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1. RESUMO EXECUTIVO
No proceso de avaliación do proxecto "Cooperación Galega; o mundo que queremos
2018-2019" evidénciase un elevado nivel de eficacia nos seus cinco resultados. Atendendo á
matriz do marco lóxico, o grao de cumprimento de indicadores é alto en todos os resultados.
Deste xeito, pode afirmarse que esta intervención contribuíu de xeito notable ao fomento
dunha adolescencia galega consciente da interconexión entre as realidades locais e as
dinámicas globais, así como da súa corresponsabilidade na construción da xustiza social.
Nesta edición do proxecto destaca positivamente a alta implicación da maioría do
profesorado participante, a adecuada implementación de todas as intervencións didácticas nas
aulas ou a importante repercusión mediática obtida. Un fito importante desta intervención foi
lograr que se realizasen os actos finais en todos os centros, cun nivel de organización e
impacto diferente en cada caso.
Obsérvase tamén unha excelente capacidade técnica do consorcio para executar o
proxecto de xeito exitoso. O fortalecemento e cohesión do equipo, así como a súa implicación,
son unha fortaleza clara desta edición de OMQQ. Do mesmo xeito, o proceso de captación de
centros realizado previamente logrou que solicitasen participar no proxecto un total de dez
centros, ampliando a marxe de selección segundo os criterios establecidos polas ONGD.
Por último, o impacto da intervención no alumnado tamén é significativa. A análise
comparada das respostas da diagnose coas da avaliación amosan unha tendencia de cambio
positiva, sendo esta considerable no relacionado ao coñecemento en materia de Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible.
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2. INTRODUCIÓN
2.1. OBXECTIVOS DA AVALIACIÓN
O obxectivo principal do presente traballo é realizar o proceso de avaliación externa do
proxecto "Cooperación Galega; o mundo que queremos 2018-2019" (OMQQ, en diante). Así,
analízase a execución da intervención a petición das ONGD coordinadoras co fin de:
•

Complementar o procedemento de seguimento do proxecto cunha visión
externa durante a execución das actividades nos centros participantes.

•

Establecer o grao de eficacia do proxecto, así como o nivel de consecución de
resultados atendendo á matriz de planificación seguindo o enfoque do marco
lóxico.

•

Analizar o impacto da intervención na poboación beneficiaria directa,
concretamente, no alumnado participante.

•

Recoller as recomendacións dos actores implicados de cara a futuras
intervencións (alumnado, profesorado e ONGD), así como identificar
propostas de mellora desde unha visión externa.

2.2. DIMENSIÓNS DO ESTUDO
O presente informe abarca a totalidade de centros educativos que participaron en
OMQQ no curso académico 2018-2019, isto é: IES Plurilingüe Pedra da Aguia (Camariñas), IES
Campo de San Alberto (Noia), CPI A Cañiza (A Cañiza), IES Sofía Casanova (Ferrol), IES A
Chapela (Redondela), CPI Luis Díaz Moreno (Baralla), CPI Dr. López Suárez (Saviñao) e CPI Zas
(Zas).
Os límites temporais do estudo concordan co período de execución do proxecto, sendo
a data de inicio o mes de xullo de 2018 e a de finalización o mes de novembro de 2019. Así
mesmo, e atendendo tamén ao documento de formulación, o sector no que se enmarca
correspóndese co código CRS 99820 "Sensibilización sobre os problemas relacionados co
desenvolvemento", sendo unha intervención que se vincula con tres das catro dimensións da
Educación para o Desenvolvemento: a de sensibilización, a de formación e a de incidencia,
participación e mobilización social.
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2.3. METODOLOXÍA EMPREGADA
Coas entidades coordinadoras de OMQQ acordouse realizar unha análise desde unha
perspectiva tanto cualitativa como cuantitativa empregando, para elo, unha metodoloxía que
combina métodos de investigación social de ambos enfoques. Deste xeito preténdese obter
unha visión o máis achegada posible á realidade da intervención, aumentando así a calidade
dos resultados.
×

Desde o punto de vista cuantitativo, realízase a análise documental
(documentación xerada no marco da intervención, así como produtos elaborados
durante as actividades nos centros) e tamén dous cuestionarios para o alumnado
participante (un de satisfacción das actividades realizadas e outro deseñado
previamente para a realización da Liña Base).

×

Desde o punto de vista cualitativo, emprégase fundamentalmente a técnica de
entrevistas: en profundidade ao profesorado implicado e grupais ao alumnado
participante. Nesta ocasión emprégase a observación directa en varias sesións nas
propias aulas dos centros como parte do proceso de seguimento. Tamén se
realizou unha entrevista grupal a todo o persoal implicado en OMQQ das
diferentes entidades participantes.

Partindo disto, o proceso de recompilación de información para a elaboración deste
estudo estrutúrase da seguinte forma:
1) Por unha banda, a información secundaria obtense da revisión da documentación e
produtos entregados polas entidades coordinadoras para tal fin, así como da páxina web e
páxina de Facebook do proxecto1.
2) Por outra banda, as fontes de información primaria empregadas para este estudo
son as seguintes:
 Realización de entrevista grupal ao persoal técnico do proxecto (2 de xullo 2019)
con representación de SIG, ACPP, AGARESO e 100Tolas na que participaron un total
de 8 persoas (6 mulleres).
 Realización de entrevistas semiestruturas presenciais ao profesorado implicado en
OMQQ dos oito centros participantes: 1 profesora do IES Campo de San Alberto, 1
profesora do CPI A Cañiza, 3 profesoras do IES Sofía Casanova, 1 profesor e 1

1

O enderezo da páxina web revisada é http://omundoquequeremos.org/ e a do perfil na rede social
Facebook é https://www.facebook.com/omundoqqueremos/.

Páxina 5 de 48

Avaliación Externa OMQQ 2018/2019

profesora do IES A Chapela, 1 profesor do CPI Luis Díaz Moreno, 1 profesor do CPI
Dr. López Suárez e 1 profesor e 1 profesora do CPI Zas. Para completar a
información proporcionada polo profesorado, realizáronse 3 entrevistas telefónicas
debido a que durante ás visitas aos centros houbo profesorado co que non se
puido cadrar os horarios. Así, realizouse unha entrevista grupal a 3 profesoras do
IES Plurilingüe Pedra da Aguia, unha entrevista a 1 profesora do IES A Chapela e 1 a
outra profesora do CPI Luis Díaz Moreno.
 Realización de breves entrevistas grupais a un mostra representativa do alumnado
participante (a mesma mostra que participou na elaboración da Liña Base). Por
centros participaron: 25 estudantes do IES Plurilingüe Pedra da Aguia (12 rapazas),
19 do IES Campo de San Alberto (10 rapazas), 20 do CPI A Cañiza (7 rapazas), 16 do
IES Sofía Casanova (6 rapazas), 10 do IES A Chapela (9 rapazas), 15 do CPI Luis Díaz
Moreno (9 rapazas), 21 do CPI Dr. López Suárez (6 rapazas) e 17 do CPI Zas (8
rapazas).
 Elaboración de dous cuestionarios para unha mostra de alumnado dos oito centros
participantes: a) un de valoración xeral das actividades, b) realización do mesmo
cuestionario empregado para a elaboración da Liña Base. Ambos cuestionarios
foron realizados por un total de 143 estudantes (47% rapazas). O reparto por
centros é o mesmo que no punto anterior.
 Como mecanismo para realizar o seguimento ao longo da intervención
empregouse a observación directa en varias das actividades nas aulas de OMQQ.
Coas entidades coordinadoras estableceuse a necesidade de visitar unha
intervención na aula de cada unha das paradas do proxecto, escollendo a empresa
externa a data e centro de xeito aleatorio en función do calendario entregado
previamente. Así, realizáronse 5 visitas a centros, abarcando un total de 6 sesións
diferentes.
 Por último, ao igual que se realizou na Liña Base, propúxoselle ao alumnado -a
modo de xogo mental- que indicara nunha tarxeta de forma individual e anónima
en que gastaría unha partida dun millón de euros de diñeiro público xestionado
polo goberno autonómico galego. Deste xeito pódese esbozar, dunha forma moi
básica, a súa xerarquía de prioridades e a súa implicación na loita contra as
problemáticas sociais.
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De cara a poder analizar estes “propósitos”, previamente codificáronse as
respostas en tres dimensións relacionadas cos ODS (co mesmo procedemento que
na Liña Base para posibilitar a súa comparación). Tres delas corresponden á
sensibilidade ambiental, social e económica, cuxa resposta é dicotómica (SI/NON).
É dicir, en tanto e canto o alumnado sinala ou non a vontade de destinar o
orzamento dispoñible (ou unha parte deste) a algunha causa relacionada cos
contidos que se abranguen en cada dimensión 2.
Así mesmo, construíuse unha cuarta dimensión relacionada co ámbito e a distancia
relativa do investimento destes cartos, codificada a partir das palabras clave das
mensaxes do seguinte xeito:
×

En canto ao ámbito, recóllense dous indicadores: 1) Eu, en clave
egoísta, e 2) na miña contorna (é dicir, familia, amizades, etc.).

×

Con respecto á distancia, constrúense os indicadores: 1) local
(investimentos no meu centro, municipio ou Galicia) e 2) global
(referente ao investimentos que superan os límites do local), o que
permite reflexar a vontade do alumnado dende un plano espacial
xeográfico, coas implicacións que isto ten.

Segundo as respostas do alumnado, cada indicador amosa unha porcentaxe que,
sumados entres si, acadan un total do 100%. Por exemplo, se un alumno ou
alumna indica que a metade dos cartos os investiría no seu Concello e o resto no
seu ocio, a composición sería a seguinte: 50% eu, 0% contorna; 50% local, 0%
global.
Esta orixinal proposta metodolóxica permite, como xa mencionamos, debuxar un
esbozo da sensibilidade xeral nas aulas con respecto ás temáticas relacionadas co
proxecto. Porén, trátase dunha aproximación, polo que os resultados acadados
deben pensarse máis como unha imaxe panorámica da situación a modo de
referencia, e non como resultados consistentes e xeneralizables.

2

Sendo conscientes de que todos os ODS son complementarios, integrais e abranguen varias
dimensións, estas tres categorías correspóndese cos ODS do seguinte xeito: ambiental (ODS 2, 6, 11, 12,
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As visitas aos centros para realizar o seguimento externo á intervención foron
realizadas de xeito aleatorio ao longo de todo o curso nas seguintes datas:
×

18 de decembro de 2018. IES Plurilingüe Pedra da Aguia (Camariñas). Sesión
observada: Obradoiro introdutorio.

×

14 de xaneiro de 2019. CPI Dr. López Suárez (Saviñao). Sesión observada:
Obradoiro introdutorio.

×

11 de febreiro de 2019. IES A Chapela. Sesións observadas: 1) Obradoiro de
comunicación: vídeo, 2) Obradoiro de comunicación: radio.

×

1 de abril de 2019. IES Campo de San Alberto (Noia). Sesión observada:
Obradoiro Teatro da Oprimida.

×

9 de abril de 2019. IES Sofía Casanova (Ferrol). Sesión observada: Visita do Sur.

E as visitas aos centros para a recompilación de información final con profesorado e
alumnado foron realizadas a finais do curso 2018-2019 nas seguintes datas:
×

15 de maio: IES Campo de San Alberto (Noia)

×

22 de maio: CPI Luis Díaz Moreno (Baralla)

×

29 de maio: IES A Chapela (Redondela)

×

30 de maio: IES de Zas (Zas)

×

31 de maio: IES Plurilingüe Pedra da Aguia (Camariñas)

×

5 de xuño: CPI Dr. López Suárez (Saviñao)

×

17 de xuño: IES Sofía Casanova (Ferrol)

×

20 de xuño: CPI A Cañiza

2.4. LÍMITES E CONDICIONANTES DA AVALIACIÓN
Nesta ocasión, durante a realización da avaliación non se apreciaron condicionantes
relevantes que afectasen significativamente á consecución dos resultados establecidos
inicialmente. Deste xeito pódese mencionar, como un potencial factor que podería ter limitado
o estudo, os prazos temporais para realizar as visitas aos centros. Non obstante, o excelente
esforzo de coordinación das ONGD, así como a implicación do profesorado, fixeron posible
cadrar todas as visitas nun tempo razoable (comezando as mesmas a mediados de maio para
evitar aglutinar todo o traballo nas derradeiras semanas do curso).
Así mesmo, podería limitar esta avaliación o non chegar a contactar coa mesma mostra
de alumnado que na realización da diagnose. Pola contra, logrouse garantir a participación do
mesmo alumnado que xa participara no proceso de levantamento de información para a Liña
Base (na fase de diagnose contárase con 153 estudantes e neste estudo con 143). Ao
recompilar a información coa mesma mostra de alumnado, auméntase a calidade dos
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resultados da análise comparada entre os dous momentos temporais. Este elemento ten unha
única excepción que é o caso do IES A Chapela, no que non se poido contactar coa mesma
mostra. Non obstante, ao ser a mostra máis pequena de todos os centros e ao analizarse de
xeito individual, non afecta substancialmente á calidade deste informe.

