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2011ACTIVIDADE:

PROMOVE:

Curso académico 2014 – 2015DATAS:

PROGRAMA DE PEQUES A MAIORES: ESPAZOS COMPARTIDOS
Os temas a tratar durante o curso 2014 - 2015 foron: 
- Diferenza entre educar e castigar e os distintos estilos 
educativos que ten a familia.
- Como educar para o uso responsable das novas tecnoloxías.
- Fomento de hábitos correctos de estudo, técnicas e métodos 
de estudo, organización, recursos educativos, como axudar - 
guiar aos fillos e fillas nos deberes para a casa

57 persoasPARTICIPANTES:

ANO 2014-2015

Servizos Sociais.
Subvención Deputación da Coruña.

2011ACTIVIDADE:

PROMOVE:

Curso académico 2015 – 2016DATAS:

PROGRAMA DE PEQUES A MAIORES: SUMA E SEGUE

36 persoasPARTICIPANTES:

Servizos Sociais.
Subvención Deputación da Coruña.

2011ACTIVIDADE:

PROMOVE:

Curso académico 2015 – 2015DATAS:

PROGRAMA DE PEQUES A MAIORES: ESPAZOS FAMILIARES
Durante a segunda sesión do programa no curso 2015- 
2016, traballouse sobre: 
Xénero e educación: o valor da igualdade.

36 persoasPARTICIPANTES:

ANO 2015-2016

Servizos Sociais.
Subvención Deputación da Coruña.

Acción 2.3. Realización de actividades abertas sobre coeducación e 
corresponsabilidade no fogar nos que poidan participar as familias no seu 
conxunto.

(Non constan accións)
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Acción 2.4. Realización dunha campaña de sensibilización sobre a necesidade 
de traballar a igualdade tanto nos centros de ensino como nos fogares, xa 
antes de que as nenas e nenos vaian á escola.

2011ACTIVIDADE:

PROMOVE:

CAMPAÑA INSTITUCIONAL

O Concello de Fene apoiou a difusión da campaña 
institucional de coeducación desenvolta pola 
Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia 
para un uso non sexista dos xoguetes.

ANO 2010

Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da 
Igualdade

2011ACTIVIDADE:

PROMOVE:

25 de novembro de 2011DATAS:

CAMPAÑA DE FOMENTO DA CORRESPONSABILIDADE NO EIDO 
EDUCATIVO, FAMILIAR E SOCIAL

1.000 exemplares distribuídos.PARTICIPANTES:

ANO 2011

Elaboración e distribución da guía “ESPAZOS PARA 
EDUCAR EN IGUALDADE. GUÍA PRÁCTICA PARA NAIS 
E PAIS”
Elaboración e distribución de material publicitario da 
campaña: bolsas, bragas polares, forros polares e fotos.

Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da 
Igualdade
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2011ACTIVIDADE: CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS

O Concello de Fene apoiou a difusión das diferentes 
campañas institucionais desenvoltas pola Secretaría 
Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia con motivo da 
conmemoración do:

ANO 2010

Acción 2.5. Recollida de propostas das ANPA, dos centros de ensino e das 
asociacións, para a realización de actividades sobre coeducación e igualdade 
que impliquen o resto da sociedade. Posteriormente as propostas terán que 
ser valoradas, e as viables, levadas a cabo.

(Non constan accións)

Acción 3.1. Realización de campañas dirixidas ao fomento do cambio de relacións 
de xénero e formación na autonomía persoal, como base da erradicación das 
diferenzas de xénero.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 3

PROMOVER ACTITUDES DE TOLERANCIA, RESPECTO E REFLEXIÓN ENTRE A SOCIEDADE 
FENESA, FACENDO ESPECIAL FINCAPÉ NOS COLECTIVOS DE INFANCIA E XUVENTUDE.

8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DA MULLER

15 DE OUTUBRO, DÍA INTERNACIONAL DA MULLER RURAL
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23 DE SEPTIEMBRE E 8 DE OUTUBRO: CONTRA EXPLOTACIÓN 
SEXUAL E TRATA DE PERSOAS

25 DE NOVEMBRO, DÍA INTERNACIONAL DE LOITA CONTRA A 
VIOLENCIA DE XÉNERO

PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da 
Igualdade
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2011ACTIVIDADE: CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS
O Concello de Fene apoiou a difusión das diferentes 
campañas institucionais desenvoltas pola Secretaría 
Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia con motivo da 
conmemoración do:

ANO 2011

25 DE NOVEMBRO, DÍA INTERNACIONAL DE LOITA CONTRA 
A VIOLENCIA DE XÉNERO

23 DE SETEMBRO, DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DA 
EXPLOTACIÓN E TRATA DE MULLERES E NENAS

8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DA MULLER

PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da 
Igualdade
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2011ACTIVIDADE: CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS
O Concello de Fene apoiou a difusión das diferentes 
campañas institucionais desenvoltas pola Secretaría 
Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia con motivo da 
conmemoración do:

ANO 2012

25 DE NOVEMBRO, DÍA INTERNACIONAL DE LOITA CONTRA 
A VIOLENCIA DE XÉNERO

18 DE OUTUBRO: DÍA EUROPEO CONTRA A TRATA DE SERES HUMANOS

23 DE SETEMBRO, DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DA 
EXPLOTACIÓN E TRATA DE MULLERES E NENAS
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2011ACTIVIDADE: CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS
Durante o ano 2013 o Concello de Fene apoiou a difusión 
das diferentes campañas institucionais desenvoltas pola 
Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia con 
motivo da conmemoración do:

ANO 2013

25 DE NOVEMBRO, DÍA INTERNACIONAL DE LOITA CONTRA 
A VIOLENCIA DE XÉNERO

18 DE OUTUBRO: DÍA EUROPEO CONTRA A TRATA DE SERES HUMANOS

8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DA MULLER

PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da 
Igualdade
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23 DE SETEMBRO, DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DA 
EXPLOTACIÓN E TRATA DE MULLERES E NENAS

8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DA MULLER

PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da 
Igualdade

2011ACTIVIDADE: CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE XÉNERO: 
HAY SALIDA
Adhesión á Campaña de sensibilización en materia de 
violencia de xénero da Delegación do Goberno para a 
Violencia de Xénero do Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad:

PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da 
Igualdade
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2011ACTIVIDADE: CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS
O Concello de Fene apoiou a difusión das diferentes 
campañas institucionais desenvoltas pola Secretaría 
Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia con motivo da 
conmemoración do:

ANO 2014

25 DE NOVEMBRO, DÍA INTERNACIONAL DE LOITA CONTRA 
A VIOLENCIA DE XÉNERO

23 DE SETEMBRO, DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DA 
EXPLOTACIÓN E TRATA DE MULLERES E NENAS

18 DE OUTUBRO: DÍA EUROPEO CONTRA A TRATA DE SERES HUMANOS
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8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DA MULLER

PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da 
Igualdade

2011ACTIVIDADE: CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS
O Concello de Fene apoiou a difusión das diferentes 
campañas institucionais desenvoltas pola Secretaría 
Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia con motivo da 
conmemoración do:

ANO 2015

25 DE NOVEMBRO, DÍA INTERNACIONAL DE LOITA CONTRA 
A VIOLENCIA DE XÉNERO

18 DE OUTUBRO: DÍA EUROPEO CONTRA A TRATA DE SERES HUMANOS

PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da 
Igualdade
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Acción 3.2. Formación en técnicas de fomento da autonomía persoal dirixida 
a todas aquelas persoas que traballen con infancia e xuventude.

