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 A VIAXE 
 

 

Se non escalas a montaña, xamais poderás gozar da paisaxe 

Pablo Neruda 

 

É frecuente que as cousas ou as ideas que teñen vontade de permanencia xurdan de súpeto, 

sen avisar. Por iso hai que ser quen de velas e aprecialas axiña, para conseguir impulsalas e 

mantelas. Esta foi a nosa sensación nos primeiros minutos de xestación desta proposta, unha 

impresión que, coidamos, foi compartida por todas as persoas que conforman o equipo de 

Cooperación Galega: O Mundo que Queremos. Isto foi o que fixo especial a esta iniciativa 

chea de “axiñas”, “xas” e “agoras”. Este proxecto foi unha aposta clara dun grupo de persoas 

que conseguiron sacar adiante unha complexa proposta de Educación para o Desenvolvemento 

caracterizada pola forte dificultade organizativa. 

 

A presente análise pretende trazar e entrecruzar as liñas de oportunidades e dificultades que 

se viviron ao longo dos primeiros meses de xestación e elaboración da idea. Non se trata, 

pois, dun diagnóstico ao uso, pois non recolle só o estudo da situación de partida, senón que 

tamén introduce testemuños sobre a primeira fase de impulso do proxecto, o que facilitará o 

proceso de avaliación final desta proposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentamos aquí o diario dunha viaxe circular 

chea de paradas e cambios de velocidade. A 

Galicia rural e urbana, a realidade educativa 

do país, o traballo da sociedade civil 

organizada e a coordinación entre diferentes 

departamentos da Administración Pública foron 

as paradas obrigadas nesta interesante ruta que 

trazou tamén unha ponte con outras realidades e 

contextos a través do coñecemento (de momento 

virtual) do Baixo Lempa de O Salvador. 

Benvidas e benvidos a bordo 
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O PORQUÉ DA VIAXE 
 

 

 

Dende o ano 1994, a Xunta de Galicia financia actividades de formación e sensibilización 

promovidas por ONGD. No último trienio, as ONGD galegas teñen realizado cerca de 600 

actuacións en 300 centros educativos públicos, privados e concertados galegos ao abeiro das 

subvencións para a execución de proxectos para actividades de Educación para o 

Desenvolvemento (ED) da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea 

(DXRREE e UE). Porén, toda esta actividade caracterízase pola ausencia dunha estratexia de 

traballo común que vaia máis aló dos obxectivos propios da ED que comparten os axentes do 

sector. O II Plan Director da Cooperación Galega 2010-2013, fixa entre os seus obxectivos a 

mellora na coordinación entre os departamentos da Xunta en materia de cooperación. Neste 

sentido, os Planos Anuais da Cooperación Galega salientan a necesidade de avanzar na 

coordinación coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para acadar a 

complementariedade entre as actuacións que propoñen as ONGD no eido da ED e os contidos 

dos currículos oficiais. No entanto, esta segue a ser unha tarefa pendente, tal e como 

recomenda a Avaliación Final do Plan Director. 

 

Por outro lado, a investigación aplicada sobre as intervencións que se impulsan non é unha 

práctica habitual entre as ONGD no noso contexto. En liñas xerais, pódese dicir que falta 

análise do entorno nas intervencións. Estas son moitas veces estandarizadas, 

descontextualizadas e non responden ás necesidades, expectativas, intereses e aspiracións do 

entorno social e das características dos grupos destinatarios. Isto condiciona negativamente a 

proxección e continuidade dos procesos, un elemento que resulta determinante para lograr os 

obxectivos educativos de fortalecemento dunha cidadanía crítica e comprometida coa 

transformación social que pretende a Educación para o Desenvolvemento. Adicionalmente, 

son escasas as prácticas de participación real dos públicos, non só na identificación de 

necesidades, senón na construción das intervencións. Entre as dificultades que se identifican, 

está a de deseñar estratexias de intervención contextualizadas territorialmente, con 

obxectivos realistas e axeitados ás posibilidades e características institucionais, sociais e 

locais que faciliten a súa posta en práctica.  

 

O grande reto que enfrontan as ONGD en torno a estas cuestións é, en definitiva, facer 

efectivos dous trazos definitorios que deberían estar presentes en calquera metodoloxía que 

se empregue nos programas educativos de ED: 
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• A coordinación das diversas iniciativas orientadas ao ámbito formal, contribuíndo a evitar a 

dispersión das accións e a coordinar e unir esforzos, obtendo sinerxías que permitan mellorar 

a calidade e a eficacia das actuacións realizadas, a través dun proceso tendencial no tempo.  

 

• A análise, a reflexión e a investigación das accións que se promoven a fin de fomentar unha 

ED con verdadeira vocación transformadora. 

 

A estas necesidades son ás que intentamos dar resposta co presente traballo de análise sobre 

unha iniciativa que, a pesar de ter xurdido demasiado axiña, viña reflexionada dende facía 

tempo tanto dende a Subdirección Xeral de Cooperación Exterior (SXCE) coma dende a 

Coordinadora Galega de ONGD (CGONGD). 
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O XERMOLO DA IDEA:  
A OPORTUNIDADE  
   

Cada viaxe trae consigo as súas propias sorpresas: un desafío, unha 
desviación súbita, un grupo de novos amigos polo camiño e, tal vez 

incluso, un destino diferente ao desexado 
Lorena McKennitt 

 

Ata ben pouco antes da súa posta en marcha, ninguén do sector galego da Educación para o 

Desenvolvemento imaxinaba que unha iniciativa coma O mundo que queremos puidese ser 

unha realidade inmediata. Foi necesaria unha conxunción de diversos factores, algúns 

relacionados con vellas demandas do sector das ONGD, outros coa vontade de afrontar 

novos retos, pero tamén, aqueles de carácter máis accidental ou fortuíto, para que, tras 

medio ano de xestación, exista O mundo queremos como intervención dende a Educación 

para o Desenvolvemento en cinco centros educativos de ensino secundario galegos. O 

contexto no que xurdiu, o marco organizativo no cal se integra e a cronoloxía dos feitos ata 

a súa posta en marcha, é do que trata o presente apartado. 

 

MAPA DE SITUACIÓN: ANÁLISE DE CONTEXTO 

 

Un trazo que caracteriza a Educación para o Desenvolvemento sobre o que existe bastante 

consenso é a súa escasa penetración no ámbito da educación formal (sen deixar de 

recoñecer e valorar o traballo realizado por numerosas ONGD en múltiples centros 

educativos de Galicia nos últimos anos) e a súa débil presenza nos currículos escolares a 

través dos proxectos educativos de centros e das programacións didácticas das áreas e 

materias. Esta situación adoita estar relacionada coa falta de colaboración entre as 

administracións educativas e as da cooperación. 

 

A apelación á necesidade de coordinación entre os departamentos da Xunta de Galicia, e 

nomeadamente coa institución competente en materia educativa, é unha constante en 

todos os documentos estratéxicos e posicionamentos do sector galego de cooperación, tanto 

de carácter gobernamental como os das propias ONGD organizadas maioritariamente na 

CGONGD. Así, a Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento, recolle 

entre os criterios que debe observar a política de cooperación para unha xestión adecuada 

dos fondos públicos que a ela se dedican, a coordinación e complementariedade entre as 

administracións públicas e entre estas e a acción da sociedade civil galega orientada a unha 
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maior eficacia e eficiencia na utilización dos recursos materiais, humanos e técnicos. E 

entre as prioridades da ED fixa a difusión nos ámbitos educativos do coñecemento da 

realidade dos países subdesenvolvidos e da cooperación para o desenvolvemento. Seguindo 

as pautas marcadas polo texto lexislativo, o II Plan Director alude á mellora da coordinación 

interna na Administración Autonómica e especificamente entre as instancias responsables 

da educación e as da cooperación para o desenvolvemento, establecendo que: 

 

No ámbito da educación formal, promoverase que a Xunta, e concretamente a Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria, estude a posibilidade de incorporar no deseño dos 

currículos educativos oficiais e dos materiais docentes as achegas que poidan provir do tecido da 

cooperación en materia de ED, particularmente no marco da materia Educación para a Cidadanía  

 

A avaliación intermedia do devandito Plan, realizada ao cumprirse a metade do seu período 

de vixencia, pon de manifesto que ata ese momento non se tiña avanzado no logro dese 

obxectivo. Un obxectivo que está, xustamente, na base deste proxecto que xurde da 

coordinación entre a SXCE e as ONGD galegas e que nace como nunha proposta educativa no 

ámbito formal recoñecida pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

da Xunta de Galicia. O mundo que queremos representa, polo tanto, un paso, un máis, nesa 

coordinación real entre áreas da Xunta de Galicia que poida favorecer unha maior e máis 

estratéxica implantación da Educación para o Desenvolvemento no ensino formal. 

 

 

A ORGANIZACIÓN DA VIAXE 

 

Para comprender a estrutura organizativa de O mundo que queremos é imprescindible 

esclarecer que significa e as principais características do Plan Proxecta1, o marco do que 

xurde e no cal se integra. Trátase dunha iniciativa de innovación educativa da Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral 

de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa que busca a integración na 

planificación anual dos centros de programas postos en marcha por entidades alleas ao 

sistema educativo. Así, co Plan Proxecta preténdense agrupar todos os proxectos e iniciativas 

que o resto de departamentos da Xunta de Galicia impulsan nos centros educativos (a Axenda 

21 de Medioambiente, o Programa Quérote de Sanidade, etc.). Estas actuacións, diversas 

entre si, deben ter en común tres liñas estratéxicas básicas de actuación arredor das cales se 

organiza o Plan Proxecta. Así, deben contribuír a desenvolver: 

 

                                                            
1 http://www.edu.xunta.es/web/planproxecta 
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• Os valores básicos para a vida e a convivencia: a igualdade, a solidariedade, a tolerancia, 

o respecto do ambiente, o desenvolvemento sustentable, a non discriminación, a resolución 

pacífica de conflitos ou o consumo responsable, entre outros. 

 

• As oito competencias básicas: en comunicación lingüística, matemática, no coñecemento e 

na interacción co mundo físico, tratamento da información e dixital, social e cidadá, cultural 

e artística, para aprender a aprender e autonomía e iniciativa persoal. 

 

• Unhas estratexias metodolóxicas comúns que abran os centros á comunidade e que 

propicien aprendizaxes activas e baseadas en prácticas cooperativas e interdisciplinares.  

 

Outra característica do Plan Proxecta é que o respaldo da Consellería de Educación lles 

permite aos centros e aos docentes participantes nestes programas obter o recoñecemento do 

seu traballo nos mesmos, pero tamén implica unha carga burocrática importante. Así, para 

participar na convocatoria do Plan Proxecta, as persoas responsables da dirección dos centros 

educativos deben solicitar os programas mediante un formulario en liña, consignando a unha 

persoa coordinadora do proxecto que, a partir dese momento, deberá cubrir o resto de 

información solicitada. Ademais, a persoa coordinadora de cada proxecto ten que elaborar 

unha memoria final do traballo realizado. 

 

Para favorecer a creación dunha rede de traballo cooperativo e interdisciplinario que consiga 

transformar e mellorar a práctica educativa e a transferencia das iniciativas -un dos 

obxectivos do Plan Proxecta-, a Consellería de Educación valora e trata de fomentar que as 

interaccións entre o profesorado participante se leven a cabo no grupo do Plan Proxecta en 

Redeiras2, a rede social do profesorado creada pola Consellería de Educación.   

 

No curso 2013- 2014 participan, na que é a segunda edición do Plan Proxecta, 25 programas 

nos que están involucradas un total de doce institucións da Administración Pública 

Autonómica e 450 centros educativos de titularidade pública e 50 concertados. En 

conxunto, ao abeiro do Plan Proxecta están funcionando nestes centros algo máis de 850 

programas3. 

 

O proxecto O mundo que queremos é unha experiencia piloto dentro deste marco do Plan 

Proxecta e ten a singular característica de que non será impulsado por persoal da Xunta, 

senón que se está realizando a través dun consorcio de ONGD vinculadas á Comisión de 

Educación da Coordinadora Galega de ONGD. 

