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1. INTRODUCIÓN
1.1. OBXECTIVOS DA AVALIACIÓN
O obxectivo principal do presente traballo é realizar o proceso de avaliación externa do
proxecto "Cooperación Galega; o mundo que queremos 2019-2020" (OMQQ, en diante). Así,
analízase a execución da intervención a petición das ONGD coordinadoras co fin de:


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



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



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

1.2. DIMENSIÓNS DO ESTUDO
O presente informe abarca a totalidade de centros educativos que participaron en
OMQQ no curso académico 2019-2020, isto é: CPI Dr. López Suárez (Saviñao), IES AlfozValadouro (Alfoz), IES Laxeiro (Lalín), CPI Aurelio Marcelino Rey García (Cuntis) e IES de Melide
(Melide).
Os límites temporais do estudo concordan co período de execución do proxecto, sendo
a data de inicio o mes de xullo de 2019 e a de finalización o mes de novembro de 2020. Así
mesmo, e atendendo tamén ao documento de formulación, o sector no que se enmarca
correspóndese co código CRS 99820 "Sensibilización sobre os problemas relacionados co
desenvolvemento", sendo unha intervención que se vincula con tres das catro dimensións da
Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía Global: a de sensibilización, a de formación e a
de incidencia, participación e mobilización social.

1.3. METODOLOXÍA EMPREGADA
Coas entidades coordinadoras de OMQQ acordouse realizar unha análise desde unha
perspectiva tanto cualitativa como cuantitativa empregando, para elo, unha metodoloxía que
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combina métodos de investigación social de ambos enfoques. Deste xeito, búscase acadar
unha visión do que foi a intervención o máis achegada á realidade posible, mellorando tamén a
calidade dos resultados obtidos. Ademais, esta edición de OMQQ está marcada pola influenza
da pandemia da covid-19 no desenvolvemento do mesmo (coa suspensión da docencia
presencial desde o 14 de marzo), polo que as técnicas de recompilación de información
empregadas foron adaptadas a este novo contexto ao imposibilitarse as visitas presenciais aos
centros educativos.
×

Desde o punto de vista cuantitativo, realízase a análise documental
(documentación xerada no marco da intervención, así como produtos elaborados
durante as actividades nos centros) e tamén un cuestionario online para o
alumnado participante.

×

Desde o punto de vista cualitativo, emprégase fundamentalmente a técnica de
entrevistas en profundidade ao profesorado implicado (realizadas de xeito virtual).

Partindo disto, o proceso de recompilación de información para a elaboración deste
estudo estrutúrase da seguinte forma:
1) Por unha banda, a información secundaria obtense da revisión da documentación e
produtos entregados polas entidades coordinadoras para tal fin, así como da páxina web e
redes sociais do proxecto1.
2) Por outra banda, as fontes de información primaria empregadas para este estudo
son as seguintes:
 Realización de varias entrevistas online á coordinadora de OMQQ, representante
de SIG.
 Realización de entrevistas semiestruturas online ao profesorado implicado en
OMQQ dos cinco centros participantes: 1 profesor do CPI Dr. López Suárez, 1
profesora do IES Alfoz-Valadouro, 1 profesora do IES Laxeiro, 1 profesora do CPI
Aurelio Marcelino Rey García e 1 profesora do IES de Melide.
 Elaboración de 1 cuestionario online enviado á totalidade de alumnado dos cinco
centros participantes estruturado en tres partes: a) unha de valoración xeral das
actividades, b) a realización do mesmo cuestionario empregado para a elaboración

1

O enderezo da páxina web revisada é http://omundoquequeremos.org/ e nas redes sociais os perfís
revisados son dous: en Facebook https://www.facebook.com/omundoqqueremos/ e en Instagram
https://www.instagram.com/omundoquequeremos/.
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da Liña Base e c) a proposta do mesmo exercicio a modo de xogo mental que
realizou o alumnado no proceso de Liña Base2.
Este cuestionario foi realizado por un total de 33 estudantes (67% rapazas). O
reparto por centros é moi desigual: 14 do IES Valadouro-Alfoz, 9 do IES Laxeiro, 5
do CPI Dr. López Suárez, 3 do IES de Melide e 2 do CPI Aurelio Marcelino Rey
García.
O cuestionario foi enviado o 11 de xuño ao profesorado por parte da ONGD
coordinadora de OMQQ e cada docente enviou ao alumnado do seu centro (sendo a data
límite de recepción de respostas o 13 de xullo). Pola súa banda as entrevistas ao profesorado
foron realizadas unha vez rematado o curso académico nas seguintes datas:
×

03 de xullo: IES Valadouro-Alfoz

×

03 de xullo: CPI Aurelio Marcelino Rey García

×

06 de xullo: IES de Melide

×

07 de xullo: CPI Dr. López Suárez

×

07 de xullo: IES Laxeiro

1.4. LÍMITES E CONDICIONANTES DA AVALIACIÓN
Subliñando que nas dúas últimas avaliacións realizadas a OMQQ non xurdiron
condicionantes relevantes que restasen calidade aos resultados do estudo, nesta ocasión as
circunstancias son outras. A nova realidade instaurada tras o decreto do estado de alarma pola
covid-19 modificou substancialmente a organización de actividades nos centros educativos
galegos. A suspensión da docencia presencial provocou unha perda importante de alumnado
no sistema educativo galego en termos xerais e, polo tanto, tamén en OMQQ. As
desigualdades socioeconómicas entre o alumnado agudizáronse coa modalidade a distancia,
provocando un desigual acceso á educación desde o 14 de marzo.
Se ben as entidades realizaron un esforzo notable en adaptar a proposta ao espazo
virtual, no referido ao proceso de avaliación imposibilitouse o contacto directo (presencial e
virtual) co alumnado participante nesta edición. Por este motivo deseñamos un cuestionario
online que foi enviado á totalidade de alumnado a través do profesorado, contando cun prazo
de un mes para a súa realización. Non obstante, tan só foi cumprimentado por 33 estudantes
2

A explicación metodolóxica deste exercicio é a mesma que a que se atopa no documento de "Diagnose
Inicial. Cooperación Galega; O Mundo Que Queremos 2019-2020", páxinas 7-8.
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(67% rapazas), cifra moi diferente da acadada durante a Liña Base (112 estudantes, 49%
rapazas). O reducido da mostra (e o desequilibrada segundo sexo e centro) provoca que os
resultados das valoracións do alumnado teñan que ser entendidas a modo orientativo. Así
mesmo, ademais de chegar tan só ao 30% da cifra inicial, tampouco se logrou contactar
unicamente coa mostra empregada ao comezo do curso (un grupo-aula por centro). Isto
dificulta notablemente a análise comparada dos resultados nos dous momentos temporais
medidos: antes e despois da intervención.
Esta situación tamén imposibilitou a recompilación de información cualitativa entre o
alumnado ao non poder realizar os grupos focais nin presencial nin virtualmente.
Cabe sinalar que o esforzo das ONGD e o profesorado foi considerable e os
condicionantes xurdidos son consecuencia directa da situación acaecida pola covid-19,
modificando a actividade docente e afectando tamén de xeito emocional e/ou motivacional ao
alumnado.

2. PRESENTACIÓN DA INTERVENCIÓN
O Mundo Que Queremos (OMQQ) é un proxecto de educación para a cidadanía global
que ten por obxectivo o fomento dunha adolescencia galega consciente da interconexión
entre a realidade local e global para impulsar un novo modelo de cidadanía comprometido
activamente na consecución dun mundo máis equitativo e sostible.
Así, o presente proxecto constitúese como a VII edición dunha iniciativa nada no 2013
e enmarcada no Plan Proxecta da Consellería de Educación da Xunta de Galicia. É un proxecto
colectivo e participado por diferentes ONGD galegas con experiencia no campo da EDCG:
Solidariedade Internacional de Galicia (SIG), Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP) e
Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (AGARESO). Ademais, como en
anteriores edicións, o Grupo de Teatro dx Oprimidx 100Tolas participa tamén sen formar parte
formal do consorcio. Este xeito de traballar de maneira conxunta e coordinada constitúe, sen
dúbida, un dos potenciais do proxecto en canto ten como resultado evitar a dispersión das
accións e mellorar a calidade e a eficacia das actuacións realizadas.

