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Isto non é un proxecto
Sentouse na mesa de madeira onde hai menos de cinco anos amontoaba os
papeis. Prendeu o portátil e introduciu os CD para comezar a avaliar.
Bebeu un sorbo de café e comezou a ler. “O mundo que queremos”,
dicía a carpeta que estaba no disco.
...
Unha hora máis tarde escribía na folla de avaliación: Isto non é un proxecto

Isto non é unha avaliación
Tampouco isto vai ser unha avaliación ao uso. Non nos sae facer un
documento que non estea escrito na mesma linguaxe e estilo coa que se foi
redactando toda esta experiencia. Este non-proxecto merécese unha nonavaliación. E isto foi o que fixemos.
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Isto non é un proxecto…
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Isto non é un marco lóxico
A casa comezouse a construír polo tellado. O conto comezouse polo “fin” e non polo “érase
unha vez”. Esta é unha das claras debilidades da primeira edición de O mundo que queremos
que marcou unha senda de aprendizaxe permanente por parte das entidades que coordinaron
e executaron este proxecto, pois tiveron que facer grandes esforzos de adaptación e
rectificación para conseguir que todo fose encaixando e ninguén se descolgase de todo o
proceso. Ese esforzo foi un dos aspectos máis valorados por parte do profesorado participante
que, a pesar da forte carga de traballo que lles supuxo este proxecto, recoñeceron a
importancia que tivo que, tanto a persoa coordinadora coma as diferentes monitoras e
monitores estivesen pendentes e dispoñibles en todo momento.
As aprendizaxes que nos deixou esta intervención foron máis aló da matriz elaborada. Houbo
moitos resultados non formulados que se acadaron e outros que si que estaban definidos que
foron mudando a medida que pasaron os meses. Foi un proxecto vivo en constante evolución,
por iso este non-proxecto non se reduce a unha matriz formulada cara fóra, houbo moitos
impactos cara dentro. De todos os xeitos, pensamos que pode ser interesante organizar esta
non-avaliación en relación aos propios enunciados dos resultados deseñados nas primeiras
reunións de hai xa un ano, para comprobar cara onde circulou realmente a nave deste proxecto.

Se algo foi obxecto de crítica de xeito xeneralizado entre o profesorado participante neste
proxecto foi a formación online deseñada para eles. O feito de ter que compartir curso cos
programas do Plan Proxecta dirixidos pola Escola Galega de Consumo fixo que o temario
específico dedicado ao traballo da Cooperación para o Desenvolvemento, os ODM e a ED se
visen reducidos a 5 horas nunha formación que tiña un total de 30 horas lectivas e bastante
carga de traballo. Eu sentinme moi angustiada coa plataforma, non entendía nada, comenta
unha das profesoras que rexeitou facer as 30 horas de curso e se centrou exclusivamente na
formación específica do programa O mundo que queremos.
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Atendendo ás conversas mantidas co profesorado e as súas avaliacións extraemos as seguintes
aprendizaxes e propostas de mellora:

Non é adecuado para os ritmos de traballo das persoas docentes en Galicia propoñer
unha formación intensiva entre o 25 de novembro e o 20 de decembro pola carga de
traballo que hai nos centros.

A virtualidade da proposta e o feito de que non fose un curso exclusivo sobre o programa
específico no que ían a participar os profesores e as profesoras fixo que moitas entendesen a
formación Platega coma un mero trámite, e, polo tanto, non foi posible que adquirisen as
habilidades necesarias para a incorporación da ED nas aulas. De feito, non houbo unha
formación específica en Educación para o Desenvolvemento (xeracións, dimensións, etc.),
feito que xerou algún debate sobre a carga política do proxecto. Pensamos que de ter tido
unha introdución máis potente ao que é a Educación para o Desenvolvemento incidindo
especialmente na dimensión política deste enfoque educativo, podería ter evitado -ou cando
menos minimizado- algunha postura contraria a unha das actividades máis reivindicativas de
todo o proxecto: o concerto final.

É preciso que esta formación sexa aberta para todo o profesorado implicado no proxecto, non
só para as persoas coordinadoras. Esta foi unha crítica moi estendida abandeirada sobre todo
polas profesoras do CPI Virxe da Cela, que se rebelaron contra ese criterio compartindo as claves
entre as tres profesoras implicadas e realizando todas as actividades de maneira conxunta.

En xeral, o profesorado interesado neste tipo de propostas adoitan ser persoas moi
comprometidas cuxa motivación para implicarse non se basea nos puntos que poidan obter
coa súa vinculación ao proxecto. É importante ter isto en conta para deseñar intervencións
máis aterradas no que este profesorado precisa: por exemplo, nesta primeira edición as ONGD
realizaron un esforzo enorme por meterse en Platega porque iso implicaba o recoñecemento
ao traballo do profesorado por parte da Consellería de Educación. Tería sido máis positivo
para acadar o obxectivo do proxecto saltarse esa formación online buscando alternativas
formativas que potencien o contacto entre o profesorado e permitan que se sintan
acompañados e acompañadas ao longo de todo o proxecto.

A pesares das limitacións, as profesoras que leron todo o material e manexaron a
bibliografía facilitada consideraron que eran uns recursos moi bos, moi útiles para o seu
traballo na aula. Porén, ao non ser unha plataforma doada de manexar non todo o mundo
conseguiu acceder a ese material.
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Finalmente, coas actividades que se planificaron na proposta non foi posible introducir
este proxecto de xeito que empapase a todo o centro. Houbo un caso, o IES Blanco Amor, que
si que conseguiu esa trascendencia dado que a profesora Inma tivo a iniciativa de presentar o
proxecto no grupo de coordinación pedagóxica e no Claustro.