(Non constan accións)

OBXECTIVO ESPECÍFICO 4

AFIANZAR NAS ESCOLAS OS OBXECTIVOS DA COEDUCACIÓN E VISIBILIZAR A PRESENZA 
DOS CONTIDOS COEDUCATIVOS DOS PROXECTOS EDUCATIVOS DOS CENTROS.

Acción 4.1. Incorporación de contidos específicos de coeducación en todos os 
niveis educativos, dentro da xornada escolar, xa sexa de forma transversal, 
xa mediante obradoiros ou actividades específicas.

(Non constan accións)

Acción 4.2. Desenvolvemento de campañas sobre igualdade nos centros de 
ensino, nas que o alumnado teña unha participación activa.

(Non constan accións)

Acción 4.3. Comunicación ás familias das actividades de coeducación e 
corresponsabilidade que se leven a cabo nos centros de ensino.

(Non constan accións)

Acción 4.4. Recompilación das propostas coas que os centros de ensino 
traballan os contidos sobre igualdade, para a posterior realización dunha 
publicación que sirva como difusión das actividades e guía de boas prácticas.

(Non constan accións)

Acción 4.5. Realización dun concurso de propostas de innovación en materia 
de igualdade na que participe o profesorado de todos os centros do concello.

(Non constan accións)
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 5

FOMENTAR A VISIÓN DE XÉNERO NO DESEÑO E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS.

Acción 5.1. Formación específica en temática de xénero para todo o persoal 
do concello encargado da planificación, implantación e dinamización de 
actividades públicas e de participación cidadá.

Esta acción non se desenvolveu na súa totalidade, posto que a formación 
específica en temática de xénero non se estendeu a todo o persoal municipal 
encargado de planificación, implantación e dinamización de actividades 
publicas e de participación cidadá, se non que esta formación so beneficiou 
á técnica responsable do Servizo Municipal de Atención á Muller (formación 
especificada na Acción 6.2. da Área 1)

Acción 5.2. Reforzo da sensibilización do tecido asociativo e empresarial en 
temática de xénero, mediante campañas especificamente dirixidas a estas 
entidades.

(Non constan accións)

Acción 5.3. Realización dunha campaña para o fomento da igualdade de 
xénero na vida cotiá da sociedade fenesa.

(Non constan accións)

Acción 5.4. Incorporación da visión de xénero nas actividades de participación 
cidadá.

A perspectiva de xénero contemplase en todas as actividades municipais.
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ÁREA 04: EMPODERAMENTO. PARTICIPACIÓN POLÍTICA E SOCIAL, CULTURA, LECER E 
DEPORTE

OBXECTIVO XERAL

FOMENTAR O EMPODERAMENTO DAS MULLERES E A SÚA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN 
TODOS OS ÁMBITOS POLÍTICOS E SOCIAIS, COMO EXERCICIO DOS DEREITOS DE CIDADANÍA.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1

REFORZAR O TECIDO ASOCIATIVO FEMININO DE FENE E AS ENTIDADES QUE TRABALLAN 
POLA IGUALDADE.

Acción 1.1. Realizar unha diagnose sobre o grao de participación política e 
social das mulleres e a súa presenza nos procesos de toma de decisións e as 
estruturas de poder.

(Non constan accións)

Acción 1.2. Reconstituír o Consello Municipal da Muller dinamizando o seu 
funcionamento.

(Non constan accións)

Acción 1.3. Garantir a presenza de asociacións de mulleres nos órganos 
consultivos e de participación cidadá do concello.

(Non constan accións)

Acción 1.4. Compromiso por parte do concello de establecer canles de 
información, comunicación e consulta do asociacionismo feminino nos 
procesos de deseño, implementación e avaliación de todas as políticas 
públicas municipais.

(Non constan accións)

Acción 1.5. Desenvolver desde o concello unha liña de axudas para as 
entidades de Fene que traballan pola igualdade.

(Non constan accións)

Acción 1.6. Impulsar desde o concello a creación dunha Rede Municipal de 
Entidades pola Igualdade.

(Non constan accións)
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Acción 1.7. Facilitar desde o concello apoio técnico para o deseño e 
desenvolvemento de proxectos e accións pola igualdade que leven a cabo 
o tecido asociativo feminino de Fene e as entidades que traballan pola 
igualdade.

2011ACTIVIDADE: COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES E CESIÓN DE LOCAL Á MARCHA 
MUNDIAL DAS MULLERES
Colaboración en actividades no eido da igualdade e da 
erradicación da violencia de xénero. Cesión de local para a 
asociación e colaboración en gastos.

PROMOVE:

DATAS:

Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da 
Igualdade

Anos 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 e 2016.

2011ACTIVIDADE: COLABORACIÓN COA ASOCIACIÓN POR + VIDA NA CARREIRA SOLIDARIA 
DA MULLER
O Concello de Fene, a través da Concellaría de Benestar 
Social e Igualdade, colabora coa Asociación Por + Vida na 
organización, difusión e traslado de participantes á Carreira 
da Muller de A Coruña.
A Carreira da Muller trátase dun evento de carácter 
deportivo e lúdico que se celebra anualmente para apoiar a 
loita contra o cancro de mama. 

PROMOVE:

DATAS:

PARTICIPANTES:

Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da 
Igualdade
21 de setembro de 2014.
20 de setembro de 2015
18 de setembro de 2016
Ano 2014: 134 mulleres.
Ano 2015: 164 mulleres.
Ano 2016: 156 mulleres.
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Acción 1.8. Ligar o Programa de Voluntariado do concello coas accións que o 
tecido asociativo de Fene poida levar a cabo en materia de igualdade.
(Non constan accións)

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2

FOMENTAR A PROGRESIVA INCLUSIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NO CONXUNTO DO 
TECIDO ASOCIATIVO DE FENE.