3. PRESENTACIÓN DA INTERVENCIÓN
O Mundo Que Queremos (OMQQ) é un proxecto enmarcado no Plan Proxecta da
Consellería de Educación da Xunta de Galicia no que colaboran as entidades Solidariedade
Internacional de Galicia (SIG), Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (AGARESO),
Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP) e a Fundación Educación y Cooperación (EDUCO).
Trátase dunha aposta educativa que integra, dun xeito multidisciplinar, as dimensións da
formación sobre desenvolvemento, da sensibilización e a da incidencia social en oito centros
educativos galegos.

TÍTULO:
Cooperación Galega; O Mundo que Queremos 2018/2019
ONGD SOLICITANTE: Solidariedade Internacional de Galicia, SIG.
Asemblea de Cooperación pola Paz, ACPP.
ONGD AGRUPADA: Asociación Galega de Reporteiros Solidarios, AGARESO.
Fundación Educación y Cooperación, EDUCO.
España, Galicia
73.691 €
PAÍS:
ORZAMENTO:
Xunta de Galicia
70.000 €
FINANCIADORA:
SUBVENCIÓN:
INICIO:
1 xullo 2018
FINALIZACIÓN:
30 novembro 2019
Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento,
SECTOR:
CRS 99820
OBXECTIVO XERAL:

Fomento dunha adolescencia galega consciente da interconexión entre
realidades locais e dinámicas globais e apoio no exercicio da súa
corresponsabilidade na construción da xustiza social.

O obxectivo principal deste proxecto é o de traballar contidos de Educación para o
Desenvolvemento dende unha perspectiva que relaciona o eido local co global. O programa
que se desenvolve nos centros o compoñen cinco obradoiros e un acto de incidencia política,
co cal trátase de levar á práctica os coñecementos adquiridos ao longo da intervención. O
obxectivo destes obradoiros é que o alumnado comprenda dun modo integral as causas das
desigualdades globais e os problemas sociais asociados a elas (como a pobreza, o racismo, a
desigualdade de xénero ou o fomento dos dereitos humanos). A forma de traballar estes
conceptos é diferente en cada sesión: así, cóntase con catro paradas que van introducindo e
integrando os valores para presentar como sería o mundo que queremos:
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×

Unha sesión introdutoria, na que se contextualiza o proxecto. Mediante unha

dinámica preséntanse os conceptos sobre os que xirarán as seguintes sesións,
introducindo temas como a sostibilidade, o consumo responsable ou a xustiza social.
×

Dúas sesións de comunicación social: radio ou vídeo. Empregando a

metodoloxía da comunicación social, achégase ao alumnado un modo de representar
unha determinada realidade social.
×

Teatro da oprimida: representación teatral de situacións cotiás nas que están

presentes prexuízos sobre a inmigración, os bulos e a desinformación. Nesta sesión
cóntase tamén cun xogo de preguntas que involucra ao alumnado de maneira activa.
×

Visita do Sur: este ano contouse coa visita de dúas persoas activistas de O

Salvador, representantes de colectivos que avogan pola loita dos dereitos da
comunidade LGTBIQ+.
×

Acto final: realización dun acto colectivo final, organizado por cada un dos

centros participantes, no que se realiza unha denuncia social.
Na primeira sesión decídese de modo colectivo cal será o tema principal a tratar por
parte de cada centro, orientando así o contido dos sucesivos obradoiros ás propias
necesidades e preocupacións do alumnado e do profesorado. O tema escollido emprégase
para estruturar as actividades de comunicación social e o acto final, obradoiros nos que o
alumnado ten que participar, de modo activo, na creación tanto dun produto audiovisual como
dunha denuncia colectiva.
Os centros educativos nos que se implementa o proxecto son oito en total, contando
cunha poboación beneficiaria directa de 500 alumnas e alumnos (200 rapaces e 300 rapazas) e
un total de 14 docentes. Os centros participantes neste edición de OMQQ son:
• IES Plurilingüe Pedra da Aguia, en Camariñas

• IES A Chapela, en Redondela

• IES Campo de San Alberto, en Noia

• CPI Luis Díaz Moreno, en Baralla

• CPI A Cañiza, en A Cañiza

• CPI Dr. López Suárez, en Saviñao

• IES Sofía Casanova, en Ferrol

• CPI Zas, en Zas

Destes centros, o CPI Luis Díaz Moreno e o CPI Zas traballan cos catro cursos de
Educación Secundaria, e os centros educativos restantes traballan con alumnado de 2º, 3º ou
4º da ESO. A maiores, O IES A Chapela integra no proxecto tamén a alumnado de diferentes
ciclos formativo (Grao medio de Atención a persoas en situación de dependencia, Grao
superior en Educación Infantil e Grao superior en Integración Social).
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4. RESULTADOS DA AVALIACIÓN
4.1. CRITERIO DE EFICACIA SEGUNDO A MATRIZ DO MARCO LÓXICO
· RESULTADO 1. Deseñado, xestionado e executado o plan de Coordinación e Comunicación
entre as ONGD consorciadas, a Subdirección Xeral de Cooperación Exterior e a Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do Plan Proxecta 2018/19.
A información recompilada no proceso de seguimento e avaliación apunta a que a
coordinación e comunicación entre as entidades implicadas na execución de OMQQ foi
apropiada e útil, podendo afirmar que o resultado 1 foi acadado neste curso académico. Como
se observa no cadro posterior, o cumprimento de indicadores é excelente en termos xerais.
A única excepción é o indicador 5 xa que, debido a circunstancias externas ás ONGD,
non se chegou a celebrar un encontro presencial coa Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria. Non obstante, non se considera que este feito inflúa negativamente
na consecución do resultado xa que as canles de comunicación (vía email ou telefónica) foron
as adecuadas e compensan a ausencia do encontro presencial. Non existiu ningún incidente
que imposibilitara executar, en prazo e forma, o proxecto como parte do Plan Proxecta,
acadando as certificacións oportunas para o profesorado participante. Isto apunta sen dúbida
a unha correcta comunicación coa Consellería de Educación.
En relación á comunicación e coordinación interna entre as ONGD que
desenvolvemento o proxecto, cabe sinalar que este ano considérase unha das fortalezas de
OMQQ (IOV1.6). Desde unha visión externa percíbese un equipo de traballo cun nivel de
cohesión moi elevado, así como cun discurso claro e común sobre o que implica OMQQ. Esta
idea ratificouse, en gran medida, durante as observacións realizadas nos centros como
mecanismo de seguimento. Nestas visitas incluso as opinións e valoracións do profesorado
apuntan a que elas e eles tamén percibiron un equipo unido e totalmente coordinado. Como
exemplo, a opinión dunha profesora ao respecto: "eu destaco positivamente a implicación de
todas as persoas que nos acompañaron ao longo deste tempo, de todas. Sempre estiveron
pendentes, sempre estiveron acompañando…para min, xenial".
Neste punto, parece relevante mencionar que, tal e como se explica no informe de
xustificación entregado á entidade financiadora, nesta edición de OMQQ a Fundación
Educación y Cooperación EDUCO non participou a pesares de constar como entidade agrupada
no documento de formulación. Isto débese a causas internas relacionadas coa política de
recursos humanos que impediron que, finalmente, o seu persoal asumise na súa carga de
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traballo as tarefas vinculadas á participación en OMQQ. Tendo en conta os resultados
acadados nesta edición, non se pode considerar esta ausencia un factor que inflúa
negativamente na execución do proxecto.
INDICADORES

IOV1.1.
Alomenos
15
comunicacións (telefónicas e vía
email) co persoal coordinador da
Consellería de Educación.

IOV1.2 Atendidas o 100% das
solicitudes de participación por
parte dos centros educativos no
proxecto Cooperación Galega; o
mundo que queremos
IOV1.3. Avaliadas o 100% das
solicitudes de participación por
parte dos centros educativos no
proxecto Cooperación Galega; o
mundo que queremos
IOV1.4. Avaliadas o 100% das
memorias de participación por
parte dos centros educativos no
proxecto Cooperación Galega; o
mundo que queremos

IOV1.5. Alomenos 1 encontro
presencial coa Consellería de
Educación

IOV1.6. Alomenos 4 reunións
presenciais
de
todas
as
organizacións do proxecto

CUMPRIMENTO

ALTO

ALTO

ALTO

EXPLICACIÓN
Por cuestións de protección de datos, non se
poden acreditar fontes como emails enviados
ou rexistros telefónicos. Non obstante, o
equipo técnico manifesta que a comunicación
coa Consellería responsable do Plan Proxecta
foi adecuada e a necesaria para executar
OMQQ de xeito acorde aos requirimentos da
Consellería.
O feito de lograr a certificación do profesorado
participante (IOV5.1) e de que non xurdisen
problemas salientables durante a execución,
indica que a comunicación coa Consellería foi
correcta.
Foron atendidas e revisadas a totalidade de
solicitudes para participar no proxecto: 10
centros educativos.
Como empresa que realizamos a Diagnose
Inicial, participamos nunca reunión coa
coordinadora de OMQQ na que se avaliaron as
10 solicitudes tendo en conta os criterios
establecidos polo consorcio como prioritarios.
Polo tanto, acredítase o cumprimento total
destes dous indicadores.

ALTO

Unha vez finalizado o proxecto, a totalidade de
centros participantes realizaron a memoria final
(achéganse como fonte de verificación). Estas
memorias foron avaliadas nunha reunión por
todo o equipo do consorcio (estando a persoa
avaliadora presente).

BAIXO

Nesta edición non se chegou a producir este
encontro presencial. Desde as ONGD se pon de
manifesto que non houbo convocatoria para
este encontro coas persoas responsables do
Plan Proxecta.

ALTO

Entréganse 4 ordes do día de 4 reunións do
equipo de OMQQ. Aínda que non se presentan
as actas das mesmas nin listaxes de asistencia,
enténdese que a finalidade deste indicador
(garantir unha boa coordinación interna) foi
acadada de xeito excelente. Na reunión de
avaliación con todo o equipo recolleuse a súa
percepción sobre este tema e as valoracións
non poden ser máis positivas.
Estas valoracións poden resumirse nunha
opinión dunha das persoas asistentes
(compartida por todas): este ano o proxecto
"estivo moi ben coordinado, tivemos os espazos
necesarios para falar".
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· RESULTADO 2. Facilitados os coñecementos e as ferramentas precisas ao profesorado
implicado para a incorporación do discurso da EpD na súa aula ao longo do curso 2018-2019.
Durante o proceso de seguimento e avaliación externa desta intervención
evidenciouse que, na súa maioría, o profesorado contou co apoio necesario por parte das
entidades consorciadas para traballar as temáticas de OMQQ máis aló das cinco sesións
presenciais nas aulas.
Nesta edición considérase un éxito a implicación do profesorado no desenvolvemento
do proxecto. Destacan positivamente centros como os de Zas, Camariñas ou A Cañiza, nos que
se traballaron dun xeito máis integral as temáticas de OMQQ (incorporándoas nalgunhas
materias ou involucrando a todo o centro). Non obstante, agás nun caso, nas visitas a todos os
centros púxose de manifesto a gran satisfacción do profesorado co proceso global do
proxecto.

INDICADORES

IOV2.1. Polo menos 7
docentes fórmanse durante
un mínimo de 4 horas en
temáticas de interese para
integrar a ED no ámbito
escolar
(cooperación
internacional
e
ODS;
metodoloxías participativas)

CUMPRIMENTO

EXPLICACIÓN

ALTO

8 docentes (7 mulleres) en representación de 6
centros participaron no encontro de formación
inicial celebrado en Compostela o 27 de novembro
de 2018. Non asistiron a este encontro
representantes de Ferrol e Zas.
O cumprimento deste indicador acredítase co
dossier fotográfico da sesión, así como coa
observación directa da empresa avaliadora ao ser,
tamén, a responsable da elaboración da Diagnose
de OMMQ.
Esta sesión tivo unha duración de 4 horas: 2 horas
orientadas á formación inicial sobre o proxecto e 2
horas á elaboración de forma participativa da
Diagnose inicial de OMQQ.

Como se observa no cadro anterior, o cumprimento de indicadores neste resultado é
total. Porén, considérase que o resultado está acadado non só polo cumprimento deste
indicador, senón por unha serie de accións que complementaron esta formación inicial para
lograr que realmente o profesorado contase coas habilidades e coñecementos precisos para
incorporar o enfoque da EpDCG ao longo de todo o curso. As visitas previas a varios centros
para explicar o proxecto ao claustro, o acompañamento constante por parte do persoal do
proxecto, a entrega dos dossier das actividades de OMQQ, a relación fluída e constante para
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solucionar dúbidas,..., todo isto destácase como elementos clave que posibilitaron a
consecución deste resultado.
Por elo, a recomendación neste punto apunta a ampliar a batería de indicadores que
se inclúen neste resultado. Isto reforzaría a coherencia interna da formulación e, ademais,
visibilizaría as accións e o esforzo que todo o equipo de OMQQ dedicou ao fortalecemento de
capacidades do profesorado vinculado co proxecto.