Páxina 6 de 35

Avaliación Externa OMQQ 2019/2020

TÍTULO:

Cooperación Galega; O Mundo que Queremos 2019/2020

ONGD SOLICITANTE: Solidariedade Internacional de Galicia, SIG.
ONGD AGRUPADA:
PAÍS:
FINANCIADORA:
INICIO:
SECTOR:
OBXECTIVO XERAL:

Asemblea de Cooperación pola Paz, ACPP.
Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social, AGARESO.
España, Galicia
ORZAMENTO:
73.691 €
Xunta de Galicia
70.000 €
SUBVENCIÓN:
1 xullo 2019
30 novembro 2020
FINALIZACIÓN:
Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento,
CRS 99820
Fomento dunha adolescencia galega consciente da interconexión entre
realidades locais e dinámicas globais e apoio no exercicio da súa
corresponsabilidade na construción da xustiza social.

No curso 2019-2020, OMQQ impleméntase en cinco centros de ensino público a través
de seis obradoiros que levan como fío condutor os ODS e a comunicación comunitaria como
ferramenta metodolóxica, promovendo o desenvolvemento de actitudes e habilidades que
capaciten ao alumnado como axentes da transformación social.
Na primeira actividade, a través de diferentes dinámicas, o alumnado incorpora
conceptos fundamentais relacionados co proxecto que lles facilita o debate e o proceso de
reflexión sobre temas como a desigualdade social, pobreza, etc. A segunda e terceira sesión
constitúen unha parte central do proxecto xa que, mediante obradoiros de radio e vídeo,
búscase que os rapaces e rapazas interioricen os ODS. Posteriormente, a través das
metodoloxías do colectivo teatral 100Tolas e un encontro con activistas de países onde
traballa a Cooperación Galega, convidan ao alumnado a coñecer e vivir experiencias na súa
propia pel. Esta viaxe metafórica que nos leva de aventura pola cooperación ao
desenvolvemento, a comunicación e os países empobrecidos, chega ao seu fin cun acto final
de visibilización, sensibilización ou denuncia, poñendo en valor o traballo realizado polo
alumnado e profesorado durante todo o curso.
Atendendo ao documento de formulación, esta edición de OMQQ acada unha
poboación participante directa de 500 alumnas e alumnos (200 rapaces e 300 rapazas) e de 14
docentes. Os centros participantes no curso 2019-2020 son:
•

CPI Dr. López Suárez, en Saviñao.

•

IES Alfoz-Valadouro, en Alfoz.

•

IES Laxeiro, en Lalín.

•

CPI Aurelio Marcelino Rey García, en Cuntis

•

IES de Melide, en Melide.
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Debido ao decreto do estado de alarma o 14 de marzo de 2020, esta planificación
inicial recollida na formulación do proxecto tivo que ser adaptada tras a suspensión do ensino
presencial nos centros educativos. Deste xeito, imposibilitouse a execución de xeito presencial
das derradeiras tres actividades do proxecto (a sesión de teatro, a visita do Sur e o acto de
incidencia final), trasladando estas á contorna virtual. Así mesmo, a equipa de OMQQ co
obxectivo de fortalecer os conceptos e ideas traballadas nas aulas, deseñaron materiais que
acompañaban os vídeos e os programas de radio e tamén propuxeron unha batería de
actividades para seguir traballando temas de cidadanía global.
A modificación da intervención, e da súa matriz de marco lóxico, foi realizada polo
persoal de OMQQ e enviada e aprobada por Cooperación Galega en prazo e forma.

3. RESULTADOS DA AVALIACIÓN
3.1. CRITERIO DE EFICACIA SEGUNDO A MATRIZ DO MARCO LÓXICO
· RESULTADO 1. Deseñado, xestionado e executado o plan de Coordinación e Comunicación
entre as ONGD consorciadas, a Subdirección Xeral de Cooperación Exterior e a Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do Plan Proxecta 2019/20.
Toda a documentación e información recompilada durante o proceso de avaliación
indica un nivel alto de coordinación e comunicación entre os diferentes actores implicados na
intervención.
As canles de comunicación e coordinación entre as ONGD foron adecuadas e
constantes ao longo de toda a intervención, acredítase mediante as actas das reunións
celebradas pero tamén transmítese esta idea por parte do persoal técnico entrevistado
(amosando unha boa satisfacción neste eido). A situación provocada pola covid-19 demandou
unha maior intensidade da comunicación e coordinación, aumentando as reunións do equipo
para analizar e adaptar a intervención á nova normalidade.
Tamén as comunicacións coa entidade financeira incrementáronse para xestionar esta
nova realidade e solicitar as modificacións pertinentes da intervención por mor das restricións
sanitarias, modificacións consensuadas e aprobadas pola Dirección Xeral de Relacións
Exteriores e coa UE.
No cadro posterior recóllese a análise do cumprimento de indicadores vinculados a
este resultado. E, tendo en conta toda a información, é posible afirmar que o resultado 1 foi
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acadado de xeito sumamente satisfactorio durante o período de execución, evidenciando unha
xestión exitosa do plan de comunicación e coordinación entre todos os actores implicados na
intervención.

INDICADORES
IOV1.1.
Alomenos
10
comunicacións (telefónicas e vía
email) co persoal coordinador da
Consellería de Educación.
IOV1.2 A lo menos 10
comunicacións (telefónicas e vía
e-mail) coa persoa coordinadora
da
Dirección
Xeral
de
Cooperación Exterior

IOV1.3. A lo menos 4 reunións
presenciais ou virtuais de todas
as organizacións do proxecto

CUMPRIMENTO

EXPLICACIÓN

ALTO

Achégase a acta dunha reunión entre o persoal
de SIG e da Consellería (responsables do Plan
Proxecta) o 11/03/20. Ademais, a entidade
coordinadora achega un certificado asinado no
que se acreditan 8 comunicacións vía email e 4
vía telefónica coa Consellería de Educación.

ALTO

A entidade coordinadora achega un certificado
asinado no que se acreditan un total de 20
comunicacións vía email coa Dirección Xeral de
Cooperación.

ALTO

Achéganse as ordes do día dun total de 7
reunións (2 virtuais e 5 presenciais) das
entidades de OMQQ coas seguintes datas:
6/11/19,
6/02/20,
6/03/20,
30/03/20,
29/04/20, 02/06/20 e 09/06/20. Obsérvase
unha actividade de coordinación notable desde
o decreto da cancelación do ensino presencial
(4 reunións) para organizar a adaptación do
proxecto á nova realidade.

· RESULTADO 2. Facilitados os coñecementos e as ferramentas precisas ao profesorado
implicado para a incorporación do discurso da EpD na súa aula ao longo do curso 2019-2020.
Para comezar a análise deste resultado, o primeiro a sinalar é que o indicador
vinculado a el considérase insuficiente para poder medir realmente a consecución do mesmo.
Partindo de todo o coñecemento que temos como empresa externa da intervención, adquirido
non só durante esta avaliación senón tamén nas dúas anteriores, somos conscientes de que
existen máis indicadores que apuntan á consecución deste resultado máis a aló da realización
da formación inicial ao profesorado. De feito, unha das recomendacións da avaliación do
proxecto no curso 2018-2019 foi a ampliación da batería de indicadores para este resultado.
Nesta ocasión, atendendo ao cumprimento de indicadores segundo a matriz do marco
lóxico, no se acadaría este resultado ao non realizarse a formación inicial a profesorado. Esta
sesión non chegou a impartirse debido ás dificultades para cadrar un mesmo día no que os
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cinco centros puidesen achegarse a Santiago. Durante as entrevistas realizadas ao
profesorado, hai quen recorda estas dificultades de axendas e quen non.
Non obstante, a coordinadora de OMQQ acompañou á empresa avaliadora nas visitas
aos centros con motivo de realizar a diagnose inicial. Deste xeito, pódese confirmar que nestas
mesmas visitas a técnica da ONGD aproveitou para reunirse co profesorado coordinador e
aportar a visión do que é e o que implica a participación no proxecto, abordando conceptos
básicos da EDCG.
Así mesmo, durante a execución da intervención o profesorado recibiu documentación
diversa sobre o proxecto, a EDCG e os ODS. Algunha desta documentación pode considerarse
un recurso útil para o profesorado, como os dossier dos obradoiros de comunicación. O
persoal docente entrevistado afirma que a documentación entregada polas entidades é
adecuada e resultoulle beneficiosa para o desenvolvemento do proxecto. Ademais de
manifestar todas e todos a alta satisfacción co acompañamento recibido por parte das
entidades durante todo o proceso, incluso tras o decreto da cancelación do ensino presencial
en marzo.