Acción 2.1. Promover a creación de vogalías ou áreas da muller ou da igualdade 
nas asociacións veciñais, sociocomunitarias, etc. mixtas.
(Non constan accións)

Acción 2.2. Deseñar e desenvolver un programa formativo en igualdade para 
as entidades de Fene.
(Non constan accións)

Acción 2.3. Deseñar e desenvolver un programa de sensibilización en 
igualdade para as entidades de Fene.
(Non constan accións)

Acción 2.4. Desenvolver desde o concello unha liña de axudas para as 
entidades de Fene que leven a cabo actividades en clave de xénero ou 
orientadas á inclusión da perspectiva de xénero na súa estrutura ou 
actividades.
(Non constan accións)

Acción 2.5. Facilitar desde o concello apoio técnico para o deseño e 
desenvolvemento de proxectos e accións pola igualdade que leven a cabo 
as entidades de Fene.
(Non constan accións)

OBXECTIVO ESPECÍFICO 3

DESENVOLVER UN PROGRAMA DE ACCIÓNS ORIENTADO Á ADQUISICIÓN DE 
EMPODERAMENTO POR PARTE DAS MULLERES DO CONCELLO.

Acción 3.1. Deseñar e desenvolver un programa formativo para a capacitación 
das mulleres que ocupan postos de responsabilidade: liderado, habilidades 
sociais en mundos masculinizados, estratexias de negociación, etc.
(Non constan accións)
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 4

ABRIR UNHA LIÑA DE TRABALLO POLA IGUALDADE ORIENTADA AOS HOMES DO CONCELLO.

Acción 4.1. Promover o voluntariado e a participación dos homes nas 
entidades ou ámbitos moi feminizados.
(Non constan accións)

Acción 4.2. Deseñar e desenvolver seminarios formativos mixtos que teñan 
como eixo temático a diversidade do contido do rol de xénero.
(Non constan accións)

Acción 4.3. Impulsar desde o concello a creación de asociacións de homes 
pola igualdade.
(Non constan accións)

OBXECTIVO ESPECÍFICO 5

FOMENTAR A PROGRESIVA INCLUSIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NA POLÍTICA DE 
CULTURA E LECER DO CONCELLO.

Acción 5.1. Realizar e manter estatísticas que inclúan a variable sexo e que 
capturen información cuantitativa e cualitativa sobre a participación das 
mulleres nas actividades culturais e de lecer programadas desde o concello.
(Non constan accións)

Acción 5.2. Elaborar unha pequena guía metodolóxica que facilite a inclusión 
da perspectiva de xénero nas actividades culturais e de lecer programadas 
desde o concello.
(Non constan accións)

Acción 3.2. Deseñar e desenvolver accións formativas e sensibilizadoras de 
educación cívico-política orientada a facilitar os coñecementos e habilidades 
para un exercicio completo e activo dos dereitos de cidadanía.
(Non constan accións)

Acción 3.3. Deseñar e desenvolver accións formativas para a adquisición de 
habilidades básicas TIC.
(Non constan accións)
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Acción 5.3. Dar continuidade á programación cultural e de lecer do concello 
que xa incorpora a perspectiva de xénero.
(Non constan accións)

Acción 5.4. Aumentar os fondos bibliográficos, audiovisuais e documentais 
sobre a temática de igualdade e xénero na biblioteca municipal.
(Non constan accións)

Acción 5.5. Difundir a obra de artistas, artesás, creadoras, escritoras, etc. de 
Fene.

2011ACTIVIDADE: ACTIVIDADES 8 DE MARZO: X MARATÓN DE LECTURA FENE LENDO 
MULLERES

Por décimo ano consecutivo, organizouse o Maratón 
de Lectura Fene Lendo Mulleres. Actividade que se 
desenvolve na Biblioteca Municipal de Fene en dúas 
partes:
Xornada de mañá de 9:00 h a 14:00 h.

Inauguración coa lectura do Manifesto 2010 do Día 
da Muller Traballadora a cargo da fenesá Dulce Mª 
López Rivera e comezo do X maratón de lectura.

ANO 2010

O maratón de lectura é una actividade protagonizada polo 
alumnado e profesorado dos centros escolares de Fene, 
na que se da lectura ininterrompida a textos escritos 
por mulleres, ou mesmo outros textos que o alumnado 
participante traballou previamente nas aulas, elaborados 
por eles e coa colaboración do profesorado. 
Xornada de tarde, de 16:30 h a 19:30 h.

Protagonizada pola poboación adulta de Fene e bisbarra 
que voluntariamente participou na lectura de textos 
escritos por mulleres ou mesmo creados polas persoas 
participantes.
Unha vez rematado e clausurado o X Maratón, coa lectura 
do Manifesto por parte da propia autora Dulce Mª López 
Rivera, ás 19:30 horas comezou o espectáculo Palabras de 
Muller realizado e protagonizado por Charo Pita.
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Espectáculo Palabras de Muller, ás 19.30 h.

Actividade de contacontos para a poboación adulta. 
Espectáculo de historias, fábulas posibles e imposibles 
que inventan día a día os ritos máis fantásticos de cortexo, 
apareamento, traballo, convivencia. Desde o mundo das 
nosas bisavoas sometidas á tiranía da emigración e dunha 
sociedade fechada que as ataba ao home, ata a tarefa 
da muller de hoxe quen, dividida entre o doméstico, e o 
laboral, esquécese a si mesma, todas, heroínas anónimas, 
configuran o perfil do feminino, outra forma de ser, sentir e 
estar no universo.
O espectáculo Palabras de Muller estivo subvencionado 
pola Xunta de Galicia dentro do programa Letras Vivas 
Animación.

PROMOVE:

DATAS:

PARTICIPANTES:

Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da 
Igualdade

8 de Marzo

TOTAL: 300 alumnas e alumnos e 30 mulleres.
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PROMOVE:

DATAS:

PARTICIPANTES:

Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da 
Igualdade
18 de Marzo

TOTAL: 300 alumnas e alumnos e 30 mulleres.

ANO 2011

2011ACTIVIDADE: ACTIVIDADES 8 DE MARZO: XI MARATÓN DE LECTURA FENE LENDO 
MULLERES

O 18 de marzo e por undécimo ano consecutivo, 
desenvolveuse o maratón de lectura Fene Lendo Mulleres, 
actividade desenvolvida con motivo da conmemoración 
do Día Internacional da Muller Traballadora, na Biblioteca 
Municipal de Fene, en dúas partes:
De 9:00 h a 14:00 h, inauguración e apertura coa lectura por 
parte da Concelleira de Benestar e Igualdade do manifesto 
do Día da Muller Traballadora, realizado este ano por 
Pilar Sampedro. Posteriormente deuse paso a actividade 
en si, protagonizada polo alumnado e profesorado dos 
centros escolares consiste na lectura ininterrompida de 
textos escritos por mulleres ou outros textos que trouxo o 
alumnado dos centros escolares. O XI maratón de lectura 
foi retransmitido en directo por Radio Fene.
A xornada de tarde, de 16:30 h. a 20.00 h, estivo 
protagonizada pola poboación adulta de Fene e bisbarra 
que voluntariamente participou na lectura de textos 
escritos por mulleres.
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PROMOVE:

DATAS:

Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da 
Igualdade

8 de Marzo

ANO 2012

2011ACTIVIDADE: ACTIVIDADES 8 DE MARZO: XII MARATÓN DE LECTURA FENE LENDO 
MULLERES

Este ano a actividade desenvolveuse só de mañá, coa 
participación do persoal docente, do alumnado dos centros 
escolares de Fene e do alumnado do taller ocupacional que 
ten a Asociación ASPANEPS en Perlío.
O programa foi o seguinte:
9:15 h: Inauguración a cargo da Concelleira de Servizos 
Sociais e Igualdade e lectura do Manifesto do Día da Muller 
Traballadora deste ano por parte da súa autora: Mercedes 
Vélez Vázquez, veciña de Fene, mestra de profesión, 
afeccionada á lectura, literatura e escritura e merecedora de 
varios premios literarios neste eido. Deste xeito continuouse 
na liña de dar visibilidade a mulleres anónimas de Fene e 
bisbarra que de xeito desinteresado achegaron un cacho da 
súa sabedoría e do seu arte literario.
De 9:30 h. a 14:00 h. deuse paso a actividade en si, 
protagonizada polo alumnado e profesorado dos centros 
escolares e do taller ocupacional de ASPANEPS. Consistiu na 
lectura ininterrompida de textos escritos por mulleres, ou 
mesmo outros textos que o alumnado traballou nas aulas, 
elaborados por eles e coa colaboración do profesorado, 
sempre na liña do fomento da igualdade, da coeducación e 
da corresponsabilidade. 



69AVALIACIÓN II PIOMH FENE

05. RESULTADOS DA AVALIACIÓN
Análise por áreas temáticas de intervención

Área 04Empoderamento. Participación política e social, cultura, lecer e deporte

ANO 2013

2011ACTIVIDADE: ACTIVIDADES 8 DE MARZO: XIII MARATÓN DE LECTURA FENE LENDO 
MULLERES

PARTICIPANTES:

Un ano máis, a Concellería de Servizos Sociais, a través do 
Servizo de Atención á Muller do Centro Municipal de Servizos 
Sociais en colaboración coa Biblioteca Municipal Xosé María 
Pérez Parallé, conmemorou o 8 de marzo Día Internacional 
da Muller Traballadora.
Na xornada da mañá tivo lugar o XIII Maratón de Lectura 
Fene Lendo Mulleres, unha actividade aberta ás familias e 
ao público en xeral có seguinte programa:
9:15 h: Inauguración a cargo da Concelleira de Servizos 
Sociais e Igualdade e lectura do Manifesto do 8 de marzo 
polas súas autoras: As primeiras mulleres concelleiras de 
Fene da primeira corporación democrática (1979-1983): 
Marisol Peña Adeja, Mª Elena Buyo Naveiras e Mª Isabel 
Pereira Basoa.
9:30 a 14:30 h: Lectura ininterrompida de textos escritos 
por mulleres ou que tratan o tema da igualdade a cargo 
do alumnado dos centros escolares de Fene e do centro 
ocupacional de ASPANEPS, traballados previamente en aula.
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Na xornada da tarde, desenvolveuse a Mesa Redonda A 
muller na política municipal de Fene nos anos 80, tertulia-
debate a cargo das primeiras mulleres concelleiras de Fene 
durante a década dos anos 80:
1ª corporación: 1979-1983: Marisol Peña Adeja – Mª Elena 
Buyo Naveiras - Mª Isabel Pereira Basoa
2ª corporación: 1983-1987: Mª Carmen Feal Rey – María 
Sánchez Andrade
3ª corporación: 1987-1991: Pilar Vázquez Neira
Este espazo serviu para compartir experiencias, lembrar 
acontecementos, falar sobre os cambios e o papel da muller 
na política municipal, no eido asociativo, etc.

PROMOVE:

DATAS:

Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da 
Igualdade

8 de Marzo

PARTICIPANTES:
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ANO 2014

2011ACTIVIDADE: ACTIVIDADES 8 DE MARZO: XIV MARATÓN DE LECTURA FENE LENDO 
MULLERES

Este ano o Manifesto do 8 de marzo realizárono Elena 
Ponte Prado, Patroa Maior da Confraría de Barallobre dende 
o ano 2013 e Marisol Arnoso Barro Patroa da Confraría de 
Barallobre anos 2000 a 2006.
As actividades desenvoltas nesta ocasión foron:
7 DE MARZO: MESA REDONDA - HOMENAXE Á MULLER 
MARISCADORA

Acto de recoñecemento ao labor e o esforzo das 
mulleres mariscadoras de Fene, onde se falou cun grupo 
representativo de mulleres da Confraría de Barallobre 
que fixeron e seguen facendo historia nun mundo que foi 
principalmente masculino.
A historia, os logros, o posicionamento da muller nos postos 
de responsabilidade, o recoñecemento da valía profesional, 
os primeiros comezos, o momento actual, etc.
10 DE MARZO: XIV MARATÓN DE LECTURA FENE LENDO 
MULLERES

09:00 h.: Inauguración a cargo da Concelleira de Servizos 
Sociais e Igualdade e lectura do Manifesto do 8 de marzo 
polas súas autoras: Elena Ponte Prado e Marisol Arnoso 
Barro.
9:10 h. a 14:00 h: Lectura ininterrompida de textos escritos 
por mulleres que tratan o tema da igualdade a cargo do 
alumnado dos centros escolares de Fene e do centro 
ocupacional de ASPANEPS en Fene.
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11 DE MARZO: CHARLA NA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA. A 
SITUACIÓN DAS MULLERES NO MOMENTO ACTUAL

Análise e debate sobre o retroceso nos dereitos adquiridos 
polas mulleres e a repercusión que está provocando a crise 
económica na situación laboral, persoal, social e familiar das 
mulleres. Falarase tamén da responsabilidade social ante 
o grave número de asasinatos machistas no noso país. A 
importancia da educación como factor de prevención cara 
a eliminación da violencia contra as mulleres.
Impartida por Eva Sayago Martínez, psicóloga e Mª José Paz 
Rodríguez, pedagoga, traballadoras do Centro Municipal de 
Servicios Sociais.

PROMOVE:

DATAS:

Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da 
Igualdade

7, 10 e 11 de marzo

PARTICIPANTES:
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PROMOVE:

DATAS:

Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da 
Igualdade

6 de marzo
PARTICIPANTES:

ANO 2015

2011ACTIVIDADE: ACTIVIDADES 8 DE MARZO: XV MARATÓN DE LECTURA FENE LENDO 
MULLERES

O Alcalde de Fene, inaugurou xunto á Concelleira de 
Igualdade o Maratón de Lectura Fene Lendo Mulleres
Un maratón, celebrado no Salón de Actos da Casa da Cultura, 
no que tomaron parte escolares dos centros de ensino do 
municipio durante toda a mañá.