· RESULTADO 3. Facilitados discursos e ferramentas ao alumnado participante para favorecer
vías de denuncia sobre as súas realidades.
A información recompilada para este informe indica que, durante o curso académico
2018-2019, OMQQ logrou facilitar discursos e ferramentas ao alumnado que favorecen vías de
denuncia sobre as súas realidades. Así, realizáronse as sesións nas aulas establecidas na
planificación inicial, chegando a 535 estudantes, e superouse con creces o número de produtos
audiovisuais marcados na formulación.
En relación ao indicador 2, nesta edición debateuse sobre como mellorar as
ferramentas de avaliación de cada unha das sesións. Existiu consenso en non empregar o
cuestionario das pasadas edicións por ser demasiado extenso e por requirir un proceso de
sistematización e análise de datos complexo. Por elo, nesta ocasión decidiuse experimentar
con diferentes ferramentas de avaliación das sesións. Durante as observacións realizadas
durante o seguimento, chegamos a ver en práctica ata tres ferramentas diferentes.
Na reunión final co equipo técnico recoñecen que están a analizar os resultados de
todas estas ferramentas para escoller unha de xeito definitivo para futuras intervencións. O
que teñen claro é que esta ferramenta estará orientada a facilitar a labor das monitoras e
monitores, mais que a medir a aprendizaxe ou valoración do alumnado. Por elo é
recomendable modificar ou adaptar este segundo indicador en función da decisión adoptada
finalmente.
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INDICADORES

IOV3.1. Ao finalizar o curso
escolar
2018/19
foron
realizadas 5 intervencións
pedagóxicas directas nos
centros de ensino secundario
coa participación total de 500
alumnos/as.

CUMPRIMENTO

EXPLICACIÓN

ALTO

Existen fontes que verifican a realización de todas
as intervencións nos 8 centros agás no de Ferrol,
no que non se chegou a realizar a sesión de teatro.
Esta información tamén foi corroborada por todo o
profesorado entrevistado.
A participación final foi de 535 estudantes nas
actividades desenvolvidas nos 8 centros educativos
(62% mulleres). Por centros, a participación foi: 31
estudantes en Baralla (16 rapazas), 40 en
Camariñas (26 rapazas), 193 en A Chapela (163
rapazas), 68 en A Cañiza (30 rapazas), 22 en O
Saviñao (7 rapazas), 53 en Noia (29 rapazas), 69 en
Ferrol (30 rapazas) e 59 en Zas (28 rapazas).

IOV3.2. Alomenos o 70% do
alumnado participante nas
intervencións
pedagóxicas
que
responde
aos
cuestionarios de valoración
afirma ter reflexionado sobre
actitudes, roles, relacións e
expectativas
persoais
e
colectivas
a
partir
da
experiencia vivida

SEN DATOS

IOV3.3. Ao finalizar o curso
escolar 2018/19 alomenos 7
producións radiofónicas e 7
audiovisuais de temática
social e solidaria foron
elaboradas e difundidas polo
alumnado participante de
cada centro de ensino
implicado no proxecto.

ALTO

Este indicar medíase en función dunha pregunta
incluída nun cuestionario que realizaba o
alumando ao final de cada sesión. Nesta edición,
modificouse o proceso para avaliar cada unha das
sesións na procura dunha ferramenta máis eficaz e
áxil.
Non obstante, sen poder medir a auto-percepción
do seu propio proceso de reflexión, os cambios
experimentados nas posicións inicial e final
(apartado 4.2) apuntan a que si se ten avanzado
neste eido.
Ao finalizar esta edición de OMQQ, foron
entregados 49 produtos elaborados polo alumnado
nos obradoiros de comunicación sobre as
temáticas do proxecto: 11 producións radiofónicas
e 38 vídeos. Os traballos do alumnado do
obradoiro de vídeo atópanse pendurados na canle
de YouTube do proxecto, o que aumenta a súa
difusión.
Ademais, nalgúns centros estes produtos foron
difundidos entre o resto de alumnado e
profesorado aproveitando a celebración do acto
final.

Así como se establece que o nivel de cumprimento do primeiro indicador é alto,
débese mencionar que só unha intervención non foi realizada nun centro (o teatro no instituto
de Ferrol). Durante a visita de avaliación a Ferrol, parte do alumnado e do profesorado
amosaron certa molestia con OMQQ tras a sesión da visita do Sur, o que levou a adiar a sesión
xa fixada de teatro. Finalmente, cando se intentou cadrar unha nova data para esta última
sesión, non resultou posible por tratarse das derradeiras semanas do curso académico (con
toda a carga de traballo que isto supón e, fundamentalmente, por ser unha época de moitos
exames).
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En relación a isto, como empresa avaliadora externa debemos incluír neste informe a
explicación desta situación tanto por parte do centro de Ferrol como das entidades
consorciadas. Así mesmo, resulta preciso mencionar tamén a nosa valoración como axente
externo en base a toda a información recompilada.

A actividade da visita do Sur realizouse no IES Sofía Casanova en dúas quendas: a
primeira co alumnado de 3ºC e D, a segunda co de 3ºA e B. Cabe sinalar que, por azar,
estivemos como empresa avaliadora ese día no centro para realizar o seguimento ao proxecto.
Por elo podemos afirmar que a actividade, desde o noso punto de vista, transcorreu con
normalidade e marchamos do centro sen que ninguén expresase ningunha crítica.
Posteriormente, o centro manifestou ás entidades certa molestia pola temática desa
sesión, impartida por Bianka Gabriela Rodríguez 3 e Marcos Ignacio Molina do Salvador. A
coordinadora técnica de OMQQ púxose a disposición do centro para solucionar a situación.
Dende o centro explican que nun dos grupos xurdiron algunhas dúbidas ao rematar a sesión e
dúas docentes non entenderon o motivo de traballar esta temática no marco deste proxecto.
Nese momento déronse conta que o dossier informativo sobre a visita do Sur non fora enviado
e, de telo recibido previamente, "igual tiveramos traballado certos temas con eles, que tamén
ía ben nesa altura do curso, e non se puideron tratar nin preparar para que eles tiveran o
coñecemento" previo (comenta unha das profesoras entrevistadas). O mesmo profesorado
recoñece que, en cambio, no outro grupo a sesión resultou beneficiosa e que os rapaces e
rapazas a valoran positivamente. Afirman que "eses (alumnado de 3ºA e B) si que dixeron que
para eles estaba moi ben, moi contentos e (...) non houbo confusións" ou incluso que "parece
que hai algún rapaz que se sentiu moi identificado co tema e para el foi algo moi positivo".
A coordinadora de OMQQ recoñece que non enviou o dossier da sesión ao centro por
un erro ao realizar o mailing e, pola súa banda, a docente coordinadora do proxecto no centro
recoñece que tampouco se deu conta de solicitar esta información ás entidades antes da
sesión. Unha vez aclarada a situación, as entidades consorciadas ofrécense a realizar unha
sesión a maiores en Ferrol para aclarar conceptos e, sobre todo, para explicar a vinculación da
temática LGBTIQ+ con OMQQ.
Nas entrevistas individuais con tres profesoras do instituto, todas están de acordo en
valorar como moi boa a relación e comunicación coa coordinadora de OMQQ, así como a súa
3

Gañadora rexional por América do Premio Nansen 2019, entregado pola Axencia das Nacións Unidas
para as persoas Refuxiadas (ACNUR). Máis información: https://www.acnur.org/premio-nansen-paralos-refugiados.html
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xestión desta situación concreta. Podería resumirse coa frase dunha das profesoras que afirma
que a resposta da entidade foi "moi boa. María non dubidou en dicir ´veño eu e falo cos
alumnos, intento solucionar calquera dúbida que teñan´, e moi ben porque está aberta a recibir
calquera crítica, non só as positivas, senón tamén as negativas".

Apuntamos a continuación algunha da información relevante que se obtivo durante as
visitas ao IES Sofía Casanova:
×

A mesma sesión resultou exitosa nun dos dous grupos.

×

Hai quen recoñece, no propio centro, que quizais "tamén dependeu do profesorado
que estaba escoitando" cada sesión. De feito, bastantes comentarios apuntan a
que foron as queixas concretas de 2 docentes as que fixeron que xurdira a crítica.

×

A coordinadora de OMQQ empregou todas as medidas posibles para ofrecer
solucións adecuadas ao centro, sendo recoñecido este esforzo como moi positivo e
oportuno polo propio centro.

×

Percíbese un nivel moi baixo de proactividade por parte do profesorado do centro
en relación ao proxecto e ao longo de toda a execución.

×

Percíbese que a falta de implicación co proxecto do profesorado foi trasladada ao
alumnado de 3ºC e D. De feito este grupo manifesta descontento con OMQQ
simplemente porque eles e elas quería participar no obradoiro de vídeo e o
profesorado lles dixo que as ONGD "lles obrigaban" a facer o de radio. Esta
información que lles chegou por parte do profesorado non é correcta xa que, de
feito, o motivo para cambiar o obradoiro nese grupo foron cuestións organizativas
internas do centro (algo que recoñece o profesorado entrevistado e tamén as
ONGD).
Algún dos comentarios do alumnado apuntan a esta idea de que o seu descontento
foi, en parte, xerado polo propio profesorado. Por exemplo: "perdemos bastantes
clases co de facer o traballo. E os profesores tamén estaban un pouco mal" ou "e as
profes estaban fartas tamén". O que, segundo eles e elas, lle faltou á visita do Sur
foi "unha explicación mellor en conceptos teóricos". A nosa propia experiencia con
adolescentes fainos afirmar que este tipo de expresións literais non son comúns
entre o alumnado de 3º da ESO, polo que se pode intuír que foron tratadas e
construídas de xeito conxunto con algunha ou algún profesor.
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Ademais, ao coñecer esta situación, modificamos os guións a empregar no resto de
centros, preguntando con maior detemento sobre a visita do Sur tanto ao profesorado como
ao alumnado.
A totalidade de profesorado valora moi positivamente esta sesión, nalgún centro ata a
destacan como a mellor de OMQQ pola importancia da temática e o relevante da visión global
("creo que foi do mellor que tivo o proxecto", afirma un docente, ou "a min encantoume o de
Bianka, só por esa sesión xa valeu a pena", manifesta outra). Declaran que as dúas persoas
impartiron a sesión de xeito moi satisfactorio. Nun centro afirman que "o departamento de
orientación felicitounos por tratar esta realidade", noutro recoñecen que cando souberon a
temática que se ía tratar "pareceunos fantástico. Hai que visibilizar as realidades porque é o
que tes nos centros" e outro docente, ante a pregunta de se cre necesario tratar esta temática,
responde "os centros educativos están para iso e o tema da Educación en Valores é así e non
hai máis discusión".
Pola súa banda, nas aulas preguntamos, entre outras cousas, se pensaban que a
temática LGTBIQ+ ten relación co proxecto OMQQ. Sen ter en conta Ferrol, responderon que si
a esta pregunta 121 estudantes (dun total de 127) dos sete centros educativos. Polo tanto,
pode dicirse que a práctica totalidade do alumnado (95%) entende a vinculación e a relevancia
de traballar esta temática no proxecto. Ademais, argumentan de xeito consciente no momento
en que lles preguntamos por que ou de que maneira están relacionados: "da maneira de que
nos poidamos expresar como queremos", "si porque se informas sobre un tema, tes menos
prexuízos sobre iso, entón vas a entender mellor as cousas", "porque iso é unha desigualdade",
"é necesario, para que se normalice", "si, porque é unha inxustiza, e porque hai que visibilizar",
"porque é un tema importante, é algo necesario", "hai que concienciar (sobre) a igualdade
entre todas as persoas", "porque OMQQ é un mundo que sexa equitativo, e todo o mundo ten
dereito a ser como quere ser".

Con toda a información analizada, a nosa conclusión como empresa externa é que non
existiu ningunha incidencia relevante na execución das actividades nas aulas por parte das
ONGD. A temática e as persoas seleccionadas para impartir a sesión foron as correctas, cun
vínculo claro coa esencia de OMQQ. Percibimos un nivel de implicación baixo por parte do
profesorado do centro de Ferrol e algún conflito interno entre o claustro que puido afectar á
implementación do proxecto. A situación xurdida tras a sesión da visita do Sur pode ter máis
relación con factores externos ás ONGD e non pode influír negativamente na valoración da
execución sumamente satisfactoria desta edición do proxecto.
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A situación da comunidade LGBTIQ+ é, a día de hoxe, un tema que xera conflito
nalgúns sectores das sociedades pero non por iso debe omitirse nos proxectos de Educación
para o Desenvolvemento e Cidadanía Global. Ao contrario, considérase un acerto do equipo de
OMQQ a selección desta visita. Traballando sobre esta cuestión con alumnado adolescente
lógrase avanzar cara a un futuro no que a orientación sexual ou a identidade de xénero das
persoas non sexa un motivo para a súa discriminación, en Galicia e no mundo.
----------------------------------------Neste apartado resulta pertinente incluír a valoración do alumnado das intervencións
realizadas nas aulas. Deste xeito, ademais de ter en conta o número de intervencións do
indicador 3.1, apórtase a visión das rapazas e rapaces sobre as accións.
Na táboa posterior obsérvase unha excelente valoración de cada unha das actividades
por parte do alumando. Nunha escala do 1 ao 5, a puntuación media vai desde o 3,6 do
primeiro obradoiro ata o 4,5 do obradoiro de vídeo, cunha satisfacción global co proxecto de
4,1. A isto hai que engadir a valoración positiva que realizan tamén das monitoras e monitores
que impartiron os obradoiros (entre un 4,0 e un 4,7). Estes datos amosan que non só se
realizaron as intervencións establecidas, senón que estas foron de calidade e atractivas para o
alumnado, o que apoia a profesionalidade do persoal que está en OMQQ.

