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1º nivel: ADMINISTRACIÓN (ubicado en Galeras). 

: Vite e 
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: Fontiñas, San 
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Bando, Sabugueira, Cesar, 
Sar e Aríns 
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Castiñeiriño e 
Pontepedriña 
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Monumental // 
San Lorenzo 
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UMAD 

CIM 

AREA DE SERVIZOS SOCIAIS 

Esquema básico 

PROGRAMA MUNICIPAL SOCIOEDUCATIVO  
ASESORIA 
XURIDICA 

STGO 
SUMA 



UTS  
FONTIÑAS: 

Polígono de Fontiñas, 
Viso, Vieiro 

9.684 habitantes 

UTS SAN  
LAZARO: 

San Lázaro, Amio,  
Sabugueira, San Marcos, 

Bando, Cesar 
5.483 habitantes 

UTS SAR: 
Sar, Aríns 

4.165 habitantes 
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Total de habitantes: 9.606 (≈ 10,2 % da 
poboación total do municipio). 

 
Densidade poboacional: 1.614 
hab./km2, aproximadamente. 

 
Media de idade: 42,97 anos. 

 
 

Distribución poboacional: 
oMenores de idade: 1.513 (15,8 
%).  
oMozas e mozos: 1.202 (12,5 %) 
oPersoas adultas: 5.520 (57,5 %). 
oPersoas maiores: 1.371 (14,2 %). 
 

Tamaño medio por familia: 3 membros, 
agás en zona de vivendas de promoción 
pública no que é 5,6 membros. 

 
Nº de vivendas: 3.527, das cales 657 
son de promoción pública (18,6 % do 
total de vivendas). 

 
Persoas residentes en vivendas de promoción 
pública: 3.480 (≈ 36,2 % da poboación do barrio). 

 
Persoas maiores que viven soas: 266 (2,8 % da 
pobación do barrio e 19,4 % con respecto ao colectivo 
de persoas maiores). 

 
Persoas en situación de dependencia: 114 (1,2 % da 
poboación). 

 
Persoas estraxeiras: 212 (2,2 % da poboación do 
barrio). 

 
Poboación xitana: 159 (1,6 % da poboación do 
barrio). 

 
19 unidades de convivencia son beneficiarias do 
programa municipal socioeducativo e 10 con apoio 
psicolóxico. 

 
79 persoas con factores de risco social: 0,82 % da 
poboación do barrio. 

 
Menores con factores de risco social que inciden na 
súa escolarización: 22 (2,1 % do colectivo infantil). 

 
Menores con problemática de absentismo escolar: 3 
(que representa o 0,20 % do colectivo infantil). 

 
Familias con factores de disfuncionalidade: 25, que 
equivale a 100 persoas, aproximadamente, e 
representa o 1,03 % da poboación total do barrio. 



Breve descripción da realidade social do barrio de Fontiñas
DISTRIBUCIÓN POBOACIONAL

•Menores de idade: 15,8 %
•Xoves : 12,5 %

• Persoas adultas: 57,5 %
•Persoas maiores: 14,2 %

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

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

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

Diversidade étnica 
e cultural:

Pluralidade
Diversidade

social
Dotación de 

recursos

Diversidade de
recursos e de

profesionais que
están a traballar

en rede

Xuventude 
dos seus

moradores

Fin permanente: 
CONVIVENCIA POSITIVA

Obxectivo inmediato:

NON DUPLICIDADE
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Fonte: Estudio do 
municipio de  

Santiago de  

Compostela.  

Concellería de  

Benestar Social,  

2009. 
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Radiografía social da UTS San Lázaro 
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Fonte: Estudio do 
municipio de  

Santiago de  

Compostela.  

Concellería de  

Benestar Social,  

2009. 
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Radiografía social da UTS Sar CONCELLERIA DE 
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PROGRAMA 
DE TRABALLO 

SOCIAL DE 
ZONA –PASS 
FONTIÑAS- 

Información, 
asesoramento e 

valoración. 
 

Intervención 
social. 

  
Xestión de 
recursos e 
servizos. 

 
Intervención 
sociofamiliar. 

 
Intervención en 

situación de 
vulnerabilidade 

social. 
 

Coordinación con 
recursos. 

Intervención en 
absentismo 

escolar 

Intervención 
 persoas maiores ou 

en situación de 
dependenica. 

 
Especial atención ás 
persoas que residen 
soaso u con rede de 

apoio familiar feble ou 
inadecuada. 

 
Xestión de recursos. 

Fomento do 
voluntariado 

social. 
 

