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1. Presentación

O I Plan da Infancia e Adolescencia do Concello de Moaña nace coa intención de 
ser o instrumento orientador da política municipal en materia de infancia e 
adolescencia. Ao tempo, supón unha ferramenta imprescindible no deseño das 
accións a executar para facer de Moaña unha vila amable coa poboación máis 
nova.

Para cumprir coa finalidade do I Plan de Infancia e Adolescencia, mediante este 
documento proponse a transformación, a medio prazo, de Moaña como concello 
amigo da infancia, onde a participación cidadá e a acción política e técnica sexan 
motor de cambio.

Neste sentido, no proceso de deseño do I Plan de Infancia e Adolescencia resultou 
central a reflexión estratéxica e a dimensión participativa, contando coa 
implicación do persoal técnico, centros de ensino (a través do seu profesorado e 
alumnado) e equipo de goberno. A través dos diferentes espazos de traballo 
puidemos, a maiores, dar conta dos seguintes efectos positivos:

• Partir dos saberes e estudos previos e contrastar o Diagnóstico de Infancia
e Adolescencia: aproveitando a información e a identificación de 
necesidades de nenas e nenos, mozas e mozos a través da participación 
dos centros de ensino (CEIP e IES).

• Elaborar un marco de referencia sobre o que orientar as políticas 
municipais, aportando elementos de racionalización e coordinación 
respecto dos recursos municipais no ámbito da infancia e adolescencia 

• Identificar accións concretas en base ás áreas estratéxicas definidas no I 
Plan.

• Activar sinerxías e referentes de consenso e traballo en rede entre as 
entidades sociais, centros de ensino e responsables políticos e técnicos, 
reforzando a capacidade de construción colectiva na xeración dun capital 
social para un mellor desenvolvemento do I Plan.

• Definir un sistema de seguimento da implantación do Plan.
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2. A infancia e adolescencia no ámbito 
institucional e no marco xurídico

2.1. Marco de referencia internacional

A Convención sobre os Dereitos do Neno, aprobada pola Asemblea da 
Organización das Nacións Unidas o 20 de novembro de 1989, recolle, a nivel 
internacional, o consenso dos países asinantes en aspectos como a relación da 
persoa menor de idade coa familia, os dereitos e deberes das e dos proxenitores,  
do Estado e as políticas sociais dirixidas á infancia.

No artigo 27 do texto da Convención contempla o concepto de calidade de vida, 
en tanto que se recoñece o dereito de todo neno ou nena a un nivel de vida 
adecuado para o seu desenvolvemento físico, mental, espiritual, moral e social.

2.2 Marco normativo

Recollemos unha breve referencia ao marco normativo no que se encadra a acción
das Administracións públicas neste eido.

Normativa internacional

O artigo 10.2 da Constitución Española de 1978 establece que as normas relativas
aos dereitos fundamentais e as liberdades, que o propio texto recoñece, sexan 
interpretadas de conformidade coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos e
os tratados e acordos internacionais sobre as mesmas.

Existen ademais diversos convenios e tratados internacionais, promovidos por 
organizacións internacionais como as Nacións Unidas,  a Organización 
Internacional do Traballo ou o Consello de Europa, en materias sectoriais que 
afectan ás persoas menores de idade: traballo infantil, subtracción de menores, 
explotación sexual, adopción internacional, etc..

Normativa estatal

A Constitución Española recolle diferentes mencións respecto da infancia e da 
adolescencia. Ao tempo, a normativa estatal en materia de infancia e adolescencia
conta con diferentes leis que abordan a protección xurídica de menores.

Normativa autonómica

Da normativa autonómica con rango de lei en materia de infancia e adolescencia 
destacan diferentes textos así como regulamentos que ordenan programas de 
protección, prestación de servizos sociais e apoio á familia. A cooperación, a 
colaboración e a coordinación nas actuacións entre todo tipo de organismos e 
institucións (públicas ou privadas) que interveñan na protección e na defensa da 
infancia e da adolescencia, son elementos clave para promover criterios comúns e
actuacións múltiples no ámbito familiar, educativo, sanitario, cultural e social. 
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2.3 Outros instrumentos estratéxicos 
para a planificación

Máis alá do desenvolvemento xurídico-normativo, a actuación das Administracións
públicas oriéntase tamén a dar cumprimento a unha serie de directrices de ámbito
estatal que resulta de interese comentar:

Pendentes da redacción definitiva do III Plan Estratéxico Nacional de Infancia e 
Adolescencia 2018-20121 (III PENIA), o II Plan constitúe o marco de cooperación 
de todas as Administracións públicas e doutros axentes sociais implicados nos 
dereitos da infancia. A súa aprobación supón unha aposta estratéxica e para situar
a infancia como prioridade na axenda política. 

