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Punto de partida
• Obxectivos do Mestrado

– Promover una concepción multidimensional do desenvolvemento orientada a 
facilitar unha socialización inclusiva no itinerario de 0 a 6 anos, comprender o 
papel das familias, das contornas de crianza e educación infantil, e dos apoios
comunitarios. 

– Fomentar a reflexión.
• Concepto de atención temperá

– Baseado nos dereitos dos nenos e das nenas, na igualdade de oportunidades e 
na participación social.

– Centrado nas necesidades da familia e na prestación dos servizos nas 
contornas naturais da vida destes nenos e nenas.

• Criterios de entrada na rede galega de atención temperá
– C) Situación de estrés, desaxuste continuado da interacción familiar ou de 

exclusión social
– Eixo 2 e 3: Factores familiares e ambientais de risco

• Coordinación entre os sistemas de saúde, educación e servizos sociais

Protocolo de coordinación, intervención e derivación
interinstitucional en atención temperá



Estrutura da sesión
• Infancias e familias nun contexto neoliberal

– Evolución da consideración social das familias e as infancias e a súa 
relación coa orde social imperante.

– Infancias e familias na sociedade posmoderna neoliberal: pobreza e 
exclusión social (análise dun caso).

• Políticas sociais de apoio ás familias e infancias
– Sistema galego de servizos sociais.
– Sistema de protección á infancia: situacións de desprotección, 

medidas e recursos.
– Análise de casos.

• O noso lugar no sistema
– Informes e derivacións: dignidade e confidencialidade.
– Corresponsabilidade no traballo con familias e infancias en contornas 

vulnerables.



Barómetro de valores
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Representacións da... Infancia?



Representacións da... Infancia?

Juegos de niños (Peter Brueghel el viejo, 1560)



N
iñ

os
 ju

ga
nd

o 
a 

lo
s 

da
do

s 
(M

ur
illo

, 1
67

5)

R
iñ

a 
de

 m
uc

ha
ch

os
 (L

uc
a 

G
io

rd
an

o,
 1

63
4-

17
05

)

Representacións da... Infancia?



• Non considerado un problema 
de orde social

• Non tratamento diferenciado 
dos adultos

• Mesmas institucións

• Non función de socialización 
• Non función afectiva
• Misión: conservación dos bens, 

práctica dun oficio común, 
protección do honor e a vida

Non existía a 
infancia

Familia Educación Desprotección e 
Delincuencia

Socialización en 
comunidade

• Duración reducida ao período de maior fraxilidade:
• Ata os 7 anos
• Dos 7 aos 10-14 aprendices baixo a tutela dunha 

persoa adulta
• 10-14 emancipación 

• Compartían traballos, xogos, hábitos, valores, segredos, 
conversas, rituais, vestimentas… cos adultos

• Adultos máis pequenos, máis febles e menos intelixentes

• Clase alta: en mans de 
preceptores

• Clase baixa: formación por
imitación espontánea

• Escolas reservadas para uns
poucos

Sociedade tradicional 



Atención non diferenciada



• Diferenciadas dos adultos
• Destinadas a quen está ao 

marxe das institucións de 
socialización e control (familia 
e escola)

• Retírase da rúa e da vida 
colectiva 

• Función moral e afectiva
• Esperanza no futuro
• Preocupación máxima: a 

educación dos fillos

Infancia
“aínda-non”

Familia
burguesa Escola Sistema

tutelar

Separación
dos adultos

• Significación psicolóxica e cultural: calidades particulares, 
necesidade de aprendizaxes específicas

• Dimensión positiva: dúctil, maleable, facilidade para o 
remedo e a imitación (metal precioso)

• Dimensión negativa: carecen de razón, son febles, 
necesitados de dirección e coidado

• Finalidade: superar o “salvaxismo” inicial e converterse en 
suxeitos racionais, bos cristiáns e exemplares súbditos  

• Estatuto de minoría: grupo social a protexer e disciplinar

• Espazo pechado reservado 
á infancia 

• Peza básica na construción
da orde social, civilización e 
moralización (función 
normativa), segundo os 
intereses da burguesía

Sociedade moderna



Infancia popular vs. burguesa

Retrato de la familia Belelli (Degas, 1860)



Abandonados (Joaquín Palladares, 1858-1933)

A burguesía asume a misión tutelar de protexer, socorrer e amparar 
ao neno desamparado, corrixir ao difícil e castigar ao delincuente



Infancia como suxeito de dereitos

• Recoñecemento pleno da titularidade de dereitos
e dunha capacidade progresiva para exercelos.