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

CUMPRIMENTO

EXPLICACIÓN

NULO

Este ano, por motivos de axenda, non se
realizou esta formación inicial a docentes. O
profesorado entrevistado confirma que non se
impartiu, hai quen si recorda que se lle ofreceu
e quen non. Non obstante, matizan que o
acompañamento por parte de OMQQ foi
continuo e puido compensar esta carencia.

Por todo isto, se ben como empresa avaliadora non se pode confirmar a consecución
deste resultado, existen evidencias que apuntan a que en certa medida si se logrou mellorar os
coñecementos e ferramentas do profesorado para traballar a EpDCG nas súas aulas. Aínda así,
a recomendación para futuras intervencións oriéntase á ampliación e mellora da batería de
indicadores vinculados a este resultados. Deste xeito, non só se facilitaría a avaliación
posterior da intervención, senón que tamén se visibilizaría a notable labor do proxecto cara ao
fortalecemento de capacidades do profesorado participante. Somos coñecedoras do esforzo
realizado neste eido, podendo citar como exemplo as visitas iniciais aos centros, o
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acompañamento constante por parte do persoal do proxecto, a entrega de material e dos
dossier de actividades, as canles de comunicación establecidas, etc.
Como parte da análise deste resultado parece relevante abordar aquí as valoracións e
opinións do profesorado entrevistado durante o proceso de avaliación (unha persoa por
centro). A visión obtida considérase completa e rigorosa ao contar non só con información en
perspectiva comparada con edicións anteriores (profesorado que xa participara en OMQQ),
senón tamén con novas visións de profesorado que non conta con experiencia previa.
O primeiro a sinalar é que a totalidade do profesorado entrevistado manifesta un nivel
elevado de satisfacción co proxecto, verbalizando que as expectativas iniciais foron acadadas e
pondo en valor tanto a metodoloxía empregada como os contidos tratados en todas as
sesións.
Ao preguntarlles sobre como perciben o interese por parte do seu alumnado, a tónica
xeral das opinións é positiva, coincidindo todas e todos eles en sinalar que este interese
incrementouse nos obradoiros de comunicación ao resultar máis atractivos para as mozas e
mozos (recalcan que foron as sesións nas que "están máis activos" e activas). Ao falar sobre o
interese do alumnado, a valoración xeral adquire un carácter máis reflexivo e unha maior
concreción por parte do profesorado, manifestando que o maior interese vincúlase ás sesións
presenciais (non tanto provocado pola propia modalidade, senón polo momento no que o
alumnado recibiu as actividades -cun nivel alto de saturación de actividades virtuais e
coincidindo coas primeiras fases de apertura despois do confinamento).
Tamén obsérvase coincidencia entre todo o profesorado ao valorar como "excelente" a
comunicación ao longo do curso, matizando a gran labor de María Caride e a súa "constancia
con todas elas e eles", facendo que se sentisen parte do proxecto. Así mesmo, valoran de xeito
moi positivo o feito de que se lles achegara con tempo toda a documentación (dossier inicial e
da visita do Sur), o que lles permitiu guiarse e saber en que punto se atopaban do proxecto en
todo momento. Esta comunicación mantívose fluída durante todo o confinamento cun dobre
obxectivo: por un lado, levar a cabo a adaptación das actividades á contorna virtual e, por
outro, para que as actividades reformuladas serviran tamén de acompañamento ao
profesorado e non supuxeran un desgaste extra tendo en conta todas as tarefas que xa lles
supuxo a nova situación. Non obstante, e a pesares dos esforzos do equipo de OMQQ, este
período afectou tamén ao profesorado en canto ao cansazo e nivel de implicación. Así, tres das
cinco persoas entrevistadas afirman que a súa implicación diminuíu significativamente durante
este período (por exemplo, unha persoa manifesta "a implicación non se mantivo durante o
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confinamento. As miñas compañeiras non se conectaron. Entendo que entre que te adaptas e
organizas tardas. Nese senso afectou á implementación do proxecto"). Aínda así, a maioría do
profesorado pensa que, pese ás circunstancias excepcionais, o proxecto "salvouse
dignamente" e mesmo que "foi moi positivo o feito de reconfigurar a proposta aínda que a
participación do alumnado fose escasa", non engadindo ningunha mellora para futuras
edicións no concernente á modalidade virtual.
Para finalizar, citamos as recomendacións que o profesorado propón para futuras
edicións do proxecto:


Modificación do deseño do proxecto non en relación aos contidos senón en termos
operativos no senso de programar máis visitas coa finalidade de ter certa continuidade
ao longo do curso académico que permita, non só acadar o obxectivo xeral, senón para
aproveitar máis se cabe o proxecto.



Unha sesión formativa para o profesorado con conceptos básicos de cooperación,
interdependencia, entre outros, xa que como manifesta unha docente "é básico que
estes conceptos se incorporen nas materias de xeito transversal".



Máis tempo dispoñible para a realización dos obradoiros de comunicación,
especialmente no de vídeo, xa que o alumnado non é autónomo e necesita
acompañamento constante para realizar as tarefas que se lles piden.

· RESULTADO 3. Facilitados discursos e ferramentas ao alumnado participante para favorecer
vías de denuncia sobre as súas realidades.
Atendendo á revisión do cumprimento dos indicadores vinculados a este resultado, ver
o cadro seguinte, pódese afirmar que durante o curso académico logrouse facilitar discursos e
ferramentas que favorecen vías de denuncia social ao alumnado participante. Nesta ocasión, o
alumnado que participou no proxecto non chega ao 50% do establecido inicialmente no
documento de formulación. Así, segundo as memorias finais achegadas polos centros, nesta
edición de OMQQ participaron nas sesións presenciais un total de 238 estudantes (53%
rapazas), lonxe das 500 alumnas e alumnos marcados como meta na formulación.
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INDICADORES

CUMPRIMENTO

IOV3.1. Ao finalizar o curso
escolar 2019/20 foron realizadas
3 intervencións pedagóxicas
directas en aula e 2 virtuais.

ALTO

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

ALTO

IOV3.3. Ao finalizar o curso
escolar 2019/20 alomenos 7
producións radiofónicas e 7
audiovisuais de temática social e
solidaria foron elaboradas e
difundidas
polo
alumnado
participante de cada centro de
ensino implicado no proxecto.

ALTO

EXPLICACIÓN
As tres primeiras sesións foron realizadas
presencialmente en todos os centros. A sesión
de teatro foi substituída polo envío dun vídeo e
a derradeira sesión por un encontro virtual
(plataforma webex) do profesorado e
alumnado dos centros, o persoal das ONGD
implicadas e Mercy Mulato, representante de
"Radio de Todas" (radio comunitaria do
Salvador). Esta información queda recollida nas
memorias finais realizadas polos centros
educativos.
Este indicar mídese en función dunha pregunta
incluída nun cuestionario que realiza o
alumando ao final do primeiro obradoiro de
comunicación. A pregunta é directa: "O
obradoiro axudoume a reflexionar sobre
temáticas sociais: medio ambiente, xénero…",
puntuándoa de 0 a 10.
Revisamos o informe de sistematización destes
obradoiro e, da súa lectura, extráese a
conclusión de que este indicador está acadado
mais non temos acceso, como empresa
externa, aos datos en bruto para cuantificar
realmente a porcentaxe de cumprimento. Así
mesmo, cabe sinalar que foi realizado a unha
mostra de alumnado (69 estudantes).
As explicacións recollidas no informe son do
tipo "gran maioría puntuou cun sete", "a
maioría dos rapaces e rapazas están de acordo
con que o obradoiro axudoulles a reflexionar
sobre temáticas sociais", "a gran maioría
puntuou entre un oito e un nove" ou "a
resposta maioritaria foi de oito puntos". Polo
que todo apunta a un cumprimento elevado do
indicador.
Nas canles do proxecto en youtube e ivoox
están publicadas todas as producións. Así, pode
afirmarse a realización de 10 pezas radiofónicas
e 19 audiovisuais con temática relacionada con
OMQQ (xénero, cuestións ambientais,…).
A maiores da difusión realizada polo propio
proxecto, algún centro difundiu tamén os
materiais na súa páxina web (Saviñao) ou blog
propio (Lalín).