Táboa 01. Valoración media do alumnado de cada unha das actividades do proxecto nunha
escala do 1 ao 5 (sendo 1 "non me gustou nada" e 5 "gustoume moito") segundo sexo.

MEDIA
HOME MULLER TOTAL

1) OBRADOIRO INTRODUTORIO

3,6

3,6

3,6

· Valoración da monitora desta sesión

3,8

4,2

4,0

2) OBRADOIRO DE COMUNICACIÓN: RADIO

3,9

4,4

4,1

· Valoración da monitora desta sesión

4,2

4,6

4,4

2) OBRADOIRO DE COMUNICACIÓN: VIDEO

4,3

4,8

4,5

· Valoración do monitor desta sesión

4,7

4,6

4,7

4,2

4,4

4,3

4,2

4,5

4,4

4) VISITA DO SUR: O Salvador

3,5

4,4

3,9

5) ACTO FINAL DE INCIDENCIA

3,9

4,1

4,0

SATISFACCIÓN GLOBAL DO PROXECTO

3,8

4,3

4,1

3) OBRADOIRO TEATRO DA OPRIMIDA
· Valoración das monitoras/es da sesión

Fonte: Elaboración propia.
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Segundo sexo, como é tradición neste tipo de intervencións, en termos xerais a
valoración das alumnas é lixeiramente superior á dos alumnos. Destaca neste eido a diferenza
de case 1 punto a favor das rapazas na valoración da Visita do Sur (cunha puntuación media de
3,5 entre os rapaces fronte ao 4,4 entre as rapazas).
Na táboa 10 do Anexo atópanse estes datos desagregados por centro, observando que
o alumnado de Noia valora sistematicamente as actividades lixeiramente por debaixo da
media total. No senso contrario atópase o alumando de Zas, Camariñas e Chapela, quen amosa
un nivel de satisfacción maior que a media. No caso de Zas e Camariñas, son dous centros nos
que destaca positivamente a implicación do seu profesorado, podendo ser este un factor que
inflúe na mellor execución das actividades nas aulas.
No caso do alumnado de Ferrol, obsérvase que son o centro que provoca o descenso
das medias de valoración do obradoiro de radio, da visita do Sur e da satisfacción global (sen
ter en conta a Ferrol, a valoración destas actividades sería de 4,5; 4,2 e 4,3 en lugar de 4,1; 3,9
e 4,1 respectivamente). O mencionado anteriormente sobre este caso pode explicar estes
datos.

Esta satisfacción alta do alumnado corrobórase ao observar que case 9 de cada 10
persoas recomendarían ás súas compañeiras e compañeiros participar en OMQQ (táboa 02).
Ademais, cabe sinalar que o 69% do alumnado que non recomendaría o proxecto pertence ao
instituto de Ferrol, podendo isto ter máis relación coa circunstancia explicada anteriormente
que coa propia valoración do proxecto. De feito, se analizamos este datos excluíndo as
respostas de Ferrol, temos que o 96% do alumando recomendaría OMQQ (e tan só 5 persoas,
de 124 non o faría).

Táboa 02. Porcentaxe de alumnado que recomendaría o proxecto a outras compañeiras e
compañeiros segundo sexo.

SI

NON

Home Muller TOTAL Home Muller TOTAL

Recomendarías este proxecto a outras
compañeiras e compañeiros?

88%

Fonte: Elaboración propia.
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· RESULTADO 4. Ampliada a capacidade de sensibilización do proxecto a través dunha
estratexia de comunicación integral.
Esta edición de OMQQ caracterízase por ter abarcado unha dimensión moi ampla na
acción de sensibilización. Os indicadores vinculados a este resultado contan cun nivel de
consecución elevado, o que fai posible afirmar que este resultado 4 foi acadado ao longo da
intervención.
Cabe mencionar o exitoso da campaña de difusión previa aos centros educativos por
parte das entidades consorciadas. Grazas a este esforzo, este ano o número de centros que
solicitaron participar no proxecto foi de dez e, deste xeito, existiu unha marxe maior para
realizar o proceso de selección dos que finalmente participaron. Isto sen dúbida é un dos
factores que facilitou a posterior execución do proxecto ao longo do curso.
Tamén axudou a ampliar a capacidade de sensibilización do proxecto o esforzo
dedicado ao plan de comunicación, cun aumento do 80% das aparicións en medios en
comparanza coa edición anterior (ampliando notablemente o público xeral ao que chegou
algunha información sobre OMQQ). Destes impactos mediáticos, o 44% están relacionados coa
visita do Sur e o 25% coa organización dos actos finais. Polo que resulta claro que estas dúas
actividades son un piar fundamental a ter en conta no plan de comunicación de OMQQ (no
momento de seleccionar ás contrapartes e tamén no apoio á organización dos actos finais).

En relación ao indicador 5 débese mencionar que o dossier da Visita do Sur non foi
enviado a un dos centros en tempo. A pesares de que isto provocou algunha incidencia no
centro (IES Sofía Casanova de Ferrol), non se pode considerar como un factor de suma
relevancia para reducir o nivel de consecución do indicador (que se mantén en alto). Na
entrevista ao persoal das ONGD asumen o erro cometido e explican que foi debido,
simplemente, a un despiste humano no momento de realizar o mailing (que non se engadiu o
enderezo electrónico de dito centro).
Pola súa banda, o centro afirma que esta falta de información antes da actividade
impediu que se puidese traballar a temática (LGBTIQ+) previamente co alumnado para, así,
aproveitar ao máximo a sesión. Non obstante, a profesora coordinadora asume que foi un erro
humano que lle pode pasar a calquera, que a resposta posterior por parte da entidade foi de
total apertura e, ao mesmo tempo, recoñece que en parte foi tamén erro do centro ao non ter
solicitada a información sobre esa actividade antes da data de celebración. Este feito explícase
con máis detalle na análise do resultado 3.
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INDICADORES

CUMPRIMENTO

EXPLICACIÓN

IOV4.1. Socializado co equipo
do proxecto á estratexia de
comunicación e definidas
responsabilidades de cada un
respecto á comunicación
externa

ALTO

Plan de Comunicación de OMQQ 2018-2019
elaborado.

IOV4.2.
Campaña
de
promoción do proxecto nos
centros educativos para a súa
participación nel

ALTO

IOV4.3. Compartidas na web
do proxecto polo menos cinco
post sobre as actividades das
aulas

ALTO

IOV4.4. Aumentado nun 20%
o número de seguidores das
nosas redes sociais

MEDIO

IOV4.5. Entregados dossier
informativos do proxecto e da
visita do sur a todo o
profesorado

ALTO

IOV4.6. Aumentado un 20% o
número de aparicións nos
medios de comunicación
sobre o contido do proxecto

ALTO

IOV4.7. Realizado un acto
público por centro educativo
sobre o traballado no
proxecto

ALTO

Cóntase con 1 dossier informativo xeral do
proxecto, así como 2 máis específicos (1 do
obradoiro de radio, 1 do de vídeo). A persoa
coordinadora do proxecto acredita a realización de
un mailing informativo á súa base de datos de
centros educativos (33 centros).
Tamén se empregou o vídeo resumo do proxecto
editado na pasada edición para realizar a difusión
nos centros.
Publicadas 5 entradas no blog da páxina web do
proxecto sobre as actividades realizadas nas aulas
(entre o 12 de febreiro e o 9 de maio de 2019) e 1
entrada sobre o inicio de OMQQ deste curso (17
decembro 2018).
Segundo os informes de estatísticas xerados na
fanpage do proxecto en Facebook, experimentouse
un aumento do 9% (pasando de 731 a 796) en
canto a número de persoas seguidoras e do 6% de
persoas ás que lles gusta a páxina (pasando de 734
a 777).
Cóntase con dossier informativos de: 1 xeral de
OMQQ, 1 do obradoiro de radio, 1 do obradoiro de
vídeo e 1 da visita do Sur. Nas entrevistas
realizadas ao profesorado, todas e todos eles
manifestaron ter recibido esta documentación en
forma e tempo correcto.
A única excepción foi no centro de Ferrol no que se
manifestou que o dossier da visita do Sur non foi
entregado con tempo suficiente para preparar
previamente a actividade.
Na avaliación final do proxecto de 2017-2018, as
aparicións en medios foran de 15 (1 en televisión,
3 en radio e 11 en prensa escrita). No curso 20182019, o número de aparicións acreditadas foron 27
(2 en televisión, 8 en radio e 17 en prensa escrita),
polo que o aumento é do 80%.
Realizados oito actos finais do proxecto, un en
cada centro participante. Ver explicación posterior.

Por último, cabe sinalar tamén o resultado tremendamente positivo que este ano
acadaron os actos finais nos centros educativos. Consecuencia da adecuada execución previa,
os actos finais lograron ter un impacto considerable na maioría de centros, logrando a súa
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implicación e participación máis aló do alumnado e profesorado vinculado a OMQQ. Neste
senso, destacan positivamente o caso do instituto de Camariñas (organizando unha macroactividade de sensibilización en torno ás temáticas traballadas na que participou todo centro)
ou o de Zas (sacando ao alumnado ás rúas para sensibilizar en materia de feminismo e
incluíndo, tamén, un acto de incidencia política enfocado ao Concello).
Así, se ben se logrou que todos os centros organizaran un acto final (algo moi positivo),
é certo que o nivel de organización e impacto dos mesmos foi desigual. Poderíanse agrupar en
dous bloques: un cun maior nivel de implicación e traballo por parte dos centros e, por tanto,
cun maior impacto (no que estarían, ademais de Camariñas e Zas, Baralla e Noia); e outro cun
nivel de organización e impacto máis feble (Saviñao, A Cañiza, Chapela e Ferrol).
Un resumo do que foron os actos finais é o seguinte:
CAMARIÑAS: roteiro guiado de presentación de OMQQ. Participa todo o centro
(alumnado e profesorado). Difusión dos produtos dos obradoiros. Aparición en
prensa.
ZAS: acto de rúa e escrito ao Concello. Campaña de sensibilización sobre o
feminismo ao público xeral (entrega de trípticos nas rúas) e acto de incidencia
política (entrega de solicitude no Concello en materia ambiental). Aparición en
prensa. A maiores, o alumnado impartirá unha conferencia aberta á cidadanía a
final de curso e outra nas Festas da Carballeira (agosto 2019), espazo cedido polo
Concello.
BARALLA: andaina pola igualdade. Participan todos os curso de educación infantil
e secundaria do centro. Difusión dos produtos dos obradoiros. Aparición en
prensa.
SAVIÑAO: presentación de OMQQ ao alumando de secundaria. Difusión dos
produtos dos obradoiros. Aparición en prensa.
NOIA: presentación de OMQQ a todo o alumando de 4ºESO e Bacharelato.
Difusión dos produtos dos obradoiros.
A CAÑIZA: presentación de OMQQ a todo o alumnado como parte do acto de final
de curso do centro.
CHAPELA: presentación no recreo dos traballos realizados.
FERROL: exposición de cartaces sobre os ODS no corredor, elaborados na materia
de Educación Plástica e Visual.
En futuras edicións recoméndase continuar na liña deste ano en canto á organización
dos actos e, na medida do posible, acompañar e coordinar de xeito máis constante todo o
relacionado cos mesmos. Quizais a rol das educadoras de referencia podería incluír o motivar e
apoiar ao profesorado ao longo do curso nesta tarefa (e en maior medida a aqueles centros
que inicialmente se perciban con menos interese ou ideas para levalo á práctica).
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· RESULTADO 5. Xestionados os coñecementos sobre a experiencia da intervención de cara á
aprendizaxe colectiva.
Como se observa a continuación, o nivel de consecución dos indicadores vinculados a
este resultado é elevado. A única excepción é o indicador 3 que, por razóns lóxicas, non pode
medirse xa que se entende que esa revisión realizarase unha vez finalizado e entregado este
informe de avaliación. Non obstante, durante o seguimento e a elaboración da avaliación, a
comunicación entre a empresa avaliadora e as entidades consorciadas foi constante e fluída,
amosando un interese real por coñecer e ter en conta os resultados deste proceso (o que
apunta a que, na medida do posible, serán tidas en conta as recomendacións xurdidas durante
a avaliación). Así mesmo, cabe sinalar que durante as visitas de seguimento ao longo do curso
aproveitouse para compartir información e perspectivas co persoal técnico (tamén co
profesorado), entregando un breve informe de cada observación á coordinadora do proxecto
no que se incluían observacións e recomendacións.

INDICADORES

CUMPRIMENTO

EXPLICACIÓN

ALTO

No momento de finalización desta avaliación, a
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria non contaba aínda coa listaxe oficial
de profesorado certificable do Plan Proxecta
2018-2019.
Non obstante, coa coordinadora de OMQQ
accedeuse á aplicación web e confírmase que o
profesorado participante cumpre os requisitos
para obter a súa certificación (ningún ou
ningunha docente está excluída e todas as
memorias foron avaliadas positivamente).