• Suxeito activo, participativo e creativo.
• Capacidade de modificar o seu medio personal e 

social.
• Capacidade de participar na busca e satisfacción

das súas necesidades e dos demais.
•Exposición de motivos, Lei 1/1996



Infancias e adolescencia posmodernas

Infancia e adolescencia 
que escapa ao noso

control

• Riscos aos que están 
expostos: infancia en 
perigo, dificultade, 
inocentes vítimas
(protección)

• Riscos que causan: 
infancia perigosa, 
difícil (reeducación)

• Nostalxia da infancia 
como reduto do máis
noble e puro

Aumentar o control 
para conxugar o risco

• Dous sentidos do 
control: maior
protección ou maior
represión

• Presión sobre as 
institucións de 
socialización

• Ante a inseguridade: 
busca de 
coñecemento experto

Restrición da 
autonomía

• Limitación no proceso 
de promoción e 
aplicación dos seus
dereitos, sobre todo 
no que se refire á 
participación

• Contraditorio coa 
esixencia de maior
responsabilidade e 
control sobre si 
mesmos

(Gaitán, 2010)

Sociedade do risco
e da incertidume



Desaparición da infancia?

(Runge, 2008)

• Línea divisoria nítida entre o mundo infantil e o 
adulto
– Espazos socioculturais específicos para a infancia (ben de 

consumo en aumento)
– Incremento da inversión neste tramo de vida: escola, 

extraescola, lecer infantil organizado, servizos sociais e 
sanitarios, lexislación…

• Perda de significación da fronteira infancia/adultez
– Irrupción dos Mass Media e as Tecnoloxías da Información
– Mesmo punto de partida no acceso á información
– Uniformización de costumes, hábitos, linguaxes…



“Día tras día, négase aos nenos o dereito a ser nenos 
(…) “o mundo trata aos nenos ricos como se foran 
diñeiro, para que se acostumen a actuar como o 
diñeiro actúa. O mundo trata aos nenos pobres como 
se foran lixo, para que se convertan en lixo. E aos do 
medio, aos que non son ricos nin pobres, os ten atados 
á pata do televisor, para que desde moi pronto 
acepten, como destino, a vida prisioneira.

Moita maxia e moita sorte teñen os nenos que 
conseguen ser nenos”

(Galeano, 2002, 11) 



Estudo de caso: as sete alcantarillas

Análise da realidade de exclusión 
social como
– Multidimensional

• Ámbitos e factores de exclusión/inclusión
• Eixos de desigualdade

– Proceso estrutural
• Estruturas excluíntes
• Circunstancias excluíntes
• Suxeitos excluídos

– Subxectivo

https://vimeo.com/27008830
https://vimeo.com/27008830


ámbitos
• Económico
• Laboral
• Formativo
• Sociosanitario
• Residencial
• Relacional
• Cidadanía e 

participación

dimensión 
territorial

localización 
selectiva de 
servizos e 

infraestruturas

Acceso 
restrinxido 
ou vetado a
servizos e 
dereitos

eixos de desigualdade social

Id
ad

e
Factores

Subirats (2004)



Ámbitos e factores de exclusión
Ámbitos Factores de exclusión Factores de integración

Económico

- Ingresos insuficientes
- Carencia e/ou dependencia 

de Seguridade Social e 
prestacións

- Carencia de ingresos
- Endeudamento
- Consumismo

- Bo nivel de ingresos
- Ingresos regulares
- Diversas fontes de ingresos
- Cobertura da Seguridade 

Social

Laboral

- Desemprego
- Subemprego
- Temporalidade
- Precariedade laboral
- Sen cualificación laboral

- Emprego indefinido ou fixo
- Estabilidade no emprego
- Experiencia laboral
- Cualificación laboral

Subirats (2004), Tezanos (1998)



Ámbitos e factores de exclusión
Ámbitos Factores de exclusión Factores de integración

Formativo

- Barreira idiomática
- Analfabetismo ou baixa

instrución
- Analfabetismo tecnolóxico
- Sen escolarización/ 

inaccesibilidade
- Absentismo/Fracaso escolar
- Abandono do sistema 

educativo sen titulación básica

- Coñecemento e dominio de 
linguas estranxeiras

- Alto nivel de instrución, 
posesión de cualificacións
demandadas

- Formación continua
- Dominio das novas tecnoloxías

da información e comunicación

Cultural

- Pertenza a minorías étnicas
- Estranxeiría e inmigración
- Pertenza a grupos 

“rexeitados” (culturais e 
políticos)

- Elementos de estigma

- Integración cultural
- Perfís culturais “aceptados” e 

integrados

Subirats (2004), Tezanos (1998)



Ámbitos e factores de exclusión
Ámbitos Factores de exclusión Factores de integración

Sociosanitario

- Non acceso ao sistema e aos
recursos sociosanitarios básicos

- Adicións e enfermidades
relacionadas

- Enfermidades infecciosas
- Trastorno mental, discapacidades 

ou outras enfermidades crónicas 
que provocan dependencia

- Cobertura de servizos
sanitarios

- Bo estado de saúde, 
sen enfermidades nin
adicións, nin
provocación de 
dependencia

Persoal

- Feble estrutura de motivacións e 
actitudes negativas

- Pesimismo, fatalismo
- Exilio político, refuxiados

- Capacidade e 
iniciativas persoais

- Cualidades persoais
valoradas socialmente

- Motivacións fortes
- Optimismo, vontade de 

realización

Subirats (2004), Tezanos (1998)