Atendendo a todas as aprendizaxes detectadas e ás suxestións propostas polas persoas consultadas
consideramos que para vindeiras fases de O Mundo que Queremos resultaría fundamental:
Organizar unha formación inicial presencial na que todo o profesorado vinculado ao
proxecto teña a oportunidade de coñecerse, de intercambiar os contactos e compartir
inquedanzas e expectativas. Consideramos que este tipo de formación dá continuidade e
reforza a aposta do proxecto pola metodoloxía vivencial, aproveitando os posibles beneficios
deste tipo de intervención e resultando, ademais, coherente coa metodoloxía dende a que se
intervén co alumnado.
Combinar esa formación cunha bibliografía detallada con recursos útiles para que podan
seguir traballando as temáticas propostas mentres non haxa actividade física na aula. Se se
pretende que o proxecto se converta nun proceso transversal ao curso académico, cantas
máis facilidades se ofrezan máis posibilidades haberá de conseguilo.
Traballar

co

profesorado

distintas

alternativas

de

avaliar

as

habilidades

e

coñecementos adquiridos polo alumnado, así queda patente que para o persoal docente este
proxecto é relevante. Tal e como comenta Carlos Ferreiro, director do IES Carlos Casares, é
importante que os profesores e as profesoras cambien a dinámica: para min resultaría
fundamental que o alumnado percibise que para nós é moito máis importante unha reflexión
sobre a pobreza no mundo ou sobre a desigualdade de xénero; que o sintagma nominal.
Invitar ao profesorado a que presente o proxecto no Claustro ofrecéndolles unha carta
de presentación explicativa que poidan mostrar e desenvolver nesa reunión con toda a súa
comunidade educativa.
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A creatividade e a busca de novas metodoloxías capaces de incorporar unha dimensión lúdica
e reivindicativa foron algunhas das grandes preocupacións deste proceso. A través dos
obradoiros de radio e de fotografía invitouse a todos os alumnos e alumnas a que creasen
algún material de denuncia e reflexión, ben en formato radiofónico, ben en formato visual. As
súas propostas tiveron un espazo para expoñerse no acto final, encontro que permitiu a
socialización dos traballos, se ben houbo que elixir unha pequena mostra para que todos os
centros tivesen cabida sen facer un acto excesivamente longo. Porén, pese a terse acadado
sen lugar a dúbidas este resultado, as persoas que participaron activamente en todo o proceso
extraeron numerosas aprendizaxes en relación a esta proposta educomunicativa que supuxo
tanto traballo para todas e todos.

Nas diferentes avaliacións hai un recoñecemento xeneralizado para Montse e Óscar,
monitora e monitor de AGARESO, que se encargaron da dinamización dos obradoiros de radio e
fotografía nos cinco centros educativos e do acompañamento virtual de todo o proceso
(enviando recordatorios, recibindo traballos, resolvendo dúbidas e editando os produtos finais).
Dende logo, para que unha intervención educativa tan ambiciosa sexa capaz de entrever o éxito
resulta imprescindible poder contar con persoas tan comprometidas co seu traballo.

Porén, moitas profesoras e profesores sentíronse algo perdidos nesta actividade, ben por
falta de habilidades técnicas para apoiar ao seu alumnado, ben pola saturación de actividade
á que se somete o persoal docente que se vincula a este tipo de proxectos. Como ben afirma
Marga, profesora do IES de Melide, tiveron moita carga de traballo, pero non é problema do
voso programa, é que nós estamos metidas en máis historias e xuntóusenos todo.

Esa sensación do profesorado tamén se trasladou aos mozos e mozas que nas súas
valoracións do proxecto inclúen comentarios que mostran certa frustración en relación á
elaboración dos traballos e dos seus resultados. Se ben é certo que non se trata de reflexión
xeneralizadas (porque houbo bastante variedade de resultados nos diferentes grupos) si que
son sensacións que fixeron que eses poucos alumnos e alumnas consideraran como
prescindible a actividade de radio e fotografía.
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Por outra banda, a improvisación nesta actividade foi especialmente notable. Custou
moito aterrar esta proposta, que non se coñecía na súa profundidade cando se lle presentou o
proxecto aos centros seleccionados (existía a idea pero non se era consciente de todo o que
implicaba poñela en marcha). Este feito, sumado á pouca presenza real que se tivo nos
centros educativos (fíxose un único obradoiro), levou a que cada docente interpretase dun
xeito diferente o seu papel dentro desta proposta.

Pese que a radio é percibida como a metodoloxía que implicou máis carga de traballo
tamén foi valorada máis positivamente polo profesorado. O alumnado de Viana do Bolo, por
exemplo, manifestou o seu interese polo medio radiofónico máis aló do proxecto, e o
profesorado dedicou sesións extra da programación a afondar neste modelo comunicativo.

No tocante ao alumnado, a radio e a fotografía foron unhas das actividades menos
valoradas como favoritas. Seguramente porque non implicou a novidade que poden espertar
outras metodoloxías, como poden ser as propias do Teatro Social, ou a curiosidade e impacto
da visita de xente de outras latitudes e contextos. Porén, con esta proposta obrigóuselles aos
nenos e ás nenas a crear discurso, a expresarse (ben sexa con imaxes ou con palabras) e a
traballar en equipo. Nese sentido, a nivel metodolóxico e de traballo de competencias
resultou das propostas máis completas da intervención.

A variedade de traballos tamén demostrou que este proxecto ía dirixido a un grupo de
alumnos e alumnas moi heteroxéneo no referente ás idades. Abarcouse todo o ciclo de
secundaria obrigatoria (dende 1º ata 4º da ESO) e iso marcou algunha diferenza no contido dos
traballos finais. Á hora de preguntarlles aos profesores e profesoras sobre esta cuestión, non
hai un consenso claro sobre que idades responden mellor a este tipo de proxectos. Nós
tiñamos aos pequeniños de 1º da ESO, explícannos as docentes do CPI Virxe da Cela, que
veñen cunhas ganas enormes, e ves que a medida que pasan os cursos van perdendo as forzas.
É dicir, os que están agora en 4º da ESO eran coma os de 1º hai catro anos. Podemos dicir que
os máis participativos foron os de 1º, porque teñen menos sentido do ridículo, teñen máis
ganas, non sei, teñen máis ilusión. Os maiores ao mellor están máis rodados, aburridos
incluso desta historia que lle repetimos todos os anos. Pero Marga, do IES de Melide, ten unha
percepción diferente: no noso centro os de 2º son recén chegados, son rapaces que teñen
pouquísima autonomía. Non teñen case iniciativa. Pero os de 4º, aos que lles daba eu este
ano (que sempre depende porque eu este ano tiña cursos fantásticos) estaban marabillados
“eu é que chorei na obra de teatro”, dicíanme. É que choraron todos! A acollida foi distinta.

