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Este informe fai referencia á primeira fase que contempla o deseño 
do I Plan de Infancia e Adolescencia do Concello de Moaña: a 
diagnose de necesidades e situación da infancia e mocidade 
moañesa.

Con esta primeira achega á realidade das crianzas e mocidade da 
vila, pretendemos coñecer cal é a súa vivencia e calidade de vida, 
apoiándonos en datos cuantitativos, entrevistas, e tamén, como non
podía ser doutro xeito, tendo en conta a visión das propias crianzas. 

Esta aproximación ás condicións de vida de nenas e nenos e 
mocidade de Moaña nos permitirá coñecer as necesidades entorno 
ao seu benestar e á súa realidade, as cales orientarán as accións no
deseño das políticas municipais.
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1. Introdución

O presente documento recolle unha aproximación á realidade e situación da poboación de Moaña, 
prestando atención aos indicadores que dan conta das condicións de vida das crianzas e 
mocidade.

Destacar que a diagnose é fundamentalmente unha ferramenta, un instrumento que serve para 
identificar necesidades e deseñar actuacións dirixidas á superar as carencias e atender aos 
desexos da poboación infantil e moza. A diagnose pretende ser o marco sobre o que asentar a 
actuación municipal no desenvolvemento das actuacións municipais dirixidas a nenas e nenos e 
mocidade. 

No deseño da diagnose tívose en conta dous niveis de análise: unha dimensión técnica analizada 
polo equipo de investigación e, outra, o conxunto de reflexións xeradas a través de metodoloxías de 
participación.

Na dimensión participativa, traballouse desde os centros de ensino na identificación de problemas e
necesidades que crianzas e mozas e mozas de Moaña a través de actividades didácticas 
desenvoltas nas aulas.

2. Plan de traballo

Análise documental e estatística

A través de diversas fontes de información secundaria realizouse un primeiro esquema analítico 
sobre o contexto e realidade municipal relacionada coa calidade de vida da poboación e os 
elementos sociodemográficos máis significativos.

As fontes estatísticas secundarias empregadas son as derivadas de organismos como o Instituto 
Galego de Estatística ou o Instituto Nacional de Estadística así como as publicadas polo Concello 
de Moaña. A partir da análise destes materiais estableceuse un documento como complemento a 
outras ferramentas e fontes de información.

Entrevistas en profundidade 

Realización de contactos e entrevistas en profundidade co persoal técnico adscrito a diferentes 
áreas municipais do Concello e a Federación de ANPAs. O obxectivo destes contactos foi o de 
presentar a iniciativa, recoller opinións dirixidas a enriquecer estes contidos e conseguir a 
implicación destas entidades.

As entrevistas foron realizadas nos meses de outubro e novembro e se levaron a cabo de xeito 
individual e grupal.

Actividades participativas dirixidas á infancia

Xuntanzas de presentación de actividades e as súas dinámicas cos representantes dos centros 
educativos de primaria e secundaria, celebradas ao longo do mes de novembro e dirixidas a 
traballar a participación dos nenos e nenas, así como elaborar unha diagnose de necesidades 
reflexionada dende as propias crianzas.
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3. Diagnose do Concello de Moaña

Localización 

Moaña é un municipio situado na comarca do Morrazo, na provincia de Pontevedra, orientada a súa 
costa cara á Ría de Vigo. Este Concello limita polo norte con Marín e Bueu, no sur coa Ría de Vigo, 
polo oeste con Cangas do Morrazo e ao este con Vilaboa. 

É importante salientar a presencia do mar ao longo do territorio, sendo visible dende tódolos puntos 
da vila, xa que a costa e o mar forman parte da vida diaria de moañeses e moañesas: os parques e 
paseos polas beiras do porto, as actividades deportivas, o cultivo de mexillón, ameixa e berberecho, 
así coma os barcos de pesca conforman a paisaxe diaria de Moaña.