Ámbitos e factores de exclusión
Ámbitos Factores de exclusión Factores de integración

Social e   
relacional

- Carencia e/ou deterioro de vínculos 
familiares (procesos traúmáticos, 
conflitivos ou violencia intrafamiliar)

- Debilidade de redes familiares
- Escaseza, debilidade e/ou carencia 

de redes sociais de apoio
- Illamento

- Apoio familiar
- Intensa rede social, de 

amizades e de relacións
- Pertenza en asociacións
- Integración territorial

Cidadanía e 
participación

- Non acceso á cidadanía
- Acceso restrinxido á cidadanía
- Privación de dereitos por proceso 

penal
- Non participación política e social

- Participación dos dereitos
e liberdades básicas das 
persoas que teñen que ver 
co seu benestar

Subirats (2004), Tezanos (1998)



Ámbitos e factores de exclusión
Ámbitos Factores de exclusión Factores de integración

Residencial

- Carencia de vivenda particular
- Dificultade para acceder á vivenda
- Vivenda con infraestruturas

deficientes
- Malas condicións de habitabilidade
- Vivendas en barrios marxinais e 

zonas urbanas e/ou rurais
deprimidas

- Entorno residencial decaído

- Vivenda propia
- Vivenda con 

infraestruturas
axeitadas

- Domicilio en zonas de 
desenvolvemento
cultural e social

- Residencia en zonas 
de expansión

Subirats (2004), Tezanos (1998)



exclusión

Estrutural

Relativo

Politizable

Multifactorial

Heteroxéneo

Subxectivo 

Proceso 
dinámico

Trazos da exclusión social



suxeito
excluído

Circunstancias
excluíntes

Estruturas 
excluíntes

García Roca (2006)

Arquitectura da exclusión social



Extruturas excluíntes

Só se entramos a cuestionar a orde social á que en teoría 
debera reintegrarse cada excluído, poderemos

substraernos á tentación de consagrar o statu quo 
mediante supostas políticas de inclusión que apenas si 
poden chegar a disfrazarse de puro condutismo social 

deseñado para meter en cintura a minorías desviadas ou
díscolas (Cabrera, 2008)





Índice DEC Galicia
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Pobreza infantilPérez e Segovia (2016)



Pobreza infantil en Galicia

Cambeiro et al (2018)



Contexto normativo-legal
Internacional
- Convención dos Dereitos da Infancia (1989)
Estatal
- Lei Orgánica 8/2015 e Lei 26/2015 de modificación do sistema de protección á 

infancia e á adolescencia
- Lei 26/2015 de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia
Autonómica
- Lei 13/2008 de servizos sociais de Galicia
- Lei 3/2011 de apoio á familia e á convivencia de Galicia
- Decreto 42/2000 polo que se refunde a normativa reguladora vixente en materia de 

familia, infancia e adolescencia
- Decreto 329/2005 polo que se regulan os centros de menores e os centros de 

atención á infancia
- Decreto 99/2012 polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu

financiamento.
- Decreto 183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede galega de atención 

temperá



Concepto • Protección

Institucións de 
protección

• Patria potestade
• Garda
• Tutela

Situacións de 
desprotección

• Risco
• Desamparo

Niveis de 
intervención

• Servizos sociais comunitarios
• Servizos sociais especializados (ETM)

Medidas

• Apoio técnico
• Acollemento residencial
• Acollemento familiar



• Toda actividade social orientada ao desenvolvemento normal dos 
menores e ao fomento das súas capacidades tanto na familia como na
sociedade para que se convirtan en adultos responsables (Resolución
Parlamento Europeo A 4-0393/96)

• Sistema de protección: conxunto de servizos, actuación e medidas de 
intervención dos poderes públicos destinadas a paliar as situacións de 
desprotección e conflito social (art. 48, Lei 3/2011)

• Dereito á protección, protección dos dereitos
• Benestar, calidade de vida
• Desenvolvemento normal, harmónico, equilibrado, integral, físico, mental, 

espiritual, moral, social…
• Necesidades, eixo dos dereitos e da protección
• Autonomía: garantía da protección da infancia e finalidade

Termos vinculados (Lei 1/1996, Lei 3/2011, CDN 1989)

Concepto de protección



Xunta de 
Galicia

Consellería

ETM
(SS.SS. 

especializados)

Municipios

SS.SS
comunitarios 

básicos

SS.SS
comunitarios 
específicos

Atribución de competencias



Xunta de Galicia (art. 41.1 Lei 3/2011)

