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11..  DDEESSCCRRIICCIIÓÓNN  DDAA  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  

Poñer fin á pobreza e garantir o dereito ao desenvolvemento constitúese como un reto 

mundial sen precedentes no medio-longo prazo. Se ben o progreso nestas materias foi gradual 

e xeneralizado, seguen sendo unha preocupación importante na maioría dos países. Deste 

xeito, urxe a necesidade de traballar na concienciación e implicación da cidadanía na 

implementación da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible. 

Neste senso, o proxecto Cooperación Galega; o mundo que queremos (OMQQ, en 

diante) na súa VII edición ten como finalidade promover que o alumnado de secundaria galego 

(ao redor de 500 alumnos e alumnas xunto co seu profesorado), “sexa consciente da 

interconexión que existe entre as realidades locais e as dinámicas globais para fomentar a 

conciencia crítica e traballar a corresponsabilidade que todas e todos temos na construción da 

xustiza social”, empregando a comunicación comunitaria como ferramenta metodolóxica e un 

dos elementos vertebradores das accións a desenrolar durante o curso 2019-2020. 

 

Este ambicioso obxectivo abordase ao longo do curso académico a través de seis 

accións nas aulas representando unha viaxe metafórica cara o mundo que queremos, 

promovendo o desenvolvemento de actitudes e habilidades que capaciten ao alumnado para 

comprender a realidade social na que vivimos. 

Na primeira actividade, a través de diferentes dinámicas, o alumnado incorpora 

conceptos fundamentais relacionados co proxecto que lles facilitan o debate e o proceso de 

reflexión sobre temas como a desigualdade social, pobreza, etc. A segunda e a terceira sesión 

constitúen unha parte central do proxecto xa que, mediante obradoiros de radio e vídeo, 

búscase que os rapaces e rapazas interioricen os ODS. Posteriormente, a través das 

metodoloxías do colectivo teatral 100Tolas e un encontro con activistas de países onde 

traballa a Cooperación Galega, convidan ao alumnado a coñecer e vivir experiencias na súa 

propia pel. Esta viaxe metafórica que nos leva de aventura pola cooperación ao 

desenvolvemento, a comunicación e os países empobrecidos, chega ao seu fin cun acto final 

de visibilización, sensibilización ou denuncia, pondo en valor o traballo realizado polo 

alumnado e profesorado durante todo o curso. 

 

Ademais das seis accións para acadar os obxectivos do proxecto, atendendo á 

formulación do proxecto, OMQQ compleméntase cun acompañamento continuo ao 
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profesorado implicado no que engade unha sesión presencial de formación sobre os contidos 

(sendo os ODS e a cooperación internacional elementos fundamentais) e metodoloxías a 

empregar para motivar ao alumnado a tomar conciencia da súa autonomía e a súa capacidade 

de decisión en iniciativas de aplicación colectiva. En definitiva, o obxectivo e trasladar fóra das 

aulas os coñecementos adquiridos de tal xeito que canto máis e mellor se difunda, máis 

impacto terán as súas accións de denuncia social. 

 

Esta nova edición (VII) continúa un proceso de educación para a cidadanía global 

iniciado no curso 2013-2014, integrado na plataforma Plan Proxecta da Consellaría de 

Educación e financiado por Cooperación Galega. OMQQ é froito da coordinación entre a 

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE e as ONGD galegas e, nesta ocasión, forman 

parte formalmente do consorcio: Solidariedade Internacional de Galicia (SIG), Asociación 

Galega de Comunicación para o Cambio Social (AGARESO) e Asemblea de Cooperación Pola Paz 

(ACPP). Así mesmo, o Grupo de Teatro dx Oprimidx 100Tolas participa tamén no proxecto 

como en anteriores edicións sen formar parte legalmente do consorcio. Este xeito de traballar 

de maneira conxunta e coordinada constitúe, sen dúbida, un dos potenciais do proxecto en 

tanto en canto ten como resultado evitar a dispersión das accións e mellorar a calidade e a 

eficacia das actuacións realizadas.  

Por último, esta VII edición de OMQQ proponse continuar afondando en dúas áreas 

claves do proxecto: por unha banda, fortalecer a formación das ONGD consorciadas co 

obxecto de crear marcos teóricos comúns en torno a EpDeCG e, doutra banda, reforzar a 

comunicación interna e externa do proxecto. A nivel externo a formulación do proxecto non se 

queda só nos centros participantes, senón que busca participar en foros educativos e crear 

espazos de colaboración co resto de entidades que forman parte do proxecto. 
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22..  MMEETTOODDOOLLOOXXÍÍAA  EEMMPPRREEGGAADDAA  

Este estudo establece o obxectivo xeral de elaborar unha análise descritiva da 

realidade dos centros educativos seleccionados antes de participar no proxecto "Cooperación 

Galega: o mundo que queremos". Agárdase que os resultados aquí presentados sexan tidos en 

conta ao inicio da intervención para adaptar, na medida do posible, as accións planificadas 

polo consorcio para o curso 2019-2020. Así mesmo, tamén é finalidade deste estudo o poder 

empregar os seus resultados no momento de realizar a avaliación final do proxecto ao 

posibilitar un estudo comparado en dous momento temporais diferentes (favorecendo a 

medición do impacto de OMQQ).  