2011ACTIVIDADE: ACTIVIDADES 8 DE MARZO

Pola tarde, ás 19 horas, no Salón de Actos da Casa da Cultura, 
o Concello organizaba a Mesa redonda Recoñecemento ás 
mulleres da Historia galega. Un acto de recoñecemento á 
forza e á loita de mulleres veciñas de Fene, que falaron sobre 
o seu “camiño percorrido” cargado de vivencias e marcado 
polas diferentes etapas sociais e políticas da historia do 
país. Os recordos da infancia, a evolución das súas vidas 
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e os logros conseguidos, son dignos de recoñecemento 
para estas valentes rapazas, hoxe mulleres, que escribiron 
historia e mereceron que a súa voz fora escoitada. 
Participaron no mesmo: Flora Dorado (de Perlío); María do 
Carmen Hermida (San Valentín); Olimpia Barcia (Fene); Fina 
Allegue (Sillobre); Carmen Calvo (Sillobre) e Marina Seco 
Padín (Sillobre).

PROMOVE:

DATAS:

Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da 
Igualdade

6 de marzo
PARTICIPANTES: TOTAL: 48 persoas. 36 mulleres e 12 homes.

ANO 2016

2011ACTIVIDADE: ACTIVIDADES 8 DE MARZO: XVI MARATÓN DE LECTURA FENE LENDO 
MULLERES

O martes 8 de marzo, Día Internacional da Muller en horario 
de 9:00h a 14:00h a Biblioteca Municipal de Fene acolleu o 
XVI Maratón de Lectura Fene Lendo Mulleres.
Para a elaboración do Manifesto do 8 de marzo este ano 
contouse coa colaboración da deputada Mónica Fernández 
Rodríguez, natural e residente en Fene. Muller implicada 
no movemento social e cultural de Fene, traballando 
activamente na Asociación Oncohematolóxica POR+VIDA 
da que é socia e membro da directiva.
Participaron neste acto os centros escolares de Centieiras, 
A Xunqueira, Os Casais, O Ramo, IES Fene, Jorge Juan e o 
alumnado dos obradoiros ocupacionais de ASPANEPS Fene. 
Cada un destes centros, a través do seu alumnado, traballou 
textos escritos por mulleres ou textos de elaboración 
propia que foron lidos por escolares designados nas aulas 
entre as compañeiras e compañeiros. A temática xirou en 
torno ao eido da igualdade entre homes e mulleres e/ou a 
visibilización da muller.
As lecturas foron retransmitidas en Radio Fusión – Radio 
Fene nos días posteriores ao maratón, nun espazo que cada 
día ocupou un centro escolar.
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PROMOVE:

DATAS:

Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da 
Igualdade

8 de marzo
PARTICIPANTES:

OUTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS E DE LECER DO CONCELLO DE FENE
IN FENE

O Concello de Fene dende a Área de Servizos Sociais, Igualdade e Educación, leva a 
cabo o programa De Peques a Maiores: Compartindo Espazos, no que se enmarca o 
programa de ocio xuvenil IN FENE subvencionado pola Deputación da Coruña.
IN FENE créase co obxectivo de ofrecer á mocidade unha serie de actividades de 
lecer para as tardes nun intento de que as mozas e mozos participantes pasen un 
momento agradable e divertido coa súa xente.
As actividades desenvólvense na tarde de dous venres de cada mes. A media de 
participación foi de 15 rapazas e rapaces.

ESPAZOS EDUCATIVOS

O Concello de Fene dende a Área de Servizos Sociais, Igualdade e Educación, leva a 
cabo o programa De Peques a Maiores: Compartindo Espazos, no que se enmarcan 
os ESPAZOS EDUCATIVOS, programa subvencionado pola Deputación da Coruña.
Estes espazos teñen como obxectivo adquirir ferramentas necesarias para o estudio 
e o desenvolvemento persoal, potenciando as habilidades persoais e reforzando 
habilidades instrumentais básicas. Todo isto utilizando o xogo, a creatividade, 
concentración, atención, lectura, comprensión, etc.
As sesións están destinadas ao alumnado de 6 a 12 anos.
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SUMA E SEGUE

O Concello de Fene dende a Área de Servizos Sociais, Igualdade e Educación, leva a 
cabo o programa De Peques a Maiores: Compartindo Espazos, no que se enmarca 
SUMA E SEGUE, subvencionado pola Deputación da Coruña.
SUMA E SEGUE é un programa de apoio escolar, baseado na motivación e adestramento 
de técnicas que facilitan o estudo, potenciando as habilidades persoais, xestión do 
tempo, organización memorización, comprensión, etc. En definitiva o obxectivo é 
potenciar as capacidades persoais relacionadas coa aprendizaxe e o rendemento 
escolar.
As sesións están destinadas ao alumnado de secundaria. A media de participación 
foi de 45 rapazas e rapaces.

ESCOLAS CULTURAIS

O Concello de Fene dende a Concellería de Cultura e Ensino organiza cada curso as 
Escolas e Obradoiros Culturais Municipais. Os datos de participación ao longo da 
vixencia do II PIOMH foron os seguintes:
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BIBLIOTECA MUNICIPAL XOSÉ MARÍA PÉREZ PARALLÉ

A Biblioteca Pública Municipal de Fene Xosé María 
Pérez Parallé presta os seus servizos no primeiro 
andar da Casa da Cultura.
A Biblioteca Municipal de Fene atópase adscrita 
á Rede de Bibliotecas de Galicia, dependentes da 
Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia.
Meiga, é a ferramenta que axuda a automatizar os 
procesos de xestión dos fondos da biblioteca. 

Logo dunha traxectoria de moitos anos, Meiga, configurase como un estándar da 
xestión bibliotecaria en Galicia. Meiga no tratamento dos datos, non segrega por 
sexos, polo tanto os datos achegados dende a Biblioteca Municipal de Fene inclúen 
a variable sexo nos seus resultados grazas á sensibilidade en materia de igualdade 
do persoal técnico responsable da mesma.
Actualmente a biblioteca conta cuns fondos bibliográficos que superan os 41.000 
exemplares que están integrados por varios tipos de materiais e soportes.
Resulta moi interesante destacar que a Biblioteca Municipal conta cun Centro de 
Recursos da Muller, isto é unha sección específica conformada por obras de temática 
feminista e obras escritas por autoras.
Os datos de persoas socias da Biblioteca Municipal de Fene ao longo dos anos de 
vixencia do II PIOMH son:

*Datos extraídos dos seis primeiros meses do ano
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 6

FOMENTAR A PROGRESIVA INCLUSIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NA POLÍTICA DE 
DEPORTE DO CONCELLO.