IOV5.2. Proceso de avaliación
continua
involucrou
aos
distintos axentes implicados:
persoal
contratado
e
voluntarios
das
ONGD
implicadas;
grupos
meta
(profesorado e alumnado);
administracións públicas e
axentes do Sur

ALTO

Nesta edición o proceso de avaliación foi
continuo ao longo de toda a intervención,
participando tanto as ONGD implicadas como os
centros educativos (alumnado e profesorado).
Desde o consorcio maniféstase que, así mesmo,
houbo unha comunicación periódica coa
entidade financiadora a modo de seguimento.
Non obstante, nesta ocasión non se contou coa
participación directa das administracións públicas
implicadas no proceso de avaliación final do
proxecto.

IOV5.3.
Na
formulación
2019/2020
incorpóranse
algunhas das recomendacións
do proceso avaliativo

SEN DATOS

En proceso no momento de entregar este
informe.

IOV5.1. Obtense a certificación
da Consellería de Cultura,
Educación
e
Ordenación
Universitaria,
segundo
a
normativa
vixente,
da
participación do profesorado no
proxecto como actividade de
innovación educativa
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IOV5.4. O equipo síntese mellor
preparado para executar o
proxecto

ALTO

Na entrevista final realizada a todo o persoal do
proxecto (8 persoas de SIG, ACPP, AGARESO e
100TOLAS) maniféstase unha satisfacción alta de
todo o equipo en relación ao que foi o proceso
de formación e coordinación interna. Todas e
todos destacan unha mellora en comparación
coa implementación de pasadas edicións.

En relación ao indicador 4, na entrevista grupal manifestouse un claro consenso do
equipo no momento de afirmar que sentiron un nivel de preparación adecuado para executar
o proxecto. As persoas que teñen unha visión comparada en relación cos anos anteriores,
manifestan que percibiron unha mellora notable nesta edición de OMQQ.
Ademais da formación específica sobre a temática LGTBIQ+ (cunha moi boa valoración
entre o equipo), destaca o fortalecemento da coordinación interna como elemento que
facilitou esta mellora. Neste senso, coinciden en subliñar a labor da coordinadora do proxecto
e, de xeito colectivo, eloxian o gran esforzo realizado por ela durante todo o curso académico
tanto interno como cara aos centros (fundamentalmente, coordinación e acompañamento ao
profesorado). Así mesmo, perciben que o equipo técnico ao completo implicouse con moita
máis intensidade, o que tamén contribuíu á exitosa execución desta edición de OMQQ.
Algunha persoa recoñece que esta carga de traballo provocou que, cara ao final do proxecto, o
nivel de saturación ou fatiga fose alto.
En relación con isto, o equipo propón algunhas recomendacións a ter en conta en
futuras edicións. En primeiro lugar, revisar os criterios de selección de centros para axustar a
carga de traballo á capacidade real do equipo: considerar o número de centros, de obradoiros
ou o número de quilómetros totais aceptables. En segundo lugar, fortalecer (ou empoderar) a
figura das "educadoras de referencia" dos centros. En futuras edicións poderíase reforzar o rol
e a presenza destas persoas ante o alumando e o profesorado, delegando tarefas de
coordinación cos centros nelas. Por último, hai tamén quen suxire que se dote ao proxecto de
tal xeito que a entidade que o lidera (Solidariedade Internacional de Galicia, neste caso) poida
ter a unha persoa en exclusiva para xestionar OMQQ.
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· OBXECTIVO ESPECÍFICO. Contribuír ao fomento dunha adolescencia galega consciente da
interconexión entre realidades locais e dinámicas globais e apoio no exercicio da súa
corresponsabilidade na construción da xustiza social.
En concordancia coa excelente execución nos cinco resultados desta intervención,
pode afirmarse que OMQQ contribuíu de xeito notable a fomentar que as mozas e mozos
galegos sexan conscientes da vinculación local-global e da súa responsabilidade na construción
dun mundo socialmente máis xusto.
Polo tanto, confírmase que esta intervención contribuíu considerablemente á
consecución do seu obxectivo específico. Así, os indicadores establecidos no documento de
formulación vinculados ao este obxectivo contan cun nivel de cumprimento elevado, como se
observa e explica no cadro posterior.

INDICADORES

OE1. Alomenos o 70% do
profesorado participante no
proxecto
afirma
que
o
seu
alumnado
ten
experimentado
no
curso
escolar
2018/19
un
desenvolvemento positivo dos
valores
básicos
para
a vida e a convivencia e das
competencias básicas de acordo
ao
currículo
do
nivel
educativo secundario.

CUMPRIMENTO

EXPLICACIÓN

ALTO

O profesorado de 7 dos 8 centros educativos
afirma, nas entrevistas realizadas, que si percibe
que o seu alumnado experimentou un
desenvolvemento positivo dos valores e
competencias mencionadas. Se ben, como é
normal, non teñen ferramentas para medir o
impacto directo de OMQQ no seu alumnado, si
cren que a participación neste proxecto
complementou o resto de accións dos centros
orientadas a esta aprendizaxe.
Este profesorado manifesta que a participación
en OMQQ fortaleceu a aprendizaxe da maioría
do seu alumnado nas temáticas tratadas,
amosando un nivel de satisfacción alto en
relación ás súas expectativas iniciais.
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OE2. Alomenos o 70% dos 500
alumnos/as participantes no
proxecto son capaces de
identificar como poden exercer
unha responsabilidade que
teñen coa comunidade tanto
local como global

OE3. Alomenos o 70% dos 500
alumnos/as participantes no
proxecto adquiriron habilidades
educomunicativas
como
receptores e emisores de
contidos que vinculen as
realidades do seu contexto local
coas dinámicas globais

ALTO

Os datos dos cuestionarios (táboa 3) amosan que
o 91% do alumnado pensa que o mundo
actualmente non é xusto, ao 82% gustaríalle
facer algo para cambiar o mundo, o 84% pensa
que si pode facer algo para mellorar o
medioambiente e o 77% pensa que non é só
responsabilidade dos gobernos o facer algo para
mudar o mundo. Ademais, o 66% do alumando
pensa que os ODS teñen relación coa súa vida e
lles afectan e o 54% sabe que poden traballarse
os ODS desde o eido local.
Así mesmo, nas entrevistas grupais se lle
preguntou ao alumando "quen pensa que pode
facer algo para cambiar o mundo" e preto do
60% responde de xeito afirmativo, aportando
ideas de como poderían facelo.
Estes datos sosteñen o nivel de cumprimento
elevado deste indicador.

ALTO

A valoración media dos obradoiros de
comunicación por parte do alumnado é de 4,1
(radio) e 4,6 (radio) nunha escala do 1 ao 5, o que
indica unha alta satisfacción con este
compoñente do proxecto.
A revisión dos produtos elaborados polo
alumnado indica que se incidiu na súa habilidade
educomunicativa, sendo capaces de crear
contidos nos que se vincula o local e global.

No indicador 2, ademais do mencionado no cadro anterior, cando o alumnado propón
ideas de que poden facer eles e elas para que o mundo sexa máis xusto, mencionan por
exemplo: "non tirar lixo", "se vén alguén doutro lugar, pois facer que se sinta cómodo",
"incentivar á xente para facer campañas en contra de todo iso", "non defender ao machismo",
"facer unha organización de reciclaxe en Zas", "non permitir comportamentos machistas",
"organizar manifestacións" ou "votar a persoas que poden axudar a cambiar isto". A variedade
de respostas e o nivel de explicación cando falan, reforza a idea de que son capaces de
identificar como poden exercer a responsabilidade que teñen coa comunidade tanto local
como global (certo que con maior facilidade a nivel local).
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4.2. CRITERIO DE IMPACTO
Ao longo deste apartado preséntanse os resultados da análise comparada do
posicionameto do alumnado entre o momento inicial (diagnose, 2018) e a finalización da
intervención (avaliación, 2019). Deste xeito, o obxectivo é medir o impacto potencial xerado
por O Mundo Que Queremos en relación aos coñecemento e actitudes vinculadas ás temáticas
tratadas nas aulas ao longo da intervención.
Neste caso, ao igual que no informe de "Diagnose inicial: Cooperación Galega; O
Mundo Que Queremos 2018-2019", estrutúrase a información en dous niveis educativos:
alumnado de secundaria e alumnado de Formación Profesional.

4.2.1. Alumnado de secundaria
Como se explicou anteriormente, no proceso de avaliación participaron un total de 133
estudantes de secundaria (44% rapazas) en representación dos sete centros educativos, sendo
os mesmos grupos aula que os que participaron na elaboración da diagnose (na que se contara
coas respostas de 153 estudantes, 44% rapazas). Polo tanto, logrouse chegar de novo ao 87%
das rapazas e rapaces que foran seleccionados como mostra representativa do alumnado
global (o que aporta fiabilidade á análise comparada).
O cuestionario está composto por: a) 12 ítems de resposta dicotómica "certo/falso", co
fin de analizar o seu coñecemento con respecto a cuestións tales como interculturalidade,
ODS, igualdade de xénero ou a percepción da realidade global; b) un bloque de 12 enunciados
cuxa resposta realízase mediante unha escala numérica do 1 ao 5, sendo 1 “non me sinto nada
identificada” e 5 “síntome totalmente identificada”.
Na táboa 3 preséntanse as respostas ao primeiro bloque de preguntas, comparando as
medias correspondentes ao momento previo (diagnose, 2018) e ao momento posterior á
intervención (avaliación, 2019). En termos xerais apréciase unha tendencia de cambio positiva
nas respostas, sendo esta máis intensa nas cuestións relacionadas cos ODS e, en menor
medida, en relación á interculturalidade. Pola contra, a temática da percepción da realidade
global e a actitude para o cambio experimenta unha tendencia de aumento do
descoñecemento significativa.
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Táboa 03. Percepción do alumnado en relación a varias afirmacións relacionadas coas
temáticas de O mundo que queremos, comparanza 2018 e 2019. Porcentaxe
ENUNCIADO

CERTO
2018 2019

FALSO
2018 2019

NON SEI
2018 2019

9,1%

84,4% 85,7%

6,5%

FEMINISMO
Na maioría de países do mundo non existe
discriminación entre mulleres e homes
O feminismo busca a supremacía das mulleres fronte
aos homes

7,5%

6,8%

14,3% 12,1% 66,2% 73,5% 19,5% 14,4%

INTERCULTURALIDADE
Traballar en grupo é máis difícil cando hai persoas
doutras culturas
As persoas dos países do Sur non poden ensinarme
nada porque non coñecen a realidade de Galicia
En Galicia non existe o racismo

13,7%

7,6%

60,8% 75,0% 25,5% 17,4%

9,2%

6,8%

66,7% 75,2% 24,2% 18,0%

7,1%

3,0%

89,0% 87,2%

3,9%

9,8%

PERCEPCIÓN DA REALIDADE / ACTITUDE PARA O CAMBIO
O mundo actual é suficientemente xusto
Só os gobernos poden facer que o mundo sexa máis
xusto
Gustaríame poder facer algo para que o mundo fora
máis xusto
Eu non podo facer nada para mellorar o medio
ambiente

6,0%

1,5%

87,4% 91,0%

6,6%

7,5%

14,3%

8,3%

77,9% 76,7%

7,8%

15,0%

91,6% 82,0%

2,6%

5,3%

5,8%

12,8%

3,9%

92,2% 84,2%

3,9%

9,8%

30,7% 54,1%

2,6%

66,7% 42,1%

5,9%

5,3%

41,2% 66,2% 52,9% 28,6%

2,6%

1,5%

42,9% 57,9% 54,5% 40,6%

6,0%

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE, ODS
Os ODS poden traballarse desde o meu concello
Os ODS son moi específicos e non teñen relación coa
miña vida, a min non me afectan
Os ODS están deseñados para traballar
exclusivamente nos países do Sur
Fonte: Elaboración propia.

3,8%

A continuación preséntase a variación nas respostas globais dun xeito visual para cada
un dos doce ítems:

FEMINISMO: O feminismo busca a supremacía das mulleres fronte aos homes
DIAGNOSE, 2018

AVALIACIÓN, 2019
14%

20%

12%

14%

74%
66%
CERTO

FALSO

NS

CERTO
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FEMINISMO: Na maioría de países do mundo non existe discriminación entre mulleres e homes
DIAGNOSE, 2018
7%

AVALIACIÓN, 2019
7%

9%

8%

86%

84%
CERTO

FALSO

NS

CERTO

FALSO

NS

Nos enunciados relacionados co feminismo, o alumnado experimenta unha tendencia
positiva ao aumentar en 7 puntos porcentuais o alumnado que amosa coñecer o que implica
este concepto. Diminúe a porcentaxe de estudantes que descoñecen o que é o feminismo e
tamén quen mantén a idea errónea de que o feminismo procura a supremacía das mulleres
sobre os homes. Así, pode considerarse que a participación en OMQQ fortalece o
coñecemento sobre a igualdade de xénero, cuestión na que se afonda de xeito específico e
transversal en todos os obradoiros impartidos.