Este traballo realízase asumindo como procedementos básicos:  

A) Un proceso de comunicación fluída e de traballo coordinado entre a empresa 

externa e as entidades consorciadas, sendo a técnica responsable da coordinación de OMQQ a 

intermediaria directa. Deste xeito, a práctica totalidade de visitas aos centros educativos foron 

realizadas de forma conxunta, o que favorece e axiliza notablemente o feito de compartir a 

información máis relevante a ter en conta polo persoal técnico das ONGD.  

B) Como é habitual nestes estudos, a inclusión do enfoque participativo na 

elaboración da Liña Base. Así, foméntase a participación e implicación da diversidade de 

actores vinculados a OMQQ, isto é, centros educativos (profesorado e alumnado) e ONGD 

consorciadas.  

 

As técnicas empregadas para a recompilación de información primaria e secundaria 

combinan os enfoques cuantitativos e cualitativos para enriquecer e fortalecer os resultados 

do informe. De xeito específico, as ferramentas utilizadas son as seguintes: 

 

[1] Cuestionario con preguntas pechadas para o alumnado. O profesorado 

coordinador do proxecto foi responsable de seleccionar a un grupo aula por centro como 

mostra aleatoria do alumnado participante para realizar un cuestionario con preguntas 

pechadas coa finalidade medir os seus coñecementos e actitudes de partida en relación ás 

temáticas traballadas en OMQQ. A mostra total de alumnado é de 112 estudantes de 1º, 2º e 

4º da ESO (55 rapazas e 57 rapaces). O número de alumnado e datas de realización das visitas 

son as seguintes: 
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CENTRO DATA ALUMNADO 

IES de Melide 29/11/2019 22 estudantes (10 rapazas) 

IES Laxeiro 02/12/2019 27 estudantes (14 rapazas) 

CPI Doutor López Suárez 04/12/2019 13 estudantes (3 rapazas) 

CPI Aurelio Marcelino Rey García 05/12/2019 30 estudantes (16 rapazas) 

IES Alfoz-Valadouro 09/12/2019 20 estudantes (12 rapazas) 

 

[2] Entrevista grupal (grupo focal) ao alumnado. Para complementar a información 

cuantitativa recollida nos cuestionarios, durante as visitas aos centros realizáronse breves 

grupos de discusión (ou formatos de entrevistas grupais) co mesmo alumnado participante. 

Deste xeito pódese observar o nivel de coñecemento sobre as temáticas relacionadas pero 

tamén, e máis importante, o nivel de participación, a capacidade de argumentación ou a 

destreza para identificar problemas sociais (locais-globais). 

 

[3] Entrevistas semiestruturadas ao profesorado. Na pasada edición, para recompilar 

a visión do profesorado celebrárase un encontro inicial con todos os centros enfocado a obter 

a información para a diagnose. Nesta edición, a dificultade para acadar unha data que se 

axustase ás necesidades de todos os centros debido ao momento do curso académico no que 

nos atopabamos (con gran carga de traballo para o profesorado), imposibilitou esta opción. 

Por elo, decidiuse de xeito conxunto coas entidades obter esta información a través de 

entrevistas semiestruturadas durante as visitas aos centros. Así, entrevistamos a 6 docentes 

que asumen o rol de coordinación de OMQQ: 1 profesora do IES Melide, 1 profesora do IES 

Laxeiro, 1 profesor do CPI Doutor López Suárez, 1 profesora do CPI Aurelio Marcelino Rey 

García e 2 profesoras do IES Alfoz-Valadouro.  

 

[4] Entrevista en profundidade ao persoal técnico responsable da ONGD. Para a 

realización deste informe, entrevistouse á persoa que coordina o proxecto en representación 

do consorcio de ONGD. 

 

[5] Análise documental. Como en todo estudo destas características, a revisión 

documental da información relacionada co proxecto é o paso básico. Así, analizouse: 



Diagnose OMQQ 2019/2020 

Páxina 7 de 23 

documento de formulación, avaliacións externas e diagnoses das edicións anteriores, o dossier 

de actividades deste curso e as memorias de solicitude do Plan Proxecta elaboradas polos 

centros. Tamén se accedeu á web propia de OMQQ (renovada recentemente), así como ao seu 

perfil en Facebook. 

 

[6] Xogo mental.  Continuando coa metodoloxía do curso anterior, emprégase esta 

ferramenta para obter información adicional e con vistas a poder ampliar a análise de impacto 

na avaliación final. Así, proponse ao alumnado -a modo de xogo mental- que indique 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.  

De cara a poder analizar estes “propósitos”, previamente codificáronse as respostas en 

catro dimensións relacionadas cos ODS. 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 dimensión1. 

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 aos 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. 

                                                             
1
 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, 
13, 14, 15), social (ODS 1, 2, 3, 4, 5, 11, 16, 17) e económico (ODS 7, 8, 9, 10, 12).  
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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 inicial a modo de referencia, e non como resultados 

consistentes e xeneralizables. 

 

33..  AANNÁÁLLIISSEE  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  

3.1. ÁMBITO DA INTERVENCIÓN: CENTROS EDUCATIVOS 

Despois da experiencia do ano pasado, con ata 8 centros participantes en OMQQ, as 

ONGD perciben que é máis adecuado non ampliar de xeito brusco o número de participantes. 