Resulta fundamental que en propostas relacionadas co manexo de novas tecnoloxías
(cámaras, gravadoras) e coa portavocía (programas radiofónicos) se insista constantemente no
traballo da equidade de xénero (e así se lle transmita ao profesorado). Nos traballos finais, as
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voces condutoras dos programas eran maioritariamente masculinas e pode ser probable1
(aínda que isto non se pode deducir da análise realizada neste proxecto) que en grupos mixtos
de traballo o manexo das tecnoloxías fose liderada polos rapaces. As evidencias de
desigualdade de xénero no mundo audiovisual obrigan a que estas cuestións se teñan moi en
conta á hora de deseñar as metodoloxías de traballo co alumnado e co profesorado.

A variedade temática dos traballos finais presentados resulta especialmente positiva
polas posibilidades de interactuar co entorno, aproveitar procesos internos dos propios
centros (como poden ser outras actividades de carácter reivindicativo) e pola interesante
posibilidade de adaptarse mellor á idiosincrasia dos contextos das persoas protagonistas.

Se ben non houbo unha grande presenza de voces de outras xeracións nos traballos
radiofónicos, si que destacamos unha proposta de documento visual na que o alumnado foi a
un centro de día para falar coas persoas maiores e preguntarlles como vivían elas cando eran
mozas. Este traballo tocaba a dimensión da pobreza que foi entendida dende unha
perspectiva máis plural do que adoita ser habitual. Isto aconteceu con outros traballos
relacionados con ese ODM que incluíron como dimensións da pobreza a falla de acceso á
vivenda, a falla de traballo, ou o mal estado das infraestruturas. Tamén hai un grupo que
abandeira a loita pola erradicación da pobreza en aras da xustiza social.
Todas estas aprendizaxes en clave de análise e reflexión invítannos a propoñer as seguintes
ideas de cambio.

Na presentación que se faga do proxecto ao profesorado debe quedar claro que esta
actividade vai a estar en boa medida liderada por eles. Sería interesante propoñerlles como
exercicio que a inclúan na súa programación de aula, establecendo un calendario máis
detallado de tempos de execución para evitar facer entregas de traballo totalmente fóra de
prazo. O ideal sería que esa toma de contacto co persoal docente fose con todas as profesoras
e profesores que van estar implicados no proxecto; pero, se non se dá esta circunstancia, é
fundamental que as persoas coordinadoras transmitan a importancia deste traballo aos seus
compañeiros e compañeiras.

Para alixeirar as cargas de traballo docentes (e en relación con outra proposta xa
expresada no apartado anterior) sería interesante traballar materiais didácticos específicos
que sirvan como acompañamento para o profesorado implicado. Esas guías poden dar
1

O mundo audiovisual está controlado por homes, segundo os datos do Consello Audiovisual de España, o 90% dos
produtos audiovisuais están dirixido por homes, mentres que as mulleres directivas nos principais grupos de
comunicación españois (Mediaset, Prisa, Vocento, Globomedia) é dun 7,96%. Outros datos do Proxecto de supervisión
dos medios de difusión a nivel mundial de 2011 sinala que só o 24% das persoas entrevistadas, escoitadas ou vistas
nos medios de comunicación audiovisuais son mulleres.
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recomendacións de propostas de análise e reflexión (para que os traballos non resulten
excesivamente planos a nivel de discurso), propoñer exemplos interesantes e mesmo aportar
algunha explicación técnica. Imprescindible que esas guías teñan integrada a perspectiva de
xénero (incluíndo exemplos de fotógrafas, creadoras audiovisuais de prestixio, presentando
datos e exercicios de denuncia, etc.).

Tamén resultaría interesante valorar a posibilidade de facer titorías online a demanda do
profesorado para estar presentes neses momentos de saturación e inquedanza.

Pode ser positivo, á hora de facer o cronograma da proposta, dedicarlle un pouco máis de
tempo a definir os temas dos traballos cos mozos e coas mozas para conseguir que sexan do
seu interese e que os sintan como propios.

Os “encontros” marcaron dun xeito definitivo a vida deste proxecto. Nun encontro naceu e noutro
floreceu. O Mundo que Queremos foise fortalecendo a base de visitas aos centros, reunións de
coordinación repletas de harmonía e viaxes de ultramar. Poderiamos dicir que foron precisamente
os encontros os que marcaron dalgún xeito a sustentabilidade desta intervención: traballouse tan
ben e tan a gusto que ninguén quixo (ata o de agora) abandonar o equipo. No entanto, non
podemos afirmar que este resultado se cumprise na súa totalidade xa que a ferramenta web
proposta como espazo de encontro virtual non se puxo a andar ata practicamente o remate do
proxecto, polo que non serviu como lugar de intercambio senón que máis ben cumpriu a función
de ser recompiladora de material e lugar de explicación de todo o que se fixo.
Significou isto que non se acadou ese propósito de interconexión local e global que pretendía
a intervención? As ONGD participantes concordan en que o retraso da web non supuxo un
problema para lograr ese propósito xa que existían outras ferramentas virtuais que terían
posibilitado esa interconexión virtual. Polas súas respostas e valorando a xeneralidade da
posta en marcha do proxecto, semella que o problema radicou en que non existiu unha
planificación clara e detallada sobre como introducir eses espazos virtuais nas aulas (había un
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plan de visitas, pero non de encontros online). Ao falar dos matices deste resultado en todas
as conversas extraemos numerosas aprendizaxes e propostas de mellora que xa se empezaron
a concretar no novo Mundo que Queremos 2014-2015.