Tamén se percibe un avance significativo tras participar en OMQQ nas cuestións
relacionadas coa interculturalidade. En dous dos tres enunciados vinculados a esta temática o
aumento do coñecemento é de 9 e 14 puntos porcentuais. No caso de "traballar en grupo é
máis difícil cando hai persoas doutras culturas" cabe sinalar que o aumento de estudantes que
se posicionan en contra (14 puntos) provén tanto de persoas que inicialmente recoñecían o
seu descoñecemento, como de persoas que afirmaban estar a favor (o que amosaba unha
actitude potencialmente racista).
Nos tres enunciados relacionados con isto, hai un no que a tendencia de cambio nas
respostas é peculiar. Así, se ben a porcentaxe media de alumnado que pensa que en Galicia hai
racismo mantense estable (89% inicial fronte ao 87% actual), o que de por si amosa un
coñecemento elevado, resulta curioso que aumenta en 6 puntos porcentuais o alumnado que
recoñece que non sabe se hai ou non racismo. Isto non ten por que interpretarse de xeito
negativo, quizais as cuestións tratadas durante o proxecto provocaron que algunhas rapazas e
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rapaces repensasen o que implica o concepto racismo, precisando tempo de reflexión para
construír novos pensamentos.

INTERCULTURALIDADE
Traballar en grupo é máis difícil cando hai persoas doutras culturas
DIAGNOSE, 2018

AVALIACIÓN, 2019
17%

14%

25%

8%

75%

61%
CERTO

FALSO

NS

CERTO

FALSO

NS

As persoas dos países do Sur non poden ensinarme nada porque non coñecen a realidade de Galicia
DIAGNOSE, 2018

AVALIACIÓN, 2019

24%

9%

7%

18%

75%

67%
CERTO

FALSO

NS

CERTO

FALSO

NS

En Galicia non existe o racismo
DIAGNOSE, 2018
4%

AVALIACIÓN, 2019
10%

7%

3,0%

87%

89%
CERTO

FALSO

NS

CERTO
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Como se observa a continuación, o coñecemento en materia de ODS é o que
experimentou un aumento máis notable tras a participación do alumnado no proxecto.

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE, ODS
Os ODS poden traballarse desde o meu concello
AVALIACIÓN, 2019

DIAGNOSE, 2018
31%

54%

42%

2%

67%

CERTO

FALSO

4%
CERTO

NS

FALSO

NS

Os ODS son moi específicos e non teñen relación coa miña vida, a min non me afectan
DIAGNOSE, 2018

AVALIACIÓN, 2019
6%

5%

29%

53%
66%

41%

CERTO

FALSO

NS

CERTO

FALSO

NS

Os ODS están deseñados para traballar exclusivamente nos países do Sur
AVALIACIÓN, 2019

DIAGNOSE, 2018

2%

3%
41%
43%

58%
54%

CERTO

FALSO

CERTO

NS
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Os datos amosan unha tendencia clara de cambio da posición media do alumnado
desde o descoñecemento cara a coñecer o que implican os ODS. Cabe sinalar que a posición de
partida nesta temática era a menos positiva, percibíndose que era na que o alumnado posuía
menor coñecemento previo, polo que a marxe de mellora era potencialmente maior. Aínda así,
pode considerarse como una fortaleza de OMQQ o feito de ter a capacidade de difundir os
ODS, reducindo notablemente o descoñecemento sobre a materia. No primeiro enunciado o
coñecemento medio aumenta en 23 puntos porcentuais, no segundo en 25 puntos e no último
en 15 puntos.
Traballar os ODS de xeito específico durante a primeira sesión e de forma
complementaria nos obradoiros de comunicación considérase un mecanismo exitoso. Os
resultados apuntan a que o enfoque e as dinámicas empregadas durante as sesións lograron
que o alumnado participante non só recoñeza a existencia dos ODS, senón que son capaces de
identificar algunhas das súas características (poden traballarse desde o local e non son
exclusivos do países empobrecidos) e, ademais, 2 de cada 3 estudantes manifestan que os ODS
teñen relación coa súa vida e si lles afectan. Polo tanto, a participación en OMQQ logrou
vincular uns obxectivos globais á realidade local da súa contorna, sendo conscientes da
interdependencia que existe a nivel global.

Pola contra, o último bloque temático, relacionado coa percepción do alumnado da
realidade social e da súa capacidade para cambiar o mundo, é no que os resultados son máis
singulares.

PERCEPCIÓN DA REALIDADE / ACTITUDE PARA O CAMBIO
O mundo actual é suficientemente xusto
DIAGNOSE, 2018

AVALIACIÓN, 2019
6%

7%

8%

2%

91%
87%
CERTO

FALSO

CERTO

NS
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PERCEPCIÓN DA REALIDADE / ACTITUDE PARA O CAMBIO
Só os gobernos poden facer que o mundo sexa máis xusto
DIAGNOSE, 2018
8%

AVALIACIÓN, 2019
14%

8%

15%

77%
78%
CERTO

FALSO

CERTO

NS

FALSO

NS

Gustaríame poder facer algo para que o mundo fora máis xusto

DIAGNOSE, 2018

AVALIACIÓN, 2019
13%

6%

3%

5%

82%

91%
CERTO

FALSO

CERTO

NS

FALSO

NS

Eu non podo facer nada para mellorar o medio ambiente

DIAGNOSE, 2018

AVALIACIÓN, 2019
4%

4%

6%

10%

84%
92%

CERTO

FALSO

NS

CERTO

FALSO

NS

No primeiro enunciado percíbese que a posición inicial positiva do alumnado non só se
mantén, senón que aumenta levemente a porcentaxe de alumnado que afirma que o mundo
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actual non é xusto. Nos outros tres enunciados a posición de partida era tamén notablemente
positiva pero, tras participar en OMQQ, o que se percibe é unha redución do alumnado que se
posiciona correctamente para trasladar esas respostas cara ao descoñecemento.
Inicialmente a maioría do alumnado manifestaba que non só os gobernos poden facer
que mundo sexa máis xusto (77,9%), que lles gustaría facer algo para axudar a mudar o mundo
(91,6%) e que elas e eles poden facer algo para mellorar o medio ambiente (92,2%). Esta
posición positiva mantense ao final da intervención cun 76,7%, 82% e 84,% respectivamente. O
curioso é que o descenso das porcentaxes nestes enunciados coincide cun aumento da
porcentaxe media de alumnado que se decanta pola opción de "non sei". Polo tanto, este
fenómeno podería interpretarse pensando que as respostas iniciais do alumnado se deben ou
ben ao un posicionamento intuitivo (senten que é así) ou ben porque teñen interiorizada a
resposta politicamente correcta. Seguindo esta hipótese, o alumando durante OMQQ traballa
e coñece un visión máis global das problemáticas socias, o que lle podería facer reflexionar dun
xeito máis detallado sobre o que implican estes argumentos.

Na táboa seguinte preséntanse os resultados do segundo bloque do cuestionario,
correspondentes á auto-identificación do alumnado con diferentes enunciados relacionados
coas temáticas do proxecto. Neste caso, na análise comparada dos datos (da diagnose e da
avaliación final) non se reflicten cambios significativos no posicionamento do alumnado en
relación aos once ítem. Así, tras participar en OMQQ, mantéñense os niveis medio ou medioaltos de identificación nas temáticas relacionadas coa igualdade de xénero, a
interculturalidade e a actitude cara o cambio.
O único ítem no que se observa unha tendencia relevante de cambio positiva é o
relacionado cos ODS (variación do promedio de 0,4), o que reforza e amosa coherencia cos
resultados do bloque anterior.
Segundo sexo, persiste a mesma tendencia que na diagnose: en termos xerais, o grupo
de rapazas tende a amosar niveis moderadamente máis elevados de identificación que o grupo
de rapaces en todas as temáticas. Observando a variación destas pequenas fendas de xénero
nos dous momentos temporais, maniféstanse pequenas variacións que reforzan estas
diferenzas e apuntan a que a intervención produce un impacto levemente maior entre o grupo
de rapazas (en coherencia cos tradicionais roles de mulleres e homes e o proceso de
socialización patriarcal que experimentan). Así, as variacións máis significativas prodúcense
nos seguintes ítems:
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•

"A maioría de persoa que emigran no mundo o fan por decisión propia, simplemente
porque queren cambiar de país", no que inicialmente non existían diferenzas segundo
sexo e, tras participar en OMQQ, a diferenza nos promedios de rapaces e rapazas é de
0,5 a favor delas.

•

"Faga o que faga, eu non podo cambiar o mundo nin axudar a que sexa un lugar mellor
(non teño ese poder)", no que tamén se incrementa en 0,5 a diferenza a favor das
rapazas (pasando dunha fenda inicial de 0,3 a 0,8).

•

"Os ODS nada teñen que ver comigo", cun aumento de 0,4 na fenda a favor das
rapazas cando inicialmente non existía diferenza.

Táboa 04. Valoración media da autoidentificación nunha escala do 1 ao 5 (sendo 1 "non me
sinto nada identificada" e 5 "síntome totalmente identificada") segundo sexo, comparanza
2018 e 2019.

DIAGNOSE

ENUNCIADO

AVALIACIÓN

Muller Home MEDIA Muller Home MEDIA

FEMINISMO
É normal que un rapaz opine sobre como debe de vestir
a súa moza

1,1

1,4

1,3

1,2

1,4

1,3

Son feminista

4,6

3,2

3,8

4,6

3,3

3,9

Todas as nenas e nenos do mundo van á escola

1,3

1,7

1,5

1,3

1,7

1,5

4,2

3,9

4,0

4,2

3,9

4,1

1,8

1,8

1,8

1,6

2,1

1,9

Faga o que faga, eu non podo cambiar o mundo nin
axudar a que sexa un lugar mellor (non teño ese poder)

1,9

2,2

2,1

1,6

2,4

2,0

Sinto que son importante para cambiar o mundo

3,4

3,0

3,2

3,5

2,9

3,2

As grandes empresas teñen moita da responsabilidade
das desigualdades do mundo

3,6

3,6

3,6

3,4

3,6

3,5

Os ODS nada teñen que ver comigo

2,3

2,3

2,3

1,7

2,1

1,9

O que eu compro e consumo garda relación coas
desigualdades no mundo

2,7

2,5

2,6

3,1

2,6

2,8

Os Dereitos Humanos están garantidos en todo o mundo

2,5

2,4

2,4

2,2

2,3

2,3

INTERCULTURALIDADE
Vivir en contextos culturalmente diversos é algo
enriquecedor
A maioría de persoa que emigran no mundo o fan por
decisión propia, simplemente porque queren cambiar de
país

ACTITUDE PARA O CAMBIO

ODS / GLOBAL-LOCAL

Fonte: Elaboración propia.
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Como xa se realizara na Diagnose Inicial, compleméntase a información recompilada
do alumnado propoñéndolles un exercicio mental: imaxinar que teñen a posibilidade de
decidir como xestionar unha partida de un millón de euros do goberno autonómico galego. Así,
de forma individual e anónima, cada estudante escribiu nunha tarxeta como gastaría ese
diñeiro público4.

Táboa 05. Respostas do alumnado categorizadas segundo enfoque temático e ámbitodistancia, comparanza 2018 e 2019. Porcentaxe

DIMENSIÓNS DE ANÁLISE
ENFOQUES

ÁMBITO E DISTANCIA

AMBIENTAL

SOCIAL

ECONÓMICO

EU

ENTORNO

LOCAL

GLOBAL

DIAGNOSE, 2018

7,87%

61,24%

14,61%

38,55%

8,82%

14,72%

38,12%

AVALIACIÓN, 2019

5,62%

58,43%

30,90%

35,43%

7,06%

24,41%

32,68%

Bosques

Sanidade

Paro

Viaxes

Irmá

Concello

Sanidade

Ría

Educación

Crise

Roupa

Nai

Rúas
pobo

Educación

Praias

Doar ONG

Desigualdades

Coche

Pai

Biblioteca
municipal

Cultura

Animais

Recursos contra a
violencia de
xénero

Postos de traballo
para integradores
sociais

Casa

Amizades

Galicia

Persoas
refuxiadas

Refuxio
animais

Nenos/as
desfavorecidas

Recursos
dependencia

Inversión

Irmán

Comedor
colexio

Erradicar a
pobreza

Limpar fincas

Colexios

Repartir entre a
xente

Aforro

Demais
familia

Arranxar
o centro
do pobo

ONG

Cambio
climático

Albergues para
sen teito

Pensións

A miña
educación

Avoa

EXEMPLOS DE
PALABRAS CLAVE

Centro de
Dependencia
día

Fonte: Elaboración propia.

Na táboa 5 preséntanse os resultados deste exercicio no momento inicial e unha vez
finalizada a intervención. En relación á primeira das dimensións, mantense unha forte
sensibilidade co ámbito social cun 58% de alumnado que menciona algún tipo de investimento
neste senso. Non obstante, cabe sinalar que o maior cambio prodúcese na porcentaxe de
alumnado que cita algunha medida de tipo económica para investir os cartos como "doar
cartos ás persoas pobres", "cartos para algunha asociación do terceiro mundo", "cartos para
4

Por este motivo, liberdade para escribir o que quixeran nunha tarxeta en branco sen proporcionar o
seu nome, os datos non poden ser desagregados segundo sexo. A explicación máis detalla desta
ferramenta atópase no apartado 2.3.
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investigación" ou "investir en axudas á xente" (dóbrase a porcentaxe pasando do 15% inicial ao
31%). Neste senso, quizais o feito de traballar a cuestión da redistribución da riqueza no
primeiro obradoiro (contando cunha dinámica específica sobre elo que abrangue gran parte da
sesión) fixo que o alumnado reflexionase sobre a importancia do ámbito económico na loita
pola consecución dun mundo máis xusto. Xeralmente cando se fala con adolescentes sobre
como mellorar o mundo, as súas mentes asóciano case exclusivamente con cuestións sociais.
Promover que reflexionen e amplíen o pensamento sobre as problemáticas sociais, facendo
fincapé na importancia da esfera económica na construción e mantemento desta realidade,
resulta fundamental e considérase un éxito.
Ao colocar o foco na dimensión do ámbito e a distancia, de xeito global mantéñense
posicións similares ás iniciais, destacando un 35% de alumnado que manifesta que destinaría o
orzamento a gastos de tipo individual-egoísta (reducíndose esta porcentaxe en 3 puntos en
comparanza co momento inicial). Obsérvase tamén unha redución leve da porcentaxe de
alumnado que menciona cuestións colectivas de ámbito global (redución de case 6 puntos
porcentuais). A diminución nestes dous elementos tradúcese nun aumento relativo do
alumnado que destinaría este cartos a cuestións que mellorasen a súa contorna, pasando do
15% ao 24% actual. É dicir, tras participar en OMQQ parece que aumenta o interese do
alumnado polas problemáticas sociais de índole local. Isto é sen dúbida un dos obxectivos da
intervención, apostando con forza por lograr esta vinculación do global e o local, por exemplo,
coa organización dos actos finais nos centros.

