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11..  DDEESSCCRRIICCIIÓÓNN  DDAA  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  

O presente estudo vincúlase coa oitava edición do proxecto “Cooperación Galega; o 

mundo que queremos”, executado polo consorcio formado polas ONGD Solidariedade 

Internacional de Galicia (SIG), Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social 

(AGARESO) e  Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP). Esta iniciativa está dirixida a 500 

rapaces e rapazas de centros educativos galegos e ao seu profesorado e enmárcase no Plan 

Proxecta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia. 

Esta nova edición destaca especialmente polo contexto no que se realiza, xa que a 

execución prevista do programa enmárcase nun ambiente de gran incerteza debido á situación 

sanitaria sen precedentes provocada pola pandemia da COVID-19, que obriga a repensar as 

actuacións para adaptalas a un contexto de intervención virtual. As restricións en vigor xerais, 

e especificamente nos centros educativos, dificultan notablemente a realización deste tipo de 

proxectos. Non obstante, como punto positivo cabe sinalar que na edición 2019-2020 

conseguíronse desenvolver as actividades con certa normalidade e, sobre todo, completar o 

itinerario previsto grazas ao compromiso e implicación de todo o equipo profesional que 

participou neste. Polo tanto, partindo da aprendizaxe adquirida o curso pasado, a formulación 

desde ano experimentou modificacións notables para adaptar o proxecto a esta “nova 

normalidade”.  

Neste senso, o eixo central dos cambios deste ano é a adaptación do itinerario 

tradicional do proxecto a un modelo de ensinanza mixta, combinando sesións presenciais nas 

aulas con sesións virtuais a través da plataforma de e-learning Moodle.  

Atendendo á formulación do proxecto, a poboación participante directa desta edición 

estímase en 500 alumnas e alumnos galegos e 12 docentes. Non obstante, como en anteriores 

ocasións, esta estimación axústase no momento de seleccionar realmente os centros 

educativos e as aulas que participarán. Así, no curso 2020-2021, e segundo os documentos de 

selección de centros aportados polas entidades, o alumnado participante é de 444 (217 

rapazas) repartido en 6 centros diferentes do seguinte modo: 
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1•► CPI AS MIRANDAS, de Ares (A Coruña):  

«{ 153 estudantes de 1º a 4º da ESO }» 

2•► CPI CASTROVERDE, de Castroverde (Lugo):  

«{ 59 estudantes de 1º a 4º da ESO }» 

3•► CPI TOURAL, de Vilaboa (Pontevedra):  

«{ 47 estudantes de 2º da ESO }» 

4•► CPR PLURILINGÜE ROSALÍA DE CASTRO, de Vigo (Pontevedra):  

«{ 58 estudantes de 2º da ESO }» 

5•► IES MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ESTÉVEZ, de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra):  

«{ 60 estudantes de 3º da ESO }» 

6•► IES PRIMEIRO DE MARZO, de Baiona (Pontevedra):  

«{ 67 estudantes de 3º ESO e o CGS Animación sociocultural e turística }» 

 
O obxectivo específico do proxecto é "contribuír ao fomento dunha adolescencia 

galega consciente da interconexión entre realidades locais e dinámicas globais e o apoio no 

exercicio da súa corresponsabilidade na construción da xustiza social" e, para acadalo, esta 

intervención concíbese como un proceso educativo a medio prazo: enténdese que non basta 

só coa adquisición de coñecementos, senón que o desenvolvemento de actitudes e habilidades 

que capaciten ao alumnado para a participación activa en cambios sociais resulta algo 

necesario e fundamental. Nesta ocasión, a viaxe metafórica cara ao mundo que queremos 

coloca unha maior énfase no concepto de activismo, chegando este ano a mudar o nome por 

“Activistas polo mundo que queremos”, e mantén a forte aposta por visibilizar as realidades 

dos países empobrecidos (nesta ocasión a través de encontros virtuais) coa finalidade de 

abordar a visión global da EPDCG.  

Esta viaxe continúa artellando os contidos traballados en base aos ODS, seleccionando 

esta vez 3 temáticas fundamentais: medio ambiente, xénero e discurso do odio. Ademais, a 

educomunicación (empregando a comunicación comunitaria) é o piar fundamental da 

proposta metodolóxica do proxecto. Con todo isto, nesta oitava edición da intervención a 

viaxe cara ao mundo que queremos conta con 6 paradas (sesións formativas) e a organización 

dun acto final. Estas sesións son as seguintes: 

   1) Que significa ser activista? 

   2) Achegámonos a outras realidades 

   3) Encontros con activistas doutros países 

4) Comunicación transformadora 

5) Obradoiro de radio 

6) Ciberactivismo 
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22..  MMEETTOODDOOLLOOXXÍÍAA  EEMMPPRREEGGAADDAA  

Este estudo establece como obxectivo xeral a elaboración da Diagnose Inicial do 

proxecto “Cooperación Galega; o mundo que queremos 2020-2021”, presentando unha 

análise descritiva da realidade dos seis centros educativos participantes neste edición. Deste 

xeito, a intención é que sexa unha ferramenta útil para que as entidades consorciadas poidan, 

na medida do posible, adaptar as accións planificadas na formulación do proxecto ás 

circunstancias e necesidades específicas da poboación participante. Tamén considérase 

finalidade deste estudo o facilitar e mellorar os resultados da avaliación final da intervención, 

ao contar con datos da situación previa para posibilitar a súa comparanza cos resultados unha 

vez rematado o proxecto.  

 

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. Así, é a técnica a que facilita en todo momento, e de 

xeito áxil, o contacto cos centros educativos, favorecendo o compartir a información 

máis relevante a ter en conta polo persoal das ONGD dun xeito directo e inmediato.  

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

elaboración da Diagnose Inicial. Así, foméntase a participación e implicación da 

diversidade de actores vinculados con 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. Nesta ocasión, debido ás restricións provocadas pola COVID-19, as ferramentas 

tradicionais empregadas neste tipo de estudos foron adaptadas ao non ser posible a 

realización de visitas presenciais aos centros educativos. Por elo, optouse por ferramentas de 

traballo online, sendo as utilizadas as seguintes: 
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[1] Cuestionario online con preguntas pechadas e abertas para o alumnado. Nesta 

ocasión, ao realizar o cuestionario de xeito virtual, optouse por non seleccionar unha mostra 

de alumnado por centro senón por convidar a participar á totalidade de alumnado participante 

no proxecto. Foi o profesorado coordinador o responsable de facer chegar o cuestionario ao 

alumnado (ben nas propias aulas, ben para realizar nas casas). O nivel de participación foi 

excelente, contando con 262 estudantes participantes (53% rapazas) no cuestionario coa 

finalidade de medir os seus coñecementos e actitudes en relación ás tres grandes áreas 

temáticas do proxecto: medio ambiente, xénero e discurso do odio. Tamén se engade unha 

batería de preguntas pechadas e abertas para identificar o coñecemento previo do alumnado 

sobre a idea de “activismo”1.  