Imprescindible a presenza das organizacións nas aulas. Isto é algo no que concorda todo o
profesorado. No CPI Virxe da Cela téñeno claro: Levamos anos contándolles as mesmas
historias e non é o mesmo que vos vexan a vós e que veñades con todo ese traballo que nos
dades feito. Non tivemos que facer nada na aula. Dende o IES Eduardo Blanco Amor apórtase
unha reflexión moi similar: O feito de que vaia xente moza coma vós, coas vosas dinámicas e
sorrisos… é unha pasada para os mozos e as mozas.

As dinámicas nas aulas fomentaron moito o traballo en grupo, algo ao que o alumnado
non está moi afeito, tal e como aseguran algunhas das persoas que dinamizaron eses espazos.
O traballo en equipo aporta moita calidade aos encontros presenciais, reforza habilidades
sociais fundamentais para o traballo da cooperación e da cidadanía global e fomenta unha
actitude activa e participativa. Nese sentido, o profesorado valora moi positivamente as
metodoloxías empregadas que motivaron o protagonismo do alumnado. De feito, os mozos e
mozas que conformaron o público principal deste proxecto puxéronlle un notable á súa
participación nas distintas actividades.

O encontro coas tres persoas voluntarias de Radio Tehuacán foi, sen dúbida, un dos
grandes éxitos deste proxecto, polo menos aos ollos do profesorado participante. Marga,
profesora do IES de Melide, explícao con moita claridade: O punto álxido de todo o proxecto
foi sen dúbida a visita de Radio Tehuacán, na que os nosos alumnos e alumnas tiveron a
ocasión de escoitar, en vivo e en directo a un grupo de mozos que traballaban en proxectos
que a eles, ata o de agora, lles parecían moi afastados. Quedoulles gravada a frase dunha
compañeira que lles dixo "ustedes son unos suertudos".

O concerto, que serviu de escusa para que tivese lugar ese encontro entre os cinco
centros participantes, os compañeiros e compañeiras de Radio Tehuacán e as ONGD
participantes; pensouse coma un premio final para valorar tantos meses de traballo. Podemos
dicir que os mozos e as mozas si que o sentiron coma un premio, xa que é a actividade mellor
valorada polo 36,4% do alumnado (representando a actividade mellor valorada en xeral, xa
que houbo bastante diversidade). Iso si, só o 8% do alumnado prescindiría desta actividade,
polo que podemos asegurar que tivo moi boa acollida por parte dos estudantes.

Atendendo á opinión do profesorado non hai unha postura clara en relación a este acto
final. As compañeiras do IES Eduardo Pondal consideran que esta proposta de peche de
proxecto non serviu para que o alumnado e o profesorado interactúe coa xente dos demais
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centros (polo formato concerto, con luces apagadas e non podendo mirarse á cara). Tamén
lles resultou excesivamente longa. No entanto, as profesoras do CPI Virxe da Cela, IES Melide
e IES Eduardo Blanco Amor si que valoraron o acto como un broche final moi interesante e
divertido para o seu alumnado.
As análises de todos os “encontros” invitan a formular novas propostas, fórmulas de mellora
que son tanto vosas coma nosas.

Se se quere potenciar o espazo online é importante establecer un Plan de Comunicación no
que se analicen as potencialidades das diferentes ferramentas web. Esta planificación xa está
incorporada na proposta do Plan Proxecta que fai Cooperación Galega para o curso 2014-2015.

Sen dúbida a presenza dos compañeiros e compañeiras de Radio Tehuacán marcou un
importante fito para alumnado, profesorado e mesmo para as propias persoas salvadoreñas.
Potenciar o coñecemento mutuo dun xeito máis constante e permanente nas aulas podería ser
un dos aspectos a mellorar de cara ao curso que vén para que todo ese proceso de reflexión
non se quede concentrado nun único momento e se poda traballar mellor actitudes
fundamentais como é a empatía.

Como alternativa ao concerto as compañeiras do IES Eduardo Pondal propoñen
actividades cun compoñente de intercambio máis real e explícito. Consideran que ao
participar centros de orixe xeográfica diversa podería terse preparado unha degustación de
comida típica das zonas dos centros educativos, informar sobre grupos solidarios do seu
entorno, ensinar belezas naturais, etcétera.

Tendo en conta que a actividade do concerto tivo tan boa acollida entre o alumnado
quizais tería sido interesante darlles máis protagonismo aos seus gustos musicais cunha
pequena enquisa previa. Así, a elección dun estilo musical fronte a outros xustificaríase pola
adaptación do proxecto aos públicos destinatarios (buscando sempre grupos reivindicativos e
cunha historia interesante – como foi o caso de Pachamama Crew -).
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Unha das propostas que supuxo unha novidade clara neste proxecto en relación a outras
intervencións de ED que se están a realizar en Galicia foi a aposta por impulsar unha cultura
avaliativa que incluíse procesos de diagnóstico, sistematización e avaliación. Sen lugar a
dúbidas, foi un proxecto moi dialogado, reflexionado e conversado; buscáronse espazos e
tempos específicos para favorecer eses intercambios de saberes e experiencias, algo que
ilusionou ao profesorado implicado e que motivou a todas as ONGD participantes. A reunión
valorativa, lonxe de toda formalidade e formalismo pareceume o broche final a unha forma
de traballar que se fixo presente ao longo de todo o proxecto, comenta no seu Diario de
Abordo a profesora Marga do IES de Melide. Pola súa parte, María Paz, directora de
Solidariedade Internacional, reflexiona sobre todas as reunións de coordinación que houbo
con estas palabras: Para min esas reunións foron o groso do proxecto e penso que foron todas
reunións moi profesionais, serias, produtivas todas elas (a pesar de terlle dedicado moitas
horas non foron improdutivas nin carentes de contidos), e estiveron cheas de cariño, de
tenrura, de comprensión ás situacións varias que cada unha iamos vivindo.

Esa comprensión e tenrura das que fala María Paz foron o selo de identidade deste traballo.
Ao longo do proxecto xestionáronse os coidados á par que os coñecementos dun xeito tan
harmónico que foi percibido tanto polas persoas representantes das ONGD involucradas como
polo profesorado. Pensamos que isto marcou unha aprendizaxe moi interesante a nivel grupal e
tamén individual, en cada persoa que deixou un anaco de si neste proxecto.