En canto as intervención pedagóxicas, as tres primeiras sesións foron impartidas con
normalidade de xeito presencial. Unha vez declarado o estado de alarma, a sesión de teatro foi
substituída polo envío dun vídeo realizado polo Grupo de teatro 100Tolas coa finalidade de
buscar a reflexión do alumnado sobre as consecuencias socias da pandemia. A visita do Sur foi
finalmente cancelada e celebrouse un encontro virtual coa participación de Mercy Mulato,
Páxina 13 de 35

Avaliación Externa OMQQ 2019/2020

representante de "Radio de Todas" (radio comunitaria do Salvador). O impacto e participación
real de alumnado nestas dúas accións non resulta posible determinalo. Non obstante, no
encontro virtual estivemos presentes como empresa avaliadora e podemos constatar que ao
comezo da sesión contouse coa participación de 20 estudantes dun total de 40 persoas (entre
as que cabe destacar a presenza das entidades organizadoras e profesorado de tres centros).
Convén indicar a perda da totalidade do alumnado do IES Valadouro-Alfoz e do CPI Aurelio
Marcelino Rei García nesta actividade. As docentes destes centros sinalan que se lles
comunicou a actividade pero, como xa se mencionou, "o alumnado estaba moi canso". No
caso do vídeo enviado, no momento de pechar este informe (novembro 2020) contaba con
219 reproducións na canle de Youtube na que está publicado e, das 33 persoas que
responderon ao cuestionario, 25 manifestan que si realizaron a actividade.
----------------------------------------Para non presentar tan só a medición cuantitativa (número de intervencións na aula)
senón tamén a cualitativa, inclúese neste apartado a valoración do alumnado das
intervencións realizadas na aula e do vídeo de teatro traballado de xeito virtual 3. Esta
información recompílase engadindo varias preguntas no cuestionario online realizado polo
alumnado, debendo recordar as limitacións da mostra explicadas no apartado 2.4. Deste xeito,
as conclusións presentadas son a modo orientativo e sen validez científica a desagregación de
datos segundo sexo ou centro.

Na táboa posterior obsérvase unha excelente valoración media de todas as actividades
por parte do alumando. Nunha escala do 1 ao 5, a puntuación media varía desde o 4,1 do
material audiovisual de teatro ata o 4,7 do obradoiro de radio, cunha satisfacción global co
proxecto de 4,2. A isto hai que engadir a excelente valoración que realizan tamén das
monitoras e monitores que impartiron os obradoiros, todas elas por riba do 4 (entre un 4,3 e
un 4,9). Estes datos apunta a que as intervencións pedagóxicas realizadas foron de calidade e
atractivas para o alumnado, cun alto nivel de profesionalidade do persoal que está en OMQQ.

3

Mencionar que no momento de recompilar esta información, non se celebrara aínda a sesión de vídeoconferencia coa activista salvadoreña Mercy Mulato. Polo que non se ten a valoración desta acción.
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Táboa 01. Valoración media do alumnado de cada unha das actividades do proxecto nunha
escala do 1 ao 5 (sendo 1 "non me gustou nada" e 5 "gustoume moito") segundo sexo.

MEDIA
HOME MULLER TOTAL

1) OBRADOIRO INTRODUTORIO

3,9

4,5

4,3

· Valoración da monitora desta sesión

4,2

4,4

4,3

2) OBRADOIRO DE COMUNICACIÓN: RADIO

4,3

5,0

4,7

· Valoración da monitora desta sesión

4,7

5,0

4,9

2) OBRADOIRO DE COMUNICACIÓN: VIDEO

4,5

4,7

4,6

· Valoración do monitor desta sesión

4,5

4,6

4,6

4,1

4,1

4,1

4

4,4

4,2

3) VÍDEO TEATRO DA OPRIMIDA
SATISFACCIÓN GLOBAL DO PROXECTO
Fonte: Elaboración propia.

Esta alta satisfacción coas actividades do proxecto é coherente co feito de que todo o
alumnado que realizou o cuestionario recomendaría ás súas compañeiras e compañeiros
participar en OMQQ en futuras edicións (ver táboa 2).

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

SI

NON

Home Muller TOTAL Home Muller TOTAL

Recomendarías este proxecto a outras
compañeiras e compañeiros?

100%

100%

100%

0%

0%

0%

Fonte: Elaboración propia.

Nas preguntas abertas do cuestionario de avaliación relativas á satisfacción do
alumnado co proxecto e ante a pregunta "que é o que menos che gustou?", a maioría do
alumnado (50%) amósase totalmente satisfeito ao mencionar que non cambiaría nada.
Séguelle un 13% que sinala a interrupción do proxecto de xeito presencial polo estado de
alerta (factor totalmente externo á intervención). Así mesmo, outro 13% menciona algunhas
complicacións ao ter que traballar en grupo e un 9% responde que o pouco tempo para facer o
obradoiro de comunicación relativo ao vídeo. O 15% restante destaca outras respostas nas que
mencionan cousas diversas sen poder aglutinarse nunha clara.
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Non menos importante é a opinión do alumnado respecto a que foi o que máis lle
gustou de OMQQ. Se ben o 20% sinala o proxecto en si mesmo , o 43% do alumnado apunta
aos obradoiros de comunicación (é dicir, 4 de cada 10 estudantes opinan que o mellor do
proxecto foron as sesións de comunicación). Séguelle o 17% que expresa que o mellor do
proxecto foi a aprendizaxe que adquiriu ao longo do curso e outro 17% que sinala a dinámica
de traballo na que se recollen respostas (facendo referencia á metodoloxía empregada na
primeira sesión).
Por último, ante a pregunta de como definirían OMQQ nunha frase, as respostas do
alumnado amosan gran coherencia co mencionado ata agora citando, como exemplos:
"Axudar aos demais", "Un mundo sen diferenzas", "O noso futuro", "Un proxecto feito
corazón", "Que a igualdade é importante", "Perfecto", "Mellorar o mundo", "Divertido",
"Xenial" ou "Un mundo sen racismo".

· RESULTADO 4. Ampliada a capacidade de sensibilización do proxecto a través dunha
estratexia de comunicación integral.
Como se observa no cadro posterior, o cumprimento de indicadores vinculados a este
resultado é practicamente total. De feito, cinco dos seis indicadores están totalmente
acadados e o único que non se logra é o relacionado coa Visita do Sur.
Nesta edición, e por motivos externos ás entidades, non se puido realizar a viaxe das
activistas do Sur a Galicia a pesares de estar todo organizado: selección de persoas das
contrapartes, deseño do dossier explicativo para os centros, compra de billetes de avión,... A
declaración da pandemia mundial no mes de marzo imposibilitou a realización desta
actividade. Inicialmente optouse por pospoñela ata o inicio do curso 2020-2021 pero,
finalmente, decidiuse a súa cancelación. Esta decisión está suficientemente motivada e foi
consensuada coa entidade financeira, obtendo a súa aprobación no mes de outubro.
Sendo conscientes de que a Visita do Sur é unha das actividades máis mediáticas de
OMQQ, potenciando en todas as edicións a súa difusión e a sensibilización do público xeral,
non sería xusto afirmar que a súa cancelación interfira drasticamente na consecución deste
resultado. Pola contra, tendo en conta o resto de indicadores e os esforzos das entidades
neste eido, evidénciase que nesta edición logrouse ampliar a capacidade de sensibilización de
OMQQ a través dunha adecuada execución da estratexia de comunicación.
Neste senso, ademais das actividades relacionadas cos indicadores explicados no cadro
posterior, nesta edición lanzouse unha nova páxina web do proxecto, adaptando e
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actualizando tanto a imaxe de OMQQ como os contidos e formatos. Así mesmo, o arranque da
campaña de comunicación adiantouse ao mes de outubro como consecuencia do premio
Nacional Vicente Ferrer concedido ao IES Pedra da Aguia pola súa participación no proxecto o
curso 2018-2019. Logrando aparicións en prensa escrita (La Voz de Galicia e El Correo Gallego)
e en varias webs e blogs especializados en educación.
O segundo momento chave da estratexia de comunicación foi o inicio do proxecto nos
centros educativos no mes de decembro. Estes esforzos tiveron os seus froitos ao lograr unha
aparición en prensa escrita (O Diario de Pontevedra) e, en maior medida, nas canles
radiofónicas. Así, o persoal do proxecto foi entrevistado en Radio Galega (programa Convivir
en Igualdade), en Radio Voz (programa Voces de Galicia), en Radio Nacional e na Cadena SerLugo (programa A vivir Lugo). Posteriormente, entre xaneiro e marzo, a estratexia orientouse
aos medios de comunicacións locais dos Concellos nos que se desenvolveu o proxecto,
logrando segundo o clipping de prensa entregado, 18 aparicións en prensa escrita, radio e
webs educativas.
Por último, mencionar tamén que a cancelación/modificación dos actos finais
organizados polo alumnado influíu na estratexia de comunicación ao ser unha actividade con
notable impacto mediático en edicións anteriores.