O número de alumnado contactado segundo centro é o seguinte: 

CENTRO 
ALUMNADO 

PARTICIPANTE 
CUESTIONARIOS 

REALIZADOS 

IES Primeiro de Marzo 67 65 estudantes (39 rapazas) 

IES Miguel Ángel González 
Estévez 

60 57 estudantes (30 rapazas) 

CPI Castroverde  59 56 estudantes (28 rapazas) 

CPR Plurilingüe Rosalía de Castro 58 48 estudantes (27 rapazas) 

CPI Toural 47 36 estudantes (15 rapazas) 

 

Cabe sinalar que en un dos centros educativos participantes, CPI As Mirandas, non se 

logrou a participación do alumnado neste cuestionario. Neste caso, o proceso de comunicación 

e coordinación co profesorado do centro foi o mesmo que cos demais centros, chegando a 

obter o compromiso do profesorado para achegar a ferramenta ao alumnado. Non obstante, 

debido a dificultades de xestión dos tempos nas aulas e/ou tecnolóxicas, non se obtivo 

resposta. A través da persoa coordinadora do proxecto, realizáronse varios intentos para 

fomentar a participación do alumnado deste centro mais sen éxito. Sendo conscientes das 

limitacións provocadas pola COVID-19 nos centros educativos, resulta ata esperable que en un 

dos seis centros educativos non se lograse contactar co alumnado.   

 

[2] Sesión de traballo conxunta co profesorado de xeito virtual. Aproveitando a 

formación impartida para o profesorado participante no proxecto, o 26 de novembro de 2020 

realizouse unha sesión de traballo conxunto con profesorado dos seis centros dunha duración 

                                                             
1 No Anexo 1 atópase o modelo de cuestionario realizado polo alumnado.  
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de unha hora. A través de diferentes dinámicas recompilouse a información necesaria de cada 

un dos centros (motivación para participar e expectativas iniciais, iniciativas en marcha que 

poidan estar relacionadas, características ou necesidades específicas do seu alumnado,...).  

Nesta sesión participaron un total de 19 docentes (1 do CPI As Mirandas, 2 do CPI 

Castroverde, 4 do CPI Toural, 5 do CPR Plurilingüe Rosalía de Castro, 4 do IES Miguel Ángel 

González Estévez e 3 do IES Primeiro de Marzo). 

 

[3] Cuestionario online para o profesorado. Tendo en conta a situación actual, 

resultaba de especial importancia coñecer a dispoñibilidade de recursos técnicos, así como 

coñecementos, para impartir as sesións virtuais do proxecto. Por elo, deseñouse un 

cuestionario con preguntas pechadas e abertas orientado a identificar o coñecemento e 

experiencia previa do profesorado en relación ás novas tecnoloxías e, tamén, á educación para 

o desenvolvemento e a cidadanía global2. No cuestionario participaron un total de 26 docente 

(89% mulleres) dos seis centros educativos (3 do CPI As Mirandas, 5 do CPI Castroverde, 2 do 

CPI Toural, 6 do CPR Plurilingüe Rosalía de Castro, 5 do IES Miguel Ángel González Estévez e 5 

do IES Primeiro de Marzo).  

 

[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: 

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 do proxecto, así como ao seu perfil en Facebook. 

 

 

 

 

                                                             
2 No Anexo 2 atópase o modelo de cuestionario realizado polo profesorado. 
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33..  AANNÁÁLLIISSEE  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  

3.1. ÁMBITO DA INTERVENCIÓN: CENTROS EDUCATIVOS 

Nesta edición do proxecto participan un total de 6 centros educativos repartidos por 

tres provincias galegas, cinco deles de titularidade pública (2 institutos de educación 

secundaria, 3 centros públicos integrados) e un de titularidade privada con ensino concertado. 

Os centros participantes no curso académico 2020-2021 son: 

}» CPI As Mirandas, de Ares (A Coruña) 

}» CPI Castroverde, de Castroverde (Lugo) 

}» CPI Toural, de Vilaboa (Pontevedra) 

}» CPR Plurilingüe Rosalía de Castro, de Vigo (Pontevedra) 

}» IES Miguel Ángel González Estévez, de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 

}» IES Primeiro de Marzo, de Baiona (Pontevedra) 

 

A motivación principal que indica o profesorado para escoller este proxecto entre 

todo o catálogo do Plan Proxecto 2020-2021 apunta, principalmente, á necesidade percibida 

de traballar as temáticas vinculadas á Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía Global 

co seu alumnado. Así, falan da necesidade de “traballar sobre a igualdade, fomentar o 

pensamento crítico e aumentar o coñecemento tanto sobre a nosa sociedade como sobre 

outras”, de que “completa moi ben a formación do alumnado de ciclo superior” ou de que 

están “convencidas da necesidade de traballar a EPD”.  

Un dos centros sinala directamente á forte vinculación desta intervención co Proxecto 

Educativo de Centro que teñen en marcha (cuxo obxectivo fundamental é lograr que “o 

alumnado sexa crítico e loite pola equidade”). E outro dos centros menciona o atractivo que 

lles xera as ferramentas empregadas no proxecto (sobre todo, a radio) para decidir participar. 

Tamén tres centros matizan que un motivo para escoller o proxecto é a posibilidade de 

coñecer novos recursos educativos e novas dinámicas de traballo máis colaborativas. 

Relacionado á motivación para participar no proxecto, durante a sesión de traballo 

conxunta o profesorado sinala que o que agardan lograr é sensibilizar e concienciar ao seu 

alumnado nas temáticas tratadas vinculadas á Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía 

Global. Así, non só sinalan o feito de aumentar coñecementos e fomentar a reflexión colectiva, 

senón que 4 dos 6 centros agardan acadar cambios manifestos nos comportamentos do 

alumnado vinculados ás temáticas traballadas como, por exemplo, “mellorar a convivencia 
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escolar (...) reducindo ou eliminando comentarios” racistas, “inicialos no activismo 

transformador”, que adopten unha “actitude proactiva e activista” tanto a nivel global como 

local (mesmo no “propio centro educativo e mesmo desde unha perspectiva individual”) ou 

“aumentar a participación do alumnado nalgunha causa”. Así mesmo, cabe subliñar que 4 dos 

6 centros tamén teñen en conta a importancia de mellorar os coñecementos do seu alumnado 

desde unha perspectiva global (aspiran a “que sexan conscientes doutras realidades” ou que 

melloren o seu “coñecemento doutras culturas”, por exemplo).  

É dicir, percíbese unha sintonía total entre os obxectivos do profesorado e o obxectivo 

do proxecto desta edición, cunha maior énfase no fomento dun activismo transformador que 

se percibe xa no propio título desde curso (“Activistas polo mundo que queremos”).  

 

Tamén obsérvase un alto grao de afinidade entre o profesorado e o deseño do 

proxecto en relación ás responsabilidade e tarefas que deberán desenvolver as e os docentes 

ao longo do curso. Deste xeito, todas e todos eles asumen que o seu rol fundamental é de 

nexo entre o alumando e as entidades organizadoras, sendo responsables de motivar, 

acompañar e fomentar a implicación das rapazas e rapaces ao longo do curso (con frases como 

“animar e axudar ao alumnado”, “motivar e sensibilizar ao alumnado” ou “ser guía para que o 

alumnado chegue a eses coñecementos e realice as actividades propostas”).  

Así mesmo, amosan ser conscientes das tarefas de coordinación que lles corresponden 

no propio centro, tanto para cadrar e temporalizar as sesións como para impulsar o proxecto 

no conxunto do centro buscando a implicación do maior número de profesorado posible.  

Polo tanto, das respostas do profesores dedúcese que, inicialmente, todos e todas elas 

son conscientes da carga de traballo que lles supón participar en “Activistas polo mundo que 

queremos”, amosando a capacidade de subliñar de xeito concreto as tarefas e implicacións 

que isto vai ter ao longo de todo o curso académico.  