Tecer estratexias 
de solidariedade 

social. 

Programa de 
desenvolvemento 

comunitario. 
 

Estratexias de 
intervención para 

mellora da 
convivencia. 

Grupo  
Comunitario 

Sar 

Xerme de 
estratexias 

comunitarias 
en San Lázaro 

Coordinación con TS  
Residencia San  

Marcos 
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Situación económicas graves (carencia ou insuficiencia de recursos 
para cubrir necesidades básicas: alimentos, vestiario, medicación, 
aloxamento…) 

Menores en situación de risco social (absentismo escolar, 
desescolarización, proxenitores con falta de habilidades, seguimento 
sanitario inadecuado, con conductas adictivas, comportamentos 
disruptivos e predelictivas, etc.) 

Menores en situación de desamparo (situación de abandono, abusos, 
maltrato, neglixencia, conductas adictivas consentidas, indución á 
delincuencia e á mendicidade, etc.) 

Maiores en situación de vulnerabilidade social (avanzada idade, 
soedade, familias non adecuadas, falta de rede de apoio, neglixencia 
nos coidados, maltrato, abandono, problemas de saúde, etc). Persoas 
con discapacidade. 

Persoas en situación de dependencia e/ou con factores de risco social 
engadidos (avanzada idade, soedade, familias non adecuadas, falta de 
rede de apoio, neglixencia nos coidados, maltrato, abandono, 
problemas de saúde, etc). 

Persoas sen fogar e/ou con traxectoria vinculada a situacións de 
exclusión social: ausencia de domicilio, chabola, infravivenda, etc… 

Persoas con problemas de saúde mental, sen adecuado seguimento 
sociosanitario, ausencia dun rede de apoio familiar, familias con 
sobrecarga, con responsabilidade con menores, con conflictos na 
comunidade, etc. 

Persoas adultas, con ou sen menores, con inadecuada organización 
persoal, familiar e económica: non administración adecuada de 
presuposto, descoñecemento de recursos, non colaboradores cos 
servizos, etc. 

Tramitación de recursos (PNC, RISGA, SANTIAGO 
SUMA, Axudas de Inclusión Social, exención cuotas auga, 
bonobus…) + derivación a entidades sociais (Caritas, Cruz 
Vermella…) 

Traballo conxunto co Programa municipal socioeducativo, 
Abeiro, Axuda no Fogar,apoio psicolóxico, intervención 
conxunta con centros educativos,  sanitarios, coordinación 
con Equipo Técnico de Menores, Centro de Día, Fiscalía, 
etc. 

Mulleres, con problemas de violencia de 
xénero 

Derivación e traballo coordinado co Equipo Técnico de 
Menores e Centro de Día; Fiscalía, instancias xudiciais, 
etc. 

Axuda no Fogar, teleasistencia domiciliaria, voluntariado, 
centros de día, ingreso en residencia, Fiscalía, instancias 
xudiciais, etc… Coordinación co sistema sanitario. 

Axuda no Fogar, teleasistencia domiciliaria, voluntariado, 
centros de día, ingreso en residencia, Fiscalía, instancias 
xudiciais, etc… Coordinación co sistema sanitario e 
coordinación coa Residencia San Marcos 

O PROBLEMA…..  

Importante: a coordinación entre Saúde, Servizos Sociais, 
Fiscalía e instancias xudiciais. 

Coordinación con Cáritas, Vieiro, Cociña Económica, 
Albergue, Cruz Vermella, Policía Local,…. 

Ver si hai factores engadidos que requiran a intervención 
de Fiscalía e instancias xudiciais 

Centro municipal de información á muller: información e 
orientación, xestión de recursos, apoio psicolóxico e 
orientación legal 

Derivación a Programa municipal socioeducativo, Abeiro, 
Axuda no Fogar, etc. 
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E, tamén, para fomentar a participación 
social en actividades comunitarias 

Absentis
mo 

escolar 

Situación
s de risco 

Interv. Absent. Escolar 

A nosa vida, en positivo 

 2ª ed. 

Fpntiñas. Somos 
todos! 

Mercadiño 
solidario, 3ª ed. 

A nosa 
vida…, 

3ª ed. 