Así mesmo, no ámbito autonómico deseñouse a Estratexia Galega para a Infancia 
e a Adolescencia, que forma parte da planificación global e da execución das 
políticas públicas de carácter social da Xunta de Galicia.

Actualmente, é nas políticas municipais onde se observa unha maior implantación
de mecanismos dirixidos a promover a participación infantil e adolescente. O 
municipio é o ámbito máis próximo á cidadanía e, por tanto, a contorna ideal para 
que os nenos, nenas e os adolescentes (como cidadáns e cidadás suxeito de 
dereitos), inicien e adquiran as capacidades necesarias para a súa participación. 

Programa Cidades Amigas da Infancia

A iniciativa Cidades Amigas da Infancia, liderada por UNICEF Comité Español 
dende o ano 2001, ten como obxectivo promover o compromiso real dos gobernos
locais cos dereitos da infancia nos seus municipios. Para iso, impulsa o 
desenvolvemento de políticas locais de infancia baseadas na Convención sobre os
Dereitos do Neno, o exercicio real do dereito á participación e a creación e 
consolidación de alianzas.

Unha das condicións para que unha cidade sexa recoñecida co selo de “Cidade 
amiga da infancia” é a posta en marcha de accións a favor da participación cidadá 
das nenas e nenos, facilitando órganos e procedementos para ese efecto, de modo
que as súas voces poidan ser escoitadas e tidas en conta nas decisións de 
goberno. Outro dos puntos fundamentais do programa é a elaboración de plans 
municipais de infancia e adolescencia orientados á consecución de resultados que
dean resposta ás necesidades e dereitos das nenas e nenos no concello.

Ludoteca Municipal Parque de xogos
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3. Proceso participativo
O I Plan da Infancia e Adolescencia de Moaña define un marco estratéxico que 
integra as necesidades e propostas formuladas polas nenas e nenos e 
adolescentes a través das actividades didácticas organizadas para ser 
desenvoltas nos centros de ensino (CEIP e IES).

O proceso de participación permitiu construír o consenso que fundamenta a 
corresponsabilidade dos axentes sociais, deseñándose en base a un proceso de 
diálogo social, estruturado a través dos distintos espazos de participación.

O Plan toma como punto de partida as conclusións da Diagnose e recolle tanto a 
dimensión técnica analizada polo equipo de investigación, como as reflexións 
xeradas nos espazos de participación, articulados nos seguintes niveis de 
traballo:

• A nivel político: Concellería da Igualdade e Benestar e Equipo de Goberno a 
través do grupo de traballo.

• A nivel técnico: entrevistas ás áreas técnicas municipais e grupo de 
traballo

• Alumnado de Primaria e ESO. Cerca de 650 nenas e nenos e mozas e 
mozos participaron nas actividades deseñadas e así foron recollidas as 
súas propostas, para ser contrastadas co persoal político e técnico nas 
xuntanzas do grupo de traballo.

Xuntanza do grupo de traballo
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4. Estrutura do Plan: áreas, obxectivos e medidas

O I Plan de Infancia e Adolescencia defínese con base á seguinte estrutura:

Liñas: sinalan as recomendacións que afectan de forma xeral e transversal ao 
conxunto de actuacións recollidas no Plan.

Liña 1. Participación. Promovendo espazos de decisión e participación das cativas e 
cativos, e mocidade, en tódolos ámbitos da súa vida.

Liña 2. Transversalidade. Incorporando no Plan unha visión de respecto do entorno, de 
coidado das relacións entre as persoas e de posta en valor e promoción da lingua e 
cultura galega.