 

Nesta ocasión, como xa se mencionou, resulta importante coñecer os recursos 

técnicos dispoñibles nos centros para desenvolver as sesións virtuais, podendo adaptar as 

ferramentas ás realidades de cada centro. Neste senso, o profesorado tiña que complementar 

unha ficha breve na que explicar estas características, chegando 4 centros a aportar esta 

información que se presenta a continuación. 
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- CPI AS MIRANDAS - 

              

  
 

WIFI: SI 
 

  

   
CALIDADE WIFI: MEDIA 

   
  

     
  

  AULAS CON EQUIPO POR ESTUDANTE AULAS SEN EQUIPO POR ESTUDANTE   

  CURSO ALUMNADO CONECTAR Á VEZ CURSO ALUMNADO   

  1º A 17 si 2º A 21   

  1ºB 16 si 2ºB 21   

  1ºC  17 si 3ºA 19   

  
   

3ºB 19   

  
 

4º 23   
  

     
  

  AULA DE INFORMÁTICA:   

  6 postos.   

  Boa calidade de conexión, sen problemas todos os equipos á vez.   

  Bastante dispoñibilidade horaria.   
  

     
  

  OBSERVACIÓNS:   

  

O principal handicap co que contamos é a carencia de medios técnicos. O feito de non dispor de 
ordenador no colexio para o alumnado a partir de 1º da ESO complica moito a  súa participación, 
dado que conseguir o compromiso do alumnado na casa, por exemplo á hora de responder a 
enquisa, é moito máis complicado (insistiremos e motivaremos moito neste senso).   

              

- CPI DE CASTROVERDE - 

              

  
 

WIFI: SI 
 

  

   
CALIDADE WIFI: MEDIA 

   
  

     
  

  AULAS CON EQUIPO POR ESTUDANTE AULAS SEN EQUIPO POR ESTUDANTE   

  CURSO ALUMNADO CONECTAR Á VEZ CURSO ALUMNADO   

  1º ESO 11 si 3º ESO 14   

  2º ESO 18 si 4º ESO 16   
  

     
  

  AULA DE INFORMÁTICA:   

  18 postos.   

  Boa calidade de conexión, sen problemas todos os equipos á vez.   

  Bastante dispoñibilidade horaria. É doado cadrar o seu uso para todo o alumnado.   
  

     
  

  OBSERVACIÓNS:   

  

Dispoñemos tamén de ordenadores portátiles que son de todo o centro e que se poden empregar 
nunha das aulas, por exemplo en 3º . Co cal se 4º, por exemplo, vai á aula de informática, todo o 
alumnado podería conectarse ao mesmo tempo.   
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- CPI TOURAL - 

              

  
 

WIFI: SI 
 

  

   
CALIDADE WIFI: MEDIA 

   
  

     
  

  AULAS CON EQUIPO POR ESTUDANTE AULAS SEN EQUIPO POR ESTUDANTE   

  CURSO ALUMNADO CONECTAR Á VEZ CURSO ALUMNADO   

  2º A 24 si     

  2º B 23 si     
  

     
  

  AULA DE INFORMÁTICA:   

  21 postos.   

  Boa calidade de conexión, sen problemas todos os equipos á vez.   

  
A dispoñibilidade horaria non é boa. Non é doado cadrar o seu uso para todo o alumnado. Temos 
que reservar a aula con antelación..   

  
     

  

  OBSERVACIÓNS:   

     
              

 

- IES MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ESTÉVEZ - 

              

  
 

WIFI: SI, por zonas 
 

  

   
CALIDADE WIFI: BAIXA 

   
  

     
  

  AULAS CON EQUIPO POR ESTUDANTE AULAS SEN EQUIPO POR ESTUDANTE   

  CURSO ALUMNADO CONECTAR Á VEZ CURSO ALUMNADO   

        3º A 21   

        3º B 20   

   
3º C 18   

  
     

  

  AULA DE INFORMÁTICA:   

  22 postos.   

  Boa calidade de conexión, sen problemas todos os equipos á vez.   

  
Non hai unha gran dispoñibilidade horaria pero estamos estudando como organizarnos para poder 
usala con todos os terceiros a semana que corresponda.   

  
     

  

  OBSERVACIÓNS:   

  

Máis aló da aula de informática, contamos con ultraportátiles ABALAR que poderiamos levar a 
algunha das aulas pero a wifi do centro non é boa. O que si temos nas tres aulas de 3º ESO é un 
ordenador portátil cun proxector, o que podemos utilizar para as sesións virtuais sincrónicas.   

              

 

Non obstante, ademais dos recursos materiais, tamén é importante coñecer os 

coñecementos ou habilidades previas do profesorado no emprego das novas tecnoloxías. No 
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cuestionario realizado por 26 docentes3 que participan no proxecto inclúense varias preguntas 

neste senso. Na táboa seguinte obsérvase que, en termos xerais, o profesorado considera que 

conta cuns niveis medios (levemente altos) en relación ao emprego das novas tecnoloxías. 

Nunha escala do 1 ao 5, sendo 1 “nada” e 5 “totalmente”, como media o profesorado sitúase 

no 3,69 en canto ao sentimento propio de comodidade no uso das novas tecnoloxías e no 3,73 

en canto ao considerarse unha persoa usuaria autónoma das mesmas. Ademais, manifestan 

que no último ano empregaron as ferramentas de ensino virtual cunha frecuencia medio-alta 

(media de 3,88 nunha escala do 1 ao 5, sendo 1 “non as emprego nunca” e 5 “emprégoas moi 

frecuentemente”).  

Tendo en conta que no curso pasado o ensino presencial foi cancelado desde de marzo 

de 2020, non se percibe a priori unha destreza elevada do profesorado participante en canto 

ao emprego de ferramentas dixitais relacionadas co ensino.  

 

Táboa 1. Valoración media da auto-posicionamento do profesorado en materia de novas 
tecnoloxía nunha escala do 1 ao 5 segundo sexo. 

ENUNCIADO 
MEDIA 

HOME MULLER TOTAL 

Sénteste cómoda no emprego das novas tecnoloxías? 
(sendo 1 "nada cómoda" e 5 "totalmente cómoda") 

4,33 3,61 3,69 

Consideras que te manexas de xeito autónomo coas novas 
tecnoloxías? (sendo 1 "nada " e 5 "totalmente") 

3,67 3,74 3,73 

No último ano, con que frecuencia empregas as novas 
ferramentas de ensino virtual? (sendo 1 "non emprego 
nunca estas ferramentas" e 5 "emprego moi 
frecuentemente estas ferramentas") 

4,00 3,87 3,88 

         Fonte: Elaboración propia. 

 

No momento de citar as ferramentas de ensino virtual que máis empregan, case dous 

de cada 3 docentes recoñecen que empregan o servizo de Google Classroom e aplicacións 

xerais de Google como o drive (15 das 26 persoas que participaron no cuestionario menciona 

esta ferramenta). Un número moi similar cita a Aula Virtual do propio centro como ferramenta 

empregada no último ano (14 persoas) e 10 persoas a plataforma Webex.  

                                                             
3 Se ben os datos preséntanse desagregados segundo sexo, non se poden analizar atendendo a esta 
variable xa que o número de profesores é de tan só 3 fronte a 23 profesoras.  
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Estas son as tres ferramentas fundamentais que máis empregan en termos xerais. Non 

obstante, tamén hai algún persoa que cita a plataforma Moodle (3)4, o software Genial.ly (2) e 

unha plataforma propia dun centro “Clickedu” (2). A maiores, hai docentes que mencionan 

algunha outra aplicación pero de xeito moi puntual e individual (como, por exemplo, Quizizz, 

Kahoot, Thatquiz, Edmodo, Jitsi Meet,...).  