Apoio a persoas 
maiores e/ou 

con 
discapacidade 



• Servizo educativo  e psicosocial de prevención, 
intervención e apoio dirixido ás familias e a toda a 
comunidade. Ten como finalidade promover a 
calidade de vida e o benestar social das familias e 
dos membros que a integran. Persegue a 
promoción da autonomía familiar, o 
desenvolvemento integral das súas 
potencialidades e a súa participación activa como 
protagonistas do seu cambio, a partir dun proceso 
co-construído entre as familias, as/os 
profesionais e os axentes da comunidade. 
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O traballo socioeducativo coas familias en situación de dificultade, 

trata de promover a 
para desenvolver un 

e responsable; tanto nas funcións parentais, como 
educativas, de crianza, socialización e realización persoal. 

 
: crear as condicións para que as persoas 

afonden nas causas dos conflitos presentes, nas súas 
potencialidades, nas canles para solventalos e na toma de 
decisións axeitadas.  

 
O proceso educativo non se limita ao ámbito intrafamiliar, vai mais 

aló: ámbito educativo, da saúde, emprego, vivenda, veciñanza..... 
É neste contexto das relacións das persoas cos profesionais, as 
institucións e as redes comunitarias, onde a función das 
profesionais ten un carácter máis globalizador; colaborando co 
conxunto de axentes implicados, na busca dunha sociedade máis 
inclusiva 
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   O/A Educador/a intervén de xeito integral, a través 

da relación cotidiana, favorecendo que as 
familias/persoas sexan as/os 

. Posibilitando propicialo 
cambio da realidade inicial cara o autocoñecemento 
persoal, o desenvolvemento da capacidade crítica, o 
respecto á persoa e á súa situación, a capacitación 
parental responsable, a resolución de conflitos, etc.  
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3.- Deseño da 
estratexia de 

actuación: Proxecto 
de Intervención 
Socioeducativo  

 

4.- Execución das 
accións propostas 

no Proxecto a nivel 
individual, familiar e 
de rede comunitaria 

 
5.- Avaliación 

continua, 
retroalimentación 

1.- Análise da 
realidade familiar 
valoración da/s 
problemática/s 
potencialidade. 

 

2.- Definición 
operativa da/s 

situación/s 
problemática/s, 

establecemento dos 
obxectivos da 
intervención. 

 

CONCELLERIA DE 
POLITICAS SOCIAIS, 

DIVERSIDADE E 
SAÚDE 

-Servizos Sociais- 
PASS Fontiñas 

https://planificacionsocialunsj.wordpress.com/2015/08/24/principios-basicos-de-una-intervencion-planificada/


Relacións 
familiares 

Relacións 
sociais 

Ámbito de 
organización 

Saúde Escolar 

Formativo 
Laboral 
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Especial atención: 
  

 

CONCELLERIA DE 
POLITICAS SOCIAIS, 

DIVERSIDADE E 
SAÚDE 

-Servizos Sociais- 
PASS Fontiñas 



Interesados en 
coñecer a nosa 

dinámica de 
traballo 

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

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

          
 

          

Outras 
colaboracións 

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

Permanentes 

 
UMAD 

Asemblea 
Coop. Paz 

Servizos sociais: 
UTS Fontiñas 

Centro 
saúde 
Fontiñ 

Fundación 
Secretariado 

Xitano 

IES Ant. 
Fraguas 

Centro de 
día Arela 

Cruz 
Vermella 

Prog. 
Mun.  

Socioed 

 
CEIP 

Fontiñas 

Cáritas 
Parroq  

Fontiñas 

Programa 
familias 
Abeiro 

 
CEIP M. 
Postes  

Outros colaboradores que participan 
en sesións de traballo ou experiencias 
concretas de interese para o barrio: 
expertos, Xulgado de Primeira 
Instancia nº 6 de Santiago, Fiscalía, 
USC, Centro Sociocultural das 
Fontiñas, Escola infantil municipal das 
Fontiñas, Programa local de inclusión 
sociolaboral, Policía local, Policía 
autonómica, Igaxés-3, tecido 
asociativo (ANPA, entidades veciñais, 
...) 

 
Barriopía 
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Apartado: DOCUMENTACIÓN / PUBLICACIÓNS FONTIÑAS 
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Servizo de intervención con familias en situación de risco social

Maior dotación de servizos de proximidade: Axuda no Fogar e Teleasistencia Domiciliaria

Centro de día polivalente para persoas maiores

Activar procesos de solidaridade social

Accións encamiñadas a apoiar itinerarios de inclusión social

Proxectos de prevención de condutas asociais

Proxecto de intervención en absentismo escolar

Proxecto alternativo ás expulsións

Proxecto de apoio escolar

Proxecto de mediación escolar

Celebración de actividades con enfoque de convivencia comunitaria

Policía de Barrio

Difusión de servizos públicos e tecido asociativo

Difusión das actividades comunitarias

Activación do voluntariado social

LIÑAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL - ANO 2015
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Este grupo de traballo pode funcionar, con tódolos seus integrantes (SESIÓNS PLENARIAS), 

ou en comisións de traballo. Na actualidade, establécense catro liñas de traballo: 

• A intervención con “Menores”. 