Son característicos do terreo de Moaña os desniveis pronunciados, que van dende o nivel do mar 
ata o seu punto máis alto, o monte Faro de Domaio (624m). Porén, as vivendas están urbanizadas 
por todo o territorio, sendo normalmente casas unifamiliares cun pequeno terreo, o que conforma a 
vista xeral de Moaña. Este tipo de construción garante a presencia de poboación ao longo de todo o 
territorio, combinando núcleos máis poboados (a zona máis urbana, Meira, ou Tirán), xunto cunha 
dispersión de veciños e veciñas ao longo da extensión do Concello, que é de 31,5qm². 

Demografía

Moaña conta cunha poboación total de 19.632 persoas segundo o censo municipal a data de 
setembro de 2018. As mulleres supoñen o 51,4% da poboación, fronte ao 48,6% de homes.

A idade media da poboación sitúase nos 44 anos, tres puntos por baixo da media para Galicia. Por 
sexo, as mulleres moañesas teñen unha idade media de 45 anos fronte aos 43 dos homes.

O número de habitantes por quilómetro cadrado sitúase entorno ao 552,  triplicando a densidade de
poboación a nivel provincial (209,9 habitantes por qm² para a provincia de Pontevedra).

Dos cerca de 20.000 veciños e veciñas moañeses, arredor de 3.500 son nenos ou nenas e 
adolescentes de entre 0 e 19 anos, representando un 17,5% da poboación total de Concello, dúas 
décimas por riba da media para Galicia (15,8%).
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Tàboa 1. Poboación segundo sexo e grupos quinquenais de idade. IGE 2018

A taxa de natalidade (número de nacementos por cada 1000 habitantes) sitúase en 8,5 no período 
2006 e 2016, sendo máis alta en Moaña que a nivel galego (media de 7,6). 

Se no ano 2007 a taxa de natalidade situábase no Concello en 9,17, dez anos despois baixa case 
dous puntos ata 7,37, con significativas oscilacións nos últimos 10 anos (de 6,99 en 2013 e 9,17 en 
2014).

Pola contra, a taxa de mortalidade é máis baixa que a media para Galicia (8,2 en Moaña fronte a un 
11 a nivel autonómico). 

O índice de dependencia, situación que repercute na organización das familias e na distribución dos
tempos adicados aos coidados, é do 50,6%, acadando sete puntos por baixo da media para Galicia.

A medida que a taxa se incrementa, aumenta a carga que supón para a parte produtiva da 
poboación para manter á parte economicamente dependente: por un lado as crianzas, por outras as
persoas maiores.

No ano 2017 o número de persoas estranxeiras empadroadas no municipio de Moaña era de 271 
persoas, o que supón un 1,4% da poboación total, recollendo unha taxa significativamente máis 
baixa que a media da Comunidade Galega (4%). 

A porcentaxe de mulleres estranxeiras é dun 53,9% fronte a un 46,1% de homes. Das 271 persoas 
migrantes , 87 son menores de 16 anos ou menos,  supoñendo o 32,1% da poboación foránea.

Respecto ás tipoloxías de familia é o modelo de familia nuclear, composta por dúas persoas 
proxenitoras e a súa descendencia, a máis habitual (37%), seguida por unidades de tipo parellas sen
descendencia (19,6%). 

Os fogares monomarentais ou monoparentais supoñen un 6,4% do total, tres puntos por riba da 
media para Galicia (3,9%) e para a provincia de Pontevedra (4,2%).
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Datos económicos

O desemprego en Moaña ofrece unha narración similar aos datos xerais para á Comunidade 
Autónoma, rondando en 2017 o 30% da poboación.

Con todo as taxas de paro femininas no Concello son lixeiramente superiores aos datos a nivel 
galego. Para o ano 2017 había en Moaña un total de 1.644 demandantes de emprego das que 941 
eran mulleres (57,2%), fronte a 703 demandantes homes (42,8%). 

Polo que fai referencia ao desenvolvemento económico, Moaña atopa no sector servizos a base da 
economía. Moi ligado á hostalería e ao turismo, este sector da traballo ao 63,5% de moañeses e 
moañesas. No sector industrial a actividade económica relacionada coa construción e reparación 
naval nos estaleiros, e  tamén as persoas que se dedican á manipulación de peixe e marisco, 
depuradoras e conserveiras, ocupa ao  28,7% da poboación. Por último, atendo ao carácter 
mariñeiro da vila, unha importante porcentaxe de persoas (7,8%) se dedican ao sector primario, 
maioritariamente o pesqueiro (pesca ou marisqueo); 

Recursos educativos

Moaña conta con dúas escolas infantís (EEI), sete escolas de infantil e primaria (CEIPs) e dous 
institutos (IES) de titularidade pública.