                                                            
2 https://www.edu.xunta.es/redeiras  
3 Cada centro pode solicitar a participación en tantos programas  coma o centro decida. 
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O CALENDARIO 

 

Os calendarios adoitan utilizarse para a organización cronolóxica de actividades. Nesta 

ocasión non foi posible elaborar un calendario de viaxe de O mundo que queremos que servise 

de declaración de intencións, de previsión máis ou menos perfecta dun percorrido sobre o que 

sinalar retrasos, desvíos ou cambios de ruta. Este é, xa que logo, o calendario dunha viaxe 

non anunciada, nin previamente imaxinada na que o tempo –ou máis ben a escaseza do 

mesmo-, como xa apuntabamos na introdución deste documento, caracterizou decididamente 

a súa xestación. As liñas que seguen son o relato cronolóxico, feito a posteriori, dos fitos e 

momentos clave que sintetizan o percorrido de O mundo que queremos dende o seu 

xurdimento ata hoxe. 

 

Momento 0. A carambola. Marzo de 2013. 

Inicialmente, a Subdirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia entra en 

contacto coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a solicitude dunha 

ONGD interesada en difundir aos centros educativos galegos un material didáctico dixital 

elaborado no marco dun proxecto de Educación para o Desenvolvemento. A partir deste 

contacto establecido cunha finalidade moi concreta e ante a resposta positiva por parte da 

mencionada Consellería, desencadeouse en poucas semanas a posibilidade de ter un espazo 

presencial de encontro entre ambos departamentos. Isto permitiría situar persoas concretas 

coas que traballar en clave de coordinación institucional.  

 

Momento 1.Descubrindo o Plan Proxecta. Abril de 2013. 

Co antecedente exposto no anterior punto, abriuse a porta a unha vinculación máis activa do 

traballo dos departamentos da Xunta de Galicia con competencias en materia de educación e de 

cooperación internacional para o desenvolvemento. Foi nese momento cando o Plan Proxecta 

deixouse ver como unha opción á que se podería acoller o traballo da ED nos centros educativos. A 

Subdirectora Xeral de Cooperación Exterior, Pilar Romero Rodríguez, explícao así:   

 
Isto comeza coma unha iniciativa de coordinación interadministrativa. Dende esta Subdirección 

puxémonos en contacto coa Consellería de Educación, ao igual que fixemos co resto de 

Consellerías, para que nos nomeasen a un representante a efectos de representación. E, a partir 

de aí e a través desta persoa é cando soubemos que existe o Plan Proxecta e a posibilidade, 

suxerida por eles mesmos, de presentar algo no ámbito da Cooperación para o Desenvolvemento.  
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O verdadeiro contratempo neste momento era a urxencia. Nuns dez días aproximadamente 

finalizaba o prazo de presentación de iniciativas dos diversos departamentos da Xunta de 

Galicia para a súa integración no Plan Proxecta para o curso 2013- 2014. 

 

Momento 2. Reunión coa CGONGD. 15 de abril de 2013. 

Coa vontade de presentar un programa de Cooperación Galega ao Plan Proxecta, a Subdirección 

Xeral de Cooperación Exterior convocou de inmediato e con carácter urxente á Coordinadora 

Galega de ONGD e concretamente, ás organizacións integradas na súa Comisión de Educación para 

o Desenvolvemento. Expúxolles esta posibilidade, con especial atención a dúas cuestións: a 

primeira, o limitado prazo dispoñible para tomar unha decisión e, no caso de ir adiante, traballar 

unha proposta; e a segunda, a imposibilidade de financiar esta intervención doutro xeito que non 

fose a convocatoria de subvencións para proxectos de Educación para o Desenvolvemento (ao xa 

estar comprometidos os fondos dispoñibles para ese ano, nas actuacións previstas). Segundo 

relata Helena Capera Cullel, da Secretaría Técnica da CGONGD, se fixo unha valoración por parte 

das ONGD presentes, que eran as da Comisión de Educación para o Desenvolvemento da CGONGD 

-tamén había unha persoa da Xunta Directiva porque forma parte desta mesma Comisión-. Viuse 

iso como unha oportunidade; entón decidiuse que era interesante seguir adiante.  

 

Momento 3.A coordinación da proposta. 17 de abril de 2013. 

Seguimos o relato dos feitos realizado pola Secretaría Técnica da CONGE:  

 
Ao cabo dun par de días, porque o proceso foi moi rápido na toma de decisións -foi dunha 

semana, dez días se non recordo mal-, houbo algunhas organizacións que reflexionaron sobre se 

estabamos levando a cabo ben o proceso de decisión, sobre todo, entendendo que a Comisión de 

Educación igual non era a que tiña a potestade para tomar esa decisión, senón a Xunta Directiva 

que representa de forma oficial ás organizacións da Coordinadora. Aínda así, como xa houbera 

un compromiso non oficial pero si formal por parte das organizacións, seguiuse traballando nese 

proceso para facer unha primeira proposta que se traballou conxuntamente coa DXRREE e UE 

dándolle contido xa que tiña que ser presentada nos tempos que marcaba a Consellería de 

Educación para inscribirse no Plan Proxecta. 

 

Momento 4.Presentándose ao Plan Proxecta. 17-22 de abril de 2013. 

As organizacións que decidiron participar formalmente nesta iniciativa (Solidariedade 

Internacional de Galicia, Fundación Intervida e Asociación Mundo Cooperante) xunto co 

persoal da SXCE traballaron conxuntamente as bases sobre as que se asentaría O mundo que 
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Momento 6. 

queremos, axustándose aos tempos, ás características e aos formularios ofrecidos pola 

Consellería de Educación.  

Momento 5. A reflexión ao interno da CGONGD. 6 de maio de 2013.  

Pasadas as presas iniciais, dada a excepcionalidade que entrañou o xeito en que xurdiu e se 

xestionou esta iniciativa ao verse un número determinado de ONGD na tesitura de tomar unha 

decisión nuns prazos que non permitían un proceso de consulta a todas as ONGD integradas na 

Coordinadora, era precisa a reflexión interna para o que se aproveitou, tal e como explican 

dende a súa Secretaría Técnica, o espazo que brindaba a Asemblea Xeral da entidade. 

Unha vez presentado isto, había que reflexionar ao interno da Coordinadora se o procedemento 

foi o axeitado e se seguiamos adiante. Houbo unha convocatoria de Asemblea Xeral da 

Coordinadora na que se decidiu falar dese tema. Expúxose como fora todo o proceso e as 

organizacións finalmente apoiaron a decisión tomada pola Xunta Directiva –que estaba apoiando 

o proceso que estaba levando a cabo a Comisión de Educación-. As organizacións decidiron seguir 

apoiando á Directiva para que tomara as decisións oportunas en torno ao Plan Proxecta, tal e 

como o estaba facendo ata ese momento. Houbo certos problemas para entender que igual o 

procedemento non fora o adecuado e que iso xa deslexitimaba un pouco a proposta; pero 

finalmente, a maioría das organizacións votaron a favor dun proxecto coma este, pero si que 

entendían que os vindeiros anos tiña que ser vía convenio, non convocatoria, para que non 

estivera competindo co resto de proxectos. 

 

Presentación e aprobación da proposta á convocatoria de 

subvencións para proxectos de Educación para o 

Desenvolvemento da Xunta de Galicia.  

29 de maio ao 27 de setembro de 2013. 

O último dos feitos desta etapa de xestación de O mundo que queremos, foi a formulación, 

presentación e aprobación do proxecto presentado á convocatoria para a execución de 

proxectos para actividades de educación para o desenvolvemento da DXRREE e UE. A 

formulación realizouse de xeito colaborativo entre todas as entidades e persoas 

involucradas na proposta, un traballo que foi coordinado polo persoal técnico e directivo de 

Solidariedade Internacional de Galicia. Finalmente, o proxecto Cooperación Galega: O 

mundo que queremos obtivo unha puntuación de 75,80 puntos sobre 100 na avaliación 

externa contratada pola DXRREE e UE para valorar os proxectos presentados por 

convocatoria pública. Esta puntuación (que lle concede 21,20 puntos sobre 25 á solvencia 

das entidades solicitantes; e 54,60 puntos sobre 75 ao propio proxecto) situou a O mundo 

que queremos na cuarta posición dos 17 proxectos aprobados na convocatoria 2013 de 

Educación para o Desenvolvemento.  
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A EQUIPAXE 
 

A quen me pregunta a razón das miñas mis viaxes  

contéstolle que sei ben de que fuxo pero ignoro o que busco 

Michel de Montaigne 

 

Cada proxecto de Educación para o Desenvolvemento ten o seu destino e a súa razón. Non se 

traballa igual cun enfoque de promoción dunha cidadanía global que cunha perspectiva 

cartitativo- asistencialista; tampouco se abordan as mesmas temáticas, nin os mesmos contidos. 

Ao comezar o proceso de dar forma a O mundo que queremos, xurdiron múltiples preguntas 

sobre a definición das provisións para o camiño que se ía a emprender ás que era ineludible 

contestar como punto de partida. ¿De que concepto de educación e de desenvolvemento 

estamos partindo? A que elementos apuntamos? Que pretendemos co proxecto? Que tipo de 

educación queremos realizar? Ante estes interrogantes, abríanse múltiples opcións de resposta, 

que marcarían un ou outro itinerario. 

 

Esta tarefa, que non é tan sinxela, esixía ademais, neste caso concreto, responder a dous 

retos fundamentais: por unha parte, o que supón a coordinación, no só entre dúas Direccións 

Xerais da Xunta de Galicia, senón tamén entre o conxunto das ONGD galegas que traballan a 

Educación para o Desenvolvemento; e, por outra, o que se deriva da súa integración no Plan 

Proxecta co que se fixan uns criterios metodolóxicos e organizativos específicos.  

 

A proposta da SXCE para a súa participación no Plan Proxecta, xurde no ámbito da Educación 

para o Desenvolvemento, coma un proxecto piloto, froito da coordinación entre este 

departamento da Administración Autonómica e o sector galego de ONGD, co fin de aglutinar, 

transversalizar e favorecer o traballo en ED de xeito integral e integrado nos centros educativos 

galegos. A partir desta idea inicial, a preparación da intervención significaba definir certos 

elementos ligados á natureza do proxecto, tales como os obxectivos, os resultados a medio 

prazo, as actividades a realizar, os públicos que participarían no proxecto, entre outros. Esta 

cuestión apunta a un aspecto moi técnico da Educación para o Desenvolvemento como é a 

xestión de proxectos. Pero aínda máis importante que o desenvolvemento do nivel técnico –do 

que as entidades implicadas teñen un bo manexo-, o desafío era, sen dúbida, articular e reunir 

nunha proposta os enfoques desde os que traballar e as estratexias a promover que permitisen 

poñerse de acordo ás diferentes entidades sobre o que desexaban levar a cabo, así como a 

xeración de confianza entre unhas e outras cara un camiño compartido. 
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Presentamos neste apartado os resultados desta etapa crucial na que se sentaron as bases do 

proxecto, explicando de xeito resumido en que consiste o proxecto O mundo que queremos.  

 

 

A FORMULACIÓN 
 

 

Como se desprende da introdución deste apartado, a formulación do proxecto non era só 

cuestión de “encher” o documento ou formulario que presenta a SXCE na súa convocatoria de 

subvencións para proxectos de Educación para o Desenvolvemento. Nesta primeira fase pola 

que transitaba a intervención había que ideala evitando desviacións do pretendido 

inicialmente: que fose participativa, consensuada e, ao mesmo tempo, operativa. Para 

logralo, creouse un equipo de traballo conformado por representantes das entidades 

inicialmente involucradas (as ONGD que conforman o consorcio, a CGONGD e a SXCE). Dende 

o comezo, estableceuse un diálogo común e horizontal que establecese claridades fronte ao 

que pretendían unhas e outras. 