 

• A intervención con “Persoas Maiores”. 

 

• A intervención con “Persoas Dependentes”. 

 

•  A intervención cos grupos de “poboación máis vulnerables”. 
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DESENVOLVEMENTO 
COMUNITARIO DO 

BARRIO DE FONTIÑAS 

Considérase que a 
INFORMACIÓN é una 

ferramenta básica para 
acadar o benestar e 
favorecer a toma de 
decisións axeitadas 

INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA para 

minguar factores de risco 
social. 

INTERVENCIÓN COAS 
PERSOAS MAIORES e/ou en 

SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA, en especial 

aquelas con factores de 
risco social 

Activar PROCESOS E 
CANLES DE SOLIDARIDADE 

SOCIAL 

Proxectos  de 
CONVIVENCIA 

COMUNITARIA, dende o 
dobre enfoque 

IINTERCULTURAL e 
INTERXENERACIONAL 

Guía de entidades ao 
servizo da cidadanía (ano 

2005, 2010 e 2014) 

Proxecto absentismo 
escolar 

Proxecto “A nosa vida…, en 
positivo?” 

Web 
www.compostelaintegra.or

g 

Coordinación entre UTS e 
Centro de Saúde de 

Fontiñas 

Proxecto “Fontiñas, somos 
todos!” 

Coordinación entre UTS en 
entidades sociais en 
implementación de 

proxecto de voluntariado 

Coordinación entre a UTS 
con Fiscalía e Xulgado 

Proxecto de 
Telexerontoloxía (ano 2012) 

Coordinación con Cruz 
Vermella 

Proxecto activar canles 
solidaridade con Cáritas 
Parroquial das Fontiñas 

Mercadiños solidarios 
Trócame-Roque 

Campañas solidarias 

Conmemoración de datas 
sinaladas (días 

internacionais, aniversarios, 
etc.) 

Premio europeo da 
arquitectura, con 

repercusión no eido social, 
Philippe Rothier (ano 2008) 

Actividades deportivas 
(anos 2006-2007) 

Proxecto Barrios Abertos 
(2014) 

Proxecto “Apoio Escolar” 
(ano 2005, 2006) 

Proxecto de Educación de 
Rúa (ano 2005, 2006) 



•Ponencia sobre o Departamento de Orientación e as relacións cos servizos comunitarios. Santiago de 
Compostela, 2007. 

•Mesa de experiencias de centros educativos: Intervención sociocomunitaria no barrio de Fontiñas. 
Pontevedra, 2007. 

•Ponencia “A intervención comunitaria en materia de absentismo escolar”, Santiago de Compostela e A Coruña, 
2009. 

•Presentación do Proxecto de intervención comunitaria no barrio de Fontiñas. Santiago de Compostela, 2009. 

•Ponencia sobre o programa PROA e a intervención en programas de convivencia e interculturalidade no IES 
Antonio Fraguas e no Barrio de Fontiñas, Santiago de Compostela, 2010. 

•Ponencia “A intervención comunitaria en absentismo escolar”, Ferrol, 2011. 

•Ponencia “Convivencia e interculturalidade na escola e no contorno”, A Coruña, 2011. 

•Ponencia “O traballo en rede; unha aposta pola convivencia”, Santiago, 2012. 

•Ponencia “Fontiñas: dende a diversidade á convivencia”, A Coruña, 2012. 

•Ponencia “O traballo en rede”, A Coruña, 2012. 

•Ponencia “O traballo comunitario no barrio de Fontiñas”, Santiago de Compostela, 2012. 

•Ponencia “A realidade social no barrio de Fontiñas”, Santiago de Compostela, 2012. 

•Ponencia “O traballo en rede: convivencia e diversidade”. A Coruña, 2012. 

•Ponencia “En rede: o educativo e o comunitario camiñan da man no barrio de Fontiñas”. Portugal, 2012. 
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•Sanz Lobo, M.; González Garrido, C.; González Santiago, E.;  Viqueira Pérez, M. J; Sixto Solar, B. (2009) O absentismo, un problema de 

todos. Revista Galega do Ensino, http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXPL/revistagalega/rge56/Edu56.htm 
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