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_____________________________________________________ 

PRESENTACIÓN 

A Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia (POIG) é una 
plataforma territorial enmarcada no marco xeral de acción da Plataforma 
da Infancia estatal. Reúne a 37 entidades sociais cuxa misión é protexer, 
promover e defender os dereitos dos nenos, nenas e adolescentes (NNA) 
conforme a Convención sobre os Dereitos do Neno das Nacións Unidas. A 
nosa visión é alcanzar o pleno cumprimento dos dereitos da infancia e 
adolescencia, integrando o esforzo das organizacións de infancia e de 
todos os axentes sociais. 

A Plataforma de Infancia estatal (POI), a través da estratexia A Infancia 
Opina, articula a participación infantil e adolescente, deseñando accións, 
actividades e materiais adaptados e facilitando espazos co obxectivo de 
asegurar a participación das nenas, nenos e adolescentes no deseño das 
políticas e no cumprimento dos seus dereitos, permitindo que os mozos e 
mozas coñezan os seus dereitos e sexan tidos en conta nos asuntos que 
lles afectan. 

Dentro desta estratexia hai máis de 10 anos a Plataforma de Infancia ven 
impulsando un proceso participativo que persegue sensibilizar, divulgar e 
formar sobre os dereitos dos nenos, nenas e adolescentes. 

O Proceso Participativo deste ano 2022 do proxecto “Dereitos da Infancia: 
Aprenden e Participan nos seus Dereitos” realizouse baixo o lema 
“Participamos: é o noso dereito!”. Os materiais foron promovidos pola 
Plataforma de Infancia estatal e coordinadas en Galicia pola Plataforma de 
Organizacións de Infancia galega co apoio da Xunta de Galicia.  

Neste proceso, realizáronse diferentes actividades, a través das cales a 
infancia e adolescencia de centros educativos, concellos e entidades de 
infancia, puideron debater sobre os seus dereitos, especialmente o Dereito 
a Participar, e desta forma ser recollidas as opinións e propostas dunha 
gran diversidade de nenos, nenas e adolescentes. 

Queremos a través de este documento sistematizador, trasladar as 
aportacións recibidas por estes grupos na comunidade autónoma galega, 
para que sirva como altavoz, coñecemento e impulso a todas as súas 
demandas.  
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_____________________________________________________ 

GRUPOS DE PARTICIPANTES 

Este ano 32 grupos de entre centros educativos (11), Concellos (1) e de 
entidades de infancia (20), realizaron as actividades enviando as súas 
conclusións á POI e á plataforma galega.  

 

Os grupos inscritos en Galicia foron os seguintes:  

Centro Educativos 

 CPI Virxe da Cela (Monfero – A Coruña) – Axuda en Acción. 

 CEIP Labarta Pose (A Coruña) – Axuda en Acción. 

 CEIP Víctor Sáenz (Cumbrans – A Coruña) – Axuda en Acción. 

 CPR Luís Vives (Ourense). 

 CEIP San Ramón (Moeche – A Coruña). 

 CEIP Vicente Risco (Cualedro – Ourense). 

 Centro Escolar Portomarín (Portomarín - Lugo). 

 Colexio Sta Teresa de Jesus (Ourense). 

 Colexio Maria Auxiliadora (Lugo). 
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 Colexio Maristas “A inmaculada” (Lugo). 

 Divino Maestro (Ourense). 

Concellos 

 OMIX Concello de Soutomaior (Pontevedra). 

Entidades de infancia 

 Centro de menores Ciudad de los Muchachos – Agarimo 
(AGACEME) (Arteixo - A Coruña). 

 Grupo de Participación Infantil y Adolescente de la Plataforma de 
Organizaciones de Infancia de Galicia (Santiago de Compostela). 

 Centro Don Bosco Santiago (Federación de Centros Don Bosco) 
(Santiago de Compostela - A Coruña). 

 Fundacion educativa e social Dignidade (Lugo). 

 Asociación Cultural Xuvenil Ateibo (Federación de Centros Xuvenís 
Don Bosco de Galicia) (Lugo). 

 Centro de menores Montealegre (Ourense). 

 Casa de familia Aldaba Vilagarcía (Fundación Aldaba) (Vilagarcía 
de Aurosa – Pontevedra). 

 Amigonianos Galicia (PP Terciarios Capuchinos Agarimo) (A 
Coruña). 