 

Dada a diversidade organizativa da proposta, para buscar un paraugas teórico que as incluíse 

a todas utilizáronse as temáticas dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio, 

ofrecendo un marco aberto para que o centro educativo elixa o tema que lle resulte máis 

interesante e máis relacionado coa Programación de Aula. A nivel xeral, o proxecto aborda a 

loita contra as causas da pobreza e as desigualdades que xeran exclusión, así como as 

posibilidades de superalas a partir do coñecemento, por parte do alumnado galego, das 

realidades dos países empobrecidos. As temáticas transversais deste proxecto son a 

comunicación como ferramenta de transformación social (en concreto coñecerase o 

funcionamento e as características das radios comunitarias, formando ao estudantado para 

que graven e fotografen o su propio entorno); a interculturalidade, pois se creará unha 

relación cunha comunidade salvadoreña que permitirá descubrir e coñecer outro entorno e 

outra cultura e poñela en valor. Por outro lado, tamén se promove a visibilidade e o 

empoderamento das mulleres a través da inclusión da intervención nos centros educativos 

do Grupo de Teatro da Oprimida de Coruña coa peza de Teatro Foro titulada “A viaxe de 

Ana”. Tanto o grupo como a obra son froito dun proceso de empoderamento individual e 

colectivo de mulleres autóctonas e migrantes a través da arte; así mesmo, a técnica 

empregada permitirá establecer un diálogo co alumnado participante sobre cuestións 

relacionadas coas desigualdades de xénero e a procura de solucións alternativas aos conflitos 

representados na obra. 
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O obxectivo específico deste proxecto consiste en fomentar un alumnado consciente da 

interconexión entre realidades locais e dinámicas globais e apoialos no traballo da súa 

corresponsabilidade na construción da xustiza social. Trabállase, polo tanto, a potenciación dunha 

mirada crítica da realidade, especialmente desde a perspectiva intercultural, dotando, tanto ao 

profesorado como ao alumnado participante, de ferramentas cognitivas, afectivas e actitudinais 

que lles permitan tomar conciencia sobre a realidade e traballar a denuncia e a reivindicación 

desde a apropiación dos diferentes medios expresivos existentes (como son, por exemplo, a radio, 

a fotografía, o teatro ou a música). 

 

Respecto aos públicos, as persoas participantes do proxecto concéntranse, como non podía ser 

doutro xeito, no ámbito da Educación Formal e, máis concretamente en Centros de Educación 

Secundaria. Neste sentido, definiuse que se faría chegar esta iniciativa a un total de cinco centros 

que serían seleccionados entre aqueles que solicitasen participar na presente proposta no marco 

do Plan Proxecta. Unha vez seleccionados os centros, o proxecto destinaríase a un total de 100 

alumnos e alumnas por centro, preferiblemente dos primeiros dos cursos da ESO. Isto suma un 

total de 500 estudantes que, segundo a porcentaxe de homes e mulleres habitual nas aulas 

galegas dividiríanse en 240 rapaces e 260 rapazas. Así mesmo, o proxecto contempla o traballo 

directo co profesorado dos centros. Tal e como establecen as bases do Plan Proxecta, deben 

participar polo menos dous docentes por centro. Cunha proxección certamente optimista, 

estimouse que serían tres as persoas que tomarían parte en cada centro. Isto suma un total de 15 

persoas que tamén serían as destinatarias directas neste grupo que, segundo a proporción habitual 

en centros galegos (40% homes e 60% mulleres), dividimos en 9 mulleres e 6 homes. 

 

Na formulación non se estableceu un criterio xeográfico para realizar a selección de centros, 

polo que non foi posible nesa altura vaticinar a localización do proxecto. Si que se definiu 

que a radio comunitaria coa que se establecería unha relación continua sería a radio 

salvadoreña Tehuacán, situada no Baixo Lempa. Tres persoas deste medio comunitario son as 

responsables de ir traballando con certa frecuencia os contidos e temáticas que xurdan desde 

novembro ata abril (marco temporal do proxecto). 

 

A nivel de actividades, o proceso de O mundo que queremos iníciase con este diagnóstico 

que ten como obxectivo presentarlle ao profesorado as características do proxecto e coñecer 

o punto de partida no que se refire ao traballo en Educación para o Desenvolvemento tanto 

do persoal docente coma do alumnado seleccionado. O diagnóstico tamén intenta poñer sobre 

a mesa as expectativas dos diferentes axentes protagonistas do proxecto (ONGD, Xunta de 

Galicia, Coordinadora Galega de ONGD, profesorado e alumnado). A continuación realizarase 

dunha formación básica online ao profesorado participante na que se reforzarán as 

temáticas de traballo (ODM, Cooperación Internacional), así como a metodoloxía empregada 

(comunicación para a transformación, teatro da oprimida). Na primeira visita das ONGD aos 
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centros realizarase un taller co alumnado de presentación do proxecto, onde se traballarán 

os ODM e presentarase a radio comunitaria como ferramenta da Cooperación Internacional. 

Neste taller ensinaráselles ao alumnado quen son os protagonistas de Radio Tehuacán. A 

partir de aquí, poñerase en funcionamento unha páxina web xestionada polo profesorado e 

por Radio Tehuacán que servirá de espazo de conexión e intercambio. Na segunda visita das 

ONGD ás aulas, estas explicaranlles aos mozos e mozas como realizar gravacións de audio e 

como editalas (utilizando programas moi sinxelos); tamén terán un taller de fotografía 

creativa onde aprenderán a ler unha imaxe e a como poder facela. Isto permitiralles adquirir 

as habilidades necesarias para crear o seu propio proxecto audiovisual. No terceiro encontro 

co alumnado, un grupo de Teatro da Oprimida de Coruña presentará a súa obra “A viaxe de 

Ana”, onde se traballarán as opresións que sofren as mulleres emigrantes cando chegan a un 

estado coma o español. Finalmente, na última actividade na aula, levarase a cabo a visita do 

Sur, onde as tres persoas de Radio Tehuacán coas que se estableceu o contacto, farán un 

percorrido polos cinco centros educativos contando as súas experiencias de vida. Son tres 

persoas novas, de entre 18 e 20 anos, coas que o alumnado de secundaria sentirase moi 

identificado. Finalmente, levarase a cabo un encontro entre os cinco centros e as tres 

persoas salvadoreñas en Santiago de Compostela, onde poderán asistir ao concerto de 

Pachamama Crew, un grupo de hip hop formado por persoas de diferentes orixes que 

atoparon na música o medio expresivo ideal para denunciar as situacións de inxustiza ás que 

se tiveron que enfrontar e que continúan estando vixentes. Para rematar, levarase a cabo a 

avaliación final de todo o proceso, co obxectivo de que sirva para mellorar a formulación do 

proxecto do curso 2014-2015. 

 

A execución destas actividades vai necesariamente ligada a un orzamento que delimita 

nalgún sentido a onde se pode chegar. O custo total previsto do proxecto ascende a 45.459,85 

euros. A Xunta de Galicia concedeu unha subvención para o seu financiamento polo 87,89% 

dese importe, sendo o resto achegado pola agrupación formada polas ONGD Solidariedade 

Internacional de Galicia, Fundación Intervida e Asociación Mundo Cooperante. Tendo en conta 

que a previsión era que participasen 500 alumnos e alumnas e 15 docentes, ao dividir o custo 

total do proxecto polo número previsto de participantes, obtemos unha inversión media de 

aproximadamente 88 euros por persoa.  

  

Como xa indicamos, de xeito transversal a todo o proxecto, traballarase a comunicación para a 

transformación social como elemento de expresión e empoderamento comunitario a través dun 

hermandamento con Radio Tehuacán. Deste xeito, o proxecto concíbese como un proceso 

educativo a medio prazo que parte da certeza de que, para materializar o obxectivo establecido 

non basta só coa adquisición de coñecementos (neste caso, relacionados fundamentalmente coa 

magnitude das desigualdades e as orixes da pobreza), senón que é igualmente necesario o 

desenvolvemento de actitudes e habilidades que capaciten ao colectivo do alumnado para 
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participar activamente na realización de cambios sociais. Por iso, a nivel metodolóxico, inténtase 

buscar a maior coherencia posible entre o fin perseguido e o xeito de facelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A SELECCIÓN 

 

Ao chegar a esta etapa do itinerario, xusto antes de despegar, fíxose preciso facer un alto no 

camiño. Ao tratarse O mundo que queremos dun proxecto piloto que entraña unha complexa 

coordinación e operatividade loxística –pois participan multitude de entidades, buscar unha 

conexión con persoas e realidades do Sur e dispoñer dun tempo escaso para o seu deseño- e co 

propósito de poder testalo nos centros, neste curso académico ofertouse a un máximo de cinco 

centros educativos, coa intención de ir aumentándoos progresivamente. Polo tanto, non era 

posible atender a todos os centros de ensino que quixesen participar nesta convocatoria do 

programa O mundo que queremos.  

 

PRINCIPIOS METODOLÓXICOS DO PROXECTO 

 Traballar en profundidade non só as causas da pobreza, senón 

tamén propostas de cambio realistas, aterradas nas realidades e 

posibilidades do colectivo protagonista. 

 Acompañamento continuo e permanente aos centros educativos, 

tratando de adaptarse ás súas demandas, necesidades, intereses e 

aspiracións. 

 Aposta por unha metodoloxía participativa, creativa e vivencial. 

 Darlle importancia ao traballo en habilidades relacionadas coas 

capacidades de comunicación social (pasar da perspectiva de ser as 

receptoras dos contidos a ser as emisoras) 

 Integrar a participación de colectivos do Sur, non só a través 

de testemuños, senón tamén de forma directa e presencial. 

 Apostar por avanzar cara a unha cultura avaliativa no marco das 

intervencións de Educación para o Desenvolvemento de Galicia, 

mediante a realización dun diagnóstico inicial e dunha avaliación 

final (ambos de carácter mixto).
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Tal e como se fixo público na páxina web do Plan Proxecta, no momento de apertura da 

convocatoria aos centros docentes para participar nos programas do Plan durante o curso 2013-

2014, definíronse catro criterios de selección dos centros que solicitasen participar no programa4: 

1. Priorizarase a participación anterior dos centros e/ou do profesorado en programas 

relacionados cos ODM. 

2. Priorizarase aos centros públicos sobre os concertados. 

3. Priorizarase a disposición do centro para concentrar os horarios dos grupos que participen no 

programa para facilitar o acompañamento e mellorar a eficacia e a eficiencia. 

4. Priorizarase a concentración xeográfica entre os centros que se presenten (proximidade 

xeográfica para mellorar o acompañamento e facilitar a formación de sinerxías entre eles). 

 

Finalmente, un total de nove centros de ensino –oito deles públicos e un concertado- completaron 

a súa solicitude para participar nesta convocatoria de Cooperación Galega: O mundo que 

queremos, o cal pon de manifesto a capacidade de atracción deste tipo de propostas entre os 

centros de ensino. Os centros solicitantes foron os que se recollen na seguinte táboa: 

 

Nome do centro Concello Público / Concertado 

CPI Virxe da Cela Monfero Público 

CPR Jorge Juan A Coruña Concertado 

IES Carlos Casares Viana do Bolo Público 

IES Eduardo Pondal Santiago de Compostela Público 

IES Eduardo Blanco Amor Ourense Público 

IES de Beade Vigo Público 

IES de Melide Melide Público 

IES de Ribadeo Ribadeo Público 

IES Lucus Augusti Lugo Público 

Táboa 1. Centros solicitantes de Cooperación Galega: O mundo que queremos no curso 2013- 2014 

  

A proposta de selección dos centros, necesaria por ter superado a demanda o número máximo de 

centros participantes, foi consensuada entre o persoal das ONGD implicadas e a propia SXCE. En 

primeiro termo, ao analizar os centros solicitantes de acordo aos criterios de selección antes 

expostos, conclúese que catro deles terían clara prioridade por cumprilos todos. Son o CPI Virxe 

da Cela, o IES Carlos Casares, o IES Eduardo Blanco Amor e o IES de Melide. En segundo lugar, para 

a selección do quinto centro, –unha vez descartados os centros concertados- valorouse 

especificamente o grado de adecuación dos centros ao primeiro criterio, relacionado coa 

experiencia previa dos centros e/ou do profesorado en programas relacionados cos ODM. Este 

criterio ofrecía a vantaxe de permitir ser avaliado con maior obxectividade ao quedar recollida 

información sobre esta cuestión no formulario de solicitude entregado polos centros. Así, de 

                                                            
4 Tal e como se pode consultar no enderezo: http://www.edu.xunta.es/web/node/9623 
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acordo aos datos de experiencia previa no traballo sobre os ODM ofrecidos polos centros, foi 

seleccionado o IES Eduardo Pondal. 