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

IOV4.2. Realizada unha campaña
en promoción do proxecto en
cada un dos centros educativos
para promover a participación

IOV4.3. Compartidas na web do
proxecto polo menos 10 post
sobre as actividades das aulas

CUMPRIMENTO

EXPLICACIÓN

ALTO

Elaborado o "Plan de comunicación. O Mundo
Que Queremos 19-20" no que se recollen
obxectivos, indicadores, tarefas e cronograma
da acción para o período de execución do
proxecto. AGARESO é a entidade responsable
de executar e realizar o seguimento do mesmo.

ALTO

Durante a primeira quincena de outubro de
2019 acredítase o envío de emails a un total de
31 docentes e/ou centros educativos da base
de datos propia de SIG. Nestes emails explícase
o que é o proxecto e engádese a información
precisa para realizar a inscrición.
Así mesmo, proponse a opción de visitar o
centro presencialmente para explicar con máis
detemento OMQQ en caso de existir interese.
Nesta ocasión, ningún centro demandou esta
xuntanza presencial.

ALTO

Na páxina web do proxecto pódese comprobar
a publicación de 10 actualizacións vinculadas a
esta edición de OMQQ. A primeira de
decembro de 2019 e a última de xullo de 2020.
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IOV4.4.
Entregados
dossier
informativos do proxecto e da
visita do sur a todo o profesorado

ALTO

Todo o profesorado entrevistado afirma que
recibiu o dossier do proxecto con tempo
suficiente. Ademais manifestan que lle resultou
útil tanto para ubicarse no proxecto como para
comunicarllo ao alumnado. Tamén se conta co
dossier da Visita do Sur pero, como
consecuencia da covid-19, non se realizou.

IOV4.5. A lo menos realizados 5
encontros coas contrapartes
convidadas na nosa Comunidade
Autónoma

NON REALIZADO

A situación de pandemia global impediu a visita
do Sur.

ALTO

Vinculado aos obradoiros de comunicación
elaborouse un conxunto de propostas
pedagóxicas para que o alumnado puidera
afondar máis nas temáticas tratadas en OMQQ.
Así, enviouse ao profesorado un total de 4
fichas con posibles actividades para traballar
desde a música, a literatura ou o cine.

IOV4.6. Socializadas ferramentas
pedagóxicas
para
seguir
traballando online.

· RESULTADO 5. Xestionados os coñecementos sobre a experiencia da intervención de cara á
aprendizaxe colectiva.
No cadro seguinte preséntase a análise de cumprimento dos indicadores establecidos
neste resultado. A información obtida permite afirmar que os coñecementos xurdidos nesta
edición de OMQQ foron xestionados adecuadamente fomentando unha aprendizaxe colectiva
de todo o persoal vinculado ao proxecto. Ademais, todo apunta a que esta aprendizaxe
mellorará notablemente o deseño e execución da seguinte edición do proxecto, sobre todo
tendo en conta a nova normalidade establecida tras a covid-19 no ensino galego. Isto
evidénciase coa escolla da formación para o equipo en materia de ensino virtual,
coñecementos que sen dúbidas serán fundamentais no curso académico 2020-2021. Tamén o
feito de que as reunións do equipo foran máis continuas (indicador 1.3) leva a asumir unha
maior aprendizaxe colectiva durante a intervención.
A excepción na batería de indicadores é o terceiro xa que, por cuestións lóxicas
temporais, no momento de entregar este informe de avaliación non se pode medir a
incorporación ou non das aportacións recollidas no mesmo. A pesar disto, cabe sinalar que a
comunicación entre a empresa avaliadora e a coordinadora de OMQQ foi constante ao longo
de todo o proceso, compartindo visións e conclusións de xeito fluído.
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INDICADORES
IOV5.1. Obtense a certificación da
Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, segundo a
normativa vixente, da participación do
profesorado no proxecto como
actividade de innovación educativa
IOV5.2. Proceso de avaliación continua
involucrou aos distintos axentes
implicados: persoal contratado e
voluntarios das ONGD implicadas;
grupos
meta
(profesorado
e
alumnado); administracións públicas e
axentes do Sur
IOV5.3. Na formulación 2020/2021
incorpóranse
algunhas
das
recomendacións do proceso avaliativo

IOV5.4. O equipo síntese mellor
preparado para executar o proxecto

CUMPRIMENTO

EXPLICACIÓN

ALTO

Acredítase a certificación da Consellería
de Educación e apórtase un documento
con 24 profesores e profesoras admitidas
para obter o correspondente certificado.

MEDIO-ALTO

A especial situación na que se
desenvolveu
esta
intervención,
imposibilitou o contacto cos axentes do
Sur.
Non
obstante,
logrouse
a
participación (dun xeito virtual) do persoal
das ONGD, profesorado e alumnado.

SEN DATOS

En proceso no momento de entregar este
informe.

ALTO

Debido as circunstancias particulares
desta edición, o equipo detectou como
necesidade o formarse en metodoloxías
de aprendizaxe virtual. Asumindo a
cancelación do ensino presencial desde
marzo de 2020 e, fundamentalmente,
pensando no desenvolvemento do
proxecto no curso 2020-2021, recibiron
unha formación de 9 horas sobre "A aula
Moodle" (xuño 2020)

· OBXECTIVO ESPECÍFICO. Contribuír ao fomento dunha adolescencia galega consciente da
interconexión entre realidades locais e dinámicas globais e apoio no exercicio da súa
corresponsabilidade na construción da xustiza social.
Tendo en conta a análise realizada ata agora de cada un dos cinco resultados, a
revisión do obxectivo específico continúa nunha liña similar ao acadar un cumprimento
adecuado dos seus tres indicadores. No cadro seguinte detállase a conclusión de cada
indicador de xeito individual.
Por elo, pode concluírse que esta edición de OMQQ contribuíu significativamente a
fomentar que o alumnado galego sexa consciente da interdependencia global (vinculando a
súa contorna ao contexto global) e, ademais, visibilizando a importancia da súa participación
na construción dun mundo socialmente máis xusto.
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INDICADORES
OE1. Alomenos o 70% do
profesorado participante no
proxecto
afirma
que
o
seu
alumnado
ten
experimentado
no
curso
escolar
2019/20
un
desenvolvemento positivo dos
valores
básicos
para
a vida e a convivencia e das
competencias básicas de acordo
ao
currículo
do
nivel
educativo secundario.

CUMPRIMENTO

EXPLICACIÓN

ALTO

Todo o profesorado entrevistado (5 persoas)
afirma que o seu alumnado si desenvolveu, en
maior ou menor medida, estes valores. O que
máis destacan é a capacidade de reflexionar
sobre as temáticas tratadas e o fortalecemento
da consciencia sobre a responsabilidade
individual
e
colectiva
no
mundo
("responsabilidade das propias actuacións e
cara aos outros", menciona unha docente).