• Protección e asistencia dos menores
• Tutela e exercicio das funcións de protección
• Execudión das medidas xudiciais impostas a menores infractores
• Dirección, planificación, programación e ordenación de obxectivos e 

medidas
• Coordinación de actuacións
• Creación, xestión, avaliación e seguimento de centros e programas
• Autorización, habilitación, inspección e control de entidades, 

centros e programas
• Xestión pública do procedemento adoptivo
• Exercicio das accións civís ou penais procedentes da defensa dos 

dereitos da infancia
• Promoción da autonomía da infancia coa potenciación das súas

capacidades



AsociaciónsEscolas

Ludotecas

Recursos de tempo libreCentros de saúde

Centros cívidos
COMUNIDADE

1º nivel
Servizos Sociais 

Comunitarios
Educación Familiar, Educación 

de rúa…

Centros de atención a 
problemáticas específicas

Axudas económicas



SS.SS Comunitarios básicos

F
U
N
C
I
Ó
N
S

Lei
13/2008
(art.11)

• Estudo e diagnóstico da comunidade
• Elaboración plan de intervención comunitario
• Detección precoz de situacións de risco (prevención e promoción)
• Atención de situacións individuais (información, diagnóstico, 

intervención, derivación).
• Derivación á equipos especializados cando sexa preciso
• Participación na xestión de prestacións económicas e do servizos

de axuda no fogar
• Información, orientación e asesoramento
• Fomento da participación

• Detección de necesidades
• Información e orientación sobre recursos
• Prevención, apreciación e intervención en situacións de risco
• Colaboración no seguimento das medidas
• Creación, xestión, avaliación e seguimento de centros e 

programas

Lei
3/2011

(art.41.2)



SS.SS. Comunitarios específicos 

F
U
N
C
I
Ó
N
S

Lei
13/2008

(art. 12-13)

• Desenvolvemento e xestión de programas
orientados a colectivos con problemáticas
específicas

• Previr a exclusión de grupos vulnerábeis, 
facilitar a inserción e normalización

• Atención directa a colectivos en risco de 
exclusión (medio aberto, centros non 
residenciais)

• Xestión de equipamentos comunitarios



Servizo de educación e apoio familiar

“Integra o conxunto de proxectos e servizos de apoio
educativo e psicosocial dirixidos ás familias, co obxectivo de 
detectar, previr e superar as situacións de dificultade, 
especialmente as eventuais situacións de maltrato infantil 
ou calquera outra desprotección, así como promover 
procesos de cambio que favorezan un adecuado exercicio
das responsabilidades familiares, a mellora da autonomía, 
da integración e da participación social das familias e 
unidades de convivencia”

(art. 9.1.c, Decreto 99/2012, SS.SS. Comunitarios)



Obxectivos (art. 19)
a) Promover a adquisición, por parte das familias, de competencias e habilidades para o 

correcto desenvolvemento das súas funcións parentais e educativas, fomentando a 
educación en igualdade e a corresponsabilidade. 

b) Pór á disposición das familias participantes atención psicolóxica, así como alternativas, 
recursos e itinerarios socioeducativos en relación coas posibilidades da contorna. 

c) Favorecer a integración, promoción e participación das familias ou unidades de 
convivencia en todos os ámbitos da vida comunitaria. 

d) Previr e atender as situacións que provoquen vulnerabilidade ou risco social ás familias
ou unidades de convivencia, ou a algún dos seus membros, con especial atención aos 
menores de idade. 

e) Realizar o seguimento e a intervención nas familias en que se realizase derivación aos
servizos sociais especializados de menores, de cara á súa reintegración social e familiar. 

f) Promover espazos de encontro de nais e pais enfocados á formación compartida e 
mellora da educación familiar. 



Persoas destinatarias (art. 20)
1. O programa diríxese con carácter xeral ás familias da comunidade de referencia dos servizos 

sociais comunitarios, con atención prioritaria a aquelas unidades de convivencia que se 
encontren en situación de maior vulnerabilidade, nas cales exista presenza de menores en 
risco de desatención ou nas cales se identifiquen outros factores que revelen unha situación 
de risco de exclusión social ou pobreza infantil. 

2. Tamén se dará apoio a aquelas unidades de convivencia voluntaria con funcións análogas á 
familiar, sempre que favorezan a autonomía e a integración social das persoas que as 
constitúen. 

3. A determinación das unidades familiares destinatarias virá precedida, en todo caso, pola 
valoración e a prescrición de alta no programa por parte do persoal técnico dos servizos 
sociais comunitarios municipais. A valoración e a prescrición de alta figurarán no 
correspondente expediente social. 

4. Co fin de promover a integración social e a calidade da acción educativa das familias, o 
programa poderá incluír, ademais, actividades de carácter aberto, enfocadas en xeral a toda a 
comunidade ou a sectores profesionais ou corporativos vinculados directa ou indirectamente 
coa mellora da calidade da actuación parenteral e a vida familiar. 