 

A proposta de selección destes cinco centros de ensino, foi publicada con carácter provisional o 10 

de outubro de 2013. Transcorrido o prazo de dez días naturais para efectuar reclamacións ou 

renuncias, sen que se rexistrase ningunha delas, a comisión de selección do Plan Proxecta  

publicou a resolución definitiva dos centros seleccionados o 23 de outubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RUTA POLO MUNDO QUE QUEREMOS 

CURSO 2013 – 2014: 

1.CPI Virxe da Cela  

(Monfero) 

2.IES Eduardo Pondal  

(Santiago) 

3.IES de Melide  

(Melide) 

4.IES Eduardo Blanco Amor  

(Ourense) 

5.IES Carlos Casares  

(Viana do Bolo) 
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Unha vez definidos os centros, ademais de concretarse xeograficamente onde se ía levar a 

cabo o proxecto, definíronse con precisión os públicos participantes directos de acordo á 

solicitude realizada por cada centro. No tocante ao alumnado, como se pode comprobar na 

seguinte táboa, serán 199 rapaces e 201 rapazas dun total de 19 aulas –o número de aulas 

varía entre unha e seis aulas por centro-. 

 
Centros Curso Alumnos Alumnas Total Aulas 

CPI VIRXE DA CELA 

1º ESO 9 13 22 1 

2º ESO 8 9 17 1 

3º ESO 7 9 16 1 

4º ESO 6 6 12 1 

Subtotal  
 

30 37 67 4 

IES CARLOS CASARES 
2º ESO 7 18 25 1 

1º ESO 21 17 38 2 

Subtotal   28 35 63 3 

IES DE MELIDE 
2º ESO 27 37 64 3 

4º ESO 28 30 58 3 

Subtotal  
 

55 67 122 6 

IES EDUARDO BLANCO AMOR 2º ESO 72 54 126 5 

Subtotal  
 

72 54 126 5 

IES EDUARDO PONDAL 4º ESO 14 8 22 1 

Subtotal  
 

14 8 22 1 

Total  199 201 400 19 

Táboa 2. Alumnado participante no proxecto por centro, sexo, curso, aula e total 

 

En canto á distribución deste alumnado por cursos, cerca do 60% concéntrase en segundo da ESO e 

outro 23% en cuarto. Entendemos que estas porcentaxes están relacionadas co feito de que sexan 

precisamente estes os niveis onde se cursan as materias máis directamente relacionadas coas 

temáticas propias da Educación para o Desenvolvemento, como son a materia de Educación para a 

Cidadanía en segundo da ESO e a de Educación ético- cívica en cuarto. 

 

Curso 
Alumnos Alumnas Total Aulas 

Nº % Nº % Nº % Nº 

1º ESO 30 15,1% 30 14,9% 60 15,0% 3 
2º ESO 114 57,3% 118 58,7% 232 57,9% 10 
3º ESO 7 3,5% 9 4,5% 16 4,0% 1 
4º ESO 48 24,1% 44 21,9% 92 23,0% 5 
Total 199 100,0% 201 100,0% 400 100,0% 19 

Táboa 3. Distribución do alumnado participante no proxecto por curso e sexo 

 

Respecto ao profesorado, en cada centro toman parte do proxecto, como mínimo, unha 

persoa coordinadora e un profesor ou unha profesora. En total, suman 12 persoas, das cales 
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todas agás unha son mulleres. Se xa o ensino é un sector tradicionalmente feminizado –sendo 

a proporción habitual en centros galegos dun 60% mulleres e un 40% homes-, os datos amosan 

que a brecha de participación entre homes e mulleres neste tipo de iniciativas aínda é maior. 

  

Centro Nome Especialidade Modalidade 

CPI VIRXE DA CELA 

Mª Teresa Losada Rodríguez Xeografía e historia Coordinadora 

Verónica Dopico Cancela Música Docente 

Yolanda Castro López  Relixión Docente 

IES CARLOS 
CASARES 

Carlos Ferreiro González Lingua castelá e literatura Coordinadora 
Susana Fernández Vázquez Filosofía Docente 

IES DE MELIDE 
Margarita Quintela Gómez Filosofía Coordinadora 
Mª Dolores Vázquez García Filosofía Docente 

IES EDUARDO 
BLANCO AMOR 

Inmaculada Gándara Moure Filosofía Coordinadora 
Mª Asunción de la Fuente  Filosofía Docente 

IES EDUARDO 
PONDAL 

Margarita Smyth Chamosa Bioloxía e xeoloxía Coordinadora 
Mª Inés López Blanco Relixión católica Docente 
Mª Rita Amigo Seisdedos Inglés Docente 

Táboa 4. Relación de profesorado participante no proxecto por centro  

 
Total docentes 

Homes Mulleres Total 
1 8,3% 11 91,7% 12 

Táboa 5. Profesorado participante no proxecto por sexo  

 

Por especialidade, a distribución do profesorado participante nesta primeira edición de O mundo 

que queremos é a que se recolle a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Táboa 6. Distribución do profesorado participante no proxecto por especialidade  

 

Pode comprobarse que, estando implicado profesorado de ata sete especialidades distintas, unha 

maioría dun 40% son da especialidade de Filosofía. Isto apoia a idea anteriormente apuntada de 

que a vinculación existente entre as temáticas das materias desta área coas temáticas habituais 

da Educación para o Desenvolvemento, convértese nun elemento favorecedor para que se 

traballen nos centros este tipo de proxectos.  

Docentes por especialidade 

Filosofía 5 41,7% 
Relixión 2 16,7% 
Xeografía e historia 1 8,3% 
Música 1 8,3% 
Lingua castelá e literatura 1 8,3% 
Inglés 1 8,3% 
Bioloxía e xeoloxía 1 8,3% 

Total 12 100,0% 
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AS COMPAÑEIRAS DA VIAXE 
 

Unha viaxe mídese en amigas, non en millas 

Tim Cahill 
 

Se algo podemos dicir do proxecto O Mundo que queremos é que se trata dunha andaina moi 

colaborativa chea de compañeiros e compañeiras de viaxe procedentes das máis variadas 

latitudes xeográficas e ocupacionais. Dende o principio, isto foi considerado unha das 

verdadeiras riquezas da proposta, así coma o principal reto ao que facer fronte. Para 

conseguir a óptima coordinación de todo o proceso sentáronse unhas liñas de actuación que se 

trataron de seguir en todo momento para manter o espírito horizontal e transparente que 

vertebrou dende o principio ao proxecto formulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, un dos primeiros e necesarios preparativos foi a realización dunha visita de presentación 

por todos os centros educativos seleccionados, para detallar a programación, cadrar as datas 

das visitas, resolver dúbidas e realizar a entrevista necesaria para a elaboración deste 

diagnóstico. Posteriormente, e a un nivel máis institucional, leváronse a cabo os encontros 

coa SXCE (responsable de O Mundo que Queremos) e co consorcio de ONGD que lideran esta 

proposta (Solidariedade Internacional de Galicia, Fundación Intervida e Mundo Cooperante) co 

fin de coñecer as expectativas, oportunidades e dificultades percibidas deste novo modo de 

traballar a Educación para o Desenvolvemento en Galicia. 

 

Neste apartado recolleremos as características máis destacables de cada un dos colectivos 

que están a participar nesta primeira edición de O mundo que queremos. A grande variedade 

de idiosincrasias que conviven neste proceso non fan máis que enriquecer todo o traballo 

educativo pois a verdadeira forza transformadora provén das diferenzas, non das similitudes. 

Pautas de comportamento durante a viaxe 

 Dar voz a todas as persoas participantes 

en todo momento. 

 Incluír a todas as entidades integrantes 

do equipo en todas as tomas de decisións. 

 Involucrar aos centros educativos a través 

do contacto directo e dunha presentación 

oficial e presencial do proxecto. 

 Resolución colectiva de dúbidas e 

complicacións. 
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 O MUNDO EDUCATIVO 

 
 

Despois do proceso de selección, procedeuse a contactar cos centros educativos elixidos para 

protagonizar a primeira edición deste proxecto con vocación de continuidade. Todos son 

centros cun importante traballo previo sobre Educación para o Desenvolvemento, se ben o 

grado de experiencia é moi variable entre uns e outros, feito que é percibido polas ONGD 

coma un reto e unha riqueza do proxecto.  

 

Nome do centro e do municipio Nome, apelidos e cargo das persoas entrevistadas 

CPI Virxe da Cela (Monfero) 
Mª Teresa Losada (coordinadora do Proxecta e 
profesora de Historia), Verónica Dopico (profesora de 
música que forma parte do equipo do Proxecta) 

IES Carlos Casares (Viana do Bolo) 
Carlos Ferreira (director de centro, coordinador do 
Proxecta e profesor de Lingua castelá e Literatura) 

IES Eduardo Blanco Amor 
(Ourense) 

Inmaculada Gándara (coordinadora do Proxecta e 
profesora de Filosofía) 

IES Melide (Melide) Margarita Quintela (coordinadora do Proxecta) 

IES Eduardo Pondal (Santiago de 
Compostela) 

Margarita Smyth (coordinadora do Proxecta e profesora 
de Bioloxía e xeoloxía) 

Táboa 7. Relación de profesorado entrevistado para o diagnóstico 

 

 

 O CPI Virxe da Cela: construíndo un Monfero Solidario 

 

O Concello de Monfero está situado no límite oriental da provincia da Coruña. Estrema polo 

leste cos concellos de Xermade e Guitiriz, pertencentes á provincia de Lugo; ao norte cos das 

Pontes de García Rodríguez e a Capela, dos que o separa o río Eume, así como de Cabanas e 

Pontedeume; polo estremo occidental linda con Vilamaior, polo sur con Irixoa e polo sueste 

co termo municipal de Aranga, os sete da provincia de A Coruña. Estamos pois, ante un 

Centro Público Integrado pertencente ao rural galego, característica que marca, 

inevitablemente, a relación existente coa comunidade educativa. As familias, por exemplo, 

teñen moitas limitacións para participar dun xeito activo no día a día do centro, se ben se fan 

apostas comunicativas importantes para intentar que sexan coñecedoras dos distintos 

proxectos educativos que están en marcha. 
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CPI VIRXE DA CELA 

Contacto 

O Xestal s/n, 15619. Monfero, A Coruña 
Teléfono: 981777606 
Correo e: cpi.virxedacela.monfero@edu.xunta.es 
Web: http://www.edu.xunta.es/centros/cpivirxedacelamonfero/ 

Titularidade Pública 

Oferta educativa 
Educación Infantil, Educación Primaria, ESO e Programas de 
Cualificación Persoal.  

Profesorado 
participante 

Mª Teresa Losada Rodríguez - Xeografía e historia - Coordinadora 
Verónica Dopico Cancela – Música - Docente 
Yolanda Castro López – Relixión - Docente 

CPI VIRXE DA CELA

Localización: Monfero 

Superficie: 171,67 Km2 

Poboación: 1.071 homes e 1.038 mulleres 

  (2.109 habitantes en total) 

Densidade: 12,29 hab./km2 

Parroquias: 7 

Xentilicio: monferés/ 

monferesa 
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Alumnado participante 

Curso Alumnos Alumnas Total Aulas 

1º ESO 9 13 22 1 

2º ESO 8 9 17 1 

3º ESO 7 9 16 1 

4º ESO 6 6 12 1 

Total 30 37 67 4 
 

Proxectos solidarios 

Recanto solidario do centro - Monferosolidario: 
http://cpivirxedacelasolidario.blogspot.com.es/ 
Radio solidaria - O Xestal nas ondas: 
http://cpivirxedacelasolidario.blogspot.com.es/p/o-xestal-nas-
ondas-radio-monfero-39.html 

 

O CPI Virxe da Cela é un dos centros de ensino de referencia no traballo da Educación para o 

Desenvolvemento, non só en Galicia, senón tamén no conxunto do Estado. O seu proxecto 

Monferosolidario foi recoñecido no ano 2009 co Premio Nacional de Educación para o 

Desenvolvemento na súa primeira edición. Un traballo que segundo se recolle no blog do 

proxecto, está encamiñado a  potenciar unha conciencia crítica, intentando motivar a 

participación social, defendendo a idea dunha educación máis integral e solidaria e 

promovendo unha cidadanía activa, informada e responsable. Estamos, pois, ante un centro 

experto, interesado e motivado con todo o relacionado cunha educación transformadora que 

fomente o pensamento crítico.  