Atendendo aos formatos analíticos que permitiron organizar todas as aprendizaxes
(diagnóstico e avaliación), o maior problema que supuxeron estivo vinculado aos tempos. O
diagnóstico tería que ter estado listo antes de deseñar a proposta e a avaliación debería ter
estado finalizada a finais do curso escolar, para que o profesorado puidese facer a
retroalimentación precisa.

Os propios espazos específicos creados para reflexionar, recapitular ou recoller
expectativas en relación a este proceso foron moi ben valorados por todas as persoas que
participaron neles.
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No tocante ás ONGD participantes, esta xestión de coñecementos fíxose extensiva, e de
xeito permanente ao longo do proxecto, máis aló das tres entidades que conforman o
consorcio. É o caso de Agareso e Cen tolas que, unha vez que se sumaron ao proxecto
participaron moi activamente implicándose nese xeito de facer tan característico desta
proposta. Por outra banda, o perfil tan diverso de entidades e de centros (algúns moi rodados
neste tema e outros non tanto), foi moi rico e interesante a nivel de aprendizaxes. Rosa
López, técnica da ONGD Mundo Cooperante, comentou en numerosas ocasións todo o que
aprendeu nestes meses: Aprendín moitísimo, case máis do que saíu mal que do que saíu ben,
pero en xeral foi todo moi positivo.

Pese a que o diagnóstico tiña como un dos obxectivos explorar minimamente as
posibilidades do entorno para buscar vías de expansión do proxecto (incluíndo algunha saída
ás radios locais, por exemplo) isto finalmente non foi posible ao non ter acordado unhas
responsabilidades claras de facelo. Isto fixo que o proxecto non se expandise máis aló das
aulas implicadas.
Todas as aprendizaxes extraídas das ensinanzas que nos aportou este proxecto, anímannos a
suxerir as seguintes propostas:

Aínda entendendo perfectamente as dificultades que supuxo esta intervención en
relación á xestión dos tempos, sería interesante que as propostas de traballo saian dunha
conversa previa co profesorado (dun diagnóstico), aínda que xa se teña máis ou menos
pechada unha matriz de intervención.

Para avanzar na mellora dos procesos de sistematización sería interesante contar cunha
memoria extensa da execución de cada actividade na aula na que se inclúa a metodoloxía, a
proposta de actividades, como reaccionou o alumnado a cada actividade, incidencias e
avaliación de mozos, mozas, profesorado e monitoras.

Tamén sería moi positivo non renunciar a que o proxecto se empape da idiosincrasia dos
lugares nos que intervén, introducindo algunha estratexia de comunicación que permita
poñerse en contacto cos medios de comunicación locais máis afíns aos centros educativos e
incluso cos colectivos sociais que actúen neses contextos. En xeral, consideramos moi
necesarias estratexias que leven ao proxecto fóra das aulas e que fagan que se interactúe
coas realidades locais.
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Isto non é un proxecto…
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Adentrámonos agora a valorar a fin última pola que este proxecto foi concibido, o motivo do
seu nacemento: conseguir que o alumnado galego sexa consciente da interconexión existente
entre os contextos alleos e os propios. Estamos ante un proxecto que marca o seu obxectivo
baixo a máis pura concepción dunha Educación para o Desenvolvemento de quinta xeración,
pois falamos dunha cidadanía global nun mundo interdependente. Pero, como medir esa
consciencia? Como saber se sentiron a corresponsabilidade? Non temos unha resposta clara nin
definitiva. Se atendemos ás respostas das enquisas poderiamos asegurar que a nivel
maioritario non se deu esa reflexión. Porén, se nos deixamos levar pola opinión de profesores,
profesoras e monitoras; a reflexión invítanos a camiñar cara outros sendeiros moito máis
optimistas. Sexa como sexa, quedámonos coa reflexión de Carlos Ferreira, profesor do IES
Carlos Casares: Aínda que lles quede algo a un ou dous, xa chega.

Sen dúbida, o éxito dun proxecto deste tipo depende en boa medida do profesorado. A
súa implicación e entrega co proceso é fundamental se se quere conseguir que os mozos e as
mozas estean motivadas ao longo de todo o curso nunha intervención que implica bastante
traballo tamén pola súa parte. Foron moi reveladores os datos da enquisa que indican que, de
todo o alumnado participante, foron os estudantes de Viana do Bolo os que rexistran a maior
porcentaxe de opinións relativas a non participar o vindeiro ano neste proxecto (unha cuarta
parte contesta que non repetiría). Falando coas monitoras e mesmo en palabras de Carlos
Ferreira, o IES Carlos Casares de Viana foi o que máis complicacións xerou para a
coordinación, motivación do profesorado e entrega de traballo. Foron varias as causas destas
dificultades pero é sorprendente comprobar como ese ambiente problemático afecta ás
opinións do alumnado. No outro extremo atópanse os mozos e mozas do CPI Virxe da Cela,
cuxas respostas á enquisa mostran que un 95% repetiría a experiencia no vindeiro curso. As
profesoras de Monfero foron das máis implicadas neste proxecto, estando presentes nas aulas,
entregando os traballos sen demasiada demora e mostrando un entusiasmo moi contaxioso en
relación a esta intervención educativa (só hai que ler o seu Diario de Abordo 2).

2

O Diario de Abordo está copiado integramente na páxina 9 deste documento.
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É probable que a mensaxe de interconexión non estivese moi presente en todos os
momentos do proxecto. Houbo moita variedade de metodoloxías e de temáticas (algo moi ben
valorado polo profesorado) que pode que contribuíran a esvaer un fío condutor que non estivo
moi aterrado no proxecto (ao fin e ao cabo, a interconexión local e global é moi complexa de
explicar sen concretala en exemplos específicos que falen de como afectan os nosos hábitos á
vida das persoas de outras latitudes, algo que neste proxecto non se aterrou tanto coma se fai
noutras intervencións máis vinculadas a traballar temas de consumo consciente e
responsable, por exemplo).

