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Breve descripción da realidade social do barrio de Fontiñas

DISTRIBUCIÓN POBOACIONAL
•Menores de idade: 17,5 %

•Xóvenes : 14,2 %
• Persoas adultas: 57,3 %
•Persoas maiores: 11 %

CONFIGURACIÓN URBANISTICA ���� CONFIGURACIÓN SOCIAL
•Distinta tipoloxía de familias: nucleares/extensas.

•Distinto nivel formativo, cultural e/ou socioeconómico.
•Persoas afectadas por elevados % de discapacidade: 

reserva legal de vivendas
•Diversidade étnica: familias do pobo xitano, estranxeiras...

Diversidade étnica 
e cultural:
Pluralidade

Diversidade
social

Dotación de 
recursos

Diversidade de
recursos e de

profesionais que
están a traballar

en rede

Xuventude
dos seus

moradores

Fin permanente: 
CONVIVENCIA POSITIVA

Obxectivo inmediato:

NON DUPLICIDADE



En que consiste o noso proxecto?En que consiste o noso proxecto?

TRABALLO 
SOCIAL

COMUNITARIO

Concienciación
Organización
Mobilización

2.- Manter

1.- ConstruÍr

3.- Grupos de 
traballo estables

4.- Arredor do deseño e 
implementación

5.- De estratexias de acción

7.- Dende un enfoque 
interinstitucional e 

interdisciplinar

6.- Baseadas no estudo 
da realidade social



Permanentes

Interesados en 
coñecer a nosa
dinámica de 
traballo

Cruz 
Vermella Educación 

de rúa

Un. At. 
ás

familias

Servizos
sociais: UTS 

Fontiñas

Fundación 
Secretaria
do Xitano

IES 
Antonio 
Fraguas

Programa 
familias 
monop
Abeiro

Cáritas
Parroquial  
Fontiñas

Centro de 
día Arela

CEIP 
Fontiñas

Centro 
saúde

Fontiñas

UMAD

Outros colaboradores que participan en 
sesións de traballo ou experiencias 
concretas de interese para o barrio: 
expertos, Xulgado de Primeira Instancia nº
seis de Santiago, Fiscalía, USC, Centro 
Sociocultural das Fontiñas, Escola infantil 
municipal das Fontiñas, Programa local de 
inclusión sociolaboral, Policía local de 
barrio, Policía autonómica, Asamblea de 
Cooperación pola Paz, Galicia Acolle, 
Igaxés-3, tecido asociativo (ANPA, 
entidades veciñais, ...)

Outras
colaboracións

Entidades que están integradas 
indirectamente no barrio a través da súa
participación en institucións ou servizos
permanentes nel.

XENEME, Don Bosco, Universidade de 
Santiago de Compostela, ANPA, Down
Compostela, Manos Unidas, UNICEF...

Universidade de Santiago de Compostela, 
Universidade da Coruña, Federación de ANPA 
de Galicia, outros dispositivos de Servizos
Sociais

En que consiste o En que consiste o nosonoso proxectoproxecto ??



¿COMO SE DESENVOLVE A 
INTERVENCIÓN?: LIÑAS DE TRABALLO.

Este grupo de traballo pode funcionar, con tEste grupo de traballo pode funcionar, con t óódolos seus integrantes (SESIdolos seus integrantes (SESI ÓÓNS PLENARIAS), NS PLENARIAS), 
ou en comisiou en comisi óóns de traballo. Na actualidade, establns de traballo. Na actualidade, establ éécense catro license catro li ññas de traballo:as de traballo:

•• A intervenciA intervenci óón con n con ““ MenoresMenores”” : De seguimento da escolarizaci: De seguimento da escolarizaci óón dos menores, de n dos menores, de 
intervenciintervenci óón coordinada en situacin coordinada en situaci óóns de absentismo escolar, ns de absentismo escolar, desescolarizacidesescolarizaci óónn ou ou 
outras situacioutras situaci óóns de risco social para o colectivo ns de risco social para o colectivo infantoinfanto --xuvenilxuvenil ..

•• A intervenciA intervenci óón con n con ““ Persoas MaioresPersoas Maiores”” : De constitu: De constitu íír unha rede social de apoio r unha rede social de apoio áás s 
persoas maiores e cun nivel de dependencia baixa ou  moderada da persoas maiores e cun nivel de dependencia baixa ou  moderada da zona.zona.

•• A intervenciA intervenci óón con n con ““ Persoas DependentesPersoas Dependentes”” : De constitu: De constitu íír un proxecto de traballo r un proxecto de traballo 
coordinado entre a Unidade de Traballo Social de Fo nticoordinado entre a Unidade de Traballo Social de Fo nti ññas e o Departamento de Traballo as e o Departamento de Traballo 
Social do Centro de SaSocial do Centro de Sa úúde, co obxecto de realizar unha ande, co obxecto de realizar unha an áálise das problemlise das problem ááticas ticas 
individualizadas e individualizadas e sociofamiliaressociofamiliares das persoas que presenten un nivel de dependencia das persoas que presenten un nivel de dependencia 
alto ou moderado.alto ou moderado.