Liña 3. Moaña Amiga da Infancia e Adolescencia. A nosa vila como referente dun espazo 
amigable, inclusivo e respectuoso coas súas crianzas e familias. Ordenando o espazo 
público con criterios integradores e inclusivos que promovan a autonomía de nenas e 
e nenos.

Liña 4. Mellorando a coordinación dos programas e actividades municipais dirixidas á 
infancia e adolescencia, xunto cos axentes sociais e educativos e reforzando as canles
de comunicación e difusión coa cidadanía.

Áreas estratéxicas: ámbitos temáticos de referencia sobre os que deseñar as 
actuacións:

Área estratéxica A. Participación cidadá

Área estratéxica B. Igualdade e diversidade

Área estratéxica C. Educación e formación

Área estratéxica D. Cultura, tempo de lecer e deporte

Área estratéxica E. Espazo Público

Obxectivos: serán os referentes cara os que se dirixen as actuacións. Marcan 
estratexias de acción e, ao mesmo tempo, identifican metas específicas que, se 
entende, cómpre desenvolver para facer efectivas as liñas estratéxicas. Procuran 
conseguir uns efectos de carácter máis específico e a medio prazo.

Actuacións específicas: propóñense 27 medidas concretas:

4 medidas na área participación cidadá.

4 propostas dirixidas á promover a igualdade e diversidade de xénero e loitar contra as 
violencias machistas.

3 propostas na mellora de estratexias de colaboración con centros de ensino e 
programación de accións formativas no ámbito das novas tecnoloxías.

9 medidas dirixidas á posta en valor dos recursos e da ampliación da oferta cultural e 
dos espazos de xogo

7 medidas para a mellora do espazo público con criterios amables coas crianzas e 
mocidade.
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4.1 Obxectivos e medidas do I Plan da infancia
e adolescencia

Área estratéxica A: Participación cidadá
Obxectivos: Reforzar a participación da infancia e adolescencia na acción municipal e 
nos espazos educativos. Facilitar o seu acceso aos recursos e promover o pleno 
desenvolvemento das súas habilidades individuais e colectivas.

Medida 1. Reforzo e acompañamento ao Consello de Mocidade como 
estrutura formal de participación xuvenil da vila. 

Tempo: 2019-2020

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Mocidade e Participación Veciñal) 
entidades específicas de mocidade, IES, mozas e mozos da vila.

Indicadores: Deseño do proceso participativo, número de espazos ou xuntanzas 
mantidas, número de participantes, regulamento do Consello da Mocidade aprobado, 
número de entidades e persoas participantes (por idade e sexo)

Medida 2. Posta en marcha dun proceso participativo para o deseño do 
modelo da Casa da Mocidade, tendo como protagonistas nas decisións 
acordadas ás mozas e mozos da vila (programación de actividades, usos, 
coidado dos espazos, etc.).

Tempo: 2019-2022

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Mocidade e Participación Veciñal), 
IES, colectivos de mozas e mozos.

Indicadores: Deseño do proceso participativo, número de espazos ou xuntanzas 
mantidas, número de participantes, Regulamento de uso da Casa de Mocidade e 
programa de actividades, participantes no proceso (por idade e sexo).

 Medida 3 . Deseño dun programa de voluntariado municipal aberto ás 
diferentes áreas e dirixido á mocidade e ás súas familias.

Tempo: 2019-2022

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Medio Ambiente, Participación 
Veciñal, Ensino, Deportes, Benestar, Igualdade, etc ) centros de ensino, ANPAs.

Indicadores: Deseño do proceso participativo, número de espazos ou xuntanzas 
mantidas, deseño de actividades, implementación das actividades, número de 
centros participantes, números de rapazas e rapaces participantes (por idade e 
sexo).
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Medida 4. Deseño dun programa de actividades de fomento da 
participación e da cultura participativa nos centros de ensino que oriente a
acción municipal respondendo ás necesidades da infancia e adolescencia.

Tempo: 2019-2020

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Ensino e Benestar Social), centros 
de ensino.

Indicadores: Deseño do proceso participativo: número de espazos ou xuntanzas 
mantidas, deseño de actividades, implementación das actividades, número de centros
participantes, números de rapazas e rapaces participantes (sexo e idade), programa 
de accións, número de accións executadas ou desenvoltas desde o Concello.