A educación infantil está formado por dous ciclos diferenciados (0-3 e 4-6 anos), sobre todo nos 
centros de ensino público, e abrangue ao grupo de idade comprendido entre 0 e 6 anos. Ámbolos 
dous ciclos formativos son de carácter voluntario.

En 2017 no ensino infantil no Concello de Moaña hai 413 matrículas neste nivel, un 10% máis que 
en 2007.

En educación Primara, do total os sete centros nos que se imparte o nivel, a matricula ascende a 
1.048 nenos e nenas, un 33,4% máis que en 2007.

Táboa 1.  Ensinanza non universitaria. Alumnado matriculado en centros sostidos con fondos públicos 
segundo o sexo en Infantil, Primaria e ESO. Anos 2017 e 2007.

NIVEL EDUCATIVO 2017 2007

Educación infantil 413 458

Educación primaria 1048 785

Educación secundaria 
obrigatoria (ESO)

646 620

Total 2107 1863
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A educación secundaria obrigatoria (ESO) abrangue dous ciclos de dous cursos cada un, o primeiro 
de 12 a 14 anos, e o segundo de 14 a 16.  O total de alumnado matriculado nos ciclos da ESO en 
2017 foi de 646 mozas e mozos, un 4% máis que no ano 2007.

CEIP A Guía CEIP Quintela

Nos datos sobre o profesorado de ensino non universitario, no Concello moañes, destaca polo de 
docentes adscritos a algún dos centros de ensino. En total 258 efectivos, un 3,5% máis que en 
2007, dato moi diferente para a Provincia e conxunto de Galicia, (un 23% menos en 10 anos) cunha 
tendencia clara de redución do número de profesionais da educación.

Recursos culturais

En relación á vida cultura do concello, Moaña destaca polo seu patrimonio natural, e a vida artística 
e asociativa. A salientar, a mámoa de Chan de Arquiña, monumento funerario de máis de 5.000 
anos de antigüidade; os petróglifos de Moaña gravados en roca; as tres igrexas principais (San 
Martiño, Santa Eulalia de Meira e San Xoán de Tirán); así coma os sendeiros a pé que se poden 
realizar ao redor da vila, visitando muíños, cruces e a propia costa. É de destacar a celebración das 
festas da Virxe do Carme (16 de xullo), patroa dos mares; San Martiño (11 novembro) e o entroido. 

Moaña destaca na práctica deportiva por parte da súa veciñanza, sobre todo en remo, fútbol e 
atletismo. O Concello se caracteriza tamén por ser unha vila que presume de identidade propia a 
través da súa cultura, sobre todo no que ten que ver co musical.

Dotacións

O concello de Moaña conta coas seguintes dotacións de carácter cultural: Biblioteca Pública 
Municipal, Centro Sociocultural Castroviejo de Tirán, Centro Sociocultural Rosalía de Castro 
(Domaio), Centro sociocultural Daniel Castelao (Quintela) e o Centro multiusos de Meira.
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En canto equipamentos adicados á infancia e adolescencia, existe unha Ludoteca municipal, a Casa
da música, a Casa da mocidade, e unha rede de tres bibliotecas, nos propios centros socioculturais 
(Domaio, Tirán  e a Biblioteca Pública Municipal). 

Ludoteca Municipal Parque de xogos

Pola súa banda, en canto a instalacións deportivas, Moaña conta cun equipamento deportivo 
municipal con piscina cuberta, catro pistas polideportivas ao aire libre, tres polideportivos cubertos, 
e oito terreos de xogo. Tamén se empregan as instalacións das escolas para a práctica de deportes 
fóra do horario escolar.  