Así, este ano son 5 os centros participantes, todos eles de titularidade pública: 3 son institutos 

de educación secundaria (IES) e 2 son centros públicos integrados (CPI). Unha vez máis, a 

distribución xeográfica é ampla ao chegar a tres das catro provincias galegas: 

× IES de Melide (A Coruña) 

× IES Laxeiro (Pontevedra) 

× CPI Doutor López Suárez (Lugo) 

× CPI Aurelio Marcelino Rey García (Pontevedra) 

× IES Alfoz-Valadouro (Lugo) 

 

As motivacións dos centros para participar en OMQQ esta ano agrúpanse en dous 

eixos: ou ben profesorado que xa participara no proxecto e tivo unha boa experiencia (o que 

lles motivou a repetir), ou ben profesorado ao que lle pareceu inicialmente atractiva a 

temática e as metodoloxías empregadas. 

Durante as entrevistas realizadas a docentes, todas e todos eles coinciden ao sinalar 

que o que agardan da súa participación en OMQQ é lograr sensibilizar ao alumnado en relación 

á desigualdade social actual e a vinculación entre o local e o global. É dicir, recoñecen que para 

elas e eles sería un éxito se conseguen que o seu alumnado reflexione sobre as temáticas e 

quede a semente para que no futuro poidan exercen unha cidadanía activa e responsable. 

Así, ante a pregunta de que habería que lograr ao final de curso para que considerasen 

que o proceso foi exitoso, as profesoras e profesores responde: "para min o fundamental é 

que lles quede pegada aos rapaces, que incluso os pais se dean conta diso porque os rapaces o 

contaron", "tamén obviamente que sirva de sensibilización para os rapaces", "se conseguimos 
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que pensen algo máis nas diferenzas que existen ao seu arredor (xa sería un éxito), que se dean 

conta que eles son uns privilexiados", "que reflexionen sobre a temática que imos traballar, con 

iso xa me conformo", "xa non digo que deixen de ser machistas, racistas,..., con que reflexionen 

e se paren a pensar que o que están facendo non é correcto, xa me chega", "que teñan máis 

sensibilidade coa cuestión da participación activa como cidadáns e que se sensibilicen co tema 

dos dereitos", "romperlle (...) os prexuízos que teñen con respecto, por exemplo, á cooperación 

e á desigualdade (...) e de que o que facemos nós aquí, afecta" noutros lugares do mundo, 

"abrirlles un pouco os ollos nese camiño".  

 

Nesta ocasión a ferramenta empregada para recompilar a información dos centros é a 

de entrevistas semi-estruturadas ao profesorado e, debido a cuestións organizativas, de corta 

duración. Por elo, a imaxe realizada de cada un dos centros non ten o nivel de detalle e 

profundidade do Informe de Diagnose elaborado na pasada edición de OMQQ. A continuación 

recollemos as especificidades de cada un dos cinco centros participantes:  

 

IES ALFOZ-VALADOURO (Lugo) 

Este centro xa participara previamente en OMQQ, concretamente na súa segunda 

edición (curso 2014-2015). Non obstante, o seu profesorado non participara na 

anterior ocasión, polo que non se pode contar coa súa experiencia ou aprendizaxe 

previa.  

As dúas profesoras entrevistadas non sinalan ningunha peculiaridade do seu 

alumnado que deba coñecerse previamente. Tan só un caso de TDAH que non 

provoca ningún conflito na aula. Pola contra, definen aos seus alumnos e alumnas 

como moi participativas nas dinámicas e debates que se xeran nas aulas.  

Neste caso, da información recompilada non se percibe que este centro sexa 

especialmente activo nin conte cun amplo número de proxecto en marcha. Teñen 

unha exposición permanente no centro sobre os Dereitos Humanos, organizan 

unha carreira solidaria anualmente (Save The Children) como acto de recadación e 

programaron para este curso varias charlas puntuais sobre a temática de 

igualdade de xénero. En relación a isto, é importante sinalar que actualmente 

atópanse en proceso de elaboración do seu Plan de Igualdade, manifestando o 

seu interese por poder vincular algo de OMQQ con isto.  
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IES DE MELIDE (A Coruña) 

Este centro participara tamén en OMQQ, na súa primeira edición (2013-2014), 

sendo a profesora coordinadora a mesma que neste curso. Se ben a docente ten 

un recordo moi positivo da experiencia, nestes 6 anos o proxecto ten mudado 

substancialmente polo que resultaría preciso facer un seguimento especial e unha 

actualización sobre o que implica a participación en OMQQ. 

Inicialmente, a profesora entrevistada indica que haberá entre 8 e 10 docentes 

que se impliquen na execución do proxecto. En canto ao seu alumnado, non 

identifica situacións específicas que deban ser coñecidas antes de executar as 

actividades. Menciona que en 1º da ESO contan cunha porcentaxe importante de 

alumnado de orixe marroquí que pode ter maiores dificultades de integración 

pero, en xeral, a situación e convivencia no centro é bastante boa. 