 Centro de Desenvolvemento Rural Portas Abertas (Vilardevós – 
Ourense). 

 Asociación galega de familias acolledoras ACOUGO. (Santiago de 
Compostela - A Coruña). 

 Fundación Secretariado Gitano (A Coruña). 

 Fundación Amigó (A Coruña). 

 Asociación Xuvenil Amencer (Federación CCXX Don Bosco de 
Galicia) (Ourense). 

 Fundación Secretariado Gitano (Pontevedra). 

 Asociación Centro Xuvenil Abeiro (Federación de Centros Xuvenís 
Don Bosco de Galicia) (A Coruña). 

 ONG Mestura (Culleredo - A Coruña). 

 Centro de Atención de Día Aldeas Infantiles SOS Galicia (Vigo)  

 CAD Aragón (Aldeas Infantiles SOS Galicia (Vigo – Pontevedra). 

 Centro de Día de Aldeas Infantiles SOS (Ponteareas – Pontevedra). 

 Centro de Día de Aldeas Infantiles (Redondela – Pontevedra). 
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_____________________________________________________ 

METODOLOXÍA 

Para o proceso, deseñáronse actividades sobre a temática de 
“Participación”, divididas en: 

 Participación por cidadanía. 

 Participación por dereito. 

 Participación por saber-poder-querer. 

As actividades deseñáronse para o seu uso de forma telemática, ser 
descargadas e traballadas de maneira presencial ou en liña.  

Cada área contou cun itinerario de actividades específico deseñado para 
distintas franxas de idade: 

 de 6 a 8 anos 

 de 9 a 12 anos 

 e de 13 a 17 anos. 

Os equipos de educadores/as contaron con material de traballo detallado 
onde se explicou cada actividade, facilitando todos os materiais precisos 
para a realizacións das actividades e incorporando unha ficha Excel para a 
devolución e sistematización das conclusións/propostas. 

Este documento amosa as conclusións recibidas polos grupos de nenos, 
nenas e adolescentes participantes, divididas polas temáticas máis 
relevantes. En cada temática atópase unha síntese das reflexións 
realizadas e un apartado coas propostas para a mellora dos dereitos da 
infancia e adolescencia.  

❖ Guía resumo de actividades:  

https://www.plataformadeinfancia.org/wp-
content/uploads/2022/10/GUI%CC%81A-DE-ACTIVIDADES-2022-
GALLEGO.pdf  

 

https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2022/10/GUI%CC%81A-DE-ACTIVIDADES-2022-GALLEGO.pdf
https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2022/10/GUI%CC%81A-DE-ACTIVIDADES-2022-GALLEGO.pdf
https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2022/10/GUI%CC%81A-DE-ACTIVIDADES-2022-GALLEGO.pdf
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_____________________________________________________ 

CONCLUSIÓNS 

Dereito a ser escoitados/as 

O primeiro que comentan os e as participantes é que non lles toma en 
serio cando trasladan as súas opinións. Defenden que se lle debe dar 
visibilidade ás opinións de NNA e de igual forma dar a coñecer os 
resultados da escoita. 

Senten que as persoas adultas pregúntanlles sobre temas de interese, 
facendo parecer que os eles/as deciden, pero a sensación é que as 
decisións xa están tomadas de antemán.  

Cando lles permitimos opinar e sentirse escoitados/as, facemos que se 
sintan parte e que están axudando a mellorar a súa contorna.  

“Gustaríanos que se tiveran en conta as nosas necesidades e ter medios 
para que nos poidan escoitar sobre aquelo no que precisamos axuda”. 

 

CEIP Víctor Saenz (Cumbráns) – Axuda en Acción 
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Consideran que aínda que teñan curta idade, pódenselle ocorrer moi boas 
alternativas ao que sempre se fai, beneficiosas para a poboación en xeral.  

Ademais, pensan que viven nunha sociedade na cal se ven xulgados 
constantemente pola forma de actuar, de vestir ou polos gustos persoais, 
o cal lle prexudica ao seu benestar emocional. “Vivimos nunha sociedade 
onde se non eres “normal” míranche raro, pero ao final ninguén é normal 
porque todos e todas somos diferentes”. Isto léva á existencia de 
discriminacións e a que moitos/as non alcen a voz polo medo a ser 
depreciados/as. 