Así mesmo, o Concello conta con xardíns, parques infantís, parques urbanos e unha zona 
recreativa. 
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4. Información recollida mediante entrevistas

Neste apartado se reflicten as ideas máis significativas do persoal político, equipo técnico, ámbito 
asociativo e cidadá da vila. Nos meses entre setembro e decembro, e mediante entrevistas 
individuais ou en grupo, diversos axentes que traballan co colectivo infantil e xuvenil nos achegaron 
a súa visión sobre distintos ámbitos: deportivo, servizos sociais, educación, cultura e lecer, 
igualdade, etc.

Na seguinte táboa se recolle a relación de persoas entrevistadas: 

Persoa entrevistada Profesional

Marta Santomé Educadora familiar

Susana García Traballadora social de infancia

Sara Rivas Traballadora social. Ludoteca

Patricia Lores Avogada  CIM

Carmen Chapela Psicóloga. CIM

María Hernández Técnica municipal cultura e deporte

Paula Soto Técnica municipal de normalización lingüística

Cristina  Gayo Veiga Técnica municipal. Casa de mocidade,

María Jesús Gutiérrez Directora. Escola municipal de música. 

Cristal Cabezas Presidenta. Federación de ANPA

A continuación expoñemos as ideas que nos trasladaron, ordenadas en función de distintas 
categorías. 

Benestar social e saúde

• O transporte público é insuficiente: poucas liñas e baixa frecuencia, reducíndose a fin de 
semana e dificultando a conexión e relación da poboación das parroquias co centro urbano.

• A alta demanda do servizo de Ludoteca na época do verán supón que moitas familias 
quedan fóra do servizo de Ludoteca, tanto pola falta de persoal coma polo espazo 
dispoñible. 

• Falta dun espazo de encontro e coñecemento para as familias onde xuntarse para compartir
tempo, xogos, e intercambiar roupa e obxectos.

• A parte de arriba da Praza de Abastos é un espazo desaproveitado que podería empregarse 
como punto de referencia para nenos e nenas. 

• Debido aos ratios elevados de profesionais/nenos-nenas, é posible que haxa casos que 
requiren de atención especializada e non son detectados. 

• Non existe un protocolo de comunicación entre axentes que traballan no ámbito da infancia 
do territorio para coordinarse sobre situacións detectadas.
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• Demandas de atención para a mellora do benestar e saúde das crianzas: continuar 
traballando na liña de conseguir convenios con óticas, odontoloxía, servizos de reforzo 
escolar e de alimentación para cubrir necesidades básicas de nenos e nenas.  

• Inquedanza pola prevalencia de casos de autismo na vila.

Cultura, deporte e actividades para o lecer:

• As alternativas de ocio dirixidas á mocidade carecen de programación. 

• Aínda hai que facer mais esforzos por descentralizar as actividades da zona mais urbana da
vila

• Falta de equipamentos culturais e de ocio, coma un cine ou un auditorio.

• Na Casa da Música hai unha falta de aulas, xa que son 5 clases e existen 4 aulas, o que 
condiciona moito os horarios.

• A demanda de espazos deportivos é moi alta e complicada de encaixar nos equipamentos 
que hai dispoñibles.

Educación:

• Falta de persoal propio no recurso de reforzo educativo para nenos e nenas de familias con 
RISGA, para intervir directamente dende as escolas.

• Coordinación: falta de persoal para levar a cabo intervencións conxuntas entre o persoal 
técnico municipal e as escolas.

• Necesidade de traballar coas familias nucleares e extensas respecto de situacións sobre as 
que non saben como actuar (autismo, celiaquía, alimentación saudable) e das que carecen 
de información. Familias ás que é difícil chegar tamén desde o sistema educativo.

• Falta unha estratexia para facer entender ao alumnado as adaptacións curriculares dos 
nenos e nenas con necesidades especiais. Existen conflitos e envexas entre as crianzas por 
mor destas adaptacións, que se atallarían con actividades de sensibilización.

• Non se conta cunha asistencia técnica especializada para facer as adaptacións curriculares.

• Non hai pensada unha alternativa para cando se ten que expulsar ao alumnado da escola: 
se lle manda para casa. Habería que ofrecer un espazo onde aproveitar ese tempo nunha 
actividade educativa.

Participación:

• A casa da mocidade está infrautilizada.

• Hai, en xeral, vida asociativa na vila, aínda que non moi visible nin activa.