4.2.2. Alumnado de Formación Profesional
Como xa sucedera na elaboración da Diagnose Inicial do proxecto, resulta importante
sinalar que o reducido da mostra de alumnado deste nivel educativo obriga a interpretar os
datos non de forma categórica, senón dun xeito máis orientativo que poden apuntar
tendencias non rigorosas. Recordemos que as respostas analizadas neste apartado son 12
estudantes no caso da diagnose (11 mulleres e 1 home) e 10 estudantes no da avaliación (9
mulleres e 1 home). Así mesmo, ao contrario do que pasa co grupo de secundaria (no que o
alumnado contactado foi o mesmo nos dous momentos temporais), o alumnado participante
na diagnose e na avaliación foi moi diferente. Por circunstancias organizativas do centro, non
foi posible garantir a participación do mesmo grupo. Na diagnose participaron 2 estudantes do
GS de Integración Social, 6 do GS de Educación Infantil e 3 do CGM de Atención á
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Dependencia; na avaliación final participaron 5 estudantes do CGM de Atención á
Dependencia e 5 do GS de Educación Infantil.
Por último, mencionar tamén que a composición desta mostra imposibilita a análise
dos datos segundo sexo.
O cuestionario é o mesmo que o empregado para a elaboración da diagnose, adaptado
a este alumnado e conformado por tres bloques: os mesmos dous do anterior cuestionario
(modificando algúns enunciados) e un bloque de tres preguntas abertas para observar o seu
coñecemento sobre a dimensión global.

Para valorar as preguntas abertas emprégase a mesma escala de cinco rangos de
coñecemento que se estableceu na Diagnose Inicial, enmarcando neles as respostas do
alumnado. Esta escala incluía cinco categorías: descoñecemento, coñecemento intuitivo,
coñecemento baixo, coñecemento medio e coñecemento alto 5.

Táboa 06. Nivel de coñecemento en relación a ODS, cidadanía global e ONGD, comparanza
2018 e 2019. Porcentaxe
NIVEL DE COÑECEMENTO
DESCOÑEC. INTUITIVO
Obxectivos de
Desenvolvemento
Sostible (ODS)
Concepto de
"Cidadanía Global"
Definir o que é
unha ONGD? A lo
menos 5 exemplos

BAIXO
2018 2019

MEDIO

ALTO

2018 2019

2018 2019

2018 2019 2018 2019

67%

70%

17%

20%

8%

0%

8%

10%

0%

0%

0%

70%

33%

0%

42%

20%

25%

10%

0%

0%

50%

70%

25%

0%

25%

30%

0%

0%

0%

0%

Fonte: Elaboración propia.

Os resultados do alumnado contactado reforzan a idea de que o seu coñecemento
sobre as cuestións incluídas no cuestionario é moi baixo, manténdose o alto nivel de
descoñecemento inicial tras a súa participación nas actividades de OMQQ. Así,
aproximadamente 3 de cada 4 estudantes participantes na avaliación amosan total
descoñecemento ou coñecemento intuitivo: o 90% no caso dos ODS e o 70% no da cidadanía
5

A explicación da conformación desta escala atópase no documento da "Diagnose Inicial. Cooperación
Galega; O mundo que queremos 2018-2019" (páxina 27).
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global e ONGD. No momento da diagnose, estas porcentaxes eran do 84%, 33% e 75%
respectivamente. Obviamente, percíbense diferenzas significativas entre os dous momentos
temporais (positivos e negativos) mais, tendo en conta o limitado da mostra (10 estudantes) e
que é alumnado diferente, non se poden extrapolar conclusións válidas xa que as variacións
poden estar máis influídas por cuestións individuais (características persoais do alumnado) que
polo efecto da intervención.
Non obstante, tendo en conta os datos (2018 e 2019) pode pensarse que, a pesares de
ser titulacións que a priori deberían ter unha importante vinculación coas temáticas tratadas,
non se debe asumir que o alumnado destes ciclos conte cunha capacidade ou destrezas iniciais
elevadas nas cuestións relacionadas cunha visión máis global (e menos local).

Táboa 07. Percepción do alumnado en relación a varias afirmacións relacionadas coa temática
de OMQQ, comparanza 2018 e 2019. Porcentaxe
DIAGNOSE, 2018

ENUNCIADO

CERTO FALSO

NS

AVALIACIÓN, 2019
CERTO

FALSO

NS

COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO
A cooperación internacional ao desenvolvemento
é necesaria só nos países do Sur
As ONGD traballan só nos países do Sur
mellorando as condicións de vida da súa
poboación

0,0%

100,0% 0,0%

20,0%

60,0% 20,0%

8,3%

50,0% 41,7%

0,0%

60,0% 40,0%

0,0%

100,0% 0,0%

0,0%

100,0% 0,0%

25,0%

75,0%

0,0%

30,0%

60,0% 10,0%

0,0%

90,0% 10,0%

INTERCULTURALIDADE
A maioría de persoas que emigran no mundo o
fan por decisión propia, simplemente porque
queren cambiar de país
Actualmente non se pode afirmar que en Galicia
exista racismo

PERCEPCIÓN DA REALIDADE / ACTITUDE PARA O CAMBIO
Só os Gobernos poden facer que o mundo sexa
máis xusto
Gustaríame poder facer algo para que o mundo
fora máis xusto

0,0%

91,7%

8,3%

91,7%

8,3%

0,0% 100,0%

0,0%

0,0%

75,0% 60,0%

0,0%

40,0%

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE, ODS
Os ODS poden traballarse desde o meu concello

25,0%

0,0%

Os ODS son moi específicos e non teñen relación
coa miña vida, a min non me afectan

0,0%

66,7% 33,3%

É importante que me implique na consecución dos
75,0%
ODS e que axude na súa difusión
Fonte: Elaboración propia.
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Na táboa 7 obsérvase un mantemento das tendencias en termos xerais. Se ben se
amosan diferenzas porcentuais nas respostas, isto non pode interpretarse como tendencias
significativas xa que en valores absolutos supón o cambio nas respostas de 2 ou 3 persoas.
Quizais si pode ser orientativo o feito do aumento das respostas correctas nos tres
ítems relacionados cos ODS. Podería percibirse que, tras participar en OMQQ, unha
porcentaxe notable de alumnado traslada a súa posición desde o descoñecemento ata o
entendemento dalgúns elementos que implican os ODS. Non obstante, esta capacidade para
identificar enunciados correctos non implica un coñecemento máis profundo sobre os ODS xa
que, como se observa na táboa 6, non se percibe a capacidade para definir claramente o son
os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

Por último, e sen entrar en gran detalle debido as características da mostra, no bloque
de preguntas relacionado co posicionamento do alumnado en relación a seis ítems,
mantéñense as medias altas en termos xerais na escala do 1 ao 5. A excepción de novo é o
enunciado "as miñas pautas de consumo gardan relación coas desigualdades do mundo", no
que se sitúan na posición máis neutral (é dicir, nin de acordo nin en desacordo).
Os enunciados 3, 4 e 5 experimentan unha leve tendencia positiva e, pola contra, o 1 e
o 6 (relacionados máis coa interdependencia global, xunto co 2) experimentan tendencia
negativa.

Táboa 08. Valoración media da autoidentificación nunha escala de 1 a 5 (sendo 1 "non me
sinto nada identificada" e 5 "síntome totalmente identificada"), comparanza 2018 e 2019.
Porcentaxe

PROMEDIO
ENUNCIADO
1. Vivir en contextos culturalmente diversos é algo
enriquecedor
2. As miñas pautas de consumo gardan relación coas
desigualdades no mundo
3. A poboación inmigrante está a prexudicar á xente galega
nalgún aspecto
4. Son feminista
5. Coñecer a situación de orixe das persoas inmigrantes non é
prioritario cando traballas en programas de intervención
social con esta poboación
6. As grandes empresas teñen moita da responsabilidade das
desigualdades do mundo
Fonte: Elaboración propia.
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DIAGNOSE,
2018

AVALIACIÓN,
2019

4,8

4,6

3,3

3,1

1,7

1,0

4,6

4,9

2,2

1,7

4,8

4,4
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5. CONCLUSIÓNS E RECOMENDACIÓNS
CUESTIÓNS INTERNAS DO PROCESO DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN
 Destacar o útil e pertinente que resultou para a empresa avaliadora poder realizar
un seguimento continuo ao longo do curso. Observar todas as sesións nas aulas fortaleceu o
coñecemento máis práctico sobre a intervención e, do mesmo modo, axudou a crear unha
relación más estreita cos centros que favoreceu o proceso de avaliación final.
Unido a isto, a excelente comunicación e implicación das ONGD consorciadas coa
empresa avaliadora ao longo de toda a intervención evidencia o seu interese real por coñecer
e ter en conta os resultados deste proceso.
 Tamén cabe sinalar o pertinente que resultou a selección da mostra do alumnado
participante, contando cun grupo amplo que mellora notablemente a calidade dos resultados.
Recoméndase continuar seleccionando un grupo aula por centro e, ao mesmo tempo, manter
a participación do mesmo grupo na elaboración da diagnose e da avaliación final. O caso do
centro de Chapela evidencia que escoller unha mostra aleatoria de varias aulas dificulta
notablemente a consecución dos resultados.
 Por último, destacar o esforzo tanto das entidades consorciadas como dos centros
para organizar a loxística das visitas aos centros no marco da avaliación: comezando as
mesmas no mes de maio e evitando aglutinar todo o traballo nas derradeiras semanas do
curso académico.

CUESTIÓNS ENFOCADAS AO PROCESO DE EXECUCIÓN
 Obsérvase que unha das fortalezas desta intervención foi o fortalecemento da
comunicación e coordinación interna entre as ONGD consorciadas. Percíbese, tanto desde
unha visión externa como desde os propios centros, un equipo de traballo moi cohesionado e
cun discurso común claro no momento de implementar OMQQ. Resulta obvio sinalar como
recomendación o manter este funcionamento en futuras intervencións (e ter isto en conta se
nalgún momento se propón ampliar o consorcio).
Así mesmo, o propio equipo destaca este fortalecemento interno como factor de éxito
da intervención, recoñecendo unha implicación moi intensa de todas e todos. E neste punto
resulta necesario subliñar o extraordinario esforzo da coordinadora técnica de OMQQ ao longo
de toda a intervención.
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 Outra das fortalezas deste ano foi a alta implicación do profesorado, en termos
xerais. Neste senso, no resultado 2 sería interesante ampliar a batería de indicadores para
mellorar a coherencia interna da formulación (xa que este éxito non é consecuencia exclusiva
da realización do encontro formativo inicial) e tamén para visibilizar os esforzos do proxecto
dedicados a fortalecer as capacidades do profesorado.
E, relacionado con isto, cabe sinalar tamén como fortaleza a campaña de captación
previa aos centros educativos, ampliando a marxe para realizar o proceso de selección final de
centros. Isto pode se un factor que inflúe positivamente en que o profesorado finalmente
seleccionado sexa máis implicado (o que, á súa vez, mellora notablemente a execución de todo
o proxecto).
 En relación ao indicador 2 do resultado 3 recordar, unicamente, a súa adaptación
en función da decisión final sobre a ferramenta de avaliación para cada unha das sesións
implementadas nas aulas.
 Da situación vivida no centro de Ferrol tras a visita do Sur poden realizarse
algunhas consideracións:
1) A capacidade de resposta das entidades consorciadas foi adecuada e oportuna,
apuntando na idea da alta profesionalidade e implicación do equipo técnico.
2) Quizais sería interesante reforzar a comunicación directa co alumnado para
evitar que se perda información entre este e o profesorado. Por exemplo,
poderíase dedicar un tempo breve a presentar os aspectos máis "loxísticos" ás
rapazas e rapaces como a organización das sesións, a elección dos obradoiros
para cada grupo, a vinculación de todas as sesións con OMQQ,...
3) Considérase un acerto do equipo de OMQQ a selección da temática LGBTIQ+
para a sesión da visita do Sur. A situación xurdida neste centro evidencia o
importante de traballar estes temas coas mozas e mozos (e co profesorado)
galego.
4) Tal vez sexa relevante afondar na explicación previa aos centros sobre o que a
visita do Sur supón para OMQQ, explicando claramente que a temática estará
vinculada á propia esencia do proxecto mais non ao tema específico escollido para
traballar en cada centro.
5) O cartaz elaborado nas aulas como acción posterior pode ser unha actividade
interesante e moi visual para realizar en todos os centros para fortalecer a
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comprensión do alumnado do que representa OMQQ. Se ben o tempo dispoñible
nas aulas non sería suficiente para engadir esta actividade, podería ser unha
ferramenta que o propio profesorado traballe nas aulas antes de comezar (e a
medida que avance o proxecto).
 Outro aspecto positivo é o resultado do plan de comunicación, cun aumento do
80% da presenza do proxecto en medios de comunicación. Cabe sinalar o importante que
resulta para a comunicación externa do proxecto a selección da visita do Sur e, en menor
medida, a organización dos actos finais nos centros educativos.
En relación á estratexia de comunicación podería resultar oportuno ampliar as redes
sociais do proxecto a outras nas que as e os adolescentes teñen unha maior presenza
(fundamentalmente, o caso de Instragram).
 En relación aos actos finais, na liña de toda a intervención, considérase que en
termos xerais os resultados son sumamente satisfactorios. Un aspecto moi positivo é que se
conseguiron realizar en todos os centros. Non obstante, o desigual nivel de organización e
impacto apunta a reforzar o acompañamento e a coordinación nos centros menos activos.
 Por último, percíbese tamén a necesidade de reforzar o papel das "educadoras de
referencia" nos centros. Suxírese aumentar a presenza e a relación destas figuras tanto co
profesorado como co alumnado dun xeito máis autónomo. Así mesmo, resultaría pertinente
delegar algunhas das tarefas e responsabilidades da coordinación técnica nestas persoas para
maximizar o persoal vinculado ao proxecto.