Afirma que pode considerarse un centro moi activo e cunha relación moi fluída co 

Concello de Melide (fundamentalmente, a través da técnica da área de 

igualdade). Ademais de OMQQ, o centro participa noutros 7 ou 8 proxectos do 

Plan Proxecta de temáticas diversas. Tamén contan con dous Erasmus: un 

relacionado coa ecoloxía ("Living River: caring and protecting the life and culture 

around rivers and stream") orientado a 1º da ESO, e outro como programa de 

intercambio de alumnado (con Edimburgo,...). Así mesmo, o centro ten unha 

"radio viaxeira", vinculada á biblioteca. Por último, a profesora entrevistada 

coordina tamén un proxecto que presenta aos premios de innovación e 

normalización lingüística: "Presume de Galego". Traballa fundamentalmente co 

alumnado a partires de 3º da ESO a temática da música rock en galego: organizan 

concertos, deseñan material de difusión (pulseiras, camisetas,...), entrevistan aos 

grupos musicais, etc. 
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IES LAXEIRO (Pontevedra) 

Este centro participa por primeira vez en OMQQ. A profesora entrevistada afirma 

que o seu obxectivo é enfocalo á cuestión ambiental ou á desigualdade na 

distribución da riqueza e desigualdade social, xa que o feminismo trabállase moito e 

ben no centro a través de diversas accións como, por exemplo, os proxectos "Donas 

de si" e "Por 365 días de respecto e igualdade" do Plan Proxecta ou un grupo de 

feminismo que teñen en marcha desde hai varios anos.  

Ademais de OMQQ, o instituto conta cunha ampla variedade de proxectos en 

marcha o que fan que se considere un centro moi activo. Moitas destas accións 

gardan relación directa coa temática do OMQQ e, ademais, participan en varios 

proxectos de Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía Global das ONGD. Así, 

neste curso participan nos proxectos: "De Ítaca a Avalón: da igualdade na educación 

á coeducación para a transformación social e polo dereito a unha vida libre de 

violencias machistas. Fase I", de INTERED-Galicia, e "Mellora das capacidades e 

ferramentas xeradoras de conciencia crítica no ensino infantil, de primaria, de 

secundaria e universidades galego", de ACPP e AGARESO. Tamén contan cun 

proxecto sobre ríos, dentro do Plan Proxecta, que podería ser interesante vincular 

coa intervención se finalmente se escolle a temática ambiental. 

Así mesmo, afirman que teñen unha relación estreita co Concello 

(fundamentalmente co persoal técnico da área de igualdade) e participan 

activamente na organización de diversas actividades. Como exemplo, a docente 

menciona que no último mes o alumnado do centro participou en cinco actividades 

organizadas polo Concello sobre diversas temáticas relacionadas coa igualdade 

(LGBTI, historia de feminismo, novas masculinidades, pantallas amigas,...). 

En canto ao seu alumnado, non sinala ningunha situación que xere a necesidade de 

adaptar as intervencións nas aulas. Comenta que unha rapaza precisa de 

necesidades específicas pero que non impide as dinámicas habituais de aula, a algún 

rapaz o etiqueta como "disruptivo" pero que se "levan ben na aula". Así mesmo, a 

finais do curso pasado chegou ao centro unha rapaza de Paquistán que aínda non 

domina o idioma e non está totalmente integrada. E, por último, menciona un 

alumno con dislexia que ten dificultades para ler polo que podería ser recomendable 

que, en caso de entregarlles algún texto, se emprega unha letra máis grande do 

habitual para facerllo máis doado.  
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CPI DOUTOR LÓPEZ SUÁREZ (Lugo) 

A positiva experiencia do curso pasado é o motivo polo que este centro repite a 

experiencia en OMQQ e, de novo, coas aulas de 2º e 3º da ESO. Isto significa que 

parte do alumnado deste ano (o grupo de 3º da ESO) xa participou nas actividades 

o curso pasado, elemento a ter en contar para evitar que as dinámicas 

empregadas se repitan en exceso. Ademais, o propio centro escolle de novo o 

obradoiro de radio en lugar do de vídeo debido a que teñen como meta futura o 

crear unha radio propia. 

Tamén repite o profesorado implicado con este proxecto (2 profesoras e 1 

profesor), o que garante que teñen un coñecemento claro e detallado das que 

serán as súas responsabilidades ao longo do curso académico.  

En canto ás especificidades do seu alumnado, non perciben situacións destacables 

que poidan afectar ao desenvolvemento das actividades. Algún alumno e alumna 

presenta unha moi baixa motivación por estar no centro (xa que o seu obxectivo é 

marchar a un ciclo de FP Básica, cando cumpran os requisitos legais). A sensación 

do profesorado é que o alumnado de 2º da ESO non presenta dinámicas fortes 

como grupo, pode que non haxa unhas moi boas relacións entre elas e eles. Se 

ben recoñecen que a cuestión do machismo está moi arraigado nesta zona 

(manifestándose no seu alumnado), este curso prefiren escoller outra temática a 

traballar para non repetir a mesma do curso anterior (por ser unha parte o 

mesmo alumnado). 