• Os nenos e nenas que participan en asociacións non están presentes nos órganos de 
decisión.
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Igualdade:

• Seguir traballando pola visibilización LGTBI e a sensibilización 

• Persiste o rol das mulleres coma “a muller do mariñeiro”

• Necesidade de traballar sobre un protocolo conxunto de actuación fronte a casos de 
violencia, aproveitando a Mesa de Coordinación Local contra a Violencia de Xénero.

• A obrigatoriedade do consentimento de pais e nais para acceder aos recursos pode impedir 
que algúns menores non accedan a unha atención e acompañamento aínda que o precisen.

• A existencia dun cupo pechado de horas de atención psicolóxica para nenos e nenas en 
situación familiar de violencia machista, así coma o feito de que non sexa un programa 
permanente, fai que a atención poida estar non cuberta. 

• Non existencia dun punto de encontro familiar (os mais próximos son Vigo e Pontevedra)

Nas entrevistas, ademais das necesidades, salientáronse programas referentes, con boa aceptación
e resultados positivos, que funcionaran no pasado ou activos, coa idea de recoller liñas de acción 
exitosas no territorio de cara a futuras actuacións. Estes programas e ideas están recollidos na 
seguinte táboa:

ÁREA EDUCACIÓN

Escola de familia
Sensibilización sobre a transexualidade
Programa Re-educa Moaña (abandono escolar)
Programa “Deseñando o teu futuro” (orientación laboral)
Elaboración de curtametraxes
Programa “Aprende Moaña” (música e instrumentos)

SAÚDE

Xornada sobre anorexia e bulimia
Formación, acompañamento e obradoiros sobre o apoio á lactancia
Programa “Apego” (dirixido a familias con crianzas de 0-6 anos)

BENESTAR SOCIAL

Bonos do nadal asociados ao comercio local e pequeno comercio
Proxecto Aquelar (conciliación)
Bonos municipais de acceso a servizos con distintos criterios (familia numerosa, cantidade de nenos e 
nenas da familia que empregan o servizo, renda, etc) que adaptan o prezo 

IGUALDADE

Charlas de prevención en violencias machistas (teatro, murais, autodefensa...)
As actividades se fan de xeito transversal á programación, e non en datas sinaladas (8 Marzo, 25 
Novembro)

CULTURA E LECER

Programa “Rechouchíos” (teatro, contacontos, títeres para infancia a partir dos 3 anos)
Programa de dobraxe de series ao galego
Potencialidade das actividades extra-escolares coma puntos de encontro de nenos e nenas das 
distintas zonas de Moaña
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OUTROS RECURSOS DISPOÑIBLES

Espazo da Casa de Mocidade, cuns horarios adaptados ao tempo de lecer da mocidade, que ofrece a 
cesión de espazos e ten dispoñible unha sala de proxeccións
Centros educativos coma espazos a empregar fóra do horario lectivo, sobre todo para actividades 
deportivas
Horario de espazos adaptado ás necesidades das persoas que os empregan (pavillóns, bibliotecas, 
ludoteca, etc)

5. Actividades nos centros de ensino

Actividades para a participación da infancia e adolescencia 

Co obxectivo de incorporar a visión da comunidade escolar, con especial atención á infancia e 
adolescencia, e facilitar a súa participación, deseñáronse unha serie de actividades didácticas a 
desenvolver cos centros de ensino.

As actividades foron contrastadas nunha xuntanza de coordinación co profesorado dos centros, 
onde se expuxeron os materiais a traballar nas aulas.

Chegouse a contactar coa totalidade dos sete centros de ensino de primaria (CEIP Reibón, CEIP A 
Seara, CEIP Abelendo, CEIP Tirán, CEIP Domaio, CEIP Quintela e CEIP A Guía) e aos dous centros de 
secundaria (IES As Barxas e IES A Paralaia).

Ao tempo, durante a execución das actividades, a equipa técnica mantivo un contacto permanente 
cos centros de ensino co obxectivos de coñecer a marcha do traballo e saber das posibles 
incidencias, dificultades e grao de execución. 