OE2. Alomenos o 70% dos 500
alumnos/as participantes no
proxecto son capaces de
identificar como poden exercer
unha responsabilidade
que
teñen coa comunidade tanto
local como global

ALTO

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

ALTO

Os datos do cuestionario (táboa 3) apuntan ao
cumprimento deste indicador. Así, obsérvase
que a totalidade do alumnado pensa que o
mundo actualmente non é xusto e tamén
afirman que lles gustaría facer algo para
cambialo, o 91% pensa que pode facer algo
para mellorar o medioambiente e o 97% pensa
que non só os gobernos poden facer algo para
que o mundo sexa máis xusto. Ademais, o 64%
do alumando opina que os ODS teñen relación
coa súa vida e lles afectan e o 67% saben que
non son exclusivos dos países do Sur.
Se ben xa se menciona que estes datos son a
modo orientativo debido a asimetría da mostra,
a tendencia amosada apunta ao cumprimento
do indicador.
Por unha banda, a valoración media, nunha
escala do 1 ao 5, dos obradoiros de
comunicación por parte do alumnado é de 4,7
(radio) e 4,6 (vídeo), o que indica unha
excelente satisfacción con este compoñente do
proxecto. Ademais, o 43% afirma que o mellor
de OMQQ foron as sesións de comunicación.
Por outra, ao revisar os produtos elaborados
polo alumnado (IOV3.3, cun cumprimento de
máis do 200%) percíbese que se adestrou a súa
habilidade educomunicativa, sendo capaces de
crear contidos nos que se vincula o local e
global.
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3.2. CRITERIO DE IMPACTO
Ao longo deste apartado preséntanse os resultados da análise comparada do
posicionamento do alumnado entre o momento inicial (diagnose, 2019) e a finalización da
intervención (avaliación, 2020). Deste xeito, o obxectivo é medir o impacto potencial xerado
por O Mundo Que Queremos ao longo do curso académico. Neste senso, tense en conta, por
un lado , o coñecemento do alumnado4 e, por outro, o grado de identificación5 en relación ás
temáticas contempladas tales como a interculturalidade, os ODS, a igualdade de xénero e a
percepción da realidade global.
Antes de presentar os resultados, recordar o xa mencionado no apartado 2.4 en
relación á calidade dos datos obtidos. No cuestionario de avaliación final participaron tan só 33
estudantes (67% rapazas), cifra moi diferente da acadada durante a Liña Base (112 estudantes,
49% rapazas). O reducido da mostra (e o desequilibrada segundo sexo e centro) provoca que
estes resultados teñan que ser entendidos a modo sumamente orientativo. Así mesmo,
ademais de chegar tan só ao 30% da cifra inicial, cabe sinalar que tampouco se logrou
contactar unicamente coa mostra empregada ao comezo do curso (un grupo-aula por centro).
Isto dificulta notablemente a análise comparada dos resultados nos dous momentos temporais
medidos: pre e post intervención.

3.2.1. Coñecemento das temáticas
En termos xerais, o coñecemento medio do alumnado en relación ás temáticas que se
abordan ao longo do proxecto aumenta tras o seu paso por OMQQ (véxase gráfico 1), sendo
esta máis intensa nas cuestións relacionadas cos ODS e a interculturalidade e, en menor
medida, no referente á percepción da realidade global e a actitude para o cambio.

4

Para medir o coñecemento do alumnado con respecto ás diferentes temáticas sobre as que xira o
proxecto, inclúense no cuestionario 12 enunciados de resposta dicotómica de “certo” / “falso”.
5

Para cuantificar o grado de identificación do alumnado con respecto ás diferentes temáticas que se
abordan no proxecto, engádense no cuestionario 12 ítems de resposta ordinal, sendo o 1 “non me sinto
nada identificada” e 5 “síntome totalmente identificada”.
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Gráfico 01. Coñecemento medio do alumnado en relación ás temáticas abordadas ao longo do
proxecto antes e despois da intervención. Porcentaxe

DIAGNOSE

Non sei

Resposta incorrecta

Resposta correcta

AVALIACIÓN

Non sei

Resposta incorrecta
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0%
Feminismo

10%
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40%
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Percepción realidade-actitude para o cambio

70%

ODS

80%

90%

100%

Interculturalidade

Fonte: Elaboración propia.

Na seguinte táboa (táboa 3) recóllense de xeito máis específico as respostas do
alumnado en relación a cada un dos ítems que se abordan sobre as diferentes temáticas tendo
en conta a comparanza dos dous momentos temporais. En definitiva, como se menciona
anteriormente, obsérvase un aumento da porcentaxe de alumnado que se posiciona na opción
de resposta correcta en cada unha das temáticas tras participar en OMQQ. Pola contra, en
materia de igualdade de xénero os resultados amosan un mantemento das respostas
achegadas polo alumnado no momento previo á intervención.
Destaca tamén a redución do descoñecemento manifesto do alumnado nas catro
temáticas, sendo de novo a temática do feminismo na que a tendencia positiva é máis feble.
Pola súa banda, no eido dos ODS (que inicialmente tiña o descoñecemento manifesto máis
elevado) a diminución do descoñecemento é salientable (de entre 20 e 40 puntos
porcentuais), trasladando o posicionamento á opción correcta de resposta.
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Táboa 03. Percepción do alumnado en relación a varias afirmacións relacionadas coas
temáticas de O mundo que queremos, comparanza 2019 e 2020. Porcentaxe
ENUNCIADO

CERTO
2019 2020

FALSO
2019 2020

NON SEI
2019 2020

10%

18%

76%

73%

14%

9%

14%

6%

61%

67%

25%

27%

26%

9%

50%

82%

24%

9%

14%

6%

43%

79%

43%

15%

7%

6%

79%

82%

14%

12%

5%

0%

88%

100%

7%

0%

8%

3%

75%

97%

17%

0%

93%

100%

4%

0%

4%

0%

12%

9%

86%

91%

2%

0%

21%

42%

3%

0%

76%

58%

9%

6%

28%

64%

63%

30%

4%

0%

24%

67%

73%

33%

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

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

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

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

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

FEMINISMO: O feminismo busca a supremacía das mulleres fronte aos homes
AVALIACIÓN, 2020

DIAGNOSE, 2019

27%
25%

6%

14%

67%

61%
CERTO

FALSO

NS
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FEMINISMO: Na maioría de países do mundo non existe discriminación entre mulleres e homes
AVALIACIÓN, 2020

DIAGNOSE, 2019
14%

9%

10%

18%

73%

76%
CERTO

FALSO

CERTO

NS

FALSO

NS

En relación ao bloque temático ligado ao feminismo, os datos sinalan que tras
participar en OMQQ as respostas do alumnado mantéñense estables. Convén sinalar que o
nivel de coñecemento do alumnado neste eido é elevado. Así, unha ampla maioría do
alumnado antes e despois da intervención do proxecto afirma que na maioría dos países do
mundo hai discriminación entre homes e mulleres e que o feminismo non é a supremacía da
muller fronte ao home.

Pola contra, percíbese un avance significativo nas cuestións relacionadas coa
interculturalidade tras participar en OMQQ. Nos dous primeiros enunciados ligados a esta
temática, o aumento do coñecemento é de 32 e 36 puntos porcentuais. Cabe sinalar que o
traspase de respostas cara ao coñecemento vai, en maior medida, desde o descoñecemento
manifesto pero tamén desde o posicionamento incorrecto inicial.
No terceiro enunciado ("en Galicia non existe racismo") o aumento do coñecemento é
dun 3% xa que a posición de partida do alumnado era sumamente positiva, reducindo
considerablemente a marxe de mellora. Así a porcentaxe media de alumnado que pensa que
en Galicia hai racismo mantense estable (79% inicial fronte ao 82% actual), o que de por si
amosa un coñecemento elevado.
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INTERCULTURALIDADE
Traballar en grupo é máis difícil cando hai persoas doutras culturas
AVALIACIÓN, 2020

DIAGNOSE, 2019
9%

26%

24%

9%

82%

50%
CERTO

FALSO

CERTO

NS

FALSO

NS

As persoas dos países do Sur non poden ensinarme nada porque non coñecen a realidade de Galicia
AVALIACIÓN, 2020

DIAGNOSE, 2019
43%

14%

6%

15%

79%

43%
CERTO

FALSO

CERTO

NS

FALSO

NS

En Galicia non existe o racismo
DIAGNOSE, 2019
14%

AVALIACIÓN, 2020
6%

12%

7%

82%

79%
CERTO

FALSO

CERTO

NS
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Nunha liña continuísta coa edición anterior de OMQQ, o maior impacto positivo
obsérvase no coñecemento vinculado aos ODS, enunciados que experimentan o aumento máis
notable tras a participación do alumnado no proxecto.