As accións en marcha neste curso poden ser interesantes para vincular coas 

accións de OMQQ. Así, este ano comeza a impartirse a materia de igualdade (pola 

que pasará todo o alumnado de 1º) e participan noutro proxecto do Plan Proxecta 

no eido medioambiental (sobre especies invasoras), outro sobre o patrimonio da 

Ribeira Sacra e un máis sobre igualdade (que se coordina dende a materia de 

Educación Física).  
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CPI AURELIO MARCELINO REY GARCÍA (Pontevedra) 

Neste caso, hai tres profesoras implicadas en OMQQ: as tres imparten galego, 

cada unha nun grupo. Segundo a información recompilada na entrevista á 

coordinadora, o centro de Cuntis pode ser considerado tamén como de alta 

actividade. Se ben a profesora afirma que hai moitos proxectos do Plan Proxecta 

no centro, recoñece que non coñece todos xa que cada docente escolle o que 

máis lle interesa. Contan tamén co proxecto de hortas escolares, o club de lectura 

e de ciencias e unha biblioteca activa.  

Este ano como proxecto de centro traballan a temática dos Dereitos Humanos e o 

obxectivo é vincular OMQQ a este. No marco deste proxecto de centro, esta 

profesora ten pensado traballar cos seus grupos a cuestión de medios de 

comunicación, enganos e mentira, liberdade de prensa,..., e, de feito, afirma que 

foi un dos motivos polos que solicitou OMQQ.  

Sería moi interesante coñecer con detalle este proxecto de centro e tratar de 

vincular (e ata adaptar, na medida do posible) as accións de OMQQ para 

aumentar o impacto global. Tamén se perciben moitas posibilidades de éxito para 

artellar o acto final de OMQQ de xeito coordinado co proxecto de centro. 

En relación ao alumnado, a profesora entrevistada sostén que non existe 

ningunha necesidade específica que faga necesario adaptar ou comunicar as 

persoas que realicen os obradoiros.  

Por último, a relación co Concello a define como "moi boa", en particular coa 

Concellaría de Servizos Sociais. Así, contaron coa colaboración dese departamento 

na organización da actividade inicial de motivación do proxecto de centro sobre 

Dereitos Humanos.  
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3.2. POBOACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA: ALUMNADO 

Co fin de abordar o coñecemento e actitudes do alumnado sobre as temáticas de 

OMQQ desde un enfoque cuantitativo realizouse un cuestionario a unha mostra de 112 

estudantes (49% rapazas) dos cinco centros participantes. Os enunciados incluídos están 

relacionados con catro bloques temáticos: a) interculturalidade, b) igualdade de xénero, c) 

Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) e d) percepción da realidade global-local e 

actitude para o cambio. 

O cuestionario está composto por: 1) 12 ítems de resposta dicotómica "certo/falso", co 

fin de analizar o seu coñecemento con respecto as temáticas mencionadas; 2) 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”. A partires da recollida da 

información e a posterior codificación, realizouse o tratamento de datos requirido para 

calcular as medias correspondentes a cada indicador (desagregando os mesmos por sexo). 

En primeiro lugar, preséntanse a continuación as respostas globais para cada un dos 

enunciados do primeiro bloque agrupados por áreas temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7% 

79% 

14% 

En Galicia non existe o racismo 

CERTO FALSO NON SEI 

14% 

43% 

43% 

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

CERTO FALSO NON SEI 

26% 

50% 

24% 

Traballar en grupo é máis difícil cando hai persoas 
doutras culturas 

CERTO FALSO NON SEI 

  

  

  

IINNTTEERRCCUULLTTUURRAALLIIDDAADDEE  
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21% 

3% 

76% 

Os ODS poden traballarse desde o meu concello 
 

CERTO FALSO NON SEI 

9% 

28% 
63% 

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

CERTO FALSO NON SEI 

4% 

24% 

73% 

Os ODS están deseñados para traballar 
exclusivamente nos países do Sur 

CERTO FALSO NON SEI 

14% 

61% 

25% 

O feminismo busca a supremacía das mulleres  
fronte aos homes 

CERTO FALSO NON SEI 

10% 

76% 

14% 

Na maioría de países do mundo non existe 
discriminación entre mulleres e homes 

CERTO FALSO NON SEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

OODDSS  

FFEEMMIINNIISSMMOO  
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8% 

75% 

17% 

Só os gobernos poden facer que o mundo sexa  
máis xusto 

CERTO FALSO NON SEI 

5% 

88% 

7% 

O mundo actual é suficientemente xusto 
 

CERTO FALSO NON SEI 

93% 

4% 4% 

Gustaríame poder facer algo para que o mundo 
fora máis xusto 

CERTO FALSO NON SEI 

12% 

86% 

2% 

Eu non podo facer nada para mellorar o medio 
ambiente 

CERTO FALSO NON SEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao agrupar as respostas do alumnado segundo área temática e obter a media (ver 

gráfico 1), percíbese que a situación de partida das rapazas e rapaces é máis positiva en tres 

das catro áreas, cun coñecemento medio-alto, sendo o coñecemento sobre os ODS o que 

conta cunha posición de partida máis baixa: cunha media do 24,1% de respostas correctas e, 

sobre todo, un 70,7% de descoñecemento manifesto.  