 

Nós non queremos facer proxectos asistencialistas, senón que queremos abrir a mente do 

noso alumnado e cremos que a única maneira de erradicar as desigualdades é 

comprometernos desde o que somos responsables – comentan Verónica e Teresa, docentes 

moi comprometidas que sitúan o seu traballo de Educación para o Desenvolvemento no 

contexto dun mundo plural e global onde existe unha interconexión entre as propias 

actuacións e os desequilibrios mundiais.  

 

O CPI Virxe da Cela traballa a ED dun xeito transversal, pero non sempre foi así. A partir de 

que no curso 2008-2009 gañaran o Premio Nacional de Educación para o Desenvolvemento, a 

dirección do centro propuxo que as actividades de Monferosolidario estiveran incluídas 

dentro do Proxecto Educativo de Centro. As docentes impulsoras do proxecto dan conta desa 

evolución cara un traballo cada vez máis integral no conxunto do centro. 

 

O CPI Virxe da Cela colabora con moitas ONGD e entidades de acción social, sendo 

Entreculturas a organización cun traballo máis estable e consistente neste centro. Ao 

preguntarlles a Teresa e Verónica cal deben ser as alianzas a fomentar entre as ONGD e os 

centros educativos en relación ao traballo da ED, teñen claro que unha das carencias 

fundamentais que se vive no mundo da docencia é a falla de formación regrada e específica 



 
 

27 
 

sobre esta materia. As ONGD moitas veces son as únicas que nos poden ofrecer estas 

ferramentas formativas – aseguran as profesoras. Consideran, ademais, que a presenza das 

ONGD e de persoal externo nos centros axuda a captar a atención do alumnado, xa que 

resulta estimulante para os mozos e as mozas ver caras novas e coñecer outras formas e 

dinámicas de traballo. 

 

Guía de viaxe: A importancia da comunicación 

A comunicación é imprescindible non só no entorno educativo, senón no mundo. Diso falta moito, 

de comunicación e expresión de sentimentos; estamos moi deshumanizados. É moi fácil 

entenderse falando pero ao final a xente non sabe expresar o que pensa. Claro que é importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O IES Carlos Casares: o irmandamento Bermejo - Viana do Bolo 

 

Viana do Bolo sitúase ao leste da provincia de Ourense, en pleno corazón do país do Bibei. 

Atópase a cabalo entre as comunidades de Galicia e Castela e León, rozando no seu extremo 

oriental as terras do Parque Natural do lago de Sanabria. Trátase dunha zona caracterizada 

polas súas altas montañas e os seus profundos vales, percorridos por numerosos ríos como o 

Bibei, o Camba ou o Conso. Estas particularidades xeográficas fan de Viana unha zona cunha 

situación de illamento bastante característica que se manifesta na homoxeneidade social 

existente. Segundo Carlos Ferreiro, director do IES Carlos Casares, nin sequera co boom da 

migración se tivo no centro alumnado diverso. En dez anos só tivemos a unha familia 

arxentina que estivo aquí dous cursos, e agora temos a unha nena chinesa e a outra 

colombiana. Esa homoxeneidade afecta ao coñecemento da diversidade, posto que tampouco 

existe diversidade relixiosa, sexual, nin sequera nos modelos de familia. É preciso que os 

rapaces e rapazas vexan toda esa diversidade, viven nun mundo demasiado homoxéneo, 

demasiado pechado. De aí a importancia de levar realidades diferentes ás aulas, no plano 

virtual, por suposto, pero, sobre todo, no plano físico. 

 

 

 

A RELACIÓN COS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAIS 

O curso pasado, o proxecto Monferosolidario foi 
convidado a participar no programa A Fenestra Solidaria 
de Radio Fene, un espazo dunha hora de duración 
dedicado a promover iniciativas solidarias de Ferrol e 
toda a súa comarca. Senten que polo seu compromiso, 
Concha Ramil, a condutora deste programa, pode ser 
unha aliada nese sentido. 
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IES CARLOS CASARES 

Contacto 

Estrada da Rúa, 104 – 32550 Viana do Bolo (Ourense) 
Teléfono: 988340086 
Correo e: ies.viana.bolo@edu.xunta.es 
Web: http://www.edu.xunta.es/centros/iescarloscasaresviana/ 

Titularidade Pública 

Oferta educativa 

ESO, Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía, Bacharelato de 
Humanidades e ciencias sociais. Ciclos Formativo de Grao Medio: 
Atención sociosanitaria, Atención a persoas en situación de 
dependencia. Programas de cualificación profesional inicial  

IES CARLOS CASARES

Localización: Viana do Bolo 

Superficie: 256 Km2 

Poboación: 1.580 homes e 1.583 mulleres 

  (3.163 habitantes en total) 

Densidade: 12,34 hab./km2 

Parroquias: 52 

Xentilicio: vianés/esa; 

bolés/esa 
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Profesorado 
participante 

Carlos Ferreiro González – Lingua Castelá e Literatura - 
Coordinador 
Susana Fernández Vázquez – Filosofía - Docente 

Alumnado 
participante 

Curso Alumnos Alumnas Total Aulas 

1º ESO-A 10 7 17 1 

1º ESO-B 11 6 17 1 

2º ESO 7 18 25 1 

Total 59 3 
 

Proxectos solidarios 
Revista O Choupin: http://ochoupin.blogspot.com.es/ 
Proxecto educativo de cooperación internacional Bermejo- Viana 
do Bolo: http://bermejoviana.wordpress.com/ 

 

A través da experiencia “A senda da convivencia” o IES Carlos Casares ergueuse coma referente 

indiscutible da Educación para o Desenvolvemento en Galicia. Este programa iniciado no curso 

2001-2002 vertebra un traballo da solidariedade a tres niveis: a convivencia e o tratamento do 

conflito dentro do propio centro, a actividade de voluntariado no contorno máis inmediato 

(Viana do Bolo, Vilariño de Conso e a Veiga) e a aproximación á convivencia no mundo (a través 

do irmandamento coa Unidade Educativa Timoteo Rondales da localidade boliviana de 

Bermejo). Agora, o Carlos Casares ten un labor moi complexo: actualizar e manter viva esa 

relación coa localidade de Bermejo con cada nova xeración de alumnado que chega ao centro. E 

aí entran as expectativas con respecto a O mundo que queremos. Todo un reto. 

 

Nós entendemos a Educación para o Desenvolvemento coma unha vivencia, non coma un 

contido teórico, senón coma un coñecemento real do mundo actual a través do que se 

intenta, na medida na que se poida dende a comunidade, crear un mundo máis solidario e 

máis xusto. Carlos Ferreiro fala sempre dende a perspectiva da xustiza, non da caridade, un 

matiz fundamental que debe desprenderse de toda definición que se faga en relación á ED, un 

concepto que non debe centrarse na aprendizaxe teórica. Nós sempre dicimos o mesmo, a 

solidariedade non se aprende con palabras, ou se practica ou non ten sentido. 

 

Ao igual que acontece co CPI Virxe da Cela, o IES Carlos Casares colabora con numerosas 

entidades do Terceiro sector, tanto de desenvolvemento coma de acción social. Dentro das 

ONGD, aquelas coas que teñen unha relación de traballo máis estreita son as fundacións InteRed 

e, sobre todo, Axuda en Acción. Dende o instituto vianés tense reflexionado moito sobre o papel 

que deben ter as ONGD no que atinxe á Educación para o Desenvolvemento no ámbito formal. É 

importante que nos dean formación e experiencia sobre o que é traballar en terreo, na propia 

realidade. Pero creo que deben ser os centros os que determinen cal é a súa liña de acción, cal 

é a súa realidade propia e ata que punto van a conseguir implicar ao alumnado e ao 

profesorado no proxecto para poder unir os esforzos, posto que non é o mesmo implicar ao 



 
 

30 
 

estudantado rural que ao urbano, e, dende logo, a implicación dos docentes da cidade e do 

rural é moi distinta. O que quero dicir é que hai que coñecer a realidade.  

 

Guía de viaxe: A expresión do pensamento crítico 

Temos que recuperar a capacidade de crítica e a expresión oral, que non se está facendo nas 

aulas. Hai que ensinarlles aos rapaces e rapazas a opinar, e é un tema máis difícil do que 

parece, porque non queren opinar. Pode ser por vergonza, pola incapacidade de formular un 

discurso oral ou escrito. Por iso me parece que está moi ben esta liña de traballo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O IES Eduardo Blanco Amor: a busca por abrir ollos que miren preto e lonxe 

 

A cidade de Ourense é o núcleo urbano máis poboado do interior de Galicia. Atravesado polo 

río Miño, o municipio ourensán localízase nun cruce natural de comunicacións actuando como 

un nodo importante de relacións tanto cara ás Rías Baixas e á Meseta, por León e Zamora, 

como cara Santiago, Lugo e norte de Portugal. Sen movernos de provincia, chegamos a unha 

contorna ben diferente a Viana do Bolo. A composición da cidade, as oportunidades de 

actividades e a sobresaturación das mesmas son algunhas das características que diferencian 

claramente os contextos escolares dos centros vianés e ourensán. No caso do IES Blanco Amor, 

a súa relación coas familias, por exemplo, é moi estreita. Están moi involucradas en todo o 

proceso educativo e, en xeral, son persoas moi participativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RELACIÓN COS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAIS 

No instituto de Viana do Bolo teñen certa capacidade 
para que se publiquen as súas novas en La Región, La Voz 
de Galicia e no Sil. Tamén teñen como contacto á 
xornalista de La Voz de Galicia de O Barco, que é a 
mesma que leva Radio Voz nesa mesma localidade; e ao 
xornalista que leva COPE O Barco. Neste sentido vese 
como probable impulsar algún traballo para que o 
alumnado coñeza o funcionamento das súas radios locais. 
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IES EDUARDO BLANCO AMOR 

Contacto 

Rúa Vicente Risco 13. 32001 Ourense. 
Teléfono: 988219843 
Correo e: ies.blanco.amor.ourense@edu.xunta.es 
Web: http://www.edu.xunta.es/centros/ieseduardoblancoamor/ 

Titularidade Pública 

Oferta educativa ESO, Bacharelato e Educación Secundaria para Persoas Adultas  

Profesorado 
participante 

Inmaculada Gándara Moure – Filosofía - Coordinadora 
Mª Asunción de la Fuente Cid – Filosofía - Docente 

IES EDUARDO BLANCO AMOR

Localización: Ourense 

Superficie: 85,20 Km2 

Poboación: 49.364 homes e 58.178 mulleres 

  (107.542 habitantes en total) 

Densidade: 1.262,23 hab./km2 

Parroquias: 21 

Xentilicio: ourensán, na;  

auriense 
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Alumnado 
participante 

Curso Alumnos Alumnas Total Aulas 

2º ESO 72 54 126 5 

 Total 72 54 126 5 
 

Proxectos solidarios 
Participaron no curso 2011-2012 no proxecto O Tesouro de 
Acahualinca, impulsado por Solidariedade Internacional de Galicia. 

 

O IES Eduardo Blanco Amor é un centro con nome de escritor ourensán situado nunha rúa con 

nome de escritor ourensán. Risco e Blanco Amor coexisten de novo neste centro educativo 

inmenso, de cinco liñas, repleto de alumnos e alumnas nunha idade de pleno 

desenvolvemento de todo o seu coñecemento abstracto. Tal e como apunta Inmaculada 

Gándara, profesora de Filosofía do centro, están nun período da vida fundamental porque ese 

proceso facilita que sexa accesible para eles o achegamento aos demais. Antes hai máis ese 

egoísmo, esa vida centrada nun mesmo e é precisamente a partir dos trece, catorce anos, 

cando miran máis ao seu arredor e se abren ao mundo. 

 

Inmaculada entende a Educación para o Desenvolvemento dende o desenvolvemento integral 

da persoa. Penso que para que sexa posible chegar a outras persoas, primeiro teñen que ter 

eles unha formación en valores. Iso para min é a base. Primeiro, o desenvolvemento persoal 

para que sexa posible o desenvolvemento social, cultural e de todo tipo. No IES Eduardo 

Blanco Amor a ED trabállase dun xeito moi organizado, a través, sobre todo, das materias 

vinculadas ao departamento de Filosofía. Empezamos en 1º da ESO a través do Proxecto 

Interdisciplinar no que traballamos, por exemplo, que é o desenvolvemento. Despois, en 2º 

da ESO, con Educación para a cidadanía e a partir da visión da sociedade, traballamos que é 

ser cidadán, a sociabilidade e a socialización, o propio centro escolar, a familia, a cidade, 

Europa, o mundo e a globalización. En 4º da ESO vólvese outra vez, pero xa dende un punto 

de vista político, falando de distintos réximes políticos e o que supuxeron historicamente as 

ditaduras, que diferentes tipos de democracias hai. Despois, en 1º de Bacharelato con 

Filosofía e Cidadanía, e rematamos en 2º de Bacharelato en Ética e Filosofía do Dereito. 