    

CPI Virxe da Cela (Monfero) – Axuda en Acción 

Para que o dereito a ser escoitados/as e a participar se cumpra, os e as 
participantes aportan as seguintes propostas: 

1. Participar e tomar decisións en asembleas, as cales deben darse en 
todos os ámbitos onde se tomen decisións que afecten á infancia e 
adolescencia, tales como aldeas, pobos, cidades, centros educativos, 
clubs deportivos, entidades de ocio e tempo libre, centros de 
acollemento residencial e a propia familia. 

Esta participación debe de estenderse a asembleas máis grandes 
con representantes elixidos/as entre as nenas, nenos e adolescentes.  

2. Darlles a información necesaria e ferramentas para poder opinar, 
votar, expoñer ideas e tomar decisións nos espazos que lle son de 
interese. 

Desde o punto de vista das NNA, saben que deben crear unha 
opinión favorable sobre a súa participación, mediante aportacións 
razoables, serias, sen pedir imposibles, confiables e solidarias con 
toda a infancia e adolescencia. 
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3. Crear espazos de escoita, negociación, diálogo sen agresividade, 
traslado de necesidades e propostas beneficiosas para a infancia e 
adolescencia. Para iso é preciso que a infancia e adolescencia se 
asocie e nomee portavoces de forma democrática.  

4. Sentirse parte nos procesos de toma de decisións mediante incluír á 
infancia e adolescencia nos diálogos e debates para chegar a un ben 
común. Débense levar a cabo os acordos aos que se cheguen 
demostrando que existe respecto polas opinións da infancia e 
adolescencia, teñan a idade que teñan.  

5. Débense normalizar estes encontros de participación entre as 
persoas adultas e a infancia e adolescencia, tendo presente que os 
NNA son o futuro e deben de formar parte das decisións que se 
tomen e que lles afecten.   

6. Os espazos de escoita e participación infantil e adolescente deben 
de ser lugares atractivos para eles/as, que os sintan como o lugar 
onde poden participar. Tamén nos que participar sexa divertido e 
lles permita ser elas/es mesmas/os. Ademais de aprender mediante 
estas dinámicas, os nenos e nenas divertiríanse colaborando de 
forma conxunta. 

7. Para que esta participación se estenda a toda a infancia e 
adolescencia, débense erradicar os tabús da súa escoita, deixar de 
pensar que pola pouca idade non terán razón. Desta forma moitos 
NNA que neste momento non alzan a voz por vergoña ou por medo 
a non ser tidos en conta, incrementarían a súa participación.   

8. As persoas adultas deben de coñecer 
os dereitos dos NNA para que 
finalmente se poidan cumprir. Unha 
das maneiras é formalos/as mediante 
a televisión, radio ou a realización de 
campañas de sensibilización en redes 
sociais.  

9. Débese vixiar que se cumpran os 
dereitos da infancia e adolescencia, 
ademais dos acordos aos que se 
chegue en consenso. Se non se 
cumpren, débense de xulgar e 
condenar ás persoas responsables; 
establecer consecuencias e sancións 
para o caso de inculprimento. 

Colexio Maristas A Inmaculada (Lugo) 
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_____________________________________________________ 

Dereito nos centros educativos 

Un dos ámbitos que máis preocupa á infancia e adolescencia galega é a 
dos centros educativos, lugar onde ocupan gran parte do seu tempo.  

Os nenos e nenas de colexios, consideran que teñen dereito a opinar en 
tódolos aspectos do día a día que lles afectan a nivel educativo: 

“Debemos opinar en materia de comedor escolar, actividades que se 
desenvolven nos centros, nos grupos de clase, do mesmo modo que dar 
opinións aos seus compañeiros/as na aula e no patio”. 

 

Asociación Xuvenil Ateibo (CX Don Bosco) (Lugo) 

Coinciden da mesma forma nos institutos nos cales case non lles deixan 
participar nin se lles teñen en conta nas decisións importantes que lles 
incumben, como pode ser na dinámica da clase, datas de exames ou 
excursións. Pensan que se lles debería de ter máis presentes xa que son 
decisións que lles repercuten directamente sobre elas e eles, e que pola 
contra, depende sempre das persoas adultas.  