En canto a como perciben elas e eles o mundo en clave de xustiza social, así como as 

súas actitudes para mudar o mundo, as posicións de partida son as máis positivas (cunha 

media do 85,6% que indica coñecemento), seguida da temática feminista (cun 68,5%) e 

interculturalidade (cun 57,5%). Non obstante, cabe sinalar que nestas dúas temáticas a 

porcentaxe de descoñecemento declarado é notable (cunha media de 26,9% de alumnado que 

responde "non sei" en interculturalidade e de 19,4% en igualdade de xénero). Na área de 

PPEERRCCEEPPCCIIÓÓNN  DDAA  RREEAALLIIDDAADDEE  --  AACCTTIITTUUDDEE  PPAARRAA  OO  CCAAMMBBIIOO  
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interculturalidade a media de descoñecemento provén, fundamentalmente, do enunciado "as 

persoas dos países do Sur non poden ensinarme nada porque non coñecen a realidades de 

Galicia", no que catro de cada 10 estudantes responden "non sei".  

 

Gráfico 1. Coñecemento medio do alumnado en relación aos catro bloques temáticos 
abordados no proxecto. Porcentaxe. 

 

         Fonte: Elaboración propia. 

 

A continuación preséntanse os resultados deste primeiro bloque do cuestionario 

atendendo as diferenzas nas respostas a cada un dos enunciados segundo sexo (Táboa 1). En 

termos xerais, pode afirmarse que a posición de partida das alumnas é máis positiva con 

respecto a dos alumnos. Esta diferenza é salientable nos ítems agrupados baixo a temática 

referente ao feminismo xa que: a) un 83% das rapazas fronte ao 69% dos rapaces son 

conscientes de que na maioría dos países do mundo existe discriminación por razón de sexo, b) 

un 72% de rapazas fronte a un 50% de rapaces afirman que o feminismo non é a supremacía 

das mulleres fronte aos homes. Así, o coñecemento medio das rapazas nesta área é do 77,8% 

fronte ao 59,3% deles.  
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No resto de áreas temáticas as diferenzas segundo sexo en canto ao coñecemento 

previo non son tan salientables: diferenza de case 4 puntos porcentuais en interculturalidade 

(59,4% das alumnas fronte ao 55,6% dos alumnos) e  de case 5 puntos en relación á percepción 

da realidade (88% fronte ao 83,2%). Pola contra, en materia ODS a diferenza é de 6 puntos 

pero, nesta ocasión, a favor dos rapaces (21,1% fronte ao 27%).  

 

Táboa 1. Percepción do alumnado en relación a varias afirmacións relacionadas coas temáticas 
de O mundo que queremos segundo sexo. Porcentaxe.  

ENUNCIADO 
MULLER HOME TOTAL 

CERTO FALSO NS CERTO FALSO NS CERTO FALSO NS 

FEMINISMO 

Na maioría de países do mundo non 
existe discriminación entre mulleres 
e homes 

2,0% 83,0% 15,0% 19,0% 69,0% 13,0% 10,0% 76,0% 14,0% 

O feminismo busca a supremacía 
das mulleres fronte aos homes 

9,0% 72,0% 19,0% 19,0% 50,0% 31,0% 14,0% 61,0% 25,0% 

INTERCULTURALIDADE 

Traballar en grupo é máis difícil 
cando hai persoas doutras culturas 

28,0% 56,0% 17,0% 28,0% 56,0% 17,0% 26,0% 50,0% 24,0% 

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

17,0% 43,0% 40,0% 12,0% 42,0% 46,0% 14,0% 43,0% 43,0% 

En Galicia non existe o racismo 6,0% 79,0% 15,0% 8,0% 79,0% 13,0% 7,0% 79,0% 14,0% 

PERCEPCIÓN DA REALIDADE / ACTITUDE PARA O CAMBIO 

O mundo actual é suficientemente 
xusto 

6,0% 89,0% 6,0% 4,0% 87,0% 9,0% 5,0% 88,0% 7,0% 

Só os gobernos poden facer que o 
mundo sexa máis xusto 

9,0% 74,0% 17,0% 7,0% 76,0% 17,0% 8,0% 75,0% 17,0% 

Gustaríame poder facer algo para 
que o mundo fora máis xusto 

94,0% 4,0% 2,0% 91,0% 4,0% 5,0% 93,0% 4,0% 4,0% 

Eu non podo facer nada para 
mellorar o medio ambiente 

4,0% 94,0% 2,0% 20,0% 79,0% 2,0% 12,0% 86,0% 2,0% 

ODS  

Os ODS poden traballarse desde o 
meu concello 

19,0% 2,0% 80,0% 23,0% 4,0% 73,0% 21,0% 3,0% 76,0% 

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

4,0% 30,0% 67,0% 15,0% 26,0% 59,0% 9,0% 28,0% 63,0% 

Os ODS están deseñados para 
traballar exclusivamente nos países 
do Sur 

4,0% 15,0% 81,0% 4,0% 32,0% 64,0% 4,0% 24,0% 73,0% 

Fonte: Elaboración propia. 
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Na segunda parte do cuestionario recóllese o grado de identificación do alumnado con 

diferentes enunciados vinculados ás catro áreas temáticas. No gráfico 2 preséntanse os 

resultados da análise agrupada de todos os ítems segundo área. Estes amosan uns niveis 

medio-altos de identificación en termos xerais. Así, nunha escala do 1 ao 5, sendo 1 un 

posicionamento totalmente negativo e 5 totalmente positivo, a posición media do alumnado é 

moi positiva nas áreas de igualdade de xénero e interculturalidade (4,24 e 4 respectivamente), 

mantendo a coherencia cos resultados do bloque anterior. Tamén obsérvase coherencia no 

concerninte aos ODS e á interdependencia global (global-local), ao ser de novo a área na que o 

posicionamento medio é máis baixo (3,28).  