Asociacións

2º nivel
Servizos sociais especializados EQUIPOS TÉCNICOS MENOR

Escolas

Ludotecas

Recursos de tempo libreCentros de saúde

Centros cívidos
COMUNIDADE

1º nivel
Servizos Sociais 

Comunitarios
Educación Familiar, Educación

de rúa…

Centros de atención a 
problemáticas específicas

Axudas económicas



SS.SS. Especializados

F
U
N
C
I
Ó
N
S

Decreto
42/2000

ETM
(art. 26)

• Desenvolver programas preventivos e de intervención da 
Xunta de Galicia

• Recepción, investigación e avaliación da situación persoal, 
familiar, educativa e social

• Elaboración, execución e seguimento do plan de actuación
• Supervisión do funcionamento e asesoramento a institucións
• Valoración da idoneidade das solicitudes de AF e adopción
• Coordinación

Lei
13/2008

(art.14-15)

• Valorar, diagnosticar e intervir ante situacións que requiran
unha alta especialización técnica e interdisciplinar

• Xestionar centros e programas especializados
• Promover medidas de reinserción e rehabilitación social 

orientadas a normalizar as condicións de vida
• Prestar colaboración e asesoramento técnico aos ss.ss. 

comunitarios



Asociacións

2º nivel
Servizos sociais especializados EQUIPOS TÉCNICOS MENOR

SITUACIÓN DE
RISCO

Equipos de 
Integración Familiar

Gabinetes de 
Orientación Familiar

Centros de Día

Escolas

Ludotecas

Recursos de tempo libreCentros de saúde

Centros cívidos
COMUNIDADE

1º nivel
Servizos Sociais 

Comunitarios
Educación Familiar, Educación 

de rúa…

Centros de atención a 
problemáticas específicas

Axudas económicas

Apoio 
Técnico

Mediación



Definición do risco
• Circunstancias, carencias ou conflitos familiares, sociales ou 

educativos, polas que o menor se vexa prexudicado no se 
desenvolvemento persoal, familiar, social ou educativo, no seu 
benestar ou nos seus dereitos, sen acadar a entidade, intensidade ou 
persistencia que fundamentarían a declaración de situación de 
desamparo (art. 17.1 Lei 26/2015)

• Prodúcese de feito cando a persoa menor de idade, sen estar privada 
no seu ámbito familiar da necesaria asistencia moral ou material (...) 
permita razoablemente temer que no futuro poida estar incursa nunha 
situación de desamparo, inadaptación ou de exclusión social (art. 48.3 
Lei 3/2011)

• A actuación nestas situacións é competencia das entidades locais (art. 
50 Lei 3/2011), conlevará a elaboración dun proxecto de intervención 
social e educativo familiar, procurando a participación da familia. A 
omisión da colaboración dará lugar á declaración da situación de risco 
(art. 17.4 e 17.5 Lei 26/2015)



Obxectivos da actuación
• A mellora do medio familiar coa colaboración da familia.
• A idoneidade das condicións sociais, económicas e culturais.
• A eliminación, neutralización ou diminución dos factores de 

risco, mediante a capacitación da familia, proporcionando 
medios e axuda necesaria.

• A satisfacción adecuada das necesidades do menor, 
propiciando accións compensatorias necesarias para garantir 
o efectivo exercicio dos seus dereitos.

(art. 51 Lei 3/2011)



Situacións de risco (art. 49 Lei 3/2011)

• Falta de atención física ou intelectual que supoña un prexuízo leve para a súa
saúde física ou emocional, descoido non grave das súas necesidades principais ou
obstaculización para o exercicio dos seus dereitos, cando se estime a posibilidade
da súa persistencia ou o agravamento dos seus efectos.

• Dificultade seria para dispensar adecuadamente a atención física ou intelectual, 
malia a súa vontade de o facer

• Utilización do castigo físico ou emocional que perxudique o seu desenvolvemento
• Carencias de toda orde que poidan propiciar a exclusión social, inadaptación ou

desamparo.
• Conflito aberto e permanente entre os pais cando poida perxudicar o 

desenvolvemento persoal ou social
• Calquera outra situación que poida evolucionar e derivar en desamparo da ou do 

menor



Apoio (técnico) á familia 
• Asesoramento e orientación técnica para o axeitado exercicio das funcións

parentais e unha dinámica familiar normalizada (Gabinetes de Orientación 
Familiar, artigos 9-15 Decreto 43/2000)

• Educación familiar para capacitar nas funcións de atención, educación e coidado
(artigos 19-22 Decreto 99/2012)

• Programas de intervención para a preservación e reunificación familiar
• Seguimento da evolución do neno/a na familia e medio social
• Atención en centros de día (artigos 3 e 19 Decreto 329/2005)
• Axudas e prestacións económicas temporais (RISGA; Prestación económica de 

pago único por filla/o menor de 3 anos; Cheque infantil; Apoio a familias en 
situacións carenciais graves para a preservación)

• Axuda a domicilio (artigos 13-18 Decreto 99/2012)
• Mediación para a resolución de conflitos no seo da familia (artigos 34-36 Lei

3/2011)

(art. 59-60, Lei 3/2011)



Apoio técnico
Medidas Menores 

atendidos

Preservación e 
reunificación

172
114

GOF 518

Puntos de 
encontro familiar

904

Mediación 
familiar

7

Centros
de día

442

Consellería de Política Social (2017)