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE, ODS
Os ODS poden traballarse desde o meu concello
AVALIACIÓN, 2020

DIAGNOSE, 2019
21%

42%

58%

3%

76%
CERTO

FALSO

0%
CERTO

NS

FALSO

NS

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

DIAGNOSE, 2019

AVALIACIÓN, 2020
9%

6%

30%

63%
64%

28%

CERTO

FALSO

NS

CERTO

FALSO

NS

Os ODS están deseñados para traballar exclusivamente nos países do Sur
AVALIACIÓN, 2020

DIAGNOSE, 2019

0%

4%
33%
24%

67%
73%

CERTO

FALSO

CERTO

NS
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Os resultados da comparativa amosan unha tendencia clara de cambio desde o
descoñecemento inicial cara ao coñecemento do que son e implican os ODS. É importante
mencionar que o descoñecemento inicial nestes enunciados era o máis elevado (entre o 63% e
76% do alumnado afirmaba non saber a resposta) e, por tanto, a marxe de mellora potencial
era a máis elevada dos catro bloques. Non obstante, se ben debe considerarse como unha
fortaleza o feito de que OMQQ teña a capacidade de difundir os ODS (reducindo notablemente
o descoñecemento), cabe sinalar que o descoñecemento continúa sendo elevado (de media, 4
de cada 10 estudantes non saben responder ás cuestións relativas aos ODS).
O xeito de traballar esta temática durante a intervención fai que o alumnado non só
coñeza a existencia dos ODS, senón tamén identifique algunha das súas características
concretas. Así, aproximadamente, 2 de cada 3 estudantes afirman que non son exclusivos dos
países empobrecidos e, ademais, que están relacionados coa súa vida cotiá (que si lles
afectan). A cifra redúcese ao ter que identificar a posibilidade ou non de poder traballar estes
obxectivos desde o seu concello, con algo máis de 1 de cada 3 estudantes que afirma que si.

Por último, no bloque temático relacionado coa percepción do alumnado da realidade
social e da súa capacidade para cambiar o mundo, os datos poñen de manifesto un lixeiro
aumento do coñecemento do alumando. Non obstante, cabe sinalar que a posición de partida
nesta temática era a máis positiva polo que a marxe de mellora era potencialmente menor con
respecto ás outras temáticas.

PERCEPCIÓN DA REALIDADE / ACTITUDE PARA O CAMBIO
O mundo actual é suficientemente xusto
AVALIACIÓN, 2020

DIAGNOSE, 2019
5%

7%

0%

0%

100%
88%
CERTO

FALSO

CERTO

NS
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PERCEPCIÓN DA REALIDADE / ACTITUDE PARA O CAMBIO
Só os gobernos poden facer que o mundo sexa máis xusto
DIAGNOSE, 2019
17%

AVALIACIÓN, 2020

8%

3%

0%

97%

75%
CERTO

FALSO

CERTO

NS

FALSO

NS

Gustaríame poder facer algo para que o mundo fora máis xusto
AVALIACIÓN, 2020

DIAGNOSE, 2019

0%

4%

4%

0%

100%

93%
CERTO

FALSO

CERTO

NS

FALSO

NS

Eu non podo facer nada para mellorar o medio ambiente
DIAGNOSE, 2019

AVALIACIÓN, 2020
12%

2%

9%

0%

91%
86%
CERTO

FALSO

NS

CERTO

FALSO

NS

O resume dos resultados neste bloque fan posible afirmar que o posicionamento do
alumnado ao finalizar a intervención é practicamente perfecto. Neste senso, tras a
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intervención, o 100% do alumnado percibe que o mundo non é suficientemente xusto e que lle
gustaría facer algo para cambialo. Así mesmo, case a totalidade do alumnado (97%) pensa que
é falso que só os concellos poidan facer algo e, por último, 9 de cada 10 estudantes sitúanse de
maneira correcta ante o ítem "eu non podo facer nada para mellorar o medio ambiente".

3.2.2. Identificación coas temáticas
En termos xerais, o seguinte gráfico ilustra a auto-identificación do alumnado coas
diferentes temáticas que se abordan durante a intervención. Neste senso, non se reflicten
cambios significativos no posicionamento do alumnado en relación aos catro bloques
propostos. Así, tras participar en OMQQ, mantéñense os niveis medios ou medio-altos de
identificación.

Gráfico 02. Identificación media do alumnado cos catro bloques temáticos abordadas ao longo
do proxecto antes e despois da intervención.

3,7

ACTITUDE PARA O CAMBIO

3,5
3,2

ODS

3,3
4,2

INTERCULTURALIDADE

4,0

4,3

FEMINISMO

4,2
1,0

1,5

2,0

AVALIACIÓN

2,5

3,0

DIAGNOSE

Fonte: Elaboración propia.
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Na táboa seguinte preséntanse os resultados en cada un dos doce ítems incluídos no
segundo bloque do cuestionario nos que o alumnado debe indicar a súa auto-identificación
nunha escala do 1 ao 5 (sendo 1 "non me sinto nada identificada" e 5 "síntome totalmente
identificada"). Neste caso, desagréganse as respostas segundo sexo mais, debido á
composición da mostra que se explica no apartado 2.4, a análise dos resultados desagregados
non se considera coa validez suficiente para ser tidos en conta.

Táboa 04. Valoración media da autoidentificación nunha escala do 1 ao 5 (sendo 1 "non me
sinto nada identificada" e 5 "síntome totalmente identificada") segundo sexo, comparanza
2019 e 2020.

DIAGNOSE

ENUNCIADO

AVALIACIÓN

Muller Home MEDIA Muller Home MEDIA

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

1,1

1,1

1,1

1,5

1,2

1,3

4,0
1,5

3,2
2,1

3,6
1,8

2,6
1,7

4,2
1,4

3,7
1,5

4,0

3,7

3,8

3,6

4,2

4,0

1,7

2,1

1,9

1,8

1,6

1,7

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

2,4

2,7

2,3

1,4

1,9

1,7

Sinto que son importante para cambiar o mundo

2,8

2,7

2,7

2,6

3,3

3,1

Que o mundo sexa máis ou menos xusto, a min non me
afecta

2,0

1,8

1,9

2,1

2,3

2,2

2,5

2,5

2,5

2,6

3,1

2,9

2,3

2,5

2,4

1,5

2,0

1,8

1,9

2,5

2,2

1,4

2,0

1,8

3,3

3,2

3,3

3,8

3,6

3,7

Todas as nenas e nenos do mundo van á escola

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

ACTITUDE PARA O CAMBIO

ODS / GLOBAL-LOCAL
O que eu compro e consumo garda relación coas
desigualdades no mundo
Os ODS nada teñen que ver comigo
Os Dereitos Humanos están garantidos en todo o mundo
As grandes empresas teñen moita responsabilidade das
desigualdades que hai no mundo
Fonte: Elaboración propia.

Analizando de xeito individual cada un dos enunciados, os cambios nos dous
momentos temporais tampouco son notables. Nos bloques de feminismo e interculturalidade,
as variacións na auto-identificación media sitúanse entre o 0,1 e 0,3 puntos. Nos outros dous
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bloques os cambios percibidos son lixeiramente máis elevados pero non significativos (cunha
variación media de entre 0,3 e 0,6). Así, os dous enunciados coa maior variación positiva son: a
redución en 0,6 puntos na media de alumnado que se identifica coa afirmación "faga o que
faga, eu non podo cambiar o mundo nin axudar a que sexa un lugar mellor (non teño ese
poder)"; a redución tamén en 0,6 puntos na media do alumnado que se sinte identificado coa
afirmación "os ODS nada teñen que ver comigo".

Esta información compleméntase cun exercicio que se propón ao alumnado, ao igual
que se fixo no momento previo á intervención. Este exercicio ten por obxectivo inducir ao
alumnado a reflexionar e decidir en que gastarían unha partida dun millón de euros do
goberno autonómico galego. Así, de xeito individual e anónimo cada estudante explicou como
xestionaría eses cartos públicos no mesmo cuestionario realizado de xeito online.