Non ocorre o mesmo na temática concerninte á percepción da realidade e a actitude 

para o cambio xa que o alumnado mantén unha posición neutra ao situarse, de media, no 

3,52. No primeiro bloque do cuestionario esta é a área na que o nivel de coñecemento medio 

inicial era notablemente máis elevado. Isto pode ser debido a que os enunciados do primeiro 

bloque teñen un enfoque máis xeral e as opcións de resposta son "certo - falso - non sei", 

resultándolles máis doado identificar a "resposta correcta". Pola contra, neste segundo bloque 

os enunciados están centrados na persoa de xeito individual e na súa propia percepción sobre 

eles. Isto podería indicar que, a pesares de ter a capacidade de identificar a realidade global 

como inxusta e as accións transformadoras da sociedade como necesarias, realmente o 

perciben como algo afastado da súa zona de influencia, no que no poden incidir.  

 

Gráfico 2. Posicionamento medio do alumnado en relación aos bloques temáticos abordados 
no proxecto, sendo 1 posicionamento totalmente negativo e 5 totalmente positivo.  

 

        Fonte: Elaboración propia. 
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Na táboa seguinte preséntanse os resultados para cada un dos enunciados do segundo 

bloque do cuestionario desagregado por sexo. Así, no eixo do feminismo aprécianse diferenzas 

notables en canto a autoidentificación como persoa feminista segundo sexo: identificándose 

as rapazas dunha forma máis clara que os rapaces (4,02 fronte ao 3,16 respectivamente). No 

resto de ítems deste bloque temático non se aprecian diferenzas notables segundo sexo, aínda 

que cabe sinalar que as rapazas tenden a amosar niveis moderadamente máis positivos de 

identificación que os rapaces. 

No referido á interculturalidade non se observan diferenzas significativas por sexo, 

resaltando de novo que elas parecen lixeiramente máis sensibilizada con respecto a este tipo 

de cuestións que eles. E esta tendencia maniféstase tamén nas outras dúas áreas temáticas, 

actitude cara o cambio e ODS e global-local.  

 

Táboa 2. Valoración media da autoidentificación do alumnado nunha escala do 1 ao 5 (sendo 1 
"non me sinto nada identificada" e 5 "síntome totalmente identificada") segundo sexo.  

ENUNCIADO 
MEDIA 

MULLER HOME TOTAL 

FEMINISMO 

É normal que un rapaz opine sobre como debe vestir a súa moza 1,06 1,11 1,08 

Son feminista 4,02 3,16 3,58 

Todas as nenas e nenos do mundo van á escola 1,48 2,05 1,77 

INTERCULTURALIDADE 

Vivir en contextos culturalmente diversos é algo enriquecedor 4,04 3,72 3,88 

A  maioría de persoas que emigran no mundo o fan por decisión 
propia, simplemente porque queren cambiar de país 

1,69 2,05 1,87 

ACTITUDE PARA O CAMBIO 

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

2,44 2,68 2,25 

Sinto que son importante para cambiar o mundo 2,80 2,68 2,74 

Que o mundo sexa máis ou menos xusto, a min non me afecta 2,04 1,84 1,94 

ODS / GLOBAL-LOCAL 

Os ODS nada teñen que ver comigo 2,32 2,55 2,44 

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

2,50 2,51 2,50 

As grandes empresas teñen moita da responsabilidade das 
desigualdades do mundo 

3,30 3,20 3,25 

Os Dereitos Humanos están garantidos en todo o mundo 1,89 2,46 2,18 

   Fonte: Elaboración propia. 
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Para complementar a información proporcionado polo cuestionario, propúxoselle ao 

alumnado un xogo mental: imaxinar que teñen a capacidade 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 de que xeito gastaría eses cartos públicos2. Na 

táboa seguinte amósase a información recollida mediante este procedemento. 

 

Táboa 3. Respostas do alumnado categorizadas segundo enfoque temático e ámbito-distancia. 
Porcentaxe. 

  DIMENSIÓNS DE ANÁLISE 

  ENFOQUES ÁMBITO E DISTANCIA 

  AMBIENTAL SOCIAL ECONÓMICO EU ENTORNO LOCAL GLOBAL 

  11,71% 73,87% 30,63% 27,63% 10,40% 12,91% 49,05% 

EX
EM

P
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S 
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E 
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LA

B
R

A
S 

C
LA

V
E

 

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 

Creación de 
postos de traballo 

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 

Centro de 
día 

Dependencia 

Fonte: Elaboración propia 

  

No caso das tres primeiras dimensións (enfoque ambiental, social e económico), os 

resultados amosan unha relevante sensibilidade cara o social xa que 7 de cada 10 estudantes 

mencionan, entre as súas vontades, algún tipo de investimento neste senso. A este enfoque o 

segue, con moita diferenza, o eido económico cun 30,63% de alumnado que identifica algún 

elemento económico de carácter estrutural como obxectivo ao que destinar os cartos. Por 

último, percíbese unha moi baixa conciencia do alumnado sobre a importancia da esfera 

ambiental, citando algún tipo de problemática ambiental tan só un 11,71%. Estes datos 

                                                             
2
 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. 