 

Seguindo cos coñecementos previos do profesorado, no cuestionario tamén se inclúen 

unha serie de preguntas relacionadas coa Educación para o Desenvolvemento e a Cidadanía 

Global. Como se observa na táboa seguinte, case 3 de cada 4 docentes manifestan que si 

saben o que é a EpDCG (73,1%). Non obstante, tan só o 30,8% recoñece ter realizado algunha 

formación vinculada aos contidos da EpDCG e unicamente o 19,2% participou previamente 

nalgún proxecto ou iniciativa relacionada. Polo tanto, a grande maioría do profesorado non ten 

formación específica e, ademais, “Activistas polo mundo que queremos” sería a súa primeira 

experiencia directa con proxectos relacionados coa EpDCG.  

Pola contra, resulta positivo sinalar que case 9 de cada 10 docentes afirma que na 

impartición da súa materia si ten incorporado algún dos contidos fundamentais que o proxecto 

traballa nesta edición, isto é, medio ambiente, xénero ou discurso do odio.  

 

Táboa 2. Autopercepción do profesorado en relación ao coñecemento e experiencia previa en 
EpDCG segundo sexo. Porcentaxe. 

ENUNCIADO 
SI NON 

HOME MULLER TOTAL HOME MULLER TOTAL 

Sabes o que é a Educación para o 
Desenvolvemento e a Cidadanía Global? 

33,3% 78,3% 73,1% 66,7% 21,7% 26,9% 

Tes realizado algún curso ou formación en 
temas vinculados á Educación para o 
Desenvolvemento e Cidadanía Global? 

33,3% 30,4% 30,8% 66,7% 69,6% 69,2% 

Tes participado previamente nalgún 
proxecto ou iniciativa relacionada coa 
Educación para o Desenvolvemento e 
Cidadanía Global? 

0,0% 21,7% 19,2% 100,0% 78,3% 80,8% 

Tes incorporado xa na túa materia algún 
contido con vinculación directa a este 
proxecto? (Xénero / Medio Ambiente / 
Discurso do odio) 

100,0% 87,0% 88,5% 0,0% 13,0% 11,5% 

Fonte: Elaboración propia. 

                                                             
4 Isto resulta relevante ao ser Moodle a plataforma empregada para desenvolver as sesión virtuais do 
proxecto. Polo tanto, cabe subliñar que un profesor do CPI Castroverde e dúas do IES Primeiro de Marzo 
contan con experiencia previa no emprego da plataforma.  
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Para complementar esta información, tamén se lles solicita que argumenten ou 

expliquen a razón da súa resposta (si / non) aos enunciados anteriores (táboa 2). No momento 

de explicar brevemente o que pensan que é a EpDCG, a análise das repostas apunta a que a 

porcentaxe de docentes que realmente coñecen o que é descende ao 53,8% (con respostas 

como, por exemplo, “ensino de carácter transversal, dirixido a promover coñecementos, 

actitudes e valores capaces de xerar unha cultura da solidariedade comprometida na loita 

contra a pobreza e a exclusión, así como coa promoción do desenvolvemento humano e 

sostible”). O resto de persoas (ata chegar ao 73,1%) aportan respostas moi xenéricas e pouco 

acordes ao que realmente implica a EpDCG (como, por exemplo, “un xeito de informar e 

concienciar”).  

Tamén resulta relevante mencionar que, no momento de explicar brevemente como 

incorporan estas temáticas nas súas materias, das 23 persoas que responden positivamente, 

11 afirman que traballan a temática da igualdade de xénero (ben exclusivamente, 6 docentes, 

ben complementada con outras temáticas). Polo que o coñecemento previo tanto de 

profesorado como de alumnado neste senso debería ser notable en comparanza co resto de 

temáticas. Séguelle a temática medioambiental, cun total de 5 docentes que a traballan nas 

súas materias (tanto en xenérico como de xeito específico como no caso do consumo 

responsable ou as enerxías renovables). E por último, 4 docentes afirmar traballar contidos 

relacionados co discurso do odio.  

Como datos destacables de interese para o desenvolvemento do proxecto, mencionar 

que no CPR Rosalía de Castro están a organizar, con alumnado de 2º da ESO, un podcast sobre 

a Axenda 2030 e os ODS.  

 

Para rematar a análise da realidade dos centros educativos participantes, preséntase a 

continuación a información proporcionada polo profesorado en relación a outros proxectos ou 

iniciativas nas que participan no curso 2020-2021 (e que poidan vincularse a “Activistas polo 

mundo que queremos”), así como as situacións ou necesidades específicas de cada centro (ou 

dalgunha aula en concreto) que sexa preciso coñecer antes de impartir as sesións co 

alumnado. 
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CPI AS MIRANDAS 

Este centro manifesta que a participación neste proxecto vincularase á materia de 

valores éticos, co cal serán grupos reducidos de 7-10 alumnos e alumnas. Tamén 

se abordará o proxecto desde a materia de relixión, polo que participará no 

proxecto a totalidade do alumnado da ESO. Ademais destas dúas materias, contan 

con empregar algunha hora de titoría para realizar algunha actividade do 

proxecto. 

Non se menciona ningunha información salientable máis aló de que o alumnado 

(agás o de 1º da ESO) non conta con ordenadores de Edixgal, o que pode supoñer 

unha dificultade nesta edición de “Activistas polo mundo que queremos”. 

Ademais de participar en “Activistas polo mundo que queremos”, o profesorado 

contactado deste centro sinala que tamén participan neste curso no proxecto 

“Erasmus Days”, así como en varios programas contrato ofertados pola 

Consellería de Educación da Xunta de Galicia (INCLÚE-T; EDUEMOCIONA e  CON-

VIVE) e tamén na Iniciativa ARCO que busca reducir o absentismo e abandono 

escolar temperá. 

 

 

CPR ROSALÍA DE CASTRO 

Pola súa banda, desde este centro sinálase que a dispoñibilidade de recursos 

tecnolóxicos (equipos e conexión) non suporá un problema durante a execución 

de “Activistas polo mundo que queremos”. Como información relevante a ter en 

conta antes da impartición das sesións, unicamente mencionan a posibilidade de 

adaptar algún recurso ao feito de contar cunha alumna invidente. 

Ademais de participar neste proxecto, o profesorado menciona outra iniciativa do 

Plan Proxecta para este curso académico: Galicons-net. O obxectivo deste 

proxecto é promover a educación no consumo responsable. 
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CPI CASTROVERDE 

O profesorado deste centro sinala que neste curso recibiron alumnado estranxeiro 

(de Marrocos), o que está a provocar o xurdimento de certas reticencias entre a 

comunidade educativa. Por elo, manifestan que con “Activistas polo mundo que 

queremos” gustaríalles atallar estas conductas debidas probablemente ao 

descoñecemento ou prexuízos ligados ao racismo. 

Máis aló desta característica, non perciben ningunha situación especial que sexa 

preciso coñecer con anterioridade. Cren que contan con grupos, en xeral, “moi 

tranquilos e participativos” e cunha gran heteroxeneidade en todos eles (agás o de 

3º da ESO que pode ser o máis homoxéneo en canto o nivel madurativo ou de 

participación). Tampouco existen casos concretos de alumnado con necesidades 

específicas, máis aló dalgún caso con dislexia ou altas capacidades, por exemplo, 

pero que non dificultan a impartición das sesións. Así mesmo, non perciben 

“problemas de disruptividade” en ningunha aula. 