Táboa 05. Respostas do alumnado categorizadas segundo enfoque temático e ámbitodistancia, comparanza 2019 e 2020. Porcentaxe

DIMENSIÓNS DE ANÁLISE
ENFOQUES

ÁMBITO E DISTANCIA

AMBIENTAL

SOCIAL

ECONÓMICO

EU

ENTORNO

LOCAL

GLOBAL

DIAGNOSE, 2019

12%

74%

31%

28%

10%

13%

49%

AVALIACIÓN, 2020

9%

91%

15%

8%

2%

52%

40%

Bosques

Vivendas

Paro

Viaxes

Concello

Sanidade
(covid-19)

Ría

Educación

Crise

Roupa

Comedor
colexio

Educación

Praias

Vacina covid-19

Desigualdades

Coche

Biblioteca
municipal

Cultura

Galicia

Persoas
refuxiadas

EXEMPLOS DE
PALABRAS CLAVE

Animais

Postos de traballo
Proxectos públicos para integradores
sociais

Casa

Familia e
amizades

Refuxio
animais

Nenos/as
desfavorecidas

Recursos
dependencia

Inversión

Comedor
colexio

Erradicar a
pobreza

Limpar fincas

Colexios

Estradas

Aforro

Arranxar
o centro
do pobo

ONG

Cambio
climático

Recurso para a
covid-19

Pensións

A miña
educación

Renovar
colexio

Dependencia

Fonte: Elaboración propia.
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Na táboa anterior preséntanse a comparanza dos resultados deste exercicio no
momento inicial e unha vez finalizada a intervención. En relación á dimensión enfoque
(ambiental, social e económico) destaca o aumento de 17 puntos porcentuais do alumnado
que destinaría os cartos públicos a cousas de índole social como, por exemplo, "vivenda",
"educación", "para nenos e nenas sen recursos", "vacina para a covid" ou "recursos para
solucionar os problemas da covid". Este aumento das cuestións sociais vén fundamentalmente
do traspaso de respostas do ámbito económico ao social (redución de 15 puntos do alumnado
que identifica algún elemento do ámbito económico). En definitiva, cando se propón este
exercicio, o alumnado asóciao maioritariamente con cuestións de índole social. Sería
interesante, en futuras edicións, fomentar que o alumnado reflexione sobre a importancia da
esfera económica e ambiental na construción e mantemento dun mundo máis xusto.
Apostando, así, por unha visión integral das problemáticas en coherencia coa Axenda 2030.

En relación á dimensión do ámbito e a distancia, o elemento fundamental a destacar é
a diminución media do alumnado que se posiciona nas categorías más egoístas (eu e entorno)
en 28 puntos porcentuais. Esta cambio de respostas vai a favor da categoría "local" que é a
única das catro que experimente un aumento (pasando do 13% inicial ao 52% tras a
intervención). Pola súa banda, o ámbito global diminúe lixeiramente quedándose, ao finalizar a
intervención, no 40%.

En resumo, este exercicio indica que, tras participar en OMQQ, parece que aumenta o
interese do alumnado polas problemáticas sociais e de índole local. Isto é sen dúbida un dos
obxectivos da intervención, apostando por reforzar a maiores o lograr a vinculación do global e
o local. Non obstante, cabe recordar que os resultados son orientativos pola composición da
mostra e, neste caso, o contexto no que se realizou o cuestionario pode influír
significativamente nas respostas do alumnado (pandemia global e varios meses de
confinamento domiciliario).
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4. CONCLUSIÓNS E RECOMENDACIÓNS
① Pódese afirmar que o traballo en equipo do persoal vinculado a OMQQ é unha
das fortalezas do mesmo. A coordinación e comunicación fluída entre as entidades que
conforman o consorcio valórase como moi positiva. A través deste proceso fortalécese non
só a propia intervención, senón tamén a formulación de futuras edicións ao pensar e
aprender de xeito colectivo.
O feito de ter realizado 7 reunións do equipo (cando o planificado eran 4)
considérase un elemento positivo. Se ben é certo que a situación excepcional
experimentada neste curso puido influír na maior necesidade de coordinación (para
adaptar o proxecto á cancelación do ensino non presencial), lograr manter unha reunión
mensual do equipo pode entenderse como unha recomendación para as seguintes
edicións.

② Nas accións orientadas de xeito directo ao profesorado (resultado 2) nesta
edición non poden considerarse como totalmente adecuadas. A non realización da
formación a docentes pode considerarse como un aspecto a mellorar en futuras edicións.
Neste senso, sería interesente, por exemplo: establecer unha obrigatoriedade na asistencia
para poder participa no proxecto, incentivar a participación coa homologación da
formación para a obtención de puntos para o profesorado ou, máis na situación actual,
elaborando un curso en plataforma virtual para que o profesorado poida realizar sen
necesidade de desprazarse todas e todos a un único punto xeográfico.
Así mesmo, neste eido considérase sumamente importante o complementar
(ampliar) os indicadores establecidos para este resultado. Deste xeito, non só se facilita a
avaliación externa (evitando que, como neste caso, non se poida acreditar o cumprimento
do resultado), senón que tamén se visibiliza todo o esforzo que realmente se realiza
durante a intervención para fortalecer os coñecemento e ferramentas do profesorado en
materia de EDCG.

③ En canto ás intervencións nas aulas, nesta edición destacan positivamente os
obradoiros de comunicación. Tanto alumnado como profesorado identifican estas sesións
como das máis interesantes e produtivas da intervención, vinculando coñecementos e
ferramentas dun xeito entretido e atractivo. Neste senso, unha das poucas
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recomendacións do profesorado pasa por ampliar un pouco o tempo destinado á sesión de
elaborar os produtos audiovisuais (fundamentalmente, mencionan o caso de elaborar os
vídeos).
Non obstante, cabe recordar que nin a sesión de teatro nin a Visita do Sur puideron
ser implementadas nas aulas, polo que a opinión pode estar nesgada ao non ter a
posibilidade de coñecer o proxecto no seu conxunto.
Como noutras edicións, tamén hai quen recomenda unha maior presenza do
proxecto nas aulas ao longo do curso académico (maior número de sesións). Non obstante,
neste caso son tan só dúas das cinco docentes entrevistadas quen menciona esta
valoración.
Por último, en relación ás intervencións nas aulas, cabe sinalar tamén a alta
valoración de todas as persoas que impartiron algunha das actividade. Tanto o profesorado
opina na entrevistas que a profesionalidade do equipo é excelente como o alumnado que,
no cuestionario, valora por riba do 4 (nun escala do 1 ao 5) a todas as monitoras e
monitores.

④ En relación á capacidade de sensibilización ao público xeral a través da
estratexia de comunicación (resultado 4) nesta edición considérase totalmente exitosa. O
impacto mediático durante a intervención é notable, máis se temos en conta que dous das
actividade clave desta estratexia non se puideron executar neste ano debido á pandemia: a
visita do Sur, con gran impacto noutras edicións a nivel galego, e os actos finais nos centros
que fortalecían o impacto nos medios locais de cada un dos municipios nos que se traballa.
En relación a este compoñente a única recomendación pasa por fortalecer
lixeiramente a campaña de promoción do proxecto nos centros educativos galegos. Os
esforzos realizados polas entidade neste punto son notables mais quizais poderíase
formalizar levemente esta campaña para darlle maior peso é un enfoque máis integral,
logrando que vaia un paso máis aló do mailing a centros de contacto.

⑤ Para finalizar, nesta ocasión a medición do impacto da intervención no
alumando participante non poder considerarse fiable polas dificultades de contactar coas
mozas e mozos no proceso de avaliación. Como xa se explica no apartado 2.4, a mostra de
alumnado non é representativa e non poden extraerse conclusións válidas.
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Tendo en conta a situación xerada pola covid-19, considérase esta circunstancia
como puntual e totalmente externa das entidades consorciadas. Coñecendo a experiencia
de edicións anteriores, nas que en todo momento se facilitou e priorizou o proceso de
avaliación, estamos convencidas de que esta situación é consecuencia directa e única da