Outra queixa que trasladan os grupos é que a importancia do ocio. Saben 
que o colexio é útil e necesario, sen embargo consideran que deberían de 
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ter máis tempo lúdico para dedicalo ao descanso ou ás actividades que 
eles/as elixan. 

Tamén consideran que moitas clases non son útiles para a vida. Pensan 
que deberían de dar a opción desde idades máis temperás, de obter 
coñecementos en cociña, que ensinen a cubrir documentos ou economía 
do día a día.  

    

CEIP Víctor Saenz – Axuda en Acción 

Para a súa mellora, os grupos aportan as seguintes propostas:  

1. Poder participar falando coas direccións dos centros educativos ou 
coas AMPAS e poder trasladarlle as súas demandas. 

2. Realización de asembleas para que as persoas adultas se poidan 
comunicar co alumnado. Desta forma coñecerían a súa opinión e 
poderían participar mellor.  

3. Posta en marcha de equipos de convivencia nos colexios e institutos 
para mellorar o bo trato cara aos nenos, nenas e adolescencia. 

4. Impartirse charlas ou incluírse nos estudos algunha materia sobre 
dereitos da infancia, na cal se explique a participación infantil ligada 
aos seus dereitos e se lles explique as modalidades de participación. 

Logo de ter ese coñecemento, deberían de poñerse en práctica nos 
colexios e institutos. 
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_____________________________________________________ 

Dereito na toma de decisións políticas 

Os nenos, nenas e adolescentes queren participar de forma activa e ser 
tidos/as en conta, para iso debemos escoitar as súas opinións nos temas 
que lles interesan e achegar aqueles temas que menos lles atraen, como á 
política. 

Consideran que para poder participar, é importante que se manteñan 
unidos/as, cando máis sexan máis forza terán e serán tidos/as en conta. 

Como boas prácticas, algúns grupos de nenos e nenas realizaron 
diferentes proxectos de apoio a Ucraína durante o conflito, ademais de 
participar e axudar noutras causas sociais nas cales se sentiron 
colaboradores/as. Outro grupo acudiu ao Parlamento a trasladar as súas 
ideas sobre como mellorar o seu centro educativo.  

Por outra banda, a maior parte da infancia e adolescencia dos grupos de 
participantes non ten interese en participar na política porque se senten 
desencantados/as “Descoñecemos as posibilidades de participación 
cidadá que temos”. 

Os diferentes grupos destacan que pese a poder dar a súa opinión, esta 
non sempre e tida en conta. En moitas ocasións senten que non son 
tomados/as en serio. “Lévannos aos parlamentos e asembleas para facer 
a foto, pero non decidimos nada”.  

O que esperan é poder en algún momento levar a cabo as súas ideas e que 
os partidos políticos escoiten de forma directa o que eles e elas teñen que 
dicir; que os diferentes gobernos e as persoas adultas lles axuden a tomar 
medidas que lles repercuten de forma directa para que se cumpran.  

Consideran que telas/os en conta serviría para obter máis variedade de 
ideas e actividades que gusten a todas/os.  

Neste senso, expoñen as seguintes propostas para considerarse parte das 
decisións que se tomen:  

1. Existencia de formacións para a infancia e adolescencia en todos os 
espazos onde se atopan, como poden ser os colexios e institutos. 

2. Que os/as responsables políticos/as presenten os seus programas 
aos nenos e nenas nos centros escolares para que se poidan acercar 
as súas preocupacións. 

3. Ter espazos nos que participar en reunións con persoas políticas 
locais (alcalde/alcaldesa) e co presidente da Comunidade 
Autónoma.  
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4. Creación dun organismo onde os nenos, nenas e adolescentes 
poidan aportar ideas para realizar accións nas que se cumpran os 
seus dereitos. 

5. Posta en marcha de asembleas que vaian de menos a máis e formen 
parte dos diferentes espazos de socialización dos que forman parte, 
para participar e sentir que poden colaborar, expresar as súas 
opinións e aprender a ser respectalos/as. Deste modo poderían dar 
a súa opinión e serían escoitados/as polos diferentes organismos. 

6. Modificación da idade do voto. Aos nenos e nenas tamén lles afectan 
as decisións que neste momento se están a tomar por persoas 
adultas. 

Consideran que se debería de diminuír a idade do voto aos 16 anos, 
xa que a esa idade xa se toman outro tipo de decisións relevantes e 
este cambio serviría para mellorar en democracia.  