I Plan Infancia e Adolescencia. Concello de Moaña 11



Área estratéxica B. Igualdade e diversidade
Obxectivos: Educar na igualdade e na diversidade. Promover unha cultura do respecto 
e de loita contra as violencias de xénero. 

Medida 5. Reforzo e ampliación das actividades de prevención da Violencia 
de Xénero dirixidas aos centros de ensino (CEIP e IES), sobre educación 
afectivo-sexual, diversidade sexual e capacidades diversas.

Tempo: 2019-2022

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Benestar e Muller, CIM e Ensino), 
centros de ensino (CEIP), colectivos sociais (mulleres e LGTBI).

Indicadores: Número de accións deseñadas, número de centros de ensino 
participantes, número de nenas e nenos e adolescentes (por idade e sexo), evolución 
de casos de violencia de xénero no concello.

Medida 6. Organización dun servizo (Punto Violeta) de información e 
atención ás mulleres nas festas ou eventos de maior concentración de 
público na vila, facendo participes ás mozas na súa divulgación e 
dinamización.

Tempo: 2019-2020

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Benestar e Muller e Cultura), 
comisións de festas, mozas, colectivos de mulleres e veciñais.

Indicadores: Número de puntos de información instalados, número de profesionais 
que atenden ao servizo, número de usuarias que se achegan ao punto lila (por idade 
e sexo).

Medida 7. Recoñecemento no espazo público (nomenclátor da cidade, 
edificios públicos, espazo urbano, prazas públicas, etc) de nomes e vidas 
de mulleres moañesas. Recompilación, mediante colaboración e 
participación da cidadanía, dunha listaxe de mulleres significativas no 
territorio,  para facelas visibles e poñelas en valor.

Tempo: 2019-2022

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Benestar e Muller, Cultura e 
Patrimonio, Urbanismo)

Indicadores: Número de mulleres recoñecidas, número de espazos públicos 
recoñecendo a personalidades femininas e a súa referencia bibliográfica.
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Medida 8. Reforzar aquelas iniciativas de participación lideradas por 
nenas e mozas, para fomentar a súa participación e sirvan de referente a 
outras propostas protagonizadas polo colectivo infantil e adolescente.

Tempo: 2019-2022

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Benestar, Muller e Mocidade).

Indicadores: Número de iniciativas identificadas, número de nenas e mozas 
participantes, número de outras iniciativas xeradas.
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Área estratéxica C. Educación e formación
Promover, dende os espazos educativos, a cultura da participación cidadá, facilitando 
o desenvolvemento de estratexias e dinámicas participativas que reforcen as 
habilidades cooperativas entre a mocidade e o liderado transformador. 

Medida 9. Mellora do programa e calendario de actividades municipais 
dirixidas aos centros de ensino, en coordinación Concello. Coordinar esta 
información con suficiente antelación, respectando os tempos dos 
centros de ensino.

Tempo: 2019-2022

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Ensino, Cultura, Deportes, 
Benestar e Muller) e centros de ensino.

Indicadores: Número de actividades deseñadas e programadas, avaliación do 
programa de actividades, número de CEIP e IES participantes, número de nenos e 
nenas que participan nas actividades propostas polo Concello.

Medida 10. Deseño dun protocolo de atención e proposta de alternativas 
no seguimento de adolescentes e apoio ás súas familias, ante situacións 
de abandono escolar (faltas e expulsións do centros de ensino).

Tempo: 2019-2022

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Benestar e Ensino), centros 
educativos.

Indicadores: Protocolo deseñado e accións recollidas, accións desenvoltas, número 
de rapaces e rapazas atendidas, número de familias participantes, evolución de 
casos de absentismo ou abandono escolar no concello.

Medida 11. Programación de  actividades formativas e informativas 
relacionadas coas novas tecnoloxías (aula CEMIT): programación, 
robótica, deseño web, etc.

Tempo: 2019-2022

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Mocidade), colectivos de mozas e 
mozos.