Máis aló de “Activistas polo mundo que queremos”, no centro contan con diversas 

iniciativas que poderían ser vinculadas ao proxecto. Así, unha docente colabora con 

actividades da ONCE, realizando unha campaña de sensibilización todos os anos co 

alumnado de 3º da ESO. Tamén contan cun grupo de voluntariado de biblioteca, un 

club de lectura e un Club de Ciencia e Biblioteca Creativa, ademais de realizar 

diversas actividade ao longo do curso relacionadas coa igualdade. 

Outra cuestión interesante é que existen varios grupos de formación no propio 

centro como, por exemplo: Estratexias e ferramentas informáticas sinxelas para o 

ensino mixto en tempos de pandemia, Uso do tempo de lecer na situación da 

COVID-19 e Estratexias de atención á diversidade no CPI de Castroverde. 
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CPI TOURAL 

Ao igual que no centro anterior, desde o CPI Toural o que destacan é que contan 

con alumando estranxeiro (Marrocos) ou de etnia xitana. Esta diversidade de 

alumnado, e que o seu alumnado pode “ser moi infantil”, provoca nalgún caso 

situacións ou comportamentos que poderían relacionarse co discurso do odio 

(unha temática fundamental de “Activistas polo mundo que queremos”, polo que 

sería interesante traballalo ao longo do curso). 

Máis aló disto, non identifican ningunha especificidade do centro ou do seu 

alumnado que sexa preciso coñecer con anterioridade á intervención.  

En canto a outras iniciativas en marcha, neste curso participan nun Proxecto 

Erasmus e tamén noutro de recuperación do patrimonio. 

  

IES MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ESTÉVEZ 

O profesorado deste centro aporta unha ampla información que permite realizar 

un esbozo da realidade do instituto moi detallada e útil. Se ben en termos xerais 

destacan que o seu alumnado é “moi dinámico, interesado e participativo”, 

perciben algunha conducta que sería interesante traballar ao longo do proxecto. 

Así, por exemplo, sinalan que existen comentarios despectivos de rapaces cara ás 

súas compañeiras, comentarios discriminatorios ás persoas LGBTI ou cara a África 

e a súa realidade. Polo tanto, parece relevante traballar en dinámicas que 

erradiquen as conductas machistas, homófobas ou racistas.  

No centro contan con grupo pequeno de alumnado de etnia xitana e un rapaz 

transexual que, se ben non está nos grupos que participa no proxecto, o 

profesorado sinala que lles gustaría visibilizar esta realidade de xeito positivo.  

Cabe sinalar que con anterioridade o alumnado deste centro contaba cunha 

“actitude reivindicativa moi vinculada coa acción final de saída á rúa”, algo que 

sen dúbida encaixa na lóxica deste proxecto e sería interesante recuperar. 

Por último, en relación a outras iniciativas, o profesorado participante tamén está 

vinculado á Equipa de Igualdade do centro, así como de Dinamización e 

Normalización da Lingua Galega ou un Club de Lectura.  
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 IES PRIMERIO DE MARZO 

O profesorado contactado deste centro aporta información relevante no plano 

loxístico. Así, o primeiro que destacan é a dificultade que pode supoñer a 

conexión a Internet xa que hai días que incluso non funciona. Tamén hai que ser 

conscientes de que, debido á COVID-19, teñen expresamente prohibido mesturar 

os grupos de alumnado (“non se poderían mesturar nin sequera os tres primeiros, 

por exemplo”) e, ademais, de que non se dispón de espazos para reunións máis 

aló das propias aulas (como salón de actos ou biblioteca).  

Nesta información máis de organización e loxística, tamén destacan as dificultades 

de horarios que poderán xurdir. Nos cursos de 1º da ESO sería factible solicitar a 

colaboración de máis docentes que cedan horas de clase e lograr realizar sesións 

de 100 minutos, nos de 4º da ESO non vén posible esta opción debido aos 

desdobres das aulas nalgunhas materias.  

A parte positiva é que o profesorado participante en “Activistas polo mundo que 

queremos” pertence a dous departamentos diferentes, polo que a coordinación 

será máis doada.  

En canto a outras iniciativas en marcha no centro, destacan o Correspondentes 

Xuvenís e o Galicons-net (tamén do Plan Proxecta), así como a participación no 

proxecto Aprendizaxe e Servizo e Comunidades de Aprendizaxe (do Plan de 

Formación de Formación Profesional). Tamén destaca o feito de contar cunha 

Aula de Igualdade.  
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3.2. POBOACIÓN PARTICIPANTE DIRECTA: ALUMNADO 

Para abordar o punto de partida do alumnado participante en “Activistas polo mundo 

que queremos” en relación ao coñecemento e actitudes vinculadas ás temáticas emprégase un 

enfoque cuantitativo. Neste caso, deseñouse un cuestionario online no que participaron 262 

estudantes (53% rapazas) de 5 dos 6 centros participantes, o que representa o 59% do total do 

alumnado participante neste edición. A pesar desta cifra, considérase un nivel elevado de 

participación xa que lógrase chegar ao 90% do alumando dos cinco centros nos que se realizou 

o cuestionario. O feito de que non se conseguise contactar co alumnado do CPI As Mirandas é 

o que realmente baixa a porcentaxe de representatividade xa que o seu alumando supón o 

35% do total de alumnado participante no proxecto (153 estudantes).  

O cuestionario deseñado está composto por tres bloques. O primeiro consta de 12 

ítems de resposta dicotómica “certo/falso” e o segundo doutros 12 ítems con resposta de 

escala numérica do 1 ao 5 (sendo 1 “non me sinto nada identificada” e 5 “síntome totalmente 

identificada”), en ambos casos os enunciados incluídos están relacionados coas tres temáticas 

fundamentais desta edición do proxecto: medio ambiente, xénero e discurso do odio. O último 

bloque está conformado por dúas preguntas abertas e tres pechadas de resposta dicotómica 

orientadas a identificar o coñecemento previo do alumnado sobre a idea de “activismo”. 

 

Comézase a presentación dun xeito visual cos resultados das respostas globais para 

cada un dos doce enunciados do primeiro bloque do cuestionario agrupados por cada unha 

das tres áreas temáticas. 
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9%

81%

10%

Os países empobrecidos son os que maior 
contaminación ambiental producen

CERTO FALSO NON SEI

14%

79%

7%

As nosas formas de consumir (mercar roupa, 
comida,...) non afectan ao medio ambiente

CERTO FALSO NON SEI

56%

12%

32%

O cambio climático afecta aos procesos 
migratorios mundiais

CERTO FALSO NON SEI

14%

33%
53%

En Galicia aumentou o consumo da auga 
embotellada porque é máis saudable

CERTO FALSO NON SEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  
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19%

71%

10%

O feminismo busca a supremacía das mulleres 
fronte aos homes

CERTO FALSO NON SEI

12%

64%

24%

A igualdade real de homes e mulleres xa está 
acadada en Galicia

CERTO FALSO NON SEI

21%

46%

33%

Nos medios de comunicación non debe 
empregarse a linguaxe non sexista porque é 

moi repetitivo

CERTO FALSO NON SEI

19%

72%

9%

O xénero masculino e feminino é algo que 
non se pode cambiar, naces con el

CERTO FALSO NON SEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXÉÉNNEERROO  
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54%

16%

30%

A maioría de migrantes que chegan a España 
fano en caiuco, patera ou a pé (saltando os 

valos de Ceuta e Melilla)

CERTO FALSO NON SEI

17%

44%

39%

A maior parte das axudas sociais en 
España son para as persoas migrantes

CERTO FALSO NON SEI

7%

87%

6%

En Galicia non existe o racismo

CERTO FALSO NON SEI

5%

87%

8%

Tan só as persoas doutras culturas poden 
ser activistas contra o racismo

CERTO FALSO NON SEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDIISSCCUURRSSOO  DDOO  OODDIIOO  
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Estas respostas poden agruparse para obter unha visión global segundo área temática 

categorizando por resposta correcta, incorrecta e descoñecemento manifesto (ver gráfico 1). 