Para solventar que moitas persoas adolescentes voten de forma 
inmadura, unha das propostas sería o voto de adolescentes de máis 
de 16 anos que están a traballar, estean emancipados/as e teñan 
información sobre política. Desta forma evitaríase que fosen 
manipulados/as.  

Se finalmente a idade do voto non se puidese reducir, propoñen ser 
informados desde os 16 anos sobre política para cando cheguen aos 
18 poidan votar con criterio.  

   

Aldeas Infantiles (Redondela) 
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_____________________________________________________ 

A participación por xénero

Os/as participantes no proceso participativo, analizan tamén as diferencias 
na participación entre nenos e nenas. 

Sinalan que nenos e nenas non participan nas mesmas cousas porque hai 
estereotipos de xénero que lles afectan, asociados a unhas tradicións 
propias da nosa cultura. Por iso, seguimos vendo máis nenas participar en 
actividades artísticas e máis nenos en actividades deportivas. 

De igual forma consideran que nas actividades de diario téñense máis en 
conta aos mozos que ás mozas.  

Isto en certo modo ven pola educación que proxectan as persoas adultas 
“Hai nenos e nenas que con tres anos teñen comentarios machistas 
porque os escoitaron aos adultos” . 

Isto está a cambiar, pero non á velocidade que aos nenos e nenas lles 
gustaría. Por iso, expoñen a seguintes propostas:  

1. Poder participar na loita contra os estereotipos de xénero 
promovendo a igualdade, a través das diferentes organizacións 
xuvenís, clubs deportivos e outros espazos nos que se atopen, 
traballando todos e todas xuntos por un ben común. 

2. Que as persoas adultas eduquen desde pequenos/as en igualdade 
de dereitos para erradicar os comportamentos machistas na 
infancia e adolescencia.  

    

Fundación Secretariado Xitano Pontevedra 
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_____________________________________________________ 

Información como dereito 

Os  grupos de infancia e adolescencia coñecen a importancia de participar, 
para facer xurdir novas ideas e chegar a acordos, pero para isto a 
información é clave. Darlles información adaptada, para poder 
comprender as situacións que se viven e poder formar unha opinión 
individual é importante para o seu desenvolvemento como persoas e 
como sociedade do futuro. 

Observan como se toman en conta as opinións dos adultos, xustificándose 
na experiencia e autoridade, pero estas opinións tamén están segadas 
polas vivencias persoais das persoas adultas. Os nenos, nenas e 
adolescentes, trasladan unha opinión que moitas veces se trata de 
inocente, sen pararse a pensar se esa opinión non é en realidade, máis 
xusta, empática e racional. 

Destacan que o dereito á información vulnérase de forma sistemática, 
porque os menores de idade non se senten que sexan informados sobre 
os seus dereitos. De maneira xeral, non teñen acceso ou non existen 
materiais dirixidos a eles/as onde se lles expliquen.  

Neste senso, existe un consenso no pensamento de que informar á 
infancia e adolescencia non interesa, de aí a menor divulgación e a falta de 
iniciativas para que a poboación infantil e adolescente coñeza os seus 
dereitos.  

Consideran que esta información é importante que sexa recibida desde o 
círculo familiar, e que se son conscientes de cando se vulneran os seus 
dereitos, poden actuar en consecuencia a través de protestas, 
reclamacións ou denuncias.  

Seguindo o argumento anterior, afirman que o coñecemento dos seus 
dereitos contribúe a estar máis protexidos/as, precisamente, porque lles 
permite identificar as vulneracións dos mesmos e poñer estas situacións 
en coñecemento de quen corresponda; dispoñer de información é a arma 
máis efectiva para que se lles poida protexer.  

Consideran que os adultos soen contar coas súas opinións de forma 
esporádica e que se lles da a elixir entre opcións segadas. Como exemplo, 
cando se trata de escoller algunha actividade, dánselle a elixir entre dúas, 
limitando as opcións a esas dúas, en lugar de consultar abertamente por 
calquera outra actividade de interese.  

Tamén sinalan que os nenos e nenas que sufriron situacións de 
vulneración teñen máis coñecemento sobre os mesmos, froito da propia 
experiencia.  
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CEIP Labarta Pose – Axuda en Acción 

Teñen claro que se coñecen os seus dereitos e teñen información clara e 
fiable, poden esixir que se cumpran os seus dereitos, sen embargo saben 
que o máis difícil de opinar é contrastar a información, para saber quen lles 
di a verdade. 

Precísase de máis información e divulgación dos dereitos da infancia e 
adolescencia entre os nenos, nenas e adolescentes, e para iso, expoñen as 
seguintes propostas:  

1. Ter contacto directo cos partidos políticos e coas persoas adultas, 
ademais de acceso a espazos de participación, podendo así 
aprender e desenvolver máis as súas opinións. É imprescindible 
facerlles ver que son escoitados/as. 
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2. Información que se traslade aos nenos, nenas e adolescentes clara, 
concisa e con vocabulario sinxelo, sen palabras difíciles, para que 
entendan o que se lles está a plantexar. 

3. Realizar charlas e publicitar a información de interese nos canles que 
usan, como as redes sociais (RRSS), como metodoloxía para impulsar 
o seu coñecemento. 

4. Información sen manipulación e sen amosar soamente a parte que 
interesa que os NNA coñezan. “Non enganar dicindo as cousas a 
medias”. 

 

CPR Plurilingüe Luis Vives 
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_____________________________________________________ 

Igualdade en dereitos 

Os grupos de participantes constatan que non todos temos os mesmos 
dereitos, sobre todo nos países en desenvolvemento. Consideran que o 
cumprimento dos dereitos está relacionado en gran parta coa riqueza dos 
países. 

Concordan en que os dereitos sobre a infancia e adolescencia non se 
compren en todos os casos. Como exemplos citan a explotación laboral 
infantil existente en moitos países, casos de maltrato e abusos infantís e os 
casos nos que existen menores sen acceso a unha familia.  

Desde o seu punto de vista, a poboación adulta ten máis coñecemento da 
Convención sobre os Dereitos do Neno que a poboación infantil e 
adolescente. Do mesmo modo, nos países desenvoltos existe un maior 
coñecemento da Convención en comparación cos países en 
desenvolvemento. 

Entenden que no noso país o dereito que máis se cumpre é o dereito a ter 
un nome, á vida, o dereito á educación e ao ir ao médico. Sen embargo, 
consideran que outros, coma o dereito a unha alimentación adecuada ou 
a non discriminación por motivo de raza ou etnia, non sempre se compren.  

Desta forma, entenden que as seguintes propostas axudarían a atallar 
esta desigualdade: 

1. Erradicar entre todos/as aos gobernos corruptos a axudar aos países 
con menos oportunidades para un reparto xusto da pobreza, xa que 
en moitos casos a pobreza crea desigualdades no acceso aos 
dereitos. 

2. Realizar campañas divulgativas sobre os dereitos dos NNA mediante 
carteis, actividades, realizacións de asembleas, reunións e 
manifestacións.  

3. Coñecemento dos dereitos da infancia e adolescencia por igual, sen 
importar o país. 

Logo do coñecemento, que existan canles para que todos os nenos, 
nenas e adolescentes do mundo puidesen reclamalos cando non se 
cumprisen.  
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_____________________________________________________ 

BENEFICIOS DA PARTICIPACIÓN INFANTIL 

Os grupos de infancia e adolescencia participantes, consideran que se as 
súas opinións foran escoitadas e tidas en conta, axudaría a:  

1. Unha sociedade con maior conciencia sobre o medio ambiente. 
Obter unhas cidades o pobos máis limpos, con menos 
contaminación. Toma de decisións máis ecolóxicas. 

2. Máis opinións, distintas e igual de válidas na sociedade.  

3. Ver o mundo doutra maneira e non sempre mediante a opinión dos 
adultos, diminuíndo a polarización na sociedade entre os mozos/as 
e as persoas adultas. 

4. Que a infancia e adolescencia se sinta máis segura, aceptando 
mellor as decisións que se tomasen, xa que foron tomadas en 
consenso con eles/as. 

5. Existencia de máis espazos para que os NNA poidan estar, como 
parques e outros lugares para o ocio e tempo libre. 

6. NNA con máis entendemento sobre o porqué das cousas, tendo 
presente a importancia de estar e formar parte activa de algo. 

 
Grupo de Participación Infantil e Adolescente da POIG 

 

 



www.infanciagalicia.org 

 

 

 

 

 

A súa voz é a nosa 

 

 

 