En relación ao anterior, foi moi evidente nas respostas do alumnado que as testemuñas
en primeira persoa foron moi efectivas para introducir cambios nos estudantes. Pode que en
moitos casos esas reflexións non vaian máis aló de coñecer que existen as desigualdades a
nivel internacional, pero dende logo, esa parte experiencial é básica para que ese discurso
sedimente neles.

Dende logo, trátase dun obxectivo moi ambicioso para un proxecto de sete meses de
duración. Formular esta clase de propostas tendo en conta as limitacións temporais e
económicas pode resultar contraproducente para o sector da ED en Galicia xa que non é real
que semellante cambio actitudinal se consiga nun tempo tan limitado. Pode que se contribúa
a logralo se se traballa cun alumnado que xa tratou eses temas noutras ocasións, que ten un
reforzo na súa familia ou no seu entorno; pero dende logo desenvolver a posibilidade de que
asuman unha corresponsabilidade sobre a situación de desigualdade global en sete meses e
con catro intervencións na aula resulta, cando menos, grandilocuente.

Desta reflexión saltamos a outra: tivemos falla de tempo ou non nos adaptamos ben ao
tempo do que dispoñiamos? Moito do profesorado e nós mesmas chegamos ao final do
proxecto coa lingua fóra. Foron uns ritmos de traballo frenético, moi típicos do sector das
ONGD pero, favorece esa dinámica de facer e facer ao cambio de actitudes nas persoas?

Consideramos que este proxecto tivo elementos moi claves para que unha conciencia
máis crítica comece a florecer en moitas das persoas participantes. No IES de Melide, Marga
contounos emocionada como choraran os seus alumnos e alumnas coa obra de Teatro da
Oprimida (parécenos impresionante chegar tan dentro). Dende o IES Eduardo Pondal
consideran que este proxecto foi moi positivo porque o alumnado participou activamente e os
mozos e as mozas consideraron particularmente interesantes as actividades de Teatro do
Oprimido e a visita dos voluntarios de Radio Tehuacán, xa que lles aportou novas alternativas
para enfrontarse a problemas cotiás e o coñecemento directo dun xeito de vida que para nós
resulta moi afastado.
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E, por suposto, como moi ben expresa unha alumna na súa enquisa: Un gran de area non
crea unha praia, pero contribúe. Imos Galiza!
Pois alá imos e seguimos, Galiza e mundo enteiro, propoñendo pequenas contribucións que
poidan mellorar o seguinte Mundo que Queremos.

En primeiro lugar, se pretendemos traballar esa interconexión debemos pensar nunha
serie de exemplos que nos permitan aterrala durante todo o proxecto. Non só de xeito
discursivo (dicíndoo, repetíndoo) senón de xeito experiencial. Isto implica un labor de
investigación forte, pero pódese ir deseñando paso a paso, curso tras curso; xa que é
fundamental que entendamos O Mundo que Queremos como unha intervención a longo prazo.

Saíu varias veces no grupo de discusión coas ONGD: fai falla algún tipo de manifesto e
posicionamento deste proxecto. Foron moitas cabezas, moitas mans e moitos corazóns os que
participaron nesta historia. Se ben un manifesto non vai conseguir que todo o mundo entenda
o proxecto da mesma forma si que axudaría a que, polo menos, haxa uns mínimos discursivos
claros e básicos que se podan transmitir ao resto de axentes participantes.

Tendo en conta que pensamos neste proxecto coma unha intervención de futuro,
consideramos que sería interesante rebaixar a proposta de Obxectivo das formulacións anuais
a algo máis tanxible, realizable e medible. Non propoñemos que deixemos de soñar, senón
que non sobredimensionemos as posibilidades dun ano de traballo cos recursos económicos e
os tempos dispoñibles.

A proposta anterior habería que combinala cun proceso de avaliación constante que
permita valorar os cambios no interno e tamén no externo do proxecto. Van a facer falla máis
momentos de reflexión con alumnado e profesorado se queremos extraer algunha conclusión
máis ou menos consistente sobre os cambios actitudinais.

Sigamos poñendo grans de area nesa fermosa praia global.
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Isto non foi un proxecto ao uso, entre outras cousas porque estivo repleto de non-obxectivos.
Os non-obxectivos son aqueles logros acadados que nunca foron formulados pero que
constituíron algúns dos grandes cambios cualitativos da intervención. Nós, despois de lervos e
escoitarvos, destacamos dous fundamentais:

x

A politización do proxecto

Que raro resulta que nun proxecto de carácter institucional (amadriñado por dúas institucións
e executado por varias entidades) aflorase dun xeito tan claro e evidente a reflexión sobre a
dimensión política da Educación para o Desenvolvemento. Este enfoque educativo posúe catro
dimensións recoñecidas: a dimensión pedagóxica, ética, intercultural e política. Esta última
é, sen dúbida, a menos desenvolvida se falamos a niveis xerais do traballo da ED en Galicia.
Porén, estamos en épocas de crises sistémicas e civilizatorias que provocan cambios e
diferentes

reflexións.

Este

proxecto

denuncia

dende

o

comezo

as

desigualdades

internacionais, pero non é ata o momento do concerto final onde a intervención denuncia
tamén todas as actuacións políticas estatais que contribúen a agrandar a brecha das
desigualdades locais.
Nese momento prodúcese o cambio. Non polo feito de denunciar os recortes orzamentarios en
temas tan importantes como a educación pública, senón porque un grupo de profesores e
profesoras mandaron un correo electrónico denunciando a politización do acto. Pero, non
estamos facendo unha intervención de ED? Non está claro, polo tanto, que estamos
posicionadas politicamente?
Creo que non tivemos mellor oportunidade de contribuír a integrar a ED nos centros galegos
que respondendo ese email, asegura María Paz. O proceso de resposta tamén foi unha
aprendizaxe para todas. Todos os argumentos se pensaron por moitas cabezas, unha ducia de
ollos lían cada coma deses textos, e todas as voces xestionaron discursos similares (sendo
ONGD moi distintas no modo de impulsar proxectos de ED a nivel individual). Para nós foi
incriblemente revelador comprobar despois de este proceso que a valoración que fixo ese
mesmo centro do acto final foi das máis positivas de todo o proxecto (puntuárono cun 5 de 5).
Iso é ou non é un non-obxectivo?
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x