Deste xeito, obsérvase que a situación de partida nas tres áreas é positiva, cuns niveis de 

coñecemento medio-alto. Así, preto de 6 de cada 10 estudantes apunta á resposta correcta 

nas tres áreas, levemente mellores as cifras nas cuestións medioambientais e as vinculadas coa 

igualdade de xénero. Na temática de discurso do odio, a porcentaxe de respostas correctas é 

lixeiramente menor e, ademais, a de incorrectas é superior (o que pode apuntar á existencia 

de maiores ideas preconcibidas).   

Cabe subliñar a particularidade do descoñecemento manifesto, persoas que 

responden directamente “non sei” ás preguntas, xa que neste senso atópase un abano de 

mellora potencial interesante. Así, destaca a área de medio ambiente cun 25,3% de 

descoñecemento. Neste caso, o descoñecemento procede, fundamentalmente, de dous 

enunciados: a) “En Galicia aumentou o consumo da auga embotellada porque é máis 

saudable” no que un 52,7% do alumnado responde que non sabe; b) “O cambio climático 

afecta aos procesos migratorios mundiais”, cun 31,7% de descoñecemento.  

En relación á temática do discurso do odio, o descoñecemento manifesto (20,8%) 

tamén provén en maior medida de dous enunciados: case 4 de cada 10 estudantes afirman 

non saber se “A maior parte das axudas sociais en España son para as persoas migrantes” e 

case 3 de cada 10 non saben se “A maioría de migrantes que chegan a España fano en caiuco, 

patera ou a pé (saltando os valos de Ceuta e Melilla)”. Neste bloque, destaca tamén o feito de 

que o 54,2% do alumnado ten integrada a falsa idea de que “a maioría de migrantes que 

chegan a España fano en caiuco, patera ou a pé (saltando os valos de Ceuta e Melilla)”. 

Por último, en cuestións de xénero destaca o feito de que o 32,8% do alumando afirma 

non saber se “Nos medios de comunicación non debe empregarse a linguaxe non sexista 

porque é moi repetitivo” e 1 de cada 4 estudantes non sabe se “A igualdade real de homes e 

mulleres xa está acadada en Galicia”.  
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Gráfico 1. Coñecemento medio do alumnado en relación aos tres bloques temáticos 
abordados no proxecto. Porcentaxe. 

 

         Fonte: Elaboración propia. 

 

A continuación, táboa 1, preséntanse os resultados das respostas a cada un dos 

enunciados desagregados por sexo. En termos globais, a tendencia é que as rapazas sitúanse 

na resposta correcta en maior medida que os rapaces. De feito, agás no enunciado 1 no que os 

rapaces manifestan un coñecemento levemente maior que as rapazas, en todos os enunciados 

elas demostran un coñecemento de partida máis alto que eles.  

Nas cuestións medioambientais a fenda é menor e as porcentaxes de rapaces e 

rapazas que amosan coñecemento son máis similares (con diferenzas de entre 0,7 e 16 puntos 

porcentuais a favor delas). A esta área séguelle a do discurso do odio.  

Nos enunciado englobados na área de xénero é onde as diferenzas segundo sexo son 

notables, sendo elas as que amosan uns mellores coñecementos de partida. Así: a) o 85% das 

rapazas fronte ao 55% dos rapaces saben que o feminismo non busca a supremacía das 

mulleres fronte aos homes; b) o 86% delas fronte ao 56% deles saben que non se nace co 

xénero feminino ou masculino, senón que é algo que pode mudar; c) o 73% delas fronte ao 
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53% deles recoñecen que en Galicia aínda non está acadada a igualdade real de mulleres e 

homes; d) por último, un 53% de rapazas fronte a un 38% de rapaces saben que o emprego da 

linguaxe inclusiva é algo recomendable nos medios de comunicación.  

 

Táboa 1. Percepción do alumnado en relación a varias afirmacións relacionadas coas tres 
temáticas do proxecto segundo sexo. Porcentaxe.  

ENUNCIADO 
MULLER HOME TOTAL 

CERTO FALSO NS CERTO FALSO NS CERTO FALSO NS 

DISCURSO DO ODIO 

1. A maioría de migrantes que 
chegan a España fano en caiuco, 
patera ou a pé (saltando os valos de 
Ceuta e Melilla) 

53,2% 12,9% 33,8% 55,3% 19,5% 25,2% 54,2% 16,0% 29,8% 

2. En Galicia non existe o racismo 4,3% 92,1% 3,6% 10,6% 81,3% 8,1% 7,3% 87,0% 5,7% 

3. A maior parte das axudas sociais 
en España son para as persoas 
migrantes 

11,5% 49,6% 38,8% 22,0% 38,2% 39,8% 16,4% 44,3% 39,3% 

4. Tan só as persoas doutras 
culturas poden ser activistas contra 
o racismo 

1,4% 92,8% 5,8% 8,1% 80,5% 11,4% 4,6% 87,0% 8,4% 

MEDIO AMBIENTE 

5. Os países empobrecidos son os 
que maior contaminación ambiental 
producen 

3,6% 88,5% 7,9% 16,3% 72,4% 11,4% 9,5% 80,9% 9,5% 

6. O cambio climático afecta aos 
procesos migratorios mundiais 

56,8% 7,2% 36,0% 56,1% 17,1% 26,8% 56,5% 11,8% 31,7% 

7. En Galicia aumentou o consumo 
da auga embotellada porque é máis 
saudable 

15,8% 33,8% 50,4% 12,2% 32,5% 55,3% 14,1% 33,2% 52,7% 

8. As nosas formas de consumir 
(mercar roupa, comida,...) non 
afectan ao medio ambiente 

12,9% 82,7% 4,3% 14,6% 74,8% 10,6% 13,7% 79,0% 7,3% 

XÉNERO 

9. O feminismo busca a supremacía 
das mulleres fronte aos homes 

9,4% 84,9% 5,8% 29,3% 55,3% 15,4% 18,7% 71,0% 10,3% 

10. O xénero masculino e feminino 
é algo que non se pode cambiar, 
naces con el 

6,5% 86,3% 7,2% 33,3% 56,1% 10,6% 19,1% 72,1% 8,8% 

11. A igualdade real de homes e 
mulleres xa está acadada en Galicia 

4,3% 73,4% 22,3% 21,1% 52,8% 26,0% 12,2% 63,7% 24,0% 

12. Nos medios de comunicación 
non debe empregarse a linguaxe 
non sexista porque é moi repetitivo 

16,5% 52,5% 30,9% 26,8% 38,2% 35,0% 21,4% 45,8% 32,8% 

Fonte: Elaboración propia. 
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Para continuar coa análise das respostas do alumnado, preséntase a continuación a 

información recompilada no segundo bloque do cuestionario. No gráfico 2 recóllense os 

resultados da análise agrupada de todos os ítems segundo área temática e sexo5. Estes datos 

móstranse nunha escala do 1 ao 5, onde 5 sería o posicionamente máis positivo posible.  