Acción 6.1. Realizar e manter estatísticas que inclúan a variable sexo e que 
capturen información cuantitativa e cualitativa sobre a participación das 
mulleres nas actividades deportivas programadas desde o concello.
(Non constan accións)

Acción 6.2. Elaborar unha pequena guía metodolóxica que facilite a inclusión 
da perspectiva de xénero nas actividades deportivas programadas desde o 
concello.
(Non constan accións)

Acción 6.3. Deseñar e desenvolver unha campaña de sensibilización que 
denuncie o sexismo e a segregación na práctica deportiva e que promova 
valores igualitarios e a participación de homes en deportes feminizados e de 
mulleres en deportes masculinizados.
(Non constan accións)

Acción 6.4. Fomentar entre as mulleres de Fene a práctica deportiva e o 
exercicio físico como hábitos de vida que redundan nunha mellora da saúde, 
a autoestima e o benestar psicosocial e emocional, prestando especial 
atención ás mulleres adultas.
(Non constan accións)

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE FENE

O Concello de Fene dende a Concellería de Deportes organiza cada curso unha ampla 
oferta de Escolas Deportivas, municipais ou conveniadas. Distribuídas por todo 
o Concello funcionan cunha media de 3 horas semanais durante o curso escolar. 
Completa a oferta formativa a organización de cursos e obradoiros específicos que 
se desenvolven basicamente nos períodos vacacionais.

As escolas municipais, dirixidas á poboación de todas as idades. Teñen lugar nas 
instalacións deportivas municipais.
As escolas conveniadas, promovidas polo asociacionismo deportivo en 
colaboración co concello. Teñen lugar no resto das parroquias e van dirixidas á 
poboación en xeral.
A organización de cursos e obradoiros ten carácter puntual, por regra xeral en 
períodos vacacionais e a súa convocatoria anúnciase na web.
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Os datos de participación ao longo da vixencia do II PIOMH foron os seguintes:
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ÁREA 05: 

OBXECTIVO XERAL

AUMENTAR A PRÁCTICA E DESFRUTE DOS DEREITOS E AS PRESTACIÓNS SOCIAIS EN 
MATERIA DE SAÚDE E CALIDADE DE VIDA, ASÍ COMO A INFORMACIÓN SOBRE ESTAS.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1

INCREMENTAR A INFORMACIÓN EN MATERIA DE SAÚDE E AS SÚAS PROBLEMÁTICAS, ASÍ 
COMO DOS RECURSOS DISPOÑIBLES.

Acción 1.1. Formación de mediadoras e mediadores en educación para a saúde.

SAÚDE, SEXUALIDADE, CALIDADE DE VIDA, ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E 
INCLUSIÓN SOCIAL

2011ACTIVIDADE: PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS E 
PROMOCIÓN DA SAÚDE
O concello de Fene mantén dende o ano 1994 un convenio 
de cofinanciamento coa Consellería de Sanidade, 
subdirección Xeral de Programas de fomento de estilos de 
vida saudables a través do Servizo de Drogodependencias e 
Trastornos Aditivos, para desenvolver programas nos que se 
leven a cabo accións nos ámbitos escolar, xuvenil, familiar, 
comunitario e de incorporación social co obxecto de ofrecer 
unha atención integral, que cubra os ámbitos fundamentais 
da prevención.
O obxectivo da prevención é aprender a vivir nun mundo no 
que hai drogas sen necesitar recorrer compulsivamente a 
elas. 
ÁMBITO XUVENIL
Cambio de sentido

Programa de prevención do consumo de alcohol e outras 
drogas na condución de vehículos. Programa desenvolvido 
nas autoescolas. Contidos formativos sobre o impacto do 
consumo de alcohol e outras drogas na seguridade viaria.
Activa

Programa de prevención para a mocidade:
 Captación e selección de mediadores xuvenís
 Formación de mediadores
 Difusión de actividades
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ANO 2010

CURSO DE MEDIACIÓN XUVENIL

O 12, 13, 20, 27 de novembro e o 10 de decembro, 
desenvolveu un curso de mediación xuvenil que tivo 
como persoas destinatarias un grupo de mozos e mozas 
interesados en participar tras unha presentación realizada 
nas aulas na semana do voluntariado.
A idea principal era crear unha rede de mediadoras e 
mediadores que servisen de nexo entre a administración 
local e a xuventude co fin de fomentar a participación xuvenil 
na comunidade, reforzar o tecido asociativo e desenvolver 
campañas de prevención e información de forma máis 
próxima e eficaz.
As persoas destinatarias deste programa foron rapaces e 
rapazas de 3º e 4º da ESO e 1º de bacharelato nos centros 
escolares de IES Fene, CPI A Xunqueira e CPR Jorge Juan.

CURSO DE MEDIACIÓN XUVENIL

ANO 2015

Os días 10, 11, 18 e 25 de abril impartiuse un 
curso de Mediación Xuvenil, que tivo como 
destinatarias rapazas e rapaces de entre 13 e 
18 anos.
A iniciativa formou parte do programa Mocidade 
Activa, subvencionado pola Consellería de 
Sanidade e, entre as súas liñas de actuación, 
está a creación dunha rede de mediadores 
xuvenís que sirvan de nexo de unión entre 
as administracións locais e a xuventude, co 
fin de fomentar a participación da mocidade 
na comunidade, reforzar o tecido asociativo 
e desenvolver campañas de prevención e 
información próximas.
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CURSO DE MEDIADORES SOCIAIS 

Dirixido a persoal das entidades deportivas, culturais 
ou ANPAS, entre outras, desenvolveuse un curso de 
Mediación Social os días 15, 22 e 29 de abril e 6, 13, 20 
e 27 de maio.
Abordáronse temas como a saúde comunitaria, 
o consumo de sustancias e outras adiccións, os 
primeiros auxilios, características e habilidades das 
persoas mediadoras, etc. Esta acción formativa 
desenvolveuse ao abeiro do programa de Prevención de 
Drogodependencias e Promoción da Saúde, que financia 
a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.

PROMOVE:

DATAS:

Área de Dinamización Social, Benestar e Igualdade

Novembro de 2010
Abril e maio de 2015

PARTICIPANTES:
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Acción 1.2. Realización de campañas de educación para a saúde nos centros 
de ensino, en todos os niveis educativos.

2011ACTIVIDADE: PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS E 
PROMOCIÓN DA SAÚDE
O concello de Fene mantén dende o ano 1994 un convenio de 
cofinanciamento coa Consellería de Sanidade, subdirección 
Xeral de Programas de fomento de estilos de vida saudables 
a través do Servizo de Drogodependencias e Trastornos 
Aditivos, para desenvolver programas nos que se levan a cabo 
accións nos ámbitos escolar, xuvenil, familiar, comunitario e 
de incorporación social co obxecto de ofrecer unha atención 
integral, que cubra os ámbitos fundamentais da prevención.
O obxectivo da prevención é aprender a vivir nun mundo no 
que hai drogas sen necesitar recorrer compulsivamente a elas. 