Xuntanzas de traballo e
coordinación cos centros

educativos
Participantes Lugar e data

Xuntanza de presentación de 
actividades aos CEIPs

CEIP Reibón
CEIP Abelendo

CEIP Tirán
CEIP Domaio

Casa do Concello. 
Martes 6 novembro ás 19:00h

CEIP Quintela CEIP Quintela
Martes 13 de novembro ás 18:30h

Xuntanza de presentación de 
actividades aos CEIPs

IES As Barxas
IES A Paralaia

IES As Barxas
Mércores 7 novembro ás 9:30h

Contactos telefónicos e por 
correo electrónico

De explicación de
actividades aos CEIP A

Seara e A Guía
Semana do 12 ao 16 de novembro

Seguimento de actividades Ao conxunto dos 6 CEIP e
aos 2 IES Meses de novembro e decembro
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En formatos manexables e atractivos, cada actividade didáctica foi deseñada adaptándose aos 
perfís dos ciclos de ensino e idade de rapazas e rapaces. Deseñáronse diferentes versións: dúas 
para primaria e unha para secundaria. Igualmente, contemplouse o deseño das correspondentes 
guías dirixidas ao profesorado, coas orientacións didácticas e metodolóxicas facilitadoras do 
desenvolvemento das actividades. 

[As guías didácticas recóllense en documentos adxuntos que veñen a completar o presente informe]

Cada un dos centros decidiu libremente as aulas e cursos onde implementar as actividades. Nun 
calendario de traballo marcado para desenvolver nos meses de novembro e decembro, solicitaron 
ampliar o prazo de entrega de resultado ao mes de xaneiro, derivada da carga de traballo nos 
centros nestes meses. Unha vez realizadas as actividades, poñerémonos en contacto cos centros 
de ensino para compilar o material elaborado e incorporalo na análise diagnóstica do Plan. 

Actividades recollidas

Recollemos referencia dos centros de ensino que teñen participado no proceso con data do 18 de 
decembro de 2018:

CENTRO EDUCATIVO AULAS PARTICIPANTES
NÚMERO DE
ACTIVIDADES

PARTICIPANTES
TOTAL

CEIP Abelendo

Primeiro Ciclo Primaria 10 nenas e 10 nenos 20

Segundo Ciclo Primaria 6 nenas e 10 nenos 16

Terceiro Ciclo Primaria 9 nenas e 19 nenos 28

CEIP A Guía Educación Infantil e Primeiro Ciclo
Primaria 8 nenas e 14 nenos 22

CEIP Quintela Segundo Ciclo Primaria 11 nenas e 12 nenos 23

CEIP Reibón Terceiro Ciclo Primaria 24 nenas e 15 nenos 39

CEIP Tirán

Primeiro Ciclo Primaria 10 nenas e 13 nenos 23

Segundo Ciclo Primaria 17 nenas e 9 nenos 26

Terceiro Ciclo Primaria 17 nenas e 19 nenos 36

CEIP A SEARA Terceiro Ciclo Primaria 17 nenas e 7 nenos 24

TOTAL

Con data de xaneiro está prevista a recollida das actividades nos IES, así como nas aulas que 
quedaron pendentes de primaria nas escolas.
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6. Fotos actividades

CEIP Abelendo

CEIP A Guía
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CEIP Tirán

CEIP Reibón
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7. Seguintes accións

O estudo de necesidades permite elaborar o I Plan de Infancia e Adolescencia de Moaña
tiña como obxectivo coñecer, dende o maior número de perspectivas posibles, como é o
día a día dos nenos e nenas que viven no Concello. 

Para compoñer esta realidade, nos baseamos en datos estatísticos, en entrevistas con 
persoas que traballan en contacto coa infancia, e na opinión nos propios nenos e nenas 
de Moaña, a través da axuda e motivación dos centros de ensino.  

Unha vez recompilada toda a información que nos faciliten os CEIPs e IES, comezará a 
seguinte fase: o proceso de elaboración das liñas de acción do Plan de Infancia e 
Adolescencia. Para deseñar esas liñas, que guiarán as políticas públicas do Concello, se 
prevé a participación dos axentes do grupo de traballo. O I Plan de Infancia e 
Adolescencia de Moaña será, deste xeito, deseñado da maneira mais participada 
posible, dende a diagnose ata a redacción final. 
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