DESDE O PUNTO DE VISTA DO IMPACTO SOBRE O ALUMNADO
 Outra das fortalezas de OMQQ é a elevada satisfacción do alumnado con todas as
sesións, así como coas monitoras e monitores que as impartiron. Isto amosa que os contidos e
metodoloxías son atractivas para as e os adolescentes e, tamén, que o equipo que traballa en
OMQQ conta cos coñecementos e ferramentas precisas para implementalo.
Neste senso, podería ser interesante analizar internamente o xeito de implementar a
primeira das sesións ao ser a de valoración máis baixa (asumindo que é de por si positiva).
 Na análise comparada de respostas percíbese unha tendencia de cambio positiva en
xeral, destacando notablemente o aumento do coñecemento en materia de Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible e, en menor medida, en interculturalidade. Así, a difusión do que
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son os ODS, e a súa vinculación co eido local, é sen dúbida unha das fortalezas desta
intervención.
 Pola súa banda, as cuestións relacionadas coa "percepción da realidade / actitude
para o cambio" experimentan un cambio curioso: redúcense levemente as posicións altas e
aumenta proporcionalmente o "non sei". Isto pode interpretarse como que a alta porcentaxe
de respostas "correctas" iniciais do alumnado é consecuencia ou ben dun posicionamento
intuitivo ou ben de ter interiorizada a resposta politicamente correcta (sen existir un proceso
de reflexión propio sobre elo). Seguindo esta hipótese, a participación en OMQQ lles
proporciona un espazo no que reflexionar máis a fondo sobre o que implican estes
argumentos, precisando tempo para construír opinións propias sobre eles.
 Segundo sexo, persiste a tendencia de que o grupo de rapazas tende a amosar
niveis moderadamente máis elevados de posicionamento que o de rapaces, experimentando
tamén un impacto positivo levemente maior tras participar no proxecto. Considérase isto
como un factor fortemente vinculado ao mantemento dos roles tradicionais de mulleres e
homes, así como ao proceso de socialización patriarcal das nosas sociedades.
 Por último en relación ao impacto sobre o alumnado, mencionar que (agás no que
implica o coñecemento dos ODS) o alumnado tende a manifestar unha dificultade maior no
caso de identificar e pensar desde unha perspectiva global, resultándolle máis doado a visión
local das problemáticas.

DESDE O PUNTO DE VISTA DO PROFESORADO
 Nun centro propoñen espazar máis as sesións no tempo. Deixan claro que non é
como crítica, xa que amosan un nivel de satisfacción elevado con OMQQ, senón como
recomendación para aproveitar máis se cabe o proxecto. Aínda que é un proxecto para o curso
académico, as actividades concéntranse, fundamentalmente, no segundo trimestre. Isto pode
provocar unha saturación da carga de traballo pero, sobre todo, comentan que de ter máis
tempo entre sesións poderían sacarlle aínda máis proveito ("é un súper proxecto (...)
poderiamos sacar ouro" ou "faltábanos tempo de repouso", comentan).
 Onde se observa máis consenso entre varios centros é en orientar esta
recomendación esencialmente no referente ao tempo dispoñible entre os dous obradoiros de
comunicación (máis repetido no caso do vídeo). Algunhas das profesoras e profesores
recoñecen que o tempo para a realización das tarefas que se encargan da primeira á segunda
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sesión foi algo apresurado. Tamén coinciden en afirmar que o alumnado non é autónomo e
necesita acompañamento constante para realizar as tarefas encomendadas (escolla da
temática, preparación do guión,...), sobre todo o máis pequeno (1º e 2º da ESO). Hai quen
propón situar a sesión de teatro entre os dous obradoiros de comunicación para ter máis
tempo de traballo entre medias.
 Da análise da experiencia deste ano, recoméndase que se manteña o criterio de
que algún das e dos docentes implicados en OMQQ imparta algunha materia no grupo co que
se traballa (se é titora ou titor, mellor). Este elemento pode potenciar en gran medida os
resultados do proxecto. Neste senso destaca o caso do centro da Cañiza no que modificaron o
plan de acción titorial (coa aprobación do departamento de orientación) e resultou un éxito,
podendo destinar varias sesións a presentar os contidos ou afondar neles (por exemplo, antes
da visita do Sur realizaron dúas sesións preparatorias co alumnado).
Tamén sería recomendable que se solicitase algún tipo de implicación ou compromiso
por parte do equipo directivo, máis aló do profesorado participante.
 Na sesión formativa inicial co profesorado sería recomendable, a maiores dos
contidos tratados a modo de contextualización, presentar e traballar o dossier detallado do
proxecto para aterrar o que será a posterior execución de OMQQ nos centros.
 No caso de continuar a implementar o proxecto con formación profesional é
importante analizar con detalle o perfil do alumnado previamente. Así como en ordinario o
proxecto podería executarse adecuadamente de forma similar a como se fai en secundaria
(garantindo sempre unha maior implicación por parte do profesorado), en modular
recoméndase modificar e adaptar de xeito considerable os contidos e metodoloxías
empregadas aos intereses e motivacións deste alumando. Débese ter en conta que
maioritariamente son persoas adultas, que traballan polas mañás e poden ter cargas
familiares. Entender a súa realidade axudará a adaptar o enfoque do proxecto con elas e eles.
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6. ANEXO

Táboa 09. Percepción do alumnado en relación a varias afirmacións relacionadas coas
temáticas de O mundo que queremos segundo sexo. 2019. Porcentaxe
ENUNCIADO

MULLER
CERTO FALSO

HOME
NS

CERTO FALSO

TOTAL
NS

CERTO FALSO

NS

FEMINISMO
Na maioría de países do mundo non
existe discriminación entre mulleres 5,2% 91,4%
e homes
O feminismo busca a supremacía
10,5% 82,5%
das mulleres fronte aos homes

3,4%

9,3% 81,3% 9,3%

7,5% 85,7% 6,8%

7,0% 13,3% 66,7% 20,0% 12,1% 73,5% 14,4%

INTERCULTURALIDADE
Traballar en grupo é máis difícil
cando hai persoas doutras culturas
As persoas dos países do Sur non
poden ensinarme nada porque non
coñecen a realidade de Galicia
En Galicia non existe o racismo

10,3% 81,0% 8,6%

5,4% 70,3% 24,3% 7,6% 75,0% 17,4%

3,4% 84,5% 12,1% 9,3% 68,0% 22,7% 6,8% 75,2% 18,0%
0,0% 98,3% 1,7%

5,3% 78,7% 16,0% 3,0% 87,2% 9,8%

PERCEPCIÓN DA REALIDADE / ACTITUDE PARA O CAMBIO
O mundo actual é suficientemente
xusto
Só os gobernos poden facer que o
mundo sexa máis xusto
Gustaríame poder facer algo para
que o mundo fora máis xusto
Eu non podo facer nada para
mellorar o medio ambiente

0,0% 98,3% 1,7%

2,7% 85,3% 12,0% 1,5% 91,0% 7,5%

5,2% 82,8% 12,1% 10,7% 72,0% 17,3% 8,3% 76,7% 15,0%
93,1% 3,4%

3,4% 73,3% 6,7% 20,0% 82,0% 5,3% 12,8%

1,7% 93,1% 5,2%

9,3% 77,3% 13,3% 6,0% 84,2% 9,8%

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE, ODS
Os Obxectivos de Desenvolvemento
Sostible, ODS, poden traballarse
desde o meu concello

62,1% 0,0% 37,9% 48,0% 6,7% 45,3% 54,1% 3,8% 42,1%

Os Obxectivos de Desenvolvemento
Sostible, son moi específicos e non
teñen relación coa miña vida, a min
non me afectan

0,0% 77,6% 22,4% 9,3% 57,3% 33,3% 5,3% 66,2% 28,6%

Os Obxectivos de Desenvolvemento
Sostible, ODS, están deseñados para
traballar exclusivamente nos países
do Sur

1,7% 62,1% 36,2% 1,3% 54,7% 44,0% 1,5% 57,9% 40,6%

Fonte: Elaboración propia.
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Táboa 10. Valoración media do alumnado de cada unha das actividades do proxecto nunha escala do 1 ao 5 (sendo 1 "non me gustou nada" e 5 "gustoume
moito") segundo sexo e centro.

NOIA
H
1) OBRADOIRO INTRODUTORIO

BARALLA

M Total

H

ZAS

M Total H

CAMARIÑAS

M Total H

SAVIÑAO

M Total H

FERROL

M Total H

A CAÑIZA

M Total H

CHAPELA

M Total H

M Total

2,9 3,4

3,2

3,6 1,6

2,4

4,2 4,1

4,2

3,5 3,2

3,4

3,7 4,3

3,9

3,6 4,0

3,8

3,4 3,9

3,6

4,0 4,3

4,3

· Valoración da monitora desta sesión

3,0 3,3

3,2

4,0 4,0

4,0

4,3 4,4

4,4

3,8 4,1

3,9

3,8 4,5

4,0

3,7 4,6

4,0

3,8 4,5

4,1

5,0 4,6

4,6

2) OBRADOIRO DE COMUNICACIÓN: RADIO

3,2 3,8

3,5

4,2 4,4

4,3

4,9 5,0

4,9

5,0 4,7

4,9

4,1 4,8

4,3

2,0 3,3

2,5

NR NR

NR

NR 5,0

5,0

· Valoración da monitora desta sesión

3,8 4,1

3,9

4,8 4,8

4,8

4,9 5,0

4,9

4,8 4,7

4,7

4,1 4,8

4,3

3,2 4,0

3,5

NR NR

NR

NR 5,0

5,0

2) OBRADOIRO DE COMUNICACIÓN: VIDEO

NR NR

NR

NR NR

NR

NR NR

NR

4,8 5,0

4,9

NR NR

NR

NR NR

NR

4,2 4,9

4,5

4,0 4,0

4,0

· Valoración do monitor desta sesión

NR NR

NR

NR NR

NR

NR NR

NR

5,0 5,0

5,0

NR NR

NR

NR NR

NR

4,6 4,4

4,6

5,0 4,0

4,3

3,9 3,8

3,8

4,3 4,6

4,5

4,6 4,1

4,4

4,0 4,6

4,3

4,0 4,3

4,1

NR NR

NR

4,3 4,6

4,4

5,0 5,0

5,0

4,2 3,7

3,9

4,2 4,2

4,2

4,8 4,9

4,8

3,8 4,7

4,2

3,9 4,5

4,1

NR NR

NR

4,6 5,0

4,7

5,0 5,0

5,0

4) VISITA DO SUR: O Salvador

3,4 4,4

3,9

3,3 4,1

3,8

4,4 4,9

4,6

3,5 4,8

4,2

3,6 5,0

4,0

2,2 2,3

2,3

4,0 4,4

4,2

4,0 4,8

4,7

5) ACTO FINAL DE INCIDENCIA

3,4 3,1

3,3

3,7 4,0

3,9

4,4 4,5

4,5

4,0 4,5

4,2

3,6 3,5

3,6

NR NR

NR

4,1 4,7

4,3

NR 5,0

5,0

SATISFACCIÓN GLOBAL DO PROXECTO

3,6 3,6

3,6

4,3 4,3

4,3

4,7 5,0

4,8

4,3 4,8

4,5

3,8 4,3

4,0

2,2 3,8

2,7

4,0 4,3

4,1

4,0 4,4

4,4

3) OBRADOIRO TEATRO DA OPRIMIDA
· Valoración das monitoras/es da sesión

Fonte: Elaboración propia.
*H: homes; M: mulleres; NR: Non Realizado.
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