AMBITO ESCOLAR
Materiais didácticos

“A saúde na escola” materiais para primaria elaborados 
pola Xunta de Galicia. Dirixido a alumnado de 5 a 18 anos.
“O segredo da boa vida” Axenda escolar elaborada polo 
Plan nacional sobre drogas. Dirixido a alumnado de 5º e 6º 
de primaria.
Calendarios: “Divírtete sen aditivos”. 
Material complementario aos obradoiros de Bebidas 
saudables. Material elaborado polo concello. Dirixido á 
poboación escolar e locais de hostalería.
Cinensino

Programa de educación en valores a través do cine. Consiste 
no visionado dunha película e o desenvolvemento da súa 
correspondente unidade didáctica en cada trimestre do 
curso escolar. Dirixido a alumnado de 1º ciclo de ESO.
Intervencións Socioeducativas na aula

Programa complementario á aplicación dos materias 
didáctico de “Saúde na escola”.

-Obradoiros de saúde e nutrición. Dirixidos ao alumnado 
de primaria. Colabora unha experta en nutrición.
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- Obradoiros de bebidas saudables. Dirixido ao alumnado 
de 1º e 3º de ESO. Colabora un especialista do centro de 
Hostalería Fragas do Eume de Pontedeume.
- Desenvolvemento Persoal. Programa de manexo 
de normas e habilidades de afrontamento. Dirixido a 
alumnado de ESO no que se detectou algún problema 
relacionado co uso de drogas ou está en situación de risco.
- Vídeo foro. Actividade na que se traballa a educación 
en valores a través de películas. Dirixido ao alumnado de 
primaria.
- Actividades informativas e de sensibilización. Campañas 
de sensibilización e información sobre as consecuencias 
do uso das drogas legais e ilegais. Dirixido ao alumnado 
de secundaria.
- Concurso Clases sen fume. Ten como obxectivo previr o 
inicio do consumo de tabaco. Dirixido ao alumnado de 1º 
e 2º de secundaria. En colaboración co programa Galego 
de Promoción de Vida sen Tabaco.

Odisea

Programa de prevención de drogas con alumnado de cursos 
de garantía social/ escola Obradoiro.
ÁMBITO XUVENIL
Cambio de sentido

Programa de prevención do consumo de alcohol e outras 
drogas na condución de vehículos. Programa desenvolvido 
nas autoescolas. Contidos formativos sobre o impacto do 
consumo de alcohol e outras drogas na seguridade viaria.
Activa

Programa de prevención para a mocidade:

Captación e selección de mediadores xuvenís
Formación de mediadores
Difusión de actividades
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ANO 2010

OBRADOIRO DE SAÚDE E NUTRICIÓN: IOGURES E DERIVADOS LÁCTEOS

Desde o 23 de marzo e até o 7 de abril desenvolvéronse 
nos centros escolares de Fene os Obradoiros de Saúde e 
Nutrición, que neste curso abordaron a temática dos iogures 
e os derivados lácteos.
Esta actividade realizouse con alumnado do segundo e 
terceiro ciclo de primaria, por ser nestas etapas nas que se 
contempla o tema da alimentación no curriculum escolar e 
nos materiais didácticos de “Saúde na Escola”.
Esta actividade programouse conxuntamente cos centros 
escolares e desenvolveuse en horario lectivo. Os centros 
educativos participantes foron: CEIP Centieiras, CEIP A 
Xunqueira, CEIP Os Casais, CEIP O Ramo e CPR Jorge Juan.
A iniciativa non só ofreceu información, senón tamén 
recursos e estratexias para incrementar os factores de 
protección e reducir os factores de risco.

PROGRAMA EDUCAR EN SAÚDE: O ALCOHOL E A PRESIÓN DO GRUPO

O 7 de abril, coincidindo co Día Mundial da Saúde, iniciáronse 
nos centros de ensino de Fene as intervencións “O alcohol e 
a presión do grupo”. Actuación enmarcada no programa de 
educar en saúde, dirixida ao alumnado de ESO
Este proxecto desenvolvese interactuando coa mocidade 
participante dentro do grupo - aula, co fin de incidir 
sobre a esfera cognitiva e persoal a través da análise e 
transformación dos seus coñecementos e ideas previas así 
como sobre a importancia de ter bos hábitos para gozar 
dunha vida sa.
Nas intervencións déuselles información sobre o alcohol e 
a adquisición de habilidades para a toma de decisións e o 
afrontamento de situacións de risco.
Os obxectivos a tratar foron:

ANO 2011

- Coñecer a información que ten o alumnado sobre o alcohol.
- Ofrecer información sobre o alcohol e lexislación vixente.



94 AVALIACIÓN II PIOMH FENE

05. RESULTADOS DA AVALIACIÓN
Análise por áreas temáticas de intervención

Saúde, sexualidade, calidade de vida, atención á diversidade e inclusión socialÁrea 05

- Desenvolver actividades relacionadas coa toma de 
decisións.
- Favorecer a implicación da poboación xuvenil en actividades 
saudables, dando a coñecer bebidas sen alcohol.

O obradoiro no que se deu a coñecer bebidas sen alcohol 
estivo guiado por un mestre de hostalería, onde as e os 
participantes realizaron distintos combinados sen alcohol, 
entregándose copias dos mesmos en cada obradoiro.
Noutra sesión fíxose unha devolución dos cuestionarios 
facilitando información axeitada e fuxindo de tópicos.
As profesionais que participaron nesta actividade foron a 
técnica municipal, responsable do programa e pedagoga, Mª 
José Paz, encargada de coordinar as distintas actividades e as 
intervencións directas co alumnado nas sesións teóricas, e o 
mestre de hostalería Samuel Pintos, do IES Fragas do Eume 
de Pontedeume.
PROGRAMA EDUCAR EN SAÚDE: DECÍDETE POLOS BOS HÁBITOS

Rapaces e rapazas de 5º e 6º de primaria dos centros 
educativos de Fene participaron nun obradoiro sobre a 
necesidade de realizar un bo almorzo no que degustaron 
unha rabañada de pan con aceite.
Este obradoiro foi complementario a intervención “O alcohol 
e a presión do grupo”, enmarcado no programa de educar en 
saúde dirixido ao alumnado escolarizado en Primaria e en 
ESO dos centros educativos do concello de Fene.
CINENSINO

O Concello de Fene a través da Consellería de Servizos 
Sociais, enmarcado no Plan de Protección e Promoción 
de Saúde e en colaboración coa Consellería de Sanidade, 
o Servizo Galego de Saúde e a FEGAM,  desenvolve este 
programa nos centros escolares do concello aos que se lles 
facilita asesoramento, medios e formación imprescindible 
para que sexa impartido polo profesorado.
Os obxectivos xerais do programa son:

- Reducir a prevalencia e intensidade no consumo de 
alcohol en menores e adolescentes.
- Racionalizar o uso das TIC previndo as adiccións sociais 
e condutas relacionadas
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- Retrasar ou impedir o inicio de condutas aditivas no eido 
escolar.

