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¿De qué imos a 
falar ?

� Breve explicación sobre a realidade social do 
barrio de Fontiñas (Santiago de Compostela)

� Descripción do proxecto.

� Obxectivos.
� ¿Cómo se desenvolve a intervención?

� Outras actuacións complementarias ao
proxecto.

� Conclusións.
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Breve descripción da realidade
social do barrio de Fontiñas
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Breve descripción da realidade
social do barrio de Fontiñas
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� ¿Cómo definimos ao barrio das 
Fontiñas?: 

Unha “vila en pequeno”, cun
importante volume poboacional, 

perfectamente delimitada, coa presenza
de todo tipo de entidades como centros 
educativos, centro de saúde, Servizos
Sociais, Centro Sociocultural, ONG, …

Breve descripción da 
realidade social 

do barrio de Fontiñas
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Descripción do proxecto.



� Neste proxecto traballan coordinadamente:

� Servizos Sociais Municipais: UTS Fontiñas.
� CEIP Fontiñas.
� IES Antonio Fraguas Fraguas.
� Policía.

� E tamén:

� UMAD.
� Unidade municipal de atención ás familias.
� Centro de Saúde de Fontiñas.
� Cruz Vermella.
� Fundación Secretariado Xitano:

� Programa “Kamelamos Guinar”.
� Cáritas Parroquial das Fontiñas: 

� Programa de atención a familias monoparentais “Abeir o”.
� Centro de día “Arela”. 

� En diferentes momentos: Programa municipal de Educa ción de Rúa, Asociacións de 
pais e nais, de veciños, culturais, Galicia Acolle, Asemblea de Cooperación pola paz, 
Centro Sociocultural das Fontiñas, Igaxés, Chavós (d esaparecida na actualidade), etc.

Descripción do proxecto.



Descripción do proxecto.

A UTS de Fontiñas, dende a corresponsabilidade con 
outros servizos para a intervención en situacións 
de risco social na que se poidan atopar menores 
de idade , en realizar accións para garantizar unha 
adecuada escolarización e asistencia continuada 
ao centro escolar, desenvolve un traballo 
coordinado no ámbito comunitario, para a 
prevención, a detección e o tratamento da 
problemática de absentismo escolar do alumnado 
escolarizado en ensinanza obrigatoria (Primaria e 
Secundaria); tamén se incide, con carácter 
preventivo, na escolarización dos menores en 
idades comprendidas entre os 3 e os 5 anos 
(Infantil).



Descripción do proxecto.

� Definición de “ absentismo escolar ”:

Ante a inexistencia dunha definición concreta sobre a  
problemática, o CEIP Fontiñas, o IES A. Fraguas e a 
UTS Fontiñas (Servizos Sociais), acordaron a 
seguinte:

“...incumprimento inxustificado, en canto á asistenci a 
ao centro escolar, do 20 % ou mais da xornada 
educativa”.



CARACTERÍSTICAS� Selectivo
� Absentismo sen causa xustificada� Absentismo temporero� Fobia escolar
� Absentismo pasivo 

FRECUENCIA 
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RegularCrónico
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TODOS ESTES FACTORES



Obxectivos xerais:

� Plantexar unha intervención coordinada con tódolos a xentes 
sociais, dirixida a facer real e efectivo o dereito  constitucional que 
ten todo menor á escolarización.

� Reducir o absentismo escolar dos menores en idade o brigatoria de 
escolarización.

� Incrementar o grao de participación e de implicació n das familias 
no sistema educativo.

� Previr situacións de risco e/ou de desamparo social .



¿¿CCóómo se mo se desenvolvedesenvolve a a 
intervenciintervencióón?n?



ACTUACIÓNS NO ÁMBITO
EDUCATIVO

�PREVENCIÓN

�DETECCIÓN

�INTERVENCIÓN



c

Equipo diretivo

Alumnado

Profesorado

COLABORACIÓN

Departamento 
de Orientación Familias

Outras instituciones

CONTORNOCONTORNO

TRABALLO EN REDE

Comunidade educativa



Centro educativo Servicios Sociais

Outras entidades

Procedimento de actuación 
Sincrónico ou coordinado



Resultados da intervención

Gráfico: Incidencia do absentismo escolar no barrio de Fonti ñas.

Fonte: Datos  extraidos da 
información facilitada dende 
o CEIP Fontiñas e IES Antonio 
Fraguas Fraguas, e tratados 
pola UTS Fontiñas – Servizos
Sociais Municipais, 
elaboración propia, 2010.
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Como puntos de apoio e de 
reforzo foi necesario...



En definitiva...

“Neste barrio, un crisol de xentes
traballan e conviven con dinamismo 

e vitalidade. Foron moitas as 
persoas, entidades, institucións e 
asociacións que uniron esforzos

para lograr que As Fontiñas sexan
un exemplo de integración”.





Dificultades

� Non existe un marco lexislativo que regule a 
problemática de absentismo escolar.

� Non existe un definición exacta e precisa desta
problemática.

� As distintas institucións implicadas na
intervención co absentismo amosan aínda un 
compromiso feble .

� Non hai axilidade na xestión e na intervención .
� Existe unha falta de coordinación entre as 

distintas institucións implicadas na intervención 
co absentismo escolar.



A modo de conclusión:

�� Coa Coa implementaciimplementaci óónn deste proxecto pretdeste proxecto pret ééndese ndese 
traballar en rede con ttraballar en rede con t óódolos dolos servizosservizos do barrio do barrio 
para a prevencipara a prevenci óón e a n e a reducireduci óónn do absentismo do absentismo 
escolar, entendendo que un tratamento eficaz escolar, entendendo que un tratamento eficaz 
desta problemdesta problem áática permitirtica permitir áá, non s, non s óó garantir o garantir o 
dereito constitucional que asiste a todo menor, dereito constitucional que asiste a todo menor, 
sensen óón mellorar a calidade de vida do sector n mellorar a calidade de vida do sector 
infantoinfanto --xuvenilxuvenil e traballar cara o seu futuro a e traballar cara o seu futuro a 
medio e longo medio e longo plazoplazo ..