Centros de atención de día

• Equipamentos de carácter diúrno que proporcionan diversas 
atencións durante o día, prestando servizos complementarios 
de soporte e apoio ás familias e contribuíndo a paliar as súas 
carencias e a mellorar o seu proceso de normalización socio-
familiar

• Poden funcionar como centros específicos ou unidades 
integradas en centros residenciais

• 15 prazas
• Ratio 1/8

• 14 centros de día de protección
• 37 centros residenciais con prazas de 

atención diurna
• 442 nenos/as atendidos en 2017

Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que  se regulan os centros de menores 
e os centros de atención á infancia



Atención de día básica

• Atención durante o curso 
lectivo

• Horario flexible dependendo 
das necesidades

• Alimentación: xantar e 
merenda, puntualmente 
almorzo

• Transporte de proximidade 
• Apoio e seguimento escolar
• Participación en actividades 

extraescolares
• Colaboración na normalización 

da dinámica familiar.

Atención de día integral

• Atención durante todo o ano, 
incluíndo fins de semana e 
vacacións

• Alimentación: almorzo, xantar, 
merenda e cea 

• Roupa e calzado
• Hixiene e educación nos hábitos 

de saúde, incluindo materiais 
educativos e didácticos

• Animación planificada do 
tempo libre

• Servizo de titorías: orientación 
psicoeducativa.

Centros de atención de día (art. 19)
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Definición de desamparo
• Prodúcese de feito a causa do incumprimento, imposible ou inaxeitado exercicio dos 

deberes de protección, quedando privados da necesaria asistencia moral ou material
(art. 172 CC)

• Deberase declarar mediante resolución motivada; poñerase en coñecemento do 
Ministerio Fiscal e deberá ser notificada aos titulares informándolles de forma 
presencial, clara e comprensible das causas e efectos da decisión (art. 8 Lei 2/2006).

• Consecuencia xurídica: suspensión da patria potestade ou tutela ordinaria. Seguirán 
sendo válidos os actos de contido patrimonial (art. 9 Lei 2/2006)

• Medidas (art. 10 Lei 2/2006):
• Reinserción no núcleo familiar cando sexa posible e o interese do menor o 

aconselle.
• Constitución da tutela ordinaria.
• Adopción.
• Asunción da tutela administrativa e exercicio da garda a través do acollemento.



Situacións de desamparo (art. 18 Lei 26/2015)

Deben darse coa suficiente gravidade, supoñendo unha ameaza para a integridade física ou
mental do menor:
• Abandono do/a menor.
• Transcurso do prazo da garda voluntaria (2 anos).
• Risco para a vida, saúde e integridade física: malos tratos físicos, abusos sexuais, neglixencia

no cumprimento das obrigas alimentarias ou de saúde, trata, consumo reiterado de 
substancias aditivas co consentimento dos proxenitores.

• Risco para a saúde mental, a integridade moral e o desenvolvemento da súa personalidade: 
maltrato psicolóxico, falta de atención grave e crónica das súas necesidades afectivas ou
educativas. Cando esta falta de atención estea condicionada polo trastorno mental grave ou
consumo de substancias dos proxenitores, valorarase como indicador a ausencia de 
tratamento destes.

• Inducción á mendicidade, delincuencia ou prostitución.
• Grave deterioro da contorna ou condicións de vida familiares.
• Ausencia de escolarización habitual co consentimento ou tolerancia.
• Calquera outra situación de desprotección debido ó incumprimento ou imposible ou

inadecuado exercicio dos deberes de protección.



Tutela ex lege ou administrativa
• Características:

– subsidiario
– automático
– provisional

• Implica (art. 172 CC):
– Suspensión provisional da patria potestade ou tutela ordinaria (mantéñense as 

funcións de contido patrimonial)
• Prazo de dous anos (art. 172.2 CC):

– No que os proxenitores poden solicitar á Entidade Pública o cese da suspensión, 
por cambio das circunstancias que a motivaron.

– Neste prazo poden opoñerse ás decisións que se adopten respecto á protección do 
menor.

• Retorno do menor desamparado
– Unha vez comprobada a evolución positiva da familia, obxectivamente suficiente 

para restablecer a convivencia familiar (art. 19 bis, Lei 26/2015)
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Garda administrativa ou asistencial
• Asunción por parte da entidade pública compentente:

– Solicitude por parte dos pais, nais ou titores cando existan circunstancias graves e 
transitorias, debidamente acreditadas que lles impidan atender aos seus fillos/as 
dun xeito integral (art. 172 bis CC)

– 2 anos de duración
• Características:

– Medida de carácter temporal e voluntario
– Conleva a separación do neno/a do seu núcleo familiar 
– Non implica a suspensión da patria potestade. Só exclúe o exercicio das funcións

do ámbito estritamente persoal. 
– Exercerase mediante acollemento familiar ou residencial (director/a)