O programa “CINENSINO” englóbase dentro do tipo de 
prevención denominada universal e vai dirixido a poboación 
escolarizada do 1º ciclo de ESO con idades comprendidas 
entre os 12 e 14 anos.
O 28 de novembro de 2011, o alumnado do CPI A Xunqueira 
visionou a primeira película do programa.

ANO 2013

PROGRAMA EDUCAR EN SAÚDE: ALIMENTACIÓN SAUDÁBLE E 
BÓS HÁBITOS

No mes de marzo de 2013 desenvolveuse nos centros 
escolares o Programa de Educar en Saúde, enmarcado no 
Plan de Prevención e promoción da saúde.
As actividades a realizar desenvolvéronse interactuando 
co alumnado dentro do grupo-aula, a través da análise e 
reflexión dos seus coñecementos e ideas previas, incideuse 
sobre a importancia dunha boa alimentación e bos hábitos 
para ter unha vida sa, a importancia dos consumos axeitados 
e a adquisición de habilidades para a toma de decisións.
Ademais houbo unha charla destinada ás familias sobre 
“Hábitos saudables nas familias” na que se trataron temas 
como: A importancia dun consumo saudable, a necesidade 
da hixiene alimentaria e o fomento de condutas axeitadas 
na mesa.

PROGRAMA CINE E SAÚDE

No marco do programa Cine e Saúde, escolares de 5º e 6º 
de primaria e 1º e 2º de ESO do CPR Jorge Juan e do IES de 
Fene asistiron ao pase da película “El camino de vuelta” no 
que se dá conta da autoestima como factor de protección 
fronte ao consumo. 
O cine é o fío condutor deste programa de prevención do 
consumo de alcohol e outros trastornos aditivos no eido 
escolar.

ANO 2015
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Cine e Saúde é un programa apoiado pola Consellería de 
Sanidade que parte de que a intervención preventiva nos 
centros escolares debe comezar antes de que se establezan 
patróns de consumo que máis tarde serán difíciles de cambiar. 

EDUCAR EN SAÚDE: SAÚDE E NUTRICIÓN

Os diferentes centros educativos do Concello 
de Fene acolleron as sesións do obradoiro 
de saúde e nutrición no marco do Programa 
Municipal Educar para a Saúde.
O obradoiro constou de dúas sesións. A 
primeira, de sesenta minutos, sobre Nutrición 
e valoración funcional e, a segunda, de dúas 
horas, baixo a denominación Chef solar.

O obxectivo do obradoiro foi adquirir hábitos, ferramentas 
e capacidades para a xestión da saúde e o coñecemento do 
estado da saúde física; fomentar a toma de decisións sobre 
a calidade dos produtos que comemos; coñecer, utilizar 
e elaborar distintos pratos con produtos frescos (froitas, 
verduras); favorecer e aumentar a participación na cociña 
da casa e introducir coñecementos prácticos das enerxías 
solares renovables e limpas.

PROMOVE:

DATAS:

Área de Benestar e Igualdade

Marzo e abril de 2010
Abril de 2011
Novembro de 2011
Marzo 2013
Marzo e maio 2015

PARTICIPANTES:
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Acción 1.3. Continuación das xornadas de educación para a saúde para 
persoas maiores.

2011ACTIVIDADE: PROGRAMA ENVELLECEMENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL
O Concello de Fene dende a Área de Servizos sociais e 
Igualdade, leva a cabo o Programa de Envellecemento Activo 
no que se enmarca Tardes Activas, subvencionado pola 
Deputación da Coruña
Dende esta perspectiva enténdese que o envellecemento 
é un proceso para o cal debemos ir preparándonos ao 
longo das diferentes etapas da vida. Un dos aspectos máis 
importantes para isto é manterse activo/a buscando o 
mantemento e desenvolvemento das nosas capacidades 
físicas, emocionais, mentais, educativas e sociais.
Con este proxecto preténdese promover esta perspectiva 
ofertando actividades e experiencias para as persoas que se 
atopan na madurez co fin de que podan gozar dun tempo de 
lecer activo e satisfactorio contribuíndo a mellorar a imaxe 
social das persoas maiores e proporcione ás persoas adultas 
claves e oportunidades para acadar un envellecemento 
activo e satisfactorio.
TARDES ACTIVAS nesta oferta de actividades conxuga o 
desenvolvemento da creatividade; o traballo do plano 
emocional e social; o reforzo das capacidades intelectuais, o 
compartir vivencias así como retardar o inicio ou avance de 
patoloxías de deterioro cognitivo. 
ACTIVIDADES

As actividades de Memoria Activa desenvólvense de forma 
itinerante polas diferentes parroquias a través das entidades 
veciñais e culturais que representan a cada unha delas. 
Taller activación da memoria: Realízanse actividades para 
manter activa a mente e mellorar a memoria naquelas 
persoas con esquecementos cotiáns, utilízanse dinámicas 
de ocio e grupais para a realización de actividades.
Taller educación para a saúde: a través das técnicas de relaxación 
pretendese aprender a controlar a ansiedade e os seus síntomas. 
Ademais haberá sesións de risoterapia que axudan igualmente 
a controlar a ansiedade e a mellorar a calidade de vida.
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Taller de recuperación da memoria: en grupo realizaranse 
actividades encamiñadas a mellorar a memoria, a linguaxe, 
a orientación, a atención, etc. Para retrasar o comezo dunha 
demencia ou mantela estable sen empeoramento. Ademais 
dos beneficios de pertencer a un grupo.
Grupo de apoio: para familiares de persoas dependentes: un 
espazo no que se compartan experiencias, sentimentos e 
dúbidas. Trataranse temas de coidado e autocoidado.
Construíndo Pontes: Espazo de recuperación da historia de Fene. 
As persoas participantes falarán sobre un tema elixido por elas 
relacionado coa historia de Fene e coas súas vivencias de tempos 
pasados. Así, xuntas construirán un documento que poderá ter 
diferentes formatos a través do cal compartirán e visibilizarán o 
seu proxecto coas demais xeracións.

PROMOVE:
DATAS:

Área de Benestar e Igualdade
Curso 2010 - 2011 | Curso 2011 - 2012 | Curso 2012 - 2013 
Curso 2013 - 2014 | Curso 2014 - 2015 | Curso 2015 - 2016 

PARTICIPANTES:


