3 Actividades de lecer e tempo libre

Problemas identificados:
Dificultade para implicar ás familias na participación de actividades. 
Dificultade para chegar e involucrar á adolescencia. 
Falta de infraestrutura (local polivalente tería máis aforo).

4.4 Escolas deportivas: recursos, instalacións

Problemas identificados:
As instalacións necesitan unha reparación en todos os pavillóns. 
O material non é suficiente para todas as actividades. 
Os pavillóns están pechados en horarios de lecer. 
Falta de recursos económicos para coidalos.

4.5 Outros temas

Problemas identificados:
Localismo.
Diminución da poboación xuvenil e moza.
Dificultade para chegar á adolescencia.
Falta de persoal en xeral.
Temos certas modalidades de actividades que non chegan ás nenas, por exemplo o 
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Parte valorativa
As debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades detectadas foron froito dunha análise 
conxunta nos espazos de traballo realizado a través de diferentes técnicas e instrumentos:

1. A análise cuantitativa dos aspectos sociodemográficos e económicos que se mostraron 
na primeira parte deste informe. 

2. A opinión das traballadores e traballadores das diferentes áreas técnicas municipais 
rescatada en entrevistas en profundidade e no traballo cooperativo no marco da Comisión 
Interna de Infancia e Adolescencia, que se constituíu no marco deste proceso.

3. A opinión dos axentes sociais e comunidade educativa rescatada en xuntanzas de 
traballo compartido. 

4. Os sentires e percepcións da totalidade do alumnado de primaria e secundaria de 
Carnota. Todas e todos eles cubriron un cuestionario no que abordaron cuestións 
relacionadas coa programación cultural e deportiva, urbanismo, accesibilidade, medio 
ambiente, instalacións e equipamentos municipais.   

5. As opinións da poboación infante e adolescente que logramos rescatar a través dun 
obradoiro de vídeo participativo onde as familias e a rapazada puideron expresar cales 
son as súas preocupacións sobre a situación da infancia e da adolescencia. 

6. A opinión de toda a veciñanza que logramos rescatar a través dunha actividade 
comunitaria: un espazo innovador para recoller todas as demandas e opinións da 
veciñanza. A través dun Fotocall e dunha caixa de correo de suxestións recollemos as 
preocupacións e opinións da cidadanía, e en especial da veciñanza máis pequena. O 
obxectivo foi apostar por un proceso o máis democrático e transparente posible. 
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1. Debilidades e ameazas
As debilidades e ameazas que se expoñen a continuación supoñen aspectos a traballar 
e a mellorar no marco do futuro I Plan Municipal de Infancia e Adolescencia. Todas elas 
serán plasmadas no documento do Plan, xa sexa como obxectivos a ter en conta ou retos 
polos que traballar a medio – longo prazo. 

1. O saldo vexetativo de Carnota mostra unha crise demográfica importante. 

2. Os recursos humanos sanitarios especializados en infancia son febles. 

3. Transporte deficitario que non garante a participación das rapazas e rapaces nas acti-
vidades de lecer programadas polo Concello. 

4. Demandas das familias respecto a medidas de conciliación dos coidados e responsa-
bilidades laborais. 

5. Percepción de que existen barreiras arquitectónicas nos espazos públicos.

6. Síntese a falta de coordinación para a divulgación de información entre os axentes so-
ciais e o Concello. 

7. Demanda de apoio en programas transversais en educación en valores nos centros 
educativos públicos (prevención de violencias machistas, igualdade de xénero, novas 
masculinidades, prevención de acoso escolar e seguridade en internet). 

8. Equipamentos municipais pouco accesibles para a poboación adolescente e infantil.

9. Falta uso dos espazos sociais, culturais por parte da poboación adolescente. 

10. Non existen mecanismos de participación infantil e adolescente a nivel municipal.

11. Hai unha porcentaxe relevante de rapazas e rapaces que perciben que a sinalización 
e os pasos de peóns son deficientes. 

12. Unha parte relevante de rapazas e rapaces apuntan á limpeza e coidado do entorno 
como unha das súas grandes preocupacións. 

13. Descoñecemento da realidade dos intereses e afeccións da poboación adolescente. 

14. Orzamentos escasos na administración municipal.

15. Ausencia de asociacións xuvenís ou de adolescentes.  
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2. Fortalezas e oportunidades
As fortalezas que se expoñen a continuación supoñen vantaxes e unha fiestra de opor-
tunidades para o futuro I Plan Municipal de Infancia e Adolescencia. Todas elas serán 
aproveitadas como recursos potenciais no futuro. 

1. Paisaxe e entorno natural moi enriquecedor para programar actividades de lecer.

2. Equipamentos culturais descentralizados polo territorio que garanten o acceso a toda 
a veciñanza. 

3. Equipamentos deportivos descentralizados polo territorio que garanten o acceso a 
toda a veciñanza. 

4. Espazos infantís numerosos e descentralizados que garanten o acceso a toda a veci-
ñanza. 

5. Boa oferta de actividades culturais, lúdicas e deportivas para poboación infantil. Esta 
oferta é continuada e permanente e conta con boa resposta veciñal. 

6. As nenas e nenos coñecen e participan frecuentemente na oferta variada de activi-
dades que programa o Concello (deportivas e culturais). 

7. A meirande parte das rapazas e rapaces non perciben contaminación e que os espa-
zos verdes e naturais son moi numerosos. 

8. Tecido asociativo veciñal e cultural activo e disperso no territorio, o que garante o ac-
ceso, participación e divulgación. 