• Cesación:
– Por petición dos pais cando estean en situación de facerse responsables del
– Por decisión da entidade pública cando non considere xustificado o seu

mantemento
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Acollemento
• Modo de exercicio da garda como medida de protección
• Integración do menor nunha familia ou aloxamento e atención 

nun centro
• Delegación da garda na familia ou director/a do centro
• Prioridade do familiar sobre o residencial
• Evitar separación de irmáns
• Favorecer a permanencia no seu ambiente
• Fomentar as relacións coa familia natural
• Manter a medida polo tempo estritamente necesario
• Fomentar a integración social
• Compatibilidade das medidas

Lei 3/2011 (art. 68-69)



• Identidade, consentimentos 
e modalidade de AF

• Dereitos e deberes
• Seguimento
• Compensación económica
• Prazo de revisión

• Resolución xudicial
• Resolución da 

administración, a petición 
do Ministerio Fiscal, dos 
proxenitores, acolledores 
ou do menor

• Urxencia
• Temporal ou permanente
• Extensa ou allea 

(especializado ou non)
• Con ou sen compensación 

económica

• Plena participación do menor 
na vida da familia

Concepto Modalidades

Formalización 
mediante 
resolución

Cesamento

Acollemento familiar
Art. 173 e 173 bis Código Civil
Art. 20 e 20 bis Lei 26/2015
Art. 70 Lei 3/2011

Memoria 2017:
•1013 menores en 
familia extensa (193 non 
remunerados)
•251 en familia allea
(remunerados)



Centros de
menores

Equipamentos destinados á atención de menores de idade
que, de acordo coa normativa en vigor, estean en situación 
de risco, desamparo ou conflito social, e nos que se 
desenvolven con regularidade programas educativos 
dirixidos a este sector da poboación.

Centros de menores

Equipamientos creados por iniciativa pública ou privada para 
facilitar unha atención especializada a aquelas/es nenas/os
que, por distintas circunstancias sociofamiliares, necesitan
ser temporalmente separados do seu núcleo familiar, ou
internados baixo a aplicación de medidas xudiciais.

Centros
residenciais

Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que  se regulan os centros de menores e 
os centros de atención á infancia (artigo 3)



• Prevalecerá o AF sobre o AR, especialmente para menores de 6 anos
• Duración máxima de 2 anos (3 meses para menores de 6 anos)
• Inspección semestral
• Obrigas:

• Interese superior do menor, cobertura de necesidades e garantía 
de dereitos

• Adaptación ás características de cada menor (PEI)
• Convivencia e relación entre irmáns, estabilidade residencial e 

proximidade
• Relación e colaboración familiar (familias de orixe ou AF)
• Educación integral e inclusiva
• Integración normalizada na contorna
• Coordinación cos ETM para o seguimento
• Participación e preparación para a vida independente
• Supervisión do acceso e uso das TIC
• Acollemento en centros reducidos

Acollemento residencial

(art. 21 e 21 bis Lei 26/2015)



Tipoloxía de centros

Casas de familia

• 8 prazas
• Ratio 1/8
• Dimensións 

reducidas, 
instaladas en 
vivendas 
normalizadas, 
plenamente 
integradas

• 16 centros

Minirresidencias

• 15 prazas
• Ratio 1/15
• Mesmas 

características CF
• 14 centros

Residencias

• 25 prazas
• Ratio 1/8
• Carácter 

asistencial e 
educativo

Centros con 
fogares

• 10 prazas por 
unidade de 
convinvencia

• Ratio 1/10
• 10 centros (4 

propios)

Ámbito de protección á infancia (Decreto 329/2005, art. 8-13, 16 e 17)



Tipoloxía de centros

Casas de primeira 
acollida

• 15 prazas
• Ratio 1/15
• Atención en situacións de 

urxencia.
• Estudo multidisciplinar: 

observación, diagnóstico 
e orientación 

• Equipo técnico: 
psicólogo/a e 
traballador/a social

• 1 centro
• 21 centros con prazas 

de urxencia

Vivendas tuteladas

• 8 prazas
• Ratio 1/8
• Menores próximos a 

cumprir a marioría de 
idade

• Apoio á integración 
sociolaboral e supervisión 
técnica do 
desenvolvemento da 
autonomía persoal

• 8 centros

Vivendas de 
transición á vida 

autónoma

• 4-6 prazas
• Autoxestión baixo a 

supervisión técnica 
externa dun educador/a

• 3 centros (2 de xestión
delegada)

Ámbito de protección á infancia (Decreto 329/2005, art. 8-13, 16 e 17)



Mapa de recursos de protección (2013)



Desprotección infantil
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Separación
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Exercicio inadecuado Situación de dificultade

Tutela

Desamparo Risco

Tutela Apoio familiar

Permanencia Separación

Solicitude pais Risco

Garda Apoio familiar

Permanencia

ETM SSC

Desamparo

Valoración

Imposible exercicio

Desamparo



Análise (crítica) de casos
• Situación de desprotección e factores 

identificados
• Finalidade integradora e obxectivos da 

intervención protectora
• Medida adoptada e recursos para o seu 

desenvolvemento
• Coordinación entre profesionais e servizos: 

garantía da dignidade e confidencialidade



Confidencialidade

• Fundamento na autonomía e dignidade das persoas
– A persoa é titular da información e das decisións
– Dereito ao control da información e á protección da súa intimidade