Indicadores: Número de actividades formativas organizadas, número de horas de 
formación, número de mozas e mozos participantes (por idade e sexo).
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Área estratéxica D. Cultura, tempo de lecer e deporte
Obxectivos:  Adaptar as novas actuacións municipais dende unha perspectiva da 
infancia, continuando cunha programación cultural estable e diversa, coidando e 
deseñando os espazos culturais, de lecer e deportivos, e mellorándoos para facelos 
máis accesibles ás crianzas e ao colectivo de adolescentes. 

Medida 12. Continuación do programa de actividades Aprende Moaña e  
Descubre Moaña (dirixido a dar a coñecer o concello, as súas xentes e 
tradicións, e sensibilizando co coidado do entorno), incorporando o 
coñecemento do recursos municipais dirixidos á mocidade e crianzas.

Tempo: 2019-2022

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Turismo, Ensino, Normalización 
Lingüística e Cultura) en colaboración con axentes sociais

Indicadores: número de actividades desenvoltas, número de folletos ou publicidade 
das actividades, número de localidades visitadas (parroquias ou espazos), número de
participantes (idade e sexo).

Medida 13. Reforzo da programación de actividades culturais dirixidas a 
nenos e nenas de idades intermedias (9-12 anos).

Tempo: 2019-2020

Axentes: Concello de Moaña (área municipal de Cultura)

Indicadores: número de actividades programadas, número de novos espazos e 
recursos deseñados ou adaptados, número de participantes (idade e sexo).

Medida 14. Continuación dos programas de actividades culturais dirixidas 
á infancia e adolescencia (Rechouchíos e Moaña Son de Cine), achegando 
os espectáculos ás parroquias e fomentando a participación doutros 
públicos.

Tempo: 2019-2022

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Cultura e Normalización 
Lingüística), centros socioculturais, colectivos veciñais e culturais, familias.

Indicadores: número de actividades ofertadas, público asistente (idade, sexo e 
localidade onde é levada a cabo a actividade).
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Medida 15. Deseño e divulgación, na web municipal, dun inventario dos 
recursos e equipamentos municipais (localización de parques infantís, 
Ludoteca, Casa de Mocidade e outros) dirixidos á infancia e adolescencia e 
ás súas familias. 

Tempo: 2019-2020

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Cultura, Deportes e Benestar)

Indicadores: número de visitas á web municipal, evolución do número de persoas 
usuarias nas actividades e servizos desde a posta en marcha da medida de 
comunicación.

Medida 16. Reforzo da divulgación do calendario de actividades 
socioculturais e deportivas, para fomentar unha maior participación das 
familias.

Tempo: 2019-2020

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Cultura, Normalización Lingüística, 
Turismo, Deporte e Ensino)

Indicadores: Número de actividades programadas e pechadas, deseño de folletos e 
número de folletos distribuídos, visitas á web (no caso de dispor do folletos en versión
virtual), evolución do número de persoas usuarias nas actividades e servizos dende a 
posta en marcha da medida de comunicación.

Medida 17. Reforzo das accións de sensibilización e información dirixidas 
ás familias (actividades con temáticas como o autismo, celiaquía, 
alimentación, etc) en colaboración cos axentes sociais.

Tempo: 2019-2022

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Benestar e Escola de Familias) e 
axentes sociais.

Indicadores: Número de actividades programadas e pechadas, número de persoas 
usuarias nas actividades.
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Medida 18. Programa de cinema dirixido á mocidade, deseñado de forma 
participativa.

Tempo: 2019-2020

Axentes: Concello de Moaña (área municipal de Mocidade)

Indicadores: número de mozas e mozas participantes no deseño do programa, 
número de filmes proxectados, número de asistentes (por sexo e idade).

Medida 19. Ampliar a revisión e adaptación dos parques infantís e de xogo 
para facilitar a accesibilidade e integración dos nenos e nenas con 
capacidades diversas.

Tempo: 2019-2022

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Benestar Servizos e Obras) 

Indicadores: número de parques adaptados/construídos, elementos ou soportes 
cambiados ou adaptados.

Medida 20. Continuar poñendo en valor e recoñecendo ás mulleres da vila, 
xerando referentes para as nenas e nenos desde distintas disciplinas 
(artísticas e deportivas) e outros ámbitos profesionais. 

Tempo: 2019-2022

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Deportes e Muller), clubs 
deportivos e centros de ensino

Indicadores: número de actividades deseñadas, número de mulleres referentes 
participantes, número de asistentes (por sexo e idade), número de nenas vinculadas a 
clubs deportivos.
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Área estratéxica E. Espazo público 
Obxectivos: Transformar o espazo público en lugares amables para o xogo e o 
encontro. Mellorar o entorno de convivencia para favorecer unha vida mais plena, 
autónoma e satisfactoria e construíndo un espazo público mais humanizado e 
amable coas crianzas e mocidade.

Medida 21. Elaboración dunha diagnose e dun protocolo con perspectiva 
da infancia sobre o deseño do espazo público que recolla criterios amables 
coas nenas e nenos. 

Tempo: 2019-2022

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Urbanismo e Infraestruturas, 
Cultura, Deportes e Benestar)

Indicadores: deseño do proceso participativo, número de espazos ou xuntanzas 
mantidas, deseño de actividades, implementación das actividades, número de centros
participantes, números de rapazas e rapaces participantes (sexo e idade), programa 
de accións, número de accións executadas ou desenvoltas desde o Concello.

Medida 22. Incorporar a perspectiva da infancia no deseño do PEMUS 
(Plan Especial de Mobilidade Urbana Sostible).

Tempo: 2019-2022

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Mobilidade e Transporte, Ensino e 
Mocidade), centros de ensino, ANPA.

Indicadores: deseño do proceso participativo, número de espazos ou xuntanzas 
mantidas, número de centros participantes, números de rapazas e rapaces 
participantes (sexo e idade), accións incorporadas ao PEMUS e número de accións 
executadas.

Medida 23. Deseño dun proceso participativo para a instalación de 
elementos de xogo e encontro dirixido ás idades intermedias (9-11 anos). 

Tempo: 2019-2022

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Urbanismo e Infraestruturas, 
Obras e Mocidade)

Indicadores: deseño do proceso participativo: número de espazos ou xuntanzas 
mantidas, número de centros participantes, números de rapazas e rapaces 
participantes (por idade e sexo), elementos de xogo e encontro identificados, 
instalacións executadas.
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Medida 24. Sinalización e divulgación, entre a mocidade, dos puntos wifi 
públicos.

Tempo: 2019-2022

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Mocidade e Infraestruturas)

Indicadores: dispositivos de información deseñados, incorporación dos puntos wifi 
ao catálogo de recursos municipais, número de mozas e mozos usuarios (por idade).

Medida 25. Ampliación do carrilbici, así como revisión e mellora do 
pavimento actual nos tramos que sexa preciso.

Tempo: 2019-2022

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Servizos e Obras, Urbanismo e 
Mobiliade).

Indicadores: tramos ou quilómetros reparados e quilómetros de novos.

Medida 26. Ampliación do proxecto de Camiños escolares seguros ao 
conxunto de centros educativos. 

Tempo: 2019-2022

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Ensino, Urbanismo e Mobilidade, 
Infraestruturas, Obras e Mocidade).

Indicadores: número de centros que teñen implantado o programa, número de nenas 
e nenos que fan uso do traxecto (por idade e sexo).

Medida 27. Deseño de accións de sensibilización, dirixidas ás familias, 
sobre alternativas ao transporte privado.

Tempo: 2019-2022.

Axentes: Concello de Moaña (áreas municipais de Urbanismo e Infraestruturas, 
Obras e Mocidade).

Indicadores: campaña deseñada (número de folletos, cuñas publicitarias na radio, 
etc), evolución de datos respecto ao volume de tráfico, número de automóbiles que 
circulan ao dia por Moaña, evolución do número de accidentes de automóbil 
producidos no concello.
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5. Seguimento e avaliación do Plan

A proposta de avaliación do I Plan de Infancia e Adolescencia parte de facer un 
seguimento das actuacións, con carácter anual, tendo en conta os seguintes 
obxectivos:

• coñecer o progreso que se está logrando a respecto dos obxectivos 
formulado, así como o grao de eficacia das medidas e dos recursos 
destinados ao Plan.

• Detectar obstáculos na aplicación do Plan, para buscar solucións, así como
os puntos fortes que funcionen de fortaleza contra os problemas que 
podan ir xurdindo no proceso. 