9. Existen mecanismos de participación veciñal permanentes, como por exemplo as 
asembleas veciñais.

10. Conciencia do persoal político e técnico respecto á importancia da participación da 
infancia e adolescencia, así como da importancia de transversalizar estas cuestións. 

11. Coordinación e participación da comunidade educativa e tecido asociativo veciñal 
e cultural na construción desta diagnose e na formulación do futuro plan municipal. 

12. Neste proceso creáronse espazos de difusión online (blogue) e difusión presencial 
(actividade comunitaria a pé de rúa). 
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3. Conclusións
As conclusións deste documento son o resultado dun traballo minucioso que pretendeu 
posicionar a participación da veciñanza, e en especial da infancia e da adolescencia, 
nun punto estratéxico e fundamental. Unha vez analizadas as debilidades, ameazas, forta-
lezas e oportunidades co persoal político e técnico do Concello de Carnota identificamos 
as prioridades, retos e ideas para o futuro. Este traballo levouse a cabo en dúas reunións 
de traballo en coordinación co persoal técnico das áreas municipais de cultura, deportes, 
servizos sociais, normalización lingüística, mocidade e urbanismo e coas concelleiras e 
concelleiros do goberno municipal.

3.1 Prioridades e obxectivos a curto - medio prazo
Relacionadas coa coordinación, colaboración e traballo en rede...

1. Artellar mecanismos de coordinación para a divulgación de información entre os 
axentes sociais e o Concello. 

2. Deseñar estruturas de coordinación e colaboración para posicionar os dereitos da 
infancia como un eixo transversal no funcionar municipal. 

Relacionadas coa participación da poboación infante e adolescente...

3. Crear unha estrutura sostible e sólida que sexa garante da participación e incidencia 
real da infancia e da adolescencia. 

4. Fomentar o asociacionismo e a participación social da poboación infante e adolescente 
no municipio.
 
5. Dinamizar espazos comunitarios públicos como espazos propios da poboación 
adolescente. 

Relacionadas con educación, sensibilización e coidados...

6. Crear unha estratexia de traballo en materia de conciliación e corresponsabilidade. 

7. Pór en marcha unha liña de traballo centrada na educación en valores no marco 
dos centros educativos, centrada en prevención de violencias machistas, igualdade de 
xénero, prevención de acoso escolar e uso responsable das novas tecnoloxías. 
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Relacionadas con accesibilidade, equipamentos e seguridade vial...

8. Artellar unha estratexia para identificar as barreiras arquitectónicas no espazo público, 
para logo crear espazos accesibles para a infancia e á adolescencia.

9. Analizar a sinalización e a seguridade vial dende a perspectiva da infancia e da 
adolescencia. 

Relacionadas con medio ambiente...

10. Analizar a situación medioambiental do territorio dende a perspectiva da infancia e 
da adolescencia. 

4. Retos
1. A crise demográfica que sofre Carnota, como tantos concellos rurais galegos. 

2. O desabastecemento de recursos sanitarios especializados en infancia e adolescencia. 
Incorporar ao sector sanitario como una aliado na formulación das políticas de infancia e 
de adolescencia. 

3. Orzamentos escasos na administración municipal.

4. Problemas de mobilidade e de transporte debido á propia xeografía do municipio e ao 
elevado nivel de dispersión da poboación. 
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CARNOTAAMIGA DA INFANCIA

1 . Cantos anos tes? ______

2. Rodea cun círculo o teu sexo: neno nena

3. Pensas que Carnota é un bo sitio para que vivan as nenas e os nenos?

SI NON
PODE

MELLORAR

4. Pensas que en Carnota fanse actividades culturais (teatro, monicreques, contacontos. . . ) para

nenas e nenos da túa idade?

SI
PODE

MELLORAR NON

Dinos unha actividade cultural á que foras no último ano e che gustara moito



5. Pensas que en Carnota fanse actividades deportivas (fútbol, baloncesto. . . ) para nenas e

nenos da túa idade?

SI
PODE

MELLORAR NON

6. Pensas que Carnota é un sitio seguro e onde te sintes protexido ou protexida?

SI
PODE

MELLORAR NON

7. Habitualmente tes información sobre as actividades culturais, deportivas. . . que se realizan en

Carnota?

SI

PODE

MELLORAR NON

8. Cres que as nenas e nenos que teñen algún tipo de discapacidade teñen as mesmas

oportunidades de participar nas actividades que se fan no concello?

SI
PODE

MELLORAR NON

9. Como ves o medio ambiente en Carnota?

MOITOPOUCONADA REGULAR

Hai contaminación

Hai basura e suciedade nas

rúas e aldeas

Hai contedores de reciclaxe

Hai papeleiras

Hai parques e zonas verdes

Hai coches e limitan que

limitan as zonas de xogo



MOITOPOUCONADA REGULAR

Hai beirarrúas amplas

Hai pasos de peóns

Hai i luminación e farolas

Hai sinais que vexo e entendo

Hai fontes de auga á miña

altura

Hai camiños especiais para ir

en bicicleta

1 0. Que pensas cando camiñas polas rúas e camiños de Carnota?

Hai rampas para cadeiras de

rodas e carriños de bebé

1 0. Que lle falta a Carnota?

Espazos infantís (ludoteca. . . )

Pistas deportivas

Parques e zonas verdes

Centros culturais

Piscina municipal

Outros:

1 1 . Gustaríache que contaran coas túas ideas para mellorar Carnota?

SI NON



1 2. Escribe ou debuxa unha idea para que Carnota poda mellorar:




