
Como participaron as crianzas e 
a adolescencia? 
 

Recollemos as opinións do alumnado do CEIP 

de Carnota, do CEIP de O Pindo e do IES 

Lamas de Castelo a través dun cuestionario. 

  

 

 

 

 

 

Realizamos obradoiros dirixidos ás crianzas e á 

adolescencia no CEIP de Carnota, no CEIP de 

O Pindo e na Escola Municipal de Música. 

 
 

 

 

 

Que actividades temos 
programadas para marzo? 

 

“Faite oír”: Obradoiro de elaboración 
participativa dun vídeo.  
 
Neste espazo traballaremos na 
elaboración dun vídeo para recoller as 
opinións da infancia e adolescencia.  
 
29 de marzo ás 12:30h na Mostra de 
Promoción Local de Carnota 
“VíndemoVer”.  
 
Requírese confirmación de asistencia no 
teléfono 981857032, ext. 2 (Servizos  
Sociais) 
 

“Fotocall”: Esta actividade está dirixida 

a toda a veciñanza.  

No stand do Concello do VíndemoVer 
mostraremos o traballo realizado cos 
rapaces e rapazas.  
 

Do 29 de marzo ao 1 de abril na Mostra de 
Promoción Local de Carnota 
“VíndemoVer”. 

 

 

Como podes coñecer o noso 
traballo?  
 

 

 

 

Podes consultar o noso proxecto no web:  

http://carnotaamigadainfancia.blogspot.com.es 

 

Como podes darnos a túa 
opinión? 
Estaremos na mostra na VII Mostra de 

Promoción Local de Carnota “VíndemoVer” 

para mostrar o traballo realizado e recoller as 

vosas opinións.  

 

 

 

 

 

 

 



Como estamos traballando? 

1.Identificamos e analizarmos as necesidades e 

problemáticas da infancia e da adolescencia 

dun modo participado:  

 

 

 

2.Deseñamos un plan que contemple accións e 

actividades para os vindeiros anos. 

 

3.Creamos un Consello Municipal da Infancia e 

da Adolescencia:  

 

 

 

 

 

 

ANÍMATE A PARTICIPAR E 
FORMAR PARTE DE 
CARNOTA AMIGA DA 
INFANCIA 
 
 
PRECISÁMOSVOS PARA 
PENSAR UNHA CARNOTA 
AMIGA DA INFANCIA! 
 
 
 
CARNOTA AMIGA DA 
INFANCIA É O NOSO 
FUTURO! 
 

 

 

 

Proxecto Carnota Amiga da 

Infancia 

Estimada veciñanza: 

A Concellaría de Igualdade e Diversidade está 

traballando no Programa de Cidades Amigas 

da Infancia de UNICEF. O principal obxectivo 

deste programa é establecer políticas 

municipais baseadas nos dereitos da infancia e 

adolescencia. Comezamos esta andaina con 

moita ilusión, e desexamos avanzar tendo en 

conta as vosas necesidades, opinións e 

demandas como unha peza fundamental.  

 

 

Precisamos a vosa 

opinión! 

Precisamos a vosa  

participación! 

 