Diagnose OMQQ 2019/2020 

Páxina 22 de 23 

apuntan a que existe unha oportunidade clara de traballar con este alumnado a importancia 

da complementariedade de todas as esferas para acadar un mundo máis xusto. 

Observando a dimensión relativa ao ámbito e a distancia evidénciase unha tendencia 

clara: case a metade do alumnado (49,05%) destinaría eses cartos (ou parte deles) a cuestións 

colectivas de ámbito global tales como sanidade, educación, atender ás persoas refuxiadas ou 

a algún tipo de proxecto que procure unha mellora colectiva. Se ben é certo que tamén se 

percibe unha alta porcentaxe de alumnado que cita elementos de tipo individualista-egoísta 

como roupa, ocio ou coches (o 27,63%), a visión colectivo-altruísta parece ter máis forza entre 

esta mostra de rapazas e rapaces.  

Se agregamos, por unha banda e como enfoque máis individualista-egoísta, as 

respostas de "eu" e "entorno" e, por outra e como enfoque máis colectivo-altruísta, as 

respostas de "local" e "global", os resultados amosan que nesa tensión "individual/colectivo" 

manifesta maior peso o colectivo cunha porcentaxe do 61,96% fronte ao 38,03% do individual. 

Isto apunta a que, se ben existe unha ampla marxe de mellora e aprendizaxe, a priori e de 

xeito xeral a posición de partida do alumnado neste ámbito considérase positiva.  

 

Por último, para ampliar a información recompilada en relación ao alumnado cun 

enfoque máis cualitativo, durante as visitas nas aulas realizáronse breves grupos de discusión 

(ou entrevistas colectivas) para obter unha imaxe da situación do estudantado en canto a 

coñecementos ou comportamentos xerais. Por cuestións organizativas, o tempo destinado a 

esta actividade é tan só de entre 10 e 20 minutos, dependendo da aula, polo que as 

conclusións obtidas deben tomarse de xeito orientativo.  

En termos xerais, o nivel de participación do alumnado é alto en dous centros (Melide 

e Alfoz) e medio ou medio-alto nos outros tres (Lalín, O Saviñao e Cuntis). Non obstante, estes 

niveis medio-altos de participación non implican que o alumnado demostre un nivel similar en 

canto ás destrezas para xerar un debate en grupo favorable (mantemento de quendas de 

palabras, escoita activa ou capacidade de argumentación). Neste senso, obsérvase que a 

calidade da participación é en xeral media, destacando os casos de Lalín e O Saviñao como os 

niveis máis baixos.  

En relación a isto cabe mencionar que no caso do centro de Cuntis xuntouse ao 

alumnado de dúas aulas no salón de actos para realizar esta actividade. Deste xeito, as 

dinámicas observadas durante a realización da diagnose poden ser erróneas xa que as 

condicións cambian notablemente: o número de alumnado é maior que nunha aula -30 
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estudantes-, xúntanse dous grupos diferentes e, ademais, o espazo físico é moi diferente do 

que se presenta nunha aula. Isto probablemente provoque un nivel de barullo maior ao que se 

observaría normalmente nunha aula.  

En todos os centros percíbese que o alumnado é consciente da situación de inxustiza 

no mundo actual, amosando capacidade para identificar temas ou cuestións que apuntan a 

este sentir. Así, afirman que non hai xustiza no mundo pola presenza do machismo, do 

racismo, das problemáticas ambientais. Porén, a maioría dos seus exemplos son a nivel global 

e moi xenéricos, amosando dificultade para desagregar eses conceptos xerais en elementos 

máis concretos ou máis aterrados ou próximos á súa realidade.  

Así como todas e todos manifestan que o mundo é inxusto, tan só 6 de cada 10 

estudantes pensan que elas e eles teñen poder para mudar o mundo, que a súa acción é 

importante para acadar un mundo máis xusto. Deste grupo, moi poucas persoas son capaces 

de explicar que cousas poderían facer para transformar o mundo e a maioría mencionan 

actividades moi sinxelas (como reciclar ou non tirar lixo ao chan) e, sobre todo, cun enfoque 

asistencialista (como doar roupa ou cartos ás persoas pobres).  

En canto a algúns dos conceptos traballados en OMQQ, inicialmente percíbese un 

coñecemento e comprensión adecuado de termos como igualdade de xénero, feminismo, 

machismo ou racismo. Nunha perspectiva xeral, saben definir os conceptos e teñen a 

capacidade identificar situacións concretas sobre eles (resultándolles máis doado citar 

exemplos a nivel global ou xenéricos que a nivel local, nas súas realidades máis próximas). Na 

temática concreta do feminismo, son os centros de Lalín e Alfoz-Valadouro quen amosan un 

coñecemento máis elevado, probablemente grazas a un traballo previo deses centros máis 

intenso.  

Tendo es conta esta información, sería recomendable que durante a intervención se 

realizase un especial esforzo por ofrecer e visibilizar a vinculación que existe entre as 

realidades globais e locais, que logren reflexionar sobre as consecuencias dos problemas 

sociais máis globais na súa entorna. Do mesmo xeito, sería interesante presentar  un abano de 

opcións reais de acción transformadora desde o seu concello.  

 

 