O enfoque feminista na organización interna

Como xa apuntamos noutros comentarios, non foi un proxecto onde existise de cara a fóra
unha transversalización do enfoque de xénero. Só o Teatro da Oprimida e algún traballo
puntual tocaron este tema nunha intervención que podería dar moito xogo para traballar a
perspectiva de xénero de xeito potente. Porén, de novo volveunos a sorprender o ben
integrado que estivo o enfoque feminista na práctica de traballo diario. É dicir, cara dentro.
Isto resulta bastante excepcional nun sector onde se institucionalizou tanto o concepto
“xénero” que só aparece visible e traballado en procesos externos, sen que exista (salvo en
honrosas excepcións) unha reflexión desta cuestión cara o interno.
Por que aseguramos isto? Porque cremos que foi moi revelador para todas comprobar o nivel
de coidados ao que chegamos. Coidámonos nós e entre nós, e tamén coidamos ás persoas que
se sumaron a esta aventura. O profesorado fala dun xeito de traballar característico deste
proxecto e iso é porque se crearon espazos de escoita, de conversa, buscáronse lugares de
encontro informais para levar a cabo as reflexións colectivas; estívose pendentes, moi
pendentes de que todo o mundo seguise o fío. Tamén nos adaptamos aos ritmos do
profesorado quitando carga de traballo en Platega, por exemplo. Coidámonos, ao fin e ao
cabo, nun proxecto ambicioso e fixémolo a primeira vez na que todas nós traballamos xuntas.
Iso axudounos a facer equipo e a sumar persoas. Ángela, por exemplo, do grupo de teatro
100tolas (entidade que se sumou máis tarde ao proxecto) considerou unha oportunidade
poder formar parte desta proposta asegurando que lle pareceu unha aprendizaxe bonita e
bastante libre, porque a xente puxo moito da súa parte. Tamén foi esperanzadora porque
parece que se quere facer máis e se pretenden conseguir moitas máis cousas. Esta
organización interna na que, case por arte de maxia, cada quen asumiu o rol no que se sentía
máis cómoda e deu para o proxecto o máximo a nivel profesional e humano, fixo que
ningunha pensase en abandonar este barco pirata.
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Unha avaliación está repleta de preguntas que se van contestando en maior e menor medida
ao longo de toda a reflexión. Porén, sempre existe algunha cuestión que se escapa, que non
encaixa nos apartados, que se murmura entre os piñeiros da costa verdecente. Estas son
algúns dos interrogantes que se nos quedaron no tinteiro.
x

De quen é o proxecto?

Que posesivo, pero que importante nos parece reflexionar sobre este tema nunha
intervención con tantas patas. O mundo que queremos foi un proxecto institucional que xurde
de arriba cara abaixo. A Subdirección Xeral de Cooperación Exterior e a Consellería de
Educación descubriron esta posibilidade de traballo conxunto e fixeron unha proposta ao
sector das ONGD que foi contestada por este consorcio de tres ONGD coa participación de
dúas entidades máis. Pero o nivel de apropiación foi tan grande (ou polo menos, así o
percibimos nós) que custa ver este proxecto coma unha proposta pertencente en exclusiva á
Xunta de Galicia. Dende as ONGD opinan precisamente que isto é certo, que estamos ante un
proxecto da Xunta que elas executan con toda a profesionalidade e experiencia, pero é un
proxecto institucional que depende da vontade da Xunta de Galicia. Que nós como sector
pensemos que é positivo que se sosteña no tempo? Por suposto. Porque se non fose así sería
un retroceso. Pero non depende tanto de nós. Do mesmo xeito que cando viu a nós non foi
froito dunha campaña de incidencia, senón que isto chamou á nosa porta.
É obvio que unha decisión institucional pode botar abaixo calquera intervención, sobran os
exemplos. Pero a pregunta é, de quen é O mundo que queremos? Nós pensamos e defendemos
que os proxectos, como as estrelas, son de quen as traballa. Este proxecto é da xente que
puxo o corazón nel, dos profesores e profesoras que sentiron que isto valeu a pena, do
alumnado que se emocionou co Teatro da Oprimida e contou na casa que tiveran unha visita
de xente de O Salvador. É un proxecto dunha administración que, ao fin e ao cabo, está
formada por todas nós, non? Entón, pensamos que mentres haxa persoas que realmente crean
que cunha intervención deste tipo estamos contribuíndo a crear un mundo un pouco máis
xusto, o proxecto será cada vez máis noso e teremos que facerlles ver ás institucións que
teñen unha responsabilidade no traballo polo ben común e colectivo.
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Tirando do fío desta pregunta e volvendo aos inicios da proposta, O mundo que queremos
pensouse e desenvolveuse coma un proxecto do sector da Educación para o Desenvolvemento
en Galicia. Porén, agora que chegamos á fin do seu primeiro ano de vida, pensamos que esta
realidade mudou e que o proxecto non pertence ao conxunto das ONGD galegas, senón que é
(de novo) de quen o traballa. Tampouco é unha proposta de ED ao uso. Calquera ONGD (e
entidade social ou educativa) interesada vai poder entrar a formar parte desta intervención.
Hai unha porta aberta, e iso demóstrase ao ter convocado ás ONGD, a través da Coordinadora
Galega de ONGD, á primeira reunión de inicio e de reflexión do novo convenio. Pero a
preocupación inicial de intentar facer desta intervención un proxecto de sector desapareceu
e parece o máis razoable, se non se conseguiu facer un proxecto máis participado de xeito
natural cando foi o seu momento inicial é un gasto de enerxía insistir. O único realmente
importante é non esquecerse de deixar sempre a porta ben aberta.
x

Estamos ante unha intervención eficiente?