• Levar a cabo unha revisión do coñecemento adquirido, para unha 
adaptación continua á realidade, sen perder de vista os obxectivos fixados.

A colaboración entre as diferentes áreas do concello na posta en marcha do Plan é
a base sobre a que desenvolver a estratexia de implantación e seguimento. O 
cumprimento do Plan parte, pois, da participación e implicación de todas as áreas 
identificadas como relevantes na execución das medidas.

Co obxectivo de garantir a actuación integrada e sistemática que esixe a posta en 
marcha do I Plan de Infancia e Adolescencia de Moaña, cómpre seguir traballando 
coa comisión de seguimento a nivel político e técnico, que funcione como espazo 
de coordinación e seguimento das accións implementadas e os seus resultados.

Ao tempo, o seguimento ten unha función de reflexión e visualización do traballo 
realizado, así como de obtención de información que sirva para identificar 
elementos que teñen favorecido a execución do Plan, e daqueles que precisan ser 
mellorados e esixen dunha maior atención.

Neste sentido, o sistema cómpre sexa dinámico e flexible, adaptándose ás 
necesidades que se vaian xerando ao longo da implementación do I Plan, 
detectando desaxustes e proporcionando información de utilidade para a toma de 
decisións acerca de cal é a mellor abordaxe de ditas necesidades.
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5.1 Espazos de coordinación 

Comisión de seguimento: representación dos grupos políticos municipais

Estrutura de coordinación a nivel político, liderada pola de Concellería de Benestar 
Social, Muller e Igualdade, que conte coa participación de tódolos grupos políticos
do Concello. A posibilidade de contar con este espazo, a nivel institucional, 
permitirá facer un seguimento do Plan, impulsando aquelas actuacións derivadas 
do mesmo que, pola súa natureza, requiran dun consenso político. A existencia de
este espazo garante o compromiso institucional para o cumprimento do I Plan.

Comisión de traballo e coordinación das áreas municipais

É o espazo que dota de transversalidade ao Plan, ao estar conformada polo 
conxunto de áreas municipais que teñen responsabilidade directa no 
desenvolvemento das actuacións. Neste espazo coordínanse o conxunto de 
medidas propostas no Plan e da conta entre departamentos do nivel de execución 
das actuacións que o integran. 

Espazos de participación

O sistema de seguimento debe aproveitar os mecanismos de avaliación 
identificados, e ao tempo comunicar os avances e resultados acadados á infancia 
e mocidade. Neste sentido, as mozas e mozos e colectivos xuvenís do Concello 
constitúen unha fonte de suma importancia. Se ben pódese traballar sobre un 
espazo específico de mocidade, calquera estrutura de participación, de carácter 
formal ou informal, (Consello municipal, por exemplo) pódese empregar para levar 
a cabo este contraste co tecido social da vila. 

5.2 Avaliación

Debe realizarse anualmente e ao finalizar o período de vixencia do plan, en base 
aos indicadores definidos para cada medida.

• A Concellería de Benestar Social, Muller e Igualdade será quen coordine o 
proceso.

• A Comisión achegará información con respecto a que medidas están en 
execución, cales xa desenvoltas e cales presentan dificultades na súa 
execución.

• A comisión de seguimento será informada do proceso e validará os 
resultados finais, poñendo en valor o traballo realizado e visibilizandoo

• O espazo de participación ou consello municipal da mocidade valora o grao
de cumprimento do Plan e apoia coa visibilidade dos resultados 
conseguidos no ámbito social.
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5.3 Modelo ficha de seguimento das actuacións

FICHA DE SEGUIMENTO DE MEDIDAS

Bloque I. Descrición da medida

Liña estratéxica:

Área:

Obxectivo:

Bloque II. Descrición de elementos básicos asociados 

Denominación da medida:

En que consiste:

Departamentos e persoas responsables:

Nivel de execución 

   Total             Parcial         Nulo             □ □ □

Temporalidade

Mes de inicio e duración estimada:

Orzamento

Orzamento asignado á medida:

Orzamento executado:

Resultados

Resultados agardados en función dos indicadores:

Resultados coñecidos ou estimados no seguimento:

Dificultades detectadas para a implementación:

Propostas ou alternativas:
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