O primeiro a subliñar é a notable coherencia cos datos proporcionados no primeiro 

bloque do cuestionario xa que, nas tres áreas temáticas, obsérvase un posicionamento medio-

alto. Destaca a temática de discurso do odio como a máis favorable de partida (cun 

posicionamento medio de 4,05), seguida da de xénero (3,73) e da medioambiental (3,60).  

Segundo sexo, a coherencia tamén é importante ao ser as rapazas as que se sitúan nun 

punto de partida levemente máis positivo que o dos rapaces nas tres áreas (cunha diferenza a 

favor delas de entre 0,38 puntos nas cuestións medioambientais e 0,56 na de xénero). 

 

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

 

        Fonte: Elaboración propia. 

 

 

 

                                                             
5 Para calcular estes posicionamentos medios, os datos foron tratados para interpretar o senso (positivo 
ou negativo) de cada un dos enunciados e poder transformalos nunha única escala.  
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Na táboa 2 recóllense os resultados para cada un dos enunciados deste segundo 

bloque, desagregando os datos segundo sexo. Así, hai catro enunciados que destacan 

positivamente, demostrando o alumnado unha mellor posición:  

 “As persoas dos países do Sur non poden ensinarme nada porque as nosas vidas son 

moi diferentes”, cun posicionamento medio 1,69. 

 “A maioría de mulleres feministas son lesbianas”, cun posicionamento medio 1,71. 

 “Vivir en contextos con persoas de diferentes culturas é algo enriquecedor, positivo”, 

cun posicionamento medio de 4,27. 

 “Eu non podo facer nada en Galicia para mellorar o medio ambiente”, cun 

posicionamento medio de 1,93. 

Segundo sexo, o enunciado no que se aprecia unha maior diferenza é o de “Son unha 

persoa feminista”, con 1,19 puntos de diferenza a favor delas.  

 

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 

MEDIO AMBIENTE 

1. Eu non podo facer nada en Galicia para mellorar o medio 
ambiente 

1,66 2,24 1,93 

2. Os problemas ambientais dos países do Sur a min non me 
afectan 

2,54 2,79 2,66 

3. Os meus hábitos de vida (ou estilo de vida) non afectan ao 
medio ambiente do mundo 

2,21 2,76 2,47 

4. Penso que practicamente todo o mundo ten acceso a auga 
potable 

2,46 2,63 2,54 

XÉNERO 

5. Nós non podemos facer nada para mudar o sistema patriarcal 1,98 2,33 2,14 

6. Son unha persoa feminista 3,95 2,76 3,39 

7. O machismo só prexudica ás mulleres 2,58 2,70 2,63 

8. A maioría de mulleres feministas son lesbianas 1,45 2,01 1,71 

DISCURSO DO ODIO 

9. En España xa non temos capacidade para atender a máis 
persoas refuxiadas  

2,15 2,46 2,29 

10. Vivir en contextos con persoas de diferentes culturas é algo 
enriquecedor, positivo 

4,42 4,10 4,27 

11. As persoas migrantes normalmente xeran maiores conflitos e 
problemas que as persoas nacidas en Galicia 

1,80 2,41 2,08 

12. As persoas dos países do Sur non poden ensinarme nada 
porque as nosas vidas son moi diferentes 

1,42 1,99 1,69 

   Fonte: Elaboración propia. 
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A continuación recóllense os datos desagregados segundo centro educativo (táboa 3 e 

gráfico 3). Se ben no punto de partida non se perciben diferenzas notables segundo centro, 

esta información resultará relevante no momento de medir o impacto da intervención na 

avaliación final da mesma. Así, poderase observar as tendencias de cambio do alumnado 

participante segundo o centro.  

 

Táboa 3. 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 centro.  

ENUNCIADO 
MEDIA 

Castroverde Toural Miguel Ángel 
Primeiro 
Marzo 

Rosalía de 
Castro 

MEDIO AMBIENTE 

1. Eu non podo facer nada en Galicia para 
mellorar o medio ambiente 

1,89 1,81 1,72 2,32 1,56 

2. Os problemas ambientais dos países do 
Sur a min non me afectan 

2,70 2,33 2,61 2,77 2,69 

3. Os meus hábitos de vida (ou estilo de 
vida) non afectan ao medio ambiente do 
mundo 

2,39 2,70 2,65 2,74 1,85 

4. Penso que practicamente todo o mundo 
ten acceso a auga potable 

2,77 3,15 2,60 2,46 1,90 

XÉNERO 

5. Nós non podemos facer nada para mudar 
o sistema patriarcal 

2,25 2,11 1,91 2,40 1,96 

6. Son unha persoa feminista 3,84 2,58 3,33 3,20 3,83 

7. O machismo só prexudica ás mulleres 2,79 2,64 2,43 2,55 2,83 

8. A maioría de mulleres feministas son 
lesbianas 

1,66 1,83 1,61 1,86 1,58 

DISCURSO DO ODIO 

9. En España xa non temos capacidade para 
atender a máis persoas refuxiadas  

2,52 2,00 2,21 2,29 2,35 

10. Vivir en contextos con persoas de 
diferentes culturas é algo enriquecedor, 
positivo 

4,02 4,33 4,39 4,28 4,46 

11. As persoas migrantes normalmente 
xeran maiores conflitos e problemas que as 
persoas nacidas en Galicia 

2,21 1,94 1,91 2,15 2,15 

12. As persoas dos países do Sur non poden 
ensinarme nada porque as nosas vidas son 
moi diferentes 

1,57 1,81 1,68 1,82 1,58 

   Fonte: Elaboración propia. 
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Non obstante, a pesar de non existir diferenzas notables, cabe sinalar o feito de que en 

termos xerais o alumnado do CPR Rosalía de Casto sitúase nunha situación de partida 

levemente máis positiva, seguido do IES Miguel Ángel González Estévez.  

 

Gráfico 3. Posicionamento medio do alumnado en relación aos bloques temáticos abordados 
no proxecto segundo centro educativo, sendo 1 posicionamento totalmente negativo e 5 
totalmente positivo.  

 

        Fonte: Elaboración propia. 

 

Para rematar esta análise, o terceiro bloque do cuestionario está enfocado ao 

concepto de activismo. En primeiro lugar, cóntase cunha pregunta aberta na que se lles solicita 

que expliquen brevemente que entenden por ser unha persoa activista, cales serían as súas 

características e as temáticas que abordan. Ao analizar as respostas, cabe sinalar que un 66,4% 

do alumnado recolle algunha definición máis ou menos acorde ao que implica este concepto 

(repítense expresións como “persoa que defende ou loita polos dereitos de todas e todos”, 

“persoa que traballa para facer un mundo mellor” ou “persoa que está en contra da 

desigualdade”). Pola contra, un 30,5% do alumando ou ben manifestan directamente que non 

sabe, ou ben aporta algunha definición errónea ou demasiado ambigua (por exemplo, “persoa 

activa nas súas opinións”, “alguén que trata de conseguir un obxectivo”, “un seguidor ou 

seguidora do activismo”, “persoa activa, que no para quieta” ou “persoa que está activa en 

todo momento”). Así mesmo, é curioso o feito de que un 3% do alumnado si explica máis ou 

menos correctamente o termo mais o vincula de xeito exclusivo a cuestións medioambientais, 

pechando a posibilidade de que se poida ser activista noutras temáticas (por exemplo, “persoa 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

MEDIO AMBIENTE

XÉNERO

DISCURSO DO ODIOCPR Rosalía de Castro

IES Primeiro de marzo

IES Miguel Ángel González
Estévez

CPI Toural

CPI Castroverde



Activistas polo mundo que queremos  Diagnose 2020/2021 

Páxina 30 de 33 

que axuda ao medio ambiente. Pódese ser activista se te metes nas ONG e recolles o lixo que 

tiran outros”).  