A eficiencia é un dos criterios claros e fundamentais cando falamos de inversións realizadas
con cartos públicos: xestionáronse ben os cartos? Houbo un dispendio de recursos? Nun
principio pensouse que esta intervención ao traballar tan só con cinco centros educativos era
pouco eficiente no relativo a recursos por persoa participante. Porén se comprobamos o
número de final de persoas que se implicaron en todas as actividades do proxecto (tendo en
conta que houbo un desprazamento a Santiago e unha visita de tres persoas de O Salvador)
estes son os datos que extraemos.
Actividade

Homes participantes

Mulleres participantes

Diagnóstico inicial

1 profesor

11 profesoras

Obradoiro sobre os ODM

199 alumnos

201 alumnas

Obradoiro radio e fotografía

199 alumnos

201 alumnas

Teatro da Oprimida

199 alumnos e 1 profesor

201 alumnas e 11 profesoras

Visita Radio Tehuacán

199 alumnos, 1 profesor e 1
persoa de Radio Tehuuacán

201 alumnas, 11 profesoras e 2
persoas de Radio Tehuacán

Concerto final

199 alumnos, 1 profesor

201 alumnas, 11 profesoras

Avaliación

199 alumnos, 1 profesor

201 alumnas, 11 profesoras

Subvención solicitada

39.955,73 €

Aporte da entidade solicitante

5.504,12 €

Total

45.459,85 €

Poboación participante

Homes

Profesorado

Mulleres

1

11

Alumnado

199

201

Total

200

212

45.459,85 euros entre 412 persoas: 110,3 euros por persoa

35

Parece que 110,3 euros por persoa implicada é unha cantidade moi baixa para toda a
actividade que houbo nos centros e para as valoracións tan positivas que extraemos dos
cuestionarios e das conversas.
De feito, igual temos que darlle a volta á cuestión da eficiencia e valorar tamén se houbo unha
retribución xusta a todas as persoas que participaron neste proxecto (e que non o fixeron como
persoas voluntarias). Neste sentido, María Paz comenta que si que cre que houbo algunhas
cuestións mellorables: Eu penso que houbo deficiencias que se están tentando paliar, como por
exemplo non ter en conta os gastos a estas xuntanzas, que fixemos moitas porque nos apetecía
e eran necesarias. Pero a parte que estaba valorada economicamente eu penso que estaba ben
retribuída e que, en calquera caso, o uso que se fixo foi totalmente responsable.
Consideramos que nun proxecto que implica tanta mobilidade é fundamental cubrir todos os
desprazamentos das persoas. Tamén houbo un proceso non retribuído que foi todo o traballo
de acompañamento que fixeron Montse e Óscar ao longo de varios meses do proxecto para
solicitar, recompilar e editar os traballos do alumnado. Este tipo de cuestións é importante
telas en conta á hora de presupostar as futuras intervencións xa que un proxecto que se basea
nun discurso de xustiza social non debe ter dinámicas internas que non garantan a dignidade
das persoas vinculadas laboralmente á proposta.

x

Por que somos tantas mulleres?

Esta foi a pregunta final do grupo de discusión coas ONGD. Este proxecto só estivo equilibrado
en canto aos sexos participantes no tocante ao alumnado (é dicir, poboación suxeita que non
decide participar libremente, senón que forman parte do proceso porque así o decidiu o seu
profesorado). As persoas que se involucraron por motivación persoal foron na inmensa maioría
mulleres, tanto a nivel de profesorado (11 profesoras fronte a 1 profesor) coma de ONGD (o
proxecto contou cun único monitor: Óscar). Que facer con isto? Está claro que hai un
problema de equidade nos sectores sociais e educativos pois están totalmente feminizados.
Pero se as intervencións deste tipo que se fan nas aulas seguen a ser impulsadas
exclusivamente por mulleres, se o profesorado que lle dedica tempo na aula a traballar estes
temas está formado case na súa totalidade por mulleres, poucos referentes estamos a xerar
para que os rapaces se animen a participar neste tipo de sectores.
Sen dúbida, estamos ante un reto sobre o que seguir reflexionando nas vindeiras edicións: sería
necesario introducir medidas de acción positiva para incentivar que se apunten máis profesores?
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Isto non é un proxecto ... é un frechazo
A nosa relación con O mundo que queremos foi amor a primeira vista. As circunstancias
fixeron que estiveramos no medio do escenario no que xurdiu a idea e agora emocionámonos
ao vela medrar e evolucionar. Non nos sae unha avaliación ao uso porque case todo neste
proceso nos conmoveu e nos marcou. Aprendemos moito do traballo das ONGD galegas, do
afán por aprender e por facer cousas que realmente xeren unha transformación nas persoas.
Tamén nos emocionou atoparnos con profesores e profesoras cun discurso tan potente e
entusiasta. Se este proxecto serviu para que xente boa e xenerosa se coñecera e se puxera
cara, xa pagou a pena o esforzo.
Isto tampouco é unha avaliación porque a nosa única conclusión final é un GRAZAS enorme.
Por deixarnos participar, por apoiarnos e, sobre todo, por ter tan en conta as nosas opinións e
reflexións. Por facer que nos sintamos cómplices desta aventura dende o minuto un.
Por todo isto, dámosvos as grazas María Paz, María Caride, Bernabé, Paula, Mónica, Ros,
Carme, Lorena, Montse, Óscar, Ángela, Pilar Romero, Pilar García Quince, Carola, Guillermo,
Inma, Carlos, Teresa, Verónica, Yolanda, Marga Quintela, Marga Smyth, Yasmin, Iris, Jose
Manuel, Pachamama Crew e a todos os alumnos e alumnas participantes do CPI Virxe da Cela,
do IES Carlos Casares, do Eduardo Pondal, do IES de Melide e do Eduardo Blanco Amor. Porque
foi un luxo e unha aprendizaxe indescritible formar parte deste non-proxecto.
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Cando foi a entregar a folla da avaliación mirárona con cara desconfiada
- Se isto non é un proxecto, entón que é?
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É un regalo
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