•• A A intervenciintervenci óón cos grupos de n cos grupos de poboacipoboaci óónn mmááisis vulnerablesvulnerables : : ProxectoProxecto EsqueiraEsqueira ((proxectoproxecto
formativo bformativo b áásico, sico, desedese ññadoado e implementado polo equipo de Inclusie implementado polo equipo de Inclusi óón Social do Concello n Social do Concello 
de Santiago, en colaboracide Santiago, en colaboraci óón n coascoas entidades do barrio de entidades do barrio de FontiFonti ññasas), ), EncontrosEncontros con con 
mulleresmulleres , , pertencentespertencentes a familias a familias xitanasxitanas , no IES Antonio Fraguas (como , no IES Antonio Fraguas (como ““ punto de punto de 
encontroencontro ”” onde se onde se escoiteescoite a a ssúúaa voz).voz).



E cun enfoque 

comunitario e aperturista...



ÁMBITOS de INTERVENCIÓN
Departamento de Orientación

Apoio ó proceso de ensino
aprendizaxe

Acción titorial

Orientación 
académica 
profesional

PLAN DE 
CONVIVENCIAPLAN XERAL DE  

ATENCIÓN 
Á DIVERSIDADE

CONTORNO

TRABALLO
EN REDE

COMUNIDADE 
EDUCATIVA

COLABORACIÓN



Agrupamentos específicos/ fle
xibles

Flexibilización da idade
de permanencia

Grupos de adquisición

das linguas

ACI

PDC
PCPI

Desdobres

Reforzo

Exención 2ª
lingua estranx.

Medidas 
ordinarias Medidas 

extraordinarias

…

Algunhas propostas diferentes: absentistas, colectivos vulnerables…

Aulas de convivencia



E así acadamos...

A relación co seu contorno: 
unha convivencia positiva, 

dende o respecto á
diferencia de cada quen

O benestar das 
súas familias: o 
pilar da súa
estabilidade

Os mais novos: un 
aproveitamento da 
súa escolarización 
como garantía de 

futuro

As 
institucións
educativas

As 
institucións
sociais

As 
institucións
sanitarias

As 
entidades 
sociais e o 
tecido

asociativo



E máis detalladamente, ...

� Diminución do absentismo escolar.

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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Curso 2003-2004 Curso 2009-2010

C urso s acad émicos analizado s

Indice de asistencia regular

Indice de absentismo

Ano Menores
empadroados

Menores
absentistas

% absentismo na
zona de Fontiñas

Curso 2003-2004 1333 36 2,70 %

Curso 2009-2010 1156 10 0,87 %

Condenados unos padres gallegos 
por permitir que sus hijas falten a 

clase
Una de las pequeñas llegó a ausentarse del colegio un 

90% de los días lectivos durante cuatro cursos.



Alumnado
con dificultades 
socioemocioais Alumnado 

estranxeiro

• Educación Intercultural:  por ex 
“Coñece a nosa cultura”

• Escolas sen racismo

• Titorías específicas individuais e 
grupais

• Aula de alumnado estranxeiro
(AL)

- Proxecto MELLORA

• PERFIL 1: Alumnado 
con alteracións 
condutuais
(indisciplina, violencia 
psicológica, falta de 
aceptacións de normas 
básicas, etc)

• PERFIL 2:  Víctimas de 
acoso, inadaptación, 
inestabilidade 
emocional, etc

E máis detalladamente, ...



� Fixéronse programas cos colectivos máis vulnerables 
da nosa comunidade.

E máis detalladamente, ...



� A calidade de vida do vicindario mellorou facendo un uso máis eficiente 
dos recursos existentes e mesmo coa creación de novos programas: 
Educación de Rúa, Mediación Escolar ...

E máis detalladamente, ...



� Algunhas celebracións incidiron claramente 
na convivencia dende o respecto á diferenza

E máis detalladamente, ...



E máis detalladamente, ...

� Incrementouse o grao de información que a cidadanía ten 
dos distintos servizos 



E para chegar aquí fixo falta...

Carácter aperturista 
dos servizos // 
Respecto ás 

competencias de 
cadaquén

Carácter técnico / 
Creatividade

Rigor metodolóxico 
/ Flexibilidade

Rendibilización de 
recursos / Non
duplicidade

Non burocratización 
da intervención 

social /
Respecto á

lexislación vixente

Traballo en rede /
Respecto ao carisma
de cada entidade



En  definitiva, non é outra cousa mais que…