Temos a sorte tamén de que en 1º que hai moitos rapaces que escollen como optativa 

Antropoloxía, no que se fai un bo traballo dende o punto de vista da antropoloxía filosófica. 

 

O IES Eduardo Blanco Amor ten experiencia de traballo con Solidariedade Internacional de 

Galicia, motivo que fixo que se interesasen pola proposta O Mundo que Queremos. Esa 

experiencia faille afirmar que debe existir unha colaboración mutua entre o profesorado e as 

ONGD para o traballo da Educación para o Desenvolvemento. A nós facilítanos moito poder 

colaborar con ONGD como as vosas. Primeiro, porque o alumnado ve a xente involucrada 

nova, diferente, doutros ámbitos; venvos alegres, desinteresadas, felices de facer o que 

estades facendo; poñendo ao servizo dos demais as vosas capacidades e a vosa preparación, 
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moitas veces universitaria. Eles sempre teñen moito interese en preguntar: ‘E cantos anos 

ten? E que fixo? E que fai? E como se lle ocorreu participar nisto? E que tería que facer eu?’. 

Inmaculada sente que mediante a colaboración das ONGD nas aulas, ao alumnado ábreselle os 

ollos a un mundo que dende as clases poden coñecer máis teoricamente, pero que ao velo 

dende a práctica lles chega máis. 

 

Guía de viaxe: Explorar as propias capacidades 

Creo que a comunicación ten un forte potencial educativo e esa potenciación que fai o 

proxecto vai ser boísimo para os mozos e as mozas. Primeiro, porque van descubrir capacidades 

que ao mellor teñen e non saben nin sequera que as teñen. Na educación coa prensa trabállase, 

pero non tanto como se debera. O acceso á fotografía, á radio, ao cine, non se traballa nada; 

facer unha curtametraxe, facer un vídeo. Todo iso enriquécelles moito; exprésanse, coñécense 

mellor uns a outros. Non só como medio de denuncia e de expresión, senón tamén como medio 

de chegar a outros. Moitas veces din: ‘aínda que nós fagamos isto aquí, a quen imos a 

beneficiar?’. ‘Pero como que non? Vós non vos dades conta da repercusión que teñen os medios 

de comunicación?’ É unha maneira de chegar moi lonxe, que non haxa fronteiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IES de Melide: a experiencia dunha radio escolar 

 

En Melide festéxase a feira o día 15 de cada mes, sempre que caia en domingo. Cada 2 de 

febreiro, na Capela, celébrase a festa de San Blas, un santo que cura os males da gorxa. Estas son 

algunhas das curiosidades que sobre o concello coruñés se poden coñecer na aplicación para 

android que se atopa na páxina principal do sitio web do IES de Melide. Segundo Margarita 

Quintela, profesora de filosofía do instituto melidense, aproximadamente o 50% do seu alumnado 

provén das parroquias rurais do municipio, o que dificulta a participación das familias no día a día 

do centro. Porén, esta falla de contacto tamén ten unha lectura dende a perspectiva de xénero. O 

que ten coche é o pai, o pai leva o coche a traballar, a nai non pode vir pola mañá... Moitas veces 

son as nais as que máis se implican nestas cuestións e sobre todo porque este tema identifícase 

coma unha cuestión case feminina, na que as mulleres temos máis que dicir ou que 

tradicionalmente somos as que máis nos preocupamos por facer os paquetes de macarróns se hai 

que levalos, por exemplo, ou por mercar calquera cousa se hai que colaborar. 

 

A RELACIÓN COS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAIS 

Inmaculada cóntanos que se podería intentar establecer 
algunha colaboración con Xosé Manuel Domínguez 
Prieto, docente do departamento de filosofía do centro 
que fai un programa semanal na Radio elcercano 
(http://www.elcercano.com). 
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Contacto 

O Marquiño, 15800 Melide (A Coruña) 
Teléfono: 981505162 
Correo e: ies.melide@edu.xunta.es 
Web: http://www.edu.xunta.es/centros/iesmelide/ 

Titularidade Pública 

Profesorado 
participante 

· Margarita Quintela Gómez – Filosofía (Coordinadora) 
· Mª Dolores Vázquez García – Filosofía (Docente) 

Alumnado 
participante 

Curso Alumnos Alumnas Total Aulas 

2º ESO 27 37 64 3 

4º ESO 28 30 58 3 

  55 67 122 6 

 

IES DE MELIDE 

Localización: Melide 

Superficie: 101,30 Km2 

Poboación: 3.588 homes e 3.725 mulleres 

  (7.313 habitantes en total) 

Densidade:  72,19 hab./km2 

Parroquias: 26 

Xentilicio: melidense/sa
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Proxectos 
comunicativos 

· Fala Melide. Radio e televisión do centro:  
http://falamelide.weebly.com/ 
· Revista Intres:  
http://intres.weebly.com/ 
· Diversos blogs:  
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmelide/gl/category/7/159 

 

No IES de Melide a Educación para o Desenvolvemento trabállase de diversos xeitos. Un deles 

vén definido por unha cuestión curricular. Dúas das materias das que se fai cargo o 

departamento da Filosofía son Educación para a Cidadanía –que non sabemos se resistirá aos 

ataques da ‘lei Wert’- e Ética; as cales inclúen no seu temario oficial o traballo en temas de 

subdesenvolvemento, terceiro mundo, dereitos humanos. En case todos os temas hai un 

punto no que se pode establecer un contacto con estas cuestións. Marga tamén traballa estas 

temáticas co alumnado de 2º de Bacharelato na materia de Filosofía do Dereito. O que pasa 

que doutro xeito porque son rapaces máis maiores.  

 

Por outra parte, no IES de Melide teñen moi implantada a celebración dos días internacionais 

significativos relacionados coa educación en valores, coma o día contra a violencia de xénero 

ou o día escolar pola paz. Segundo Marga, non pasa un destes días sen que se traballen os 

valores a través de actividades complementarias. Todos os departamentos tratan de 

implicarse, non só o de filosofía que puidera parecer que ten unha relación máis directa. 

 

O IES de Melide mantén unha estreita relación coa ONGD Solidariedade Internacional de Galicia 

dende hai anos. Todas as actividades que se fan nesta liña temática, sempre foron acollidas 

marabillosamente polo profesorado; entre outras cousas, porque a meirande parte delas son en 

colaboración con Solidariedade Internacional e sempre están moi ben estruturadas.  

 

Guía de viaxe: A experiencia de dar voz 

Todos pretendemos que o alumnado participe. Ás veces conséguese e ás veces non, porque 

hai grupos máis ou menos participativos. É o encantador de estar dando clase, ver que os 

alumnos son coma esponxas e que te contestan. E despois, con respecto ao que podería ser 

unha interacción, temos unha televisión e unha radio que é Fala Melide5; temos un xornal 

que é Intres6; temos moitos blogs na páxina web7, un da biblioteca, un do club de lectura, un 

de idiomas... No caso do xornal ten como 30 anos de vida. Eu, que son ex-alumna do IES de 

Melide, escribía no xornal.  

 

                                                            
5 http://falamelide.weebly.com/ 
6 http://intres.weebly.com/ 
7 Máis información na sección Os nosos blogs da páxina web do IES de Melide: 
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmelide/gl/category/7/159 
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 IES Eduardo Pondal: a busca por integrar o proxecto educativo 

 

Di Manolo Rivas que Santiago de Compostela é unha creación sorprendente. Naceu dunha 

estrela que indicaba unha tumba e floreceu sobre ese sepulcro. En todo caso falamos dunha 

obra aberta, con páxinas de cronoloxía en espiral que se solapan coma pétalos dunha 

enigmática rosa. Nesta cidade tan viva e milagreira pechamos o círculo da nosa andaina. 

 

 

 

 

A RELACIÓN COS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAIS 
Aquí temos unha xornalista que é correspondente de La 
Voz de Galicia que normalmente cando hai algún 
acontecemento se lle chama. Despois hai un xornal da 
comarca que se chama Cerne, de edición mensual, que 
normalmente cando se lles avisa tratan de recoller o 
que hai porque tamén lles interesa. E despois tamén 
está Radio Melide que ás veces fai referencia a cousas  
que pasan no centro. De feito, hai dous ou tres anos 
que tiñamos problemas para emitir desde a nosa radio, 
gravábanse os programas aquí e despois se levaban alí e 
se emitían alí; unha vez por semana emitíanse os 
programas do IES de Melide en Radio Melide. 

RADIO DE IES MELIDE 
Actualmente contan con oito programas diferentes, 
algúns de periodicidade semanal, outros quincenal. 
Ademais da programación estable, tamén producen 
programas especiais sobre algunha temática concreta. 
O profesorado participamos ben como apoio, como 
guía, supervisores de texto, de estilo; un pouco 
supervisando os guións de radio e axudando na parte 
técnica ata que eles son autónomos. Ademais de 
participar na radio escolar, dous grupos de rapaces e 
rapazas do Instituto fan unha colaboración semanal en 
Radio Melide; nese espazo, dunha hora de duración, en 
ocasións emítense programas producidos no centro; 
noutras, o alumnado participa nun faladoiro coa 
locutora da radio local. 
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Contacto 

Rúa Doutor Maceira, 9 – 15706 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Teléfonos: 981522154 / 981521201 
Correo e: ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 
Web: http://www.edu.xunta.es/centros/ieseduardopondal/ 

Titularidade Pública 

Oferta educativa 
ESO, Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía, Bacharelato de 
Humanidades e ciencias sociais.  

Profesorado 
participante 

Margarita Smyth Chamosa – Bioloxía e Xeoloxía 
María Inés López Blanco – Relixión católica (secundaria) 
María Rita Amigo Seisdedos – Inglés 

Alumnado 
participante 

Curso Alumnos Alumnas Total Aulas 
4º ESO 14 8 22 1 

 

IES EDUARDO PONDAL

Localización: Santiago de Compostela 

Superficie: 220 Km2 

Poboación: 44.698 homes e 51.343 mulleres 

  (96.041 habitantes en total) 

Densidade: 436,55 hab./km2 

Parroquias: 27 

Xentilicio: picheleiro/a, 

santiagués/esa, 

compostelano/a,  
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Proxectos solidarios 
Rede Solidaria (Entreculturas), Visita Estudo Europeo sobre ONG e 
Saúde 

 

Dos cinco centros participantes no proxecto O mundo que queremos, o IES Eduardo Pondal é o 

que menos experiencia ten nun traballo da solidariedade de xeito integral e coordinado. O 

recoñecemento desa eiva na que consideran que deben traballar foi o que animou ás tres 

profesoras que conforman o equipo docente participante a inscribirse neste proxecto. A 

expectativa? Conseguir que o centro se impregne de todas as actividades propostas. Un reto que 

vai máis alá de O mundo que queremos xa que é un obxectivo claro do propio Plan Proxecta. 

 

O IES Eduardo Pondal leva formando parte da Rede Solidaria de Entreculturas dende o ano 

2008 e Margarita Smyth adoita empregar na aula materiais de ONGD como Médicos sen 

Fronteiras. No que respecta á súa opinión sobre o papel que deben xogar as entidades de 

desenvolvemento en relación ao traballo no ámbito formal, Marga considera que todo debe 

estar entrelazado. Os estímulos deben chegar de todos os lados porque iso é moi frutífero. 

Penso que é como cando se aprende un idioma, que se fai escoitando música, falando cunha 

amiga, indo a unha academia, no instituto... e cada persoa ten unha aprendizaxe distinta, 

pero cantos máis estímulos se reciban mellores resultados vai a obter. Neste sentido 

parécelle moi importante a presenza das ONGD nas aulas. Os institutos son entidades moi 

pechadas. Nun aula somos 22 persoas máis eu. Iso é algo moi pechado e todo o que veña de 

fóra sempre vai a enriquecer moito máis.  

 

A guía de viaxe: compañeiras polifacéticas 

Segundo Marga, trátase dun grupo bastante receptivo que xa ten traballado bastante nos 

temas da solidariedade e loita contra as desigualdades. Ademais, trátase dun grupo moi 

poifacético, xa que crean os seus propios vídeos a través de entrevistas e reportaxes. Na 

páxina web teño pensado incluír este tipo de traballos. Tamén fan maquetas, pezas de teatro 

que despois presentan na aula. Cando fan algunha investigación disfrázanse de investigadoras 

e presentan o seu traballo na aula. Que pensa Marga da comunicación como fío condutor 

deste proxecto? Eu penso que é unha idea boísima. Agora todo é comunicarse, a transmisión 

de coñecementos é comunicación. Todas as vías me parecen moi importantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

A RELACIÓN COS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAIS 
Non existe unha relación estreita cos medios de 
comunicación, se ben adoitan saír novas nos xornais 
relacionadas co IES Eduardo Pondal cando realizan 
algunha visita ou algunha actividade de interese 
mediático. Porén, non debemos esquecer que en 
Santiago continúa activa a radio libre A Kalimera, que 
emite no 108.7 de FM e que actualmente se atopa no 
centro social autoxestionado da Gentalha do Pichel.  
http://akalimera.org/  
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O MUNDO DA COMUNICACIÓN COMUNITARIA 

 

A comunicación entendida dende a vertente educativa que promove Mario Kaplún8 é un dos 

fíos condutores desta proposta. O outro é a necesidade de traballar a interconexión entre 

realidades e contextos, abrindo as miras dos mozos e mozas non só á súa contorna (tan 

descoñecida ás veces) senón tamén ao mundo. Radio Tehuacán é unha radio comunitario de El 

Salvador que aglutina, en si mesma, os dous leitmotiv de O mundo que queremos. 

 

Durante o 2013 a ONGD galega Agareso (entidade que forma parte do equipo de traballo desta 

iniciativa) está executando en Tecoluca, El Salvador, a terceira fase do proxecto de 

comunicación para o desenvolvemento do Bajo Lempa na que se está fortalecendo á emisora 

comunitaria Radio Tehuacán, formando a 18 voluntarios e voluntarias e capacitando a 20 

mozos e mozas das comunidades como correspondentes, para que todos y todas poidan seguir 

contribuíndo ao desenvolvemento das súas comunidades con voz propia. 

 

Segundo as persoas voluntarias implicadas, Radio Tehuacán está a ser moi importante nas súas 

vidas. Este proxecto axudounos a desenvolvernos como persoas, a interactuar coas comunidades 

e a facerlles entender que a través da radio as súas voces poden ser escoitadas. Radio 

Tehuacán loita con todas as súas forzas por converterse en altofalante da súa comunidade e 

devolverlle aos veciños e veciñas un dereito fundamental: o de poder comunicarse entre eles e 

elas e co resto do mundo, decidindo por eles mesmos cales son os temas importantes e abrindo 

os micrófonos á participación cidadá. Transmitir estas metas aos mozos e mozas galegas é unha 

das principais motivacións dos voluntarios e voluntarias de Radio Tehuacán para participar neste 

proxecto: A través deste proxecto queremos informar e concientizar á poboación sobre 

diferentes temas ambientais que nos preocupan. Intentaremos tamén facelos partícipes do 

esforzo que estamos levando a cabo para lograr sacar adiante o noso proxecto. 

 

 

O MUNDO INSTITUCIONAL 

 

Ao tratarse dun proxecto xurdido do proceso de coordinación interadministrativa da Xunta de 

Galicia, hai numerosas institucións involucradas en O mundo que queremos: a Consellería de 

Educación, a SXCE e, incluso, a Escola Galega de Consumo9. Porén, é a SXCE a responsable do 

proxecto presentado pola Cooperación Galega ante o resto da Administración Pública e a que 

                                                            
8 Kaplún, M. (1998): Una Pedagogía de la Comunicación. Madrid, Ediciones de la Torre. Dispoñible en: 
http://dspace.universia.net/bitstream/2024/996/1/Kaplun.pdf%2520rel%3D%27nofollow%27 
9 Para a coordinación e organización conxunta da actividade de formación inicial ao profesorado. 
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xoga o rol de interlocutora co resto de entidades participantes e impulsoras desta 

intervención de Educación para o Desenvolvemento pioneira en Galicia.  

A SXCE apostou dende o primeiro momento polo impulso de O mundo que queremos. Segundo 

asegura Pilar Romero, Subdirectora Xeral de Cooperación Exterior, a proposta pareceunos 

interesante, tivemos unha reunión coa Consellería de Educación para que nos explicasen como 

funcionaba esta iniciativa e para que nos expuxesen os beneficios que reportaba para o 

profesorado que participaba no Plan Proxecta. Despois, mantivemos unha reunión coa 

Coordinadora Galega de ONGD e explicámoslle a necesidade de contar coas organizacións para 

poder levar a cabo a iniciativa. Finalmente, aquelas ONGD que están a traballar no ámbito da 

Educación para o Desenvolvemento aceptaron a proposta, algo que temos que agradecer 

porque realmente esixe un esforzo preparar un proxecto dentro da nosa convocatoria. 

 

 

O MUNDO SOCIAL  

 

Se algo define á iniciativa O mundo que queremos é o afán colaborativo e de mestura de 

experiencias co que xurdiu. O proxecto incluiría o mellor de cada ONGD, comentábase nas 

primeiras reunións entre a SXCE e a Comisión de ED da CGONGD. Se ben a proposta non está 

configurada pola totalidade da Comisión, si que foi trazada conxuntamente por tres 

organizacións ben diferentes (Solidariedade Internacional, Fundación Intervida e Mundo 

Cooperante) nunha primeira experiencia de traballo conxunto que involucrou a dúas 

entidades máis (AGARESO e o Grupo de Teatro da Oprimida de Coruña).  

 

Dende a Secretaría Técnica da CGONGD entenden que a proposta da SXCE respondía á 

demanda da Coordinadora de traballar coa Consellería de Educación. É dicir, que a ED pasase 

a formar parte da estratexia da Consellería de Educación. Esta é, segundo Helena Capera, 

responsable da Área de Sensibilización e Comunicación da CGONGD, a principal razón pola 

que o organismo que representa ao sector das ONGD galegas apostou por esta iniciativa. 

Entendíamos ademais que é interesante que distintas ONGD de Educación para o 

Desenvolvemento que non traballaban en proxectos en consorcio específicos, puideran 

traballar unindo esforzos e os seus coñecementos traballando nas escolas galegas e ofrecer 

isto a través do Plan Proxecta. Neste sentido, para a CGONGD este proxecto representaba 

unha oportunidade para que o traballo das ONGD estivera recoñecido nun proxecto máis alá 

dos consorcios que poidan traballarse a través das distintas convocatorias. 

 

O mundo que queremos non tería sido posible sen a aposta en firme das entidades que 

conforman o consorcio formal. Para Solidariedade Internacional, a decisión de impulsar e liderar 

o proceso vén marcada por dous motivos fundamentais. O primeiro foi cumprir un reto e un 
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obxectivo tanto do sector como de Solidariedade Internacional, que era integrar, a través da 

Consellería de Educación, un proxecto de ED. O segundo, veu marcado polo reto institucional 

que representa participar e liderar, neste caso, un proxecto colectivo. A aposta por ese traballo 

en rede tamén motivou o respaldo de Fundación Intervida e Mundo Cooperante nun proceso de 

traballo no que tiñan menos experiencia pero iguais retos e motivacións.   
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AVENTURAS E DESVENTURAS 
DUNHA EXPERIENCIA ÚNICA 

 

Son lenta coma o mundo. Son paciente, xirando a través do meu tempo, 
os soles e as estrelas obsérvanme con atención 

Silvia Plath 
 

As cóxegas nas plantas dos pés, os nervios estomacais, o ton moreno da pel ou os luminosos 

sorrisos, son algunhas das marcas que caracterizan á grande maioría de andainas. As 

aventuras e desventuras vividas ao longo desta viaxe deixáronnos coa lingua fóra, con cansazo 

nas pernas e nas cabezas. As guías de viaxe están ben apalpadas e subliñadas por todos os 

currunchos. Os horarios de trens, barcos e avións obrigáronnos a correr os sete correres e a 

organizar a viaxe no medio da propia viaxe. Finalizamos a primeira etapa, pero aínda queda 

moito camiño por percorrer. Botando a vista a atrás e conversando con todas vós sobre todo o 

acontecido, redactamos os seguintes fitos no noso caderno de bitácora.   

 

 

 AS DESVENTURAS 

 
As viaxes hai que contalas dende o principio, e os comezos desta oportunidade foron bastante 

desventurados. Eran épocas de choiva e recortes orzamentarios. As dificultades foron, en 

primeiro lugar, que para levar a cabo a iniciativa non había financiamento, entón, houbo que 

darlle unha forma ao proxecto que encaixase nos requisitos esixidos pola convocatoria – 

apunta Pilar Romero, Subdirectora de Cooperación Exterior. Este punto de vista, coincide co 

de María Paz, directora de Solidariedade Internacional, entidade que lidera o consorcio 

formal de O mundo que queremos:  

 

Eu penso que as dificultades fundamentais derivan de como se tiña que ter levado a cabo o 

proxecto neste ano en concreto, que era a través dunha convocatoria ordinaria. Isto foi o que 

fixo que todo fose tan problemático. E esixiu un esforzo a maiores, porque se fose vía convenio 

habería moitas cousas que se poderían ter evitado. Pero que fose vía convocatoria, en 

concorrencia competitiva irreal, foi a maior das dificultades. En contraposición, a oportunidade 

foi que, a pesar diso, houbo certa apertura de miras por parte do sector, que, incluso 

recoñecendo esta trampa, apostou por isto; mirando máis aló do evidente. 

 

O proceso de toma de decisións tamén foi moi controvertido. En primeiro lugar, polos tempos 

impostos, que non permitiron ás persoas representantes de ONGD que non teñen a súa sede 

central en Galicia consultar coas persoas responsables a posibilidade de involucrarse na 

proposta da SXCE. Un momento clave para min foi descubrir que as persoas que nun primeiro 
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momento aceptaron a proposta parece que non teñen a capacidade de facelo, porque non son 

as responsables das súas institucións e, polo tanto, a decisión tomada vénse abaixo – apunta 

María Paz. Por outra banda, cando na Asemblea Xeral da CGONGD se ratifica o apoio da 

maioría das persoas alí presentes á Xunta Directiva e ao seu labor na toma de decisións 

relacionadas co Plan Proxecta; tamén se constata que a interlocutora válida para este tipo de 

procesos é a propia Xunta Directiva, e non ningunha comisión da CGONGD. Dende a SXRE 

tamén sentiron esta situación coma un obstáculo: Outra das problemáticas foi a dificultade 

de atopar os interlocutores adecuados neste proceso, que nós entendiamos que tiña que ser 

no ámbito das ONGD que conforman o sector. 

 

Este punto marcou o que se percibiu como a aprendizaxe máis clara e obvia para a Secretaría 

Técnica da CGONGD: 

 

A aprendizaxe que foi máis evidente, é a de ser conscientes de quen está lexitimado para tomar 

unha decisión na Coordinadora, que neste caso é a Directiva porque está elixida polas 

organizacións. Que a Comisión de Educación, neste caso, se erixiu como un grupo de traballo 

experto en ED e que creo que ese papel está súper demostrado e que está fortalecido neste 

sentido. Para outros casos temos claro que é a Xunta Directiva quen ten que tomar unha 

decisión, sempre coa voz, aínda que non co voto, da Comisión de Educación, neste caso, ou de 

calquera outra das Comisións de traballo. 

 

Por outra banda, unha vez tomada a decisión en firme de apostar pola proposta, fomos 

constatando a medida que avanzabamos que non coñeciamos nada sobre o Plan Proxecta. Isto 

deu lugar a que se cometesen certos erros (como o de apostar pola formación Platega ao 

pensar que habería un primeiro encontro presencial), e que se xerasen moitas dúbidas que se 

tiveron que ir resolvendo sobre a marcha. Aínda así, todas estas circunstancias non fixeron 

máis que engrosar unha completa lista de aprendizaxes para procesos futuros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compendio de desventuras

 A necesidade de presentarse vía 

convocatoria, non por convenio. 

 Os ritmos frenéticos para a toma de 

decisión. 

 A busca de interlocutores. 