• Baseada na confianza
– Etimoloxicamente ven de kun (pacto) e fides (fé, protección, amparo)
– Recoñecemento da autoridade técnica e moral do/a profesional

• Tres principios éticos
– Finalidade: obriga ao profesional a responder á cuestión de para que se vai 

empregar a información revelada
– Proporcionalidade: esixe que a información revelada sexa a necesaria (e non 

máis) e a adecuada (e non outra) para o beneficio agardado.
– Autonomía: dereito da persoa a dar o consentimento para compartir información 

e obriga profesional a solicitalo

• Virtude de prudencia

69Comité de Cataluña (2014)



Niveis de confidencialidade

Profesional no que a persoa atendida deposita 
directamente a súa confianza

Profesionais doutras organizacións

Persoal de admón, limpeza, recepción... que pode ter 
contacto coa persoa atendida

Achegados á persoa atendida (familia)

Outras persoas (amigos, veciños)...

70

Canimas (2017b)

- Determinar quen forma parte 
- Só datos relevantes para o logro 

dos obxectivos 

- Autorización 
(con 
excepcións)

- Garantía de 
segredo 
profesional

Só con 
autorización

Equipo ao pertence o profesional



Transmisión de información
• A quen damos a información e para que?

– A información confidencial só a deben manexar as persoas necesarias para 
unha intervención axeitada (definir o círculo de confidencialidade)

• Que información transmitimos?
– Á mínima necesaria buscando o máximo beneficio e mínimo dano posible 

(violación do dereito á indimidade)
– O exceso de información sempre vai contra a confidencialidade

• Como transmitimos a información?
– Preguntar a finalidade da solicitude de información
– Recordar o carácter confidencial da información e a súa obriga de segredo
– Garantir a seguridade e empregar lugares, métodos e soportes formalizados 

(evitar os informais)

71



Límites á confidencialidade

• Cando non pode comprender / decidir por ela 
mesma pola extrema urxencia ou falta de 
competencia

• Cando existe delito ou risco grave para 
terceiros

• Cando a require o xuíz
– Primeiro debemos informar á persoa de que solicitan esa información

• Cando hai unha obriga legal para protexer un 
interese xurídico superior

72



Informe social/educativo
• Instrumento documental (non un ditamen) para reflectir a 

situación da persoa e a valoración profesional da acción 
educativa (e non a avaliación das persoas mesmas).

• A calidade do contido
– Preservar os dereitos fundamentais da persoa, recoñecela como igual, 

sen etiquetaxes nin adxectivación.
– Reflectir o porqué da demanda e informar unicamente sobre ese 

contido (a quen devolvemos a información?).
– Prescindir de información que non teña relación co obxecto da 

intervención (pertinente, responsable, non excesiva).

• A persoa ten dereito a estar informada da súa elaboración, 
do/a destinatario/a e do contido.

• A persoa ten dereito a dar o seu consentimento.

73
Sánchez-Valvede (2013)



Problematizando os informes

• Enfoque centrado nas carencias sen reparar noutro tipo de habilidades e de valores.
• Considérase o que se afasta do considerado normal (integrado), sen poñer en tela 

de xuízo o concepto de normalidade (perspectiva etnocéntrica).
• Son obxecto de valoración as consecuencias das desigualdades, pero non as causas 

das mesmas (aceptación acrítica das diferencias que producen esas desigualdades).
• Imponse o punto de vista do/a entrevistador/a (dictamen da autoridade): as 

respostas son simplificadas, interpretadas e encadradas en categorías previamente 
deseñadas.

• Aparente obxectividade e causalidade directa.
• Peza chave na definición do perfil delincuencial (confirmación do esperado sobre 

todo no apartado de valoración).

No 1976, un detido suicidouse porque no seu informe xudicial non se incluiran máis que 
as súas debilidades, os seus desvíos da norma, a súa infancia desgraciada, a súa

inestabilidade conxugal, e non as súas tentativas, as súas búsquedas, o encadeamento 
aleatorio da súa vida.
(Donzelot, 1998: 230)



• Ter en conta as finalidades e destino do informe, pois
condicionan o contido. A quen vai dirixido? Para que?

• Adoptar unha perspectiva de educación inclusiva:
– Revisar criticamente o propio concepto de normalidade e fuxir das 

preconcepcións.
– Evitar categorías dicotómicas para definir as realidades.
– Explicar polo miúdo os procesos, dado que son únicos e irrepetibles.
– Enfatizar o carácter social dos conflitos, das necesidades, das dificultades.
– Recoller as voces das persoas na apreciación da súa realidade, non só a 

interpretación profesional.
– Evitar adopar unha perspectiva negativa sobre a vida das persoas (evitar o 

etiquetamento e adxectivación). Destacar tamén os seus logros, as súas
potencialidades, as súas loitas.

– Informar do contido ás persoas motivo do informe.

A modo de recomendacións
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