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O Grupo de Traballo sobre Calidade Educativa xurde no 2006 co obxectivo primordial de 

que os tres sectores fundamentais na educación (ANPA, direccións dos centros e 

Concello) fomenten a intercomunicación entre eles e propoñan liñas de mellora no 

ámbito educativo que poidan ser levadas á práctica dentro do ámbito municipal. Outro 

obxectivo é aumentar a implicación dos pais e nais na educación dos seus fillos/as no 

ámbito escolar. 

O Grupo está conformado por todos os colexios e os dous institutos de ensinanza 

secundaria do municipio, todas as ANPA e, representando ao Concello, a concelleira de 

Cultura e Educación, Paz Lago, a psicóloga municipal e a técnica de educación. 

Dende entón, ano a ano se abordaron diferentes problemáticas e aspectos do ámbito 

educativo: o fracaso escolar e a responsabilidade educativa das familias, o paso da 

Educación Primaria á ESO, os plans de convivencia de centro, o fomento da relación entre 

centro escolar e familia, a prevención e control do absentismo escolar elaborando un 

protocolo de actuación ante o mesmo, e o proxecto Traballar xuntos para o éxito escolar 

onde, utilizando a metodoloxía das Mochilas viaxeiras, se distribuíu entre as familias do 

alumnado de 1º de Educación Primaria e da ESO unha mochila con diferente material coa 

finalidade de mellorar a comunicación na familia. 

No curso 2013-14, ante o aumento da utilización das novas tecnoloxías por parte de toda 

a comunidade educativa e a preocupación que suscita, o Grupo acordou traballar neste 

tema facendo un estudio da situación no Concello de Sanxenxo. Para iso elaboráronse, no 

primeiro trimestre do curso, 3 cuestionarios dirixidos ao alumnado de Educación 

Primaria, ao alumnado de ESO e aos pais/nais deste alumnado. 

Estes cuestionarios foron distribuídos a través dos centros educativos e cubertos polos 

distintos grupos no mes de xaneiro. A extracción de datos fixose durante os meses de 

febreiro e marzo por unha comisión específica para este fin composta por membros do 

propio grupo de traballo. 

Os resultado e conclusións obtidas reflíctense a continuación.  
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ALUMNADO PRIMARIA 

CUESTIONARIOS ENTREGADOS 

6-7 anos 8-9 anos 10-11 anos total 

212 199 196 607 

Porcentaxe de cuestionarios entregados sobre o total (962 alumnos/as): 63% 

 

  

 

  

  

39% 

16% 
6% 

11% 

23% 

5% 

3. Lugar do ordenador 
(total) 

Salón Habitación neno/a 

Habitación irma Habitación pais 

Noutro lugar Non ten 

50% 50% 

4. Control á hora de acceder 
ao ordenador e/ou a Internet 

(total) 

SI NON 

25% 

4% 

18% 

53% 

6. Aprendizaxe da utilización 
de Internet e redes sociais 

(total) 

Só Con amigos 

No colexio Na casa 

57% 
24% 

19% 

8. Percepción da perigosidade 
no uso das TIC (total) 

SI NON NS/NC 
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ALUMNADO ESO 

 
CUESTIONARIOS ENTREGADOS 
 

 1º CICLO 2º CICLO TOTAL 

Rapaces 158 98 256 

Rapazas 137 89 226 

TOTAL 295 187 482 

Porcentaxe de cuestionarios entregados  
sobre o total (630 alumnos): 76% 
 

 

  

  

30% 

14% 
22% 

7% 

27% 

2. Tempo de utilización das 
redes sociais e aplicacións 

mensaxería instantánea  (total) 

- 1 hora 1 hora 

2-3 horas + 4 horas 

Constantemente 

47% 

9% 

18% 

6% 

10% 

6% 4% 

3. Aplicacións usadas con máis 
frecuencia (total) 

whatsapp tuenti twitter 

Facebook Instagram Youtube 

xogos en xeral 3% 

48% 

16% 

1% 

9% 

6% 

17% 

Finalidade  (total) 

Falar cos pais Falar cos amigos 
Xogar Internet 
informarse tarefas escolares 
socializarse 

46% 

54% 

4. Percepción da necesidade 
do teléfono móbil  

Imprescindible Non imprescindible 2% 10% 
1% 

87% 

Por que é imprescindible  
(total) 

ligar 

cos amig@s 

traballos 

emerxencias/es
tar comunicado 
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79% 

6% 

15% 

Por que é prescindible (total) 

non é preciso para 
vivir/hai cousas 
máis importantes 

usa ordenador 

non ten/non usa 

31% 

48% 

10% 

11% 

6. Perda da noción do tempo 
cando están conectados a 

Internet (total) 
Nunca Algunha veces 

Bastantes veces Sempre 

22% 

78% 

7. Mostras de preocupación 
e/ou ansiedade cando se ven 

obrigados a prescisdir do 
teléfono (total) 

Si Non 

23% 

77% 

8. Percepción de uso excesivo 
das novas tecnoloxías (total) 

Si Non 

34% 

66% 

10. Perda de 
atención/concentración 

durante o traballo escolar a 
causa do teléfono móbil. 

Si Non 

35% 

48% 

17% 

Percepción do grado de perda 
de atención/concentración 

(total) 

Moi pouco Pouco Moito 
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PAIS / NAIS 

CUESTIONARIOS ENTREGADOS 

EP ESO TOTAL 

704 227 931 

Porcentaxe de cuestionarios entregados sobre o total de familias (1.592): 62% 

4. Teñen control parental 

  
 

6. Consideran que os seus fillo/as utiliza correctamente as TIC 

  
 

55% 
41% 

4% 

Educación Primaria 

Si Non NS/NC 

51% 46% 

3% 

ESO 
Si Non NS/NC 

88% 

4% 
8% 

Educación Primaria 

Si Non NS/NC 

84% 

7% 

9% 

ESO 
Si Non NS/NC 
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9. Perciben indicios de illamento nos seus fillos/as  debido ao 

uso abusivo das TIC 

  
 

11. Idade adecuada para dispoñer de teléfono móbil 

  
 

 

 

9% 

91% 

Educación Primaria 

Si Non 

22% 

78% 

ESO 

Si Non 

0% 4% 

52% 

44% 

Educación Primaria 

5-8 anos 9-11 anos 

12-15 anos + 16 anos 

0% 3% 

60% 

37% 

ESO 

5-8 anos 9-11 anos 

12-15 anos + 16 anos 
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CONCLUSIÓNS FINAIS 

1.- Considérase elevado o número de pais/nais que responderon aos cuestionarios o que 

pon de manifesto o interese polo tema. 

2.- Dependendo da idade dos nenos/as a familia mostra diferente actitude e exerce de 

maneira distinta o control fronte ao uso das novas tecnoloxías. Así pois, segundo o 

alumnado avanza en idade o control parental diminúe. 

 3.- Na última etapa da Educación Primaria e no 1º ciclo da ESO, o alumnado non é 

consciente dos delitos que comete ou pode cometer. 

 

CONTINUIDADE DA LÍNEA DE TRABALLO 

Unha vez analizada esta información por parte do Grupo de Traballo chegouse aos 

seguintes acordos: 

1.- Divulgar este informe para coñecemento de toda a comunidade educativa. 

2.- Solicitar aos centros educativos as actuacións que se están levando a cabo en relación 

a este tema e tamén as propostas de actuación que se consideren oportunas de cara ó 

próximo curso 2014-15. 

3.- Articular un plan de acción conxunto con liñas de actuación tanto de cara á prevención 

como o tratamento en casos de abuso da TIC. 