 Quen toma as decisións? 

 Descoñecemento sobre o Plan Proxecta 
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AS AVENTURAS 

 

 

O mundo que queremos foi, sobre todo, unha aposta. E para apostar por algo hai que crer na 

súa potencialidade. De aí veñen as grandes expectativas e sorpresas positivas que se viviron 

ao longo deste traxecto. Hai un feito fundamental que fixo que se unisen os esforzos e 

vontades para intentar que todo saia o mellor posible: estamos ante un proxecto con 

vocación de permanencia. Isto é algo que tamén se ten demandado moito dende o sector. A 

Educación para o Desenvolvemento debe entenderse coma un proceso a medio-longo prazo, 

por iso o instrumento de convocatorias anuais non é o idóneo para sustentar este tipo de 

intervencións. A posibilidade de que dende SXCE se apostase pola viabilidade da proposta 

para facer un convenio de ED co sector das ONGD, motivou que a Xunta Directiva da CGONGD 

avalase a iniciativa e que varias entidades se lanzasen a impulsar esta aventura. 

 

O traballo en rede e a colaboración de axentes moi distintos é percibido coma un dos puntos 

fortes e máis sorprendentes desta primeira edición de O mundo que queremos. Segundo Paula 

Rojas, técnica de ED da Fundación Intervida, este proceso agrupa moitos xeitos diferentes de 

traballar, moitas idiosincrasias, e ver como o estamos conxugando resulta moi enriquecedor. 

Ademais, eu, que estou máis en contacto cos centros, vexo a resposta do profesorado e do 

alumnado e, de momento, está funcionando perfectamente, porque conseguimos implicalos de 

verdade. Coincide nesta reflexión María Paz, quen asegura que cada quen está a desempeñar un 

rol no que se sinte cómodo e no que ademais fai as cousas ben. Creo que está a haber unha 

implicación e unha harmonía no grupo moi bonita. 

 

Por outra banda, a sensación que recibimos do profesorado implicado no proxecto tamén está a 

ser moi positiva. Expresións coma isto que nos traedes é un regalo, foron moi comúns en todas 

as entrevistas. Así o confirma tamén Rosa López, delegada de Mundo Cooperante en Galicia: a 

experiencia de desenvolvemento do primeiro obradoiro nas aulas foi xenial. O proxecto en si é 

moi bonito. É verdade que os rapaces teñen bastante descoñecemento, pero eu creo que lles 

gustou e lles motivou moito. Están ansiosos por que vaia o teatro, por facer o obradoiro de 

radio e de fotografía e a visita do Sur. Nalgún centro xa tiveran ese contacto con actores do 

Sur, pero nos que eu fun, non, e estaban encantados. 

 

Dende unha visión máis introspectiva (ollando directamente ao sector) dende a Secretaría 

Técnica da Coordinadora tamén teñen unha visión moi positiva desta aventura. É un proxecto 

distinto aos que estamos afeitas a ver ou traballar. Creo que hai moita ilusión, que iso é moi 

importante. Sobre todo ver que xente de distintas organizacións e de distintos ámbitos están 

traballando conxuntamente para sacar algo adiante. Eu creo que vai marcar un antes e un 
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despois. É dicir, que o Plan Proxecta a partir desta primeira experiencia piloto pode ser o 

punto de partida para ir mellorando outras convocatorias de proxectas, o traballo conxunto 

das organizacións e de reciprocidade da xente que está traballando.  

 

Estamos, pois, preparando camiños para seguir viaxando, explorando e descubrindo. E parece 

que imos na dirección correcta que marca o título do proxecto porque cambiar o noso entorno 

é transformar o mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

As fotografías da viaxe

 A formulación colectiva, con taboleiro 

para choivas de ideas incluído. 

 As primeiras impresións do profesorado 

ao presentarlles O mundo que queremos. 

 A harmonía que se sente nas reunións de 

coordinación. 

 O alumnado votando o logo do proxecto. 

 



 
 

46 
 

 FIN?  
   

 
A única e verdadeira viaxe de descubrimento consiste non en buscar 

novas paisaxes, senón en mirar con novos ollos 
Marcel Proust 

 

Sen dúbida, agora mesmo estamos nun alto no camiño, collendo os folgos precisos para 

continuar cinco meses máis de camiño. Estes tempos de silencio son importantes e 

necesarios, sobre todo para analizar o esforzo feito e extraer aprendizaxes. Aquí expoñemos 

brevemente algunhas das ideas que fomos recollendo nos nosos cadernos, gravadoras e 

imaxes mentais. Agardamos que sexan de utilidade para seguir mellorando e construíndo esta 

viaxe tan ilusionante. 

 

 Ao empregar o paraugas temático dos ODM, poderiamos considerar que se trata dun 

proxecto da cuarta xeranción da ED. Porén, se atendemos á metodoloxía e 

analizamos os obxectivos, o proxecto é un claro exemplo de Educación para a 

Cidadanía Global, xa que o eixo que fundamenta a intervención é a interconexión de 

realidades pertencentes a sociedades e contextos diferentes. A perspectiva local-

global forma parte da esencia formuladora desta proposta.  

 

 A intervención está concibida coma un proceso educativo a medio e longo prazo que 

trata de desenvolver o pensamento crítico de alumnado e profesorado a través do 

coñecemento doutras realidades, pero tamén do “redescubrimento” do propio. Esta 

característica permite tamén que a aprendizaxe significativa e colectiva forme parte 

de todo o proceso. 

 

 Pese ao interesante e transformador do proxecto, non se atopa na construción que 

fai da cidadanía global ningunha referencia á visibilización de esquemas 

androcéntricos na construción do propio termo de “cidadanía”. Ademais, o enfoque 

de xénero non é transversal a todo o proceso, senón que se atopa focalizado nunha 

actividade concreta. As temáticas do proxecto céntranse na loita contra a pobreza e 

as desigualdades que xeran exclusión, pero quédase bastante limitado. Tal e como 

ocorre cos ODM, paraugas teórico deste proxecto, non existe un cuestionamento real 

do sistema económico nin das causas e consecuencias da globalización neoliberal. O 

feito de buscar un marco no que se sintan cómodas todas as ONGD que conforman a 

Comisión de Educación da Coordinadora obrigou a que este proxecto resulte bastante 

descafeinado desde o enfoque da dimensión política da ED.  
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 A nivel estratéxico este proxecto representa unha oportunidade para a integración no 

da ED no ámbito formal e ao mesmo tempo, significa un recoñecemento do traballo das 

ONGD ao ser elas, a través dun consorcio de entidades vinculadas á Comisión de 

Educación da Coordinadora Galega de ONGD, as que están a liderar un proxecto 

coordinado e promovido conxuntamente por dous departamentos da Xunta de Galicia. 

 

 Aproximándonos máis a cuestións máis concretas e que fomos constatando a través 

das diferentes conversas realizadas, unha das carencias fundamentais que se vive no 

mundo da docencia é a falla de formación regrada e específica sobre a Educación 

para o Desenvolvemento. Neste sentido consideramos que a formación ao 

profesorado dentro das canles da Consellería de Educación é un dos puntos fortes do 

presente proxecto que se debería manter no futuro.   

 
 Por outra banda, obsérvase unha brecha de xénero importante na participación do 

profesorado (máis do 91% son mulleres). Sería interesante pensar como incidir nesta 

cuestións en futuras convocatorias. Por exemplo, introducindo medidas de acción 

positiva, como pode ser fixar como criterio de selección dos centros priorizar a 

aqueles nos que os equipos docentes que se apunten ao programa sexan mixtos. 

 
 O proxecto caracterízase pola súa cultura avaliativa innovadora. A inclusión dun 

diagnóstico e dunha avaliación mixta favorece o coñecemento previo das realidades e 

contextos cos que se vai traballar (punto que se destacou coma moi positivo por 

parte do IES Carlos Casares e por parte das entidades que conforman o consorcio), 

prioriza o proceso de sistematización ao longo de todo o proceso, e permite a 

participación e interlocución constante con todos os actores implicados. 

 
 Outro dos puntos fortes que o profesorado valora de O mundo que queremos é a 

intervención directa das ONGD nas aulas. Consideran que resulta moi positivo que o 

alumnado escoite outras voces e descubra outras experiencias. 

 
 É preciso por parte da SXCE e das ONGD estar ao tanto das políticas e programas que 

están a desenvolver as diversas consellerías da Xunta de Galicia. Esta experiencia 

demostrou o alto nivel de descoñecemento que existe das iniciativas impulsadas pola 

Administración Pública. Consideramos que, se hai máis iniciativas parecidas ao Plan 

Proxecta estas deberían coñecerse. Para conseguir isto non é tan sequera preciso ter 

nomeada a unha persoa da consellería que sexa interlocutora. Abonda con estar ao 

día, informándose do que acontece con outras políticas públicas. 

 
 O mundo que queremos naceu cunha vontade aglutinadora do sector das ONGD que 

en Galicia traballan no eido da Educación para o Desenvolvemento. Na súa fase 
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embrionaria, un bo número de ONGD estiveron nalgunha media activas respecto da 

proposta. Se ben, ao momento de iniciarse a execución existe o risco de que a 

participación desa diversidade de entidades se dilúa. Por iso faise importante tratar 

de coidar e pensar en medidas para integrar no proxecto a outras ONGD que 

traballan no ámbito da ED en Galicia. 

 
 Como punto final é interesante falar do futuro, da viabilidade e sustentabilidade 

desta aposta. Sen dúbida, a continuidade desta intervención non vai a depender só 

da aposta dun departamento administrativo en concreto. A aplicación estrita da 

coherencia de políticas dificultaría moito futuras edicións do Plan Proxecta, ao non ir 

na liña da nova Lei de Educación, que limita moi moito todo o traballo 

interdisciplinar que caracteriza a esta proposta. Por outra banda, o feito de que se 

cuestione no novo texto lexislativo a existencia de materias como Educación para a 

Cidadanía, tamén supón unha ameaza o traballo da ED nos centros educativos, tal e 

como alertaba algunha das docentes implicadas no proxecto. Neste sentido, 

consideramos pertinente traballar a incidencia política tamén dende este espazo de 

relación máis estreita coa Administración Pública. 
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Expectativas: a munición para continuar a viaxe 

 Nós presentámonos sen moita expectativa, sabiamos que tiñamos que estar 

aquí, que nós encaixabamos nisto. (CPI Virxe da Cela) 

 Que os mozos e mozas entendan como pode ser o mecanismo de difusión da 

voz dos que non teñen voz. (IES Carlos Casares) 

 Eu teño unhas altísimas expectativas. Este ano ademais teño uns grupos 

moi receptivos, estou encantada con eles e me parece que si, que pode 

funcionar xenial. (IES de Melide) 

 Eu conformaríame con desenvolver nos alumnos e alumnas un desexo por 

participar máis, por colaborar máis, por estar máis pendentes das persoas 

que están ao seu redor, xa sexa máis lonxe, xa sexa máis preto. (IES 

Eduardo Blanco Amor) 

 As miñas expectativas son moi boas. Son grandes expectativas. A ver se o 

instituto se impregna deste proxecto e pode saír da aula. (IES Eduardo 

Pondal) 

 As nosas expectativas consisten en lograr que Radio Tehuacán transcenda 

fronteiras e que a voz das comunidades sexa escoitada. Tamén informar dos 

proxectos realizados en coordinación con Cordes e Agareso. (Radio Tehuacán) 

 Que todo o mundo quede satisfeito co proceso, especialmente o 

profesorado, e que, para o ano, se involucren máis entidades. (SXCE) 

 Que se cubran as expectativas do profesorado, que se logre acadar no 

alumnado un mínimo de sensibilidade co que traballamos, e que todo se 

consiga co nivel de concordia que hai agora entre as organizacións e 

persoas que estamos participando no proxecto. (SI) 

 Que ao profesorado que non tiña previamente contacto con esta temática 

lle serva para empezar a introducilo nas súas materias. E no alumando, que 

se cree semente. (Fundación Intervida) 

 A min o que me gustaría é que se crease un vínculo cos centros educativos 

que permanecese; que esa web seguise activa; que as ONGD que participamos, 

poidamos ir amosando os traballos que imos facendo. (MC) 

 As expectativas son boas, son altas e interesantes.  Eu creo que esta 

experiencia vai marcar un antes e un despois. (CGONGD) 