Tamén se inclúen tres preguntas de resposta dicotómica “si / non” vinculadas a esta 

idea (gráfico 4). Neste senso destaca o feito de que a metade do alumnado considérase a si 

mesma e mesmo como unha “persoa activista” e, ademais, 8 de cada 10 estudantes afirman 

que ser activista é algo que lles gustaría. Pola contra, a pesar de que a unha porcentaxe tan 

alta lle gustaría selo, tan só o  55% sabería que facer para actuar como tal. Polo que sería 

interesante proporcionar ao alumnado opcións de accións que poidan pór en marcha, 

compartindo experiencias e boas prácticas neste senso.  

Tamén resulta salientable destacar, de novo, o feito de que son as rapazas as máis 

implicadas neste eido e, ademais, con maior interese en desempeñar un rol activo. Así, o 95% 

delas afirman que lles gustaría converterse en persoas activistas fronte ao 66% deles.  

 

 

Gráfico 4. Porcentaxe de resposta afirmativa (si) ás tres preguntas sobre activismo segundo 
sexo.  

 

        Fonte: Elaboración propia. 

 

Ao alumnado que afirma que si sabe que facer para converterse en activista se lle 
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destas, o 19,5% (24 persoas) quédanse en accións moi específicas e individuais normalmente 

vinculadas ao medio ambiente (como, por exemplo, “recoller lixo nas praias ou calquera outro 

sitio e reciclar”, “reciclar, deixar a billa pechada cando non se utiliza e apagar a luz”, “non tirar 

lixo”, “recoller as praias” ou “adoptar animais e non maltratalos, non contaminar, reducir o 

consumo de plástico”).  

Tamén resulta importante subliñar, como elemento positivo, que o 21,1% do 

alumando que cita algún exemplo (26 persoas) fai mención directa a participar en 

manifestacións ou folgas e o 11,4% (14 persoas) fala da importancia das ONG ben doando 

cartos, ben participando e formando parte das mesmas.  
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44..  AANNEEXXOOSS  

4.1. MODELO CUESTIONARIO DE ALUMNADO 

CENTRO:  
CURSO (e grupo):  
SEXO:  
 

BLOQUE 1: DAS SEGUINTES AFIRMACIÓNS CALES PENSAS QUE SON CERTAS E CALES NON? 
(CERTO / FALSO / NON SEI) 
1.1. MEDIO AMBIENTE 

Os países empobrecidos son os que maior contaminación ambiental producen 
As nosas formas de consumir (mercar roupa, comida,...) non afectan ao medio ambiente 
O cambio climático afecta aos procesos migratorios mundiais 
En Galicia aumentou o consumo da auga embotellada porque é máis saudable 

 

1.2. XÉNERO 
O feminismo busca a supremacía das mulleres fronte aos homes 
A igualdade real de homes e mulleres xa está acadada en Galicia 
Nos medios de comunicación non debe empregarse a linguaxe non sexista porque é moi repetitivo  
O xénero masculino e feminino é algo que non se pode cambiar, naces con el 

 

1.3. DISCURSO DO ODIO 
A maioría de migrantes que chegan a España fano en caiuco, patera ou a pé (saltando os valos de 
Ceuta e Melilla) 
A maior parte das axudas sociais en España son para as persoas migrantes 
En Galicia non existe o racismo 
Tan só as persoas doutras culturas poden ser activistas contra o racismo 

 
BLOQUE 2: VALORA OS SEGUINTES ENUNCIADOS EN FUNCIÓN DA TÚA IDENTIFICACIÓN CON 
ELES: (sendo 1 non me sinto nada identificada e 5 síntome totalmente identificada) 
2.1. MEDIO AMBIENTE 

Eu non podo facer nada en Galicia para mellorar o medio ambiente 
Os problemas ambientais dos países do Sur a min non me afectan 
Os meus hábitos de vida (ou estilo de vida) non afectan ao medio ambiente do mundo 
Penso que practicamente todo o mundo ten acceso a auga potable 

 

2.2. XÉNERO 
Nós non podemos facer nada para mudar o sistema patriarcal  
Son unha persoa feminista 
O machismo só prexudica ás mulleres 
A maioría de mulleres feministas son lesbianas 

 

2.3. DISCURSO DO ODIO 
En España xa non temos capacidade para atender a máis persoas refuxiadas  
Vivir en contextos con persoas de diferentes culturas é algo enriquecedor, positivo 
As persoas migrantes normalmente xeran maiores conflitos e problemas que as persoas 
nacidas en Galicia 
As persoas dos países do Sur non poden ensinarme nada porque as nosas vidas son moi 
diferentes 

 
BLOQUE 3. PREGUNTA ABERTA: QUE ENTENDES POR PERSOA ACTIVISTA? CALES SERÍAN AS 
SÚAS CARACTERÍSTICAS? SOBRE QUE TEMÁTICAS PENSAS QUE SE PODER SER ACTIVISTA? 
 

3.1. Considéraste unha persoa activista? (SI / NON) 
3.2. Gustaríache ser unha persoa activista? (SI / NON) 
3.3. Saberías que facer para converterte en activista? (SI / NON) 
 --> SI: "cita exemplos" 
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4.2. MODELO CUESTIONARIO DE PROFESORADO 

 
CENTRO: 
SEXO: 
 
1. DURANTE O CURSO 2020-2021, VAS PARTICIPAR NALGÚN OUTRO PROXECTO OU 
INICIATIVA DO CENTRO? CALES? (pregunta aberta) 

2. SÉNTESTE CÓMODA NO EMPREGO DAS NOVAS TECNOLOXÍA? Escala do 1 ao 5 (sendo 1 "nada 
cómoda" e 5 "totalmente cómoda").  

3. CONSIDERAS QUE TE MANEXAS DE XEITO AUTÓNOMO COAS NOVAS TECNOLOXÍAS? Escala 
do 1 ao 5 (sendo 1 "nada " e 5 "totalmente ") 

4. NO ÚLTIMO ANO, CON QUE FRECUENCIA EMPREGAS NOVAS FERRAMENTAS DE ENSINO 
VIRTUAL? Escala 1 ao 5 (sendo 1 "non emprego nunca estas ferramentas" e 5 "emprego moi 
frecuentemente estas ferramentas") 

5. QUE FERRAMENTA/S DE ENSINO VIRTUAL TES EMPREGADO NA ÚLTIMA TEMPADA? 
(Pregunta aberta) 

6. SABES O QUE É A EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO E A CIDADANÍA GLOBAL?  
SI / NON 
 --> SI: 6.1. Poderías definir brevemente o que é? 

7. TES REALIZADO ALGÚN CURSO OU FORMACIÓN EN TEMAS VINCULADOS Á EDUCACIÓN 
PARA O DESENVOLVEMENTO E CIDADANÍA GLOBAL? SI / NON 
 --> SI: 7.1. Poderías explicar cal? 

8. TES PARTICIPADO PREVIAMENTE NALGÚN PROXECTO OU INICIATIVA RELACIONADA COA 
EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO E CIDADANÍA GLOBAL? SI / NON 
 --> SI: 8.1. Poderías explicar cal? 

9. TES INCORPORADO XA NA TÚA MATERIA ALGÚN CONTIDO CON VINCULACIÓN DIRECTA A 
ESTE PROXECTO? (Xénero / Medio Ambiente / Discurso do odio) SI / NON 
 --> SI: 9.1. Poderías explicar brevemente como? 

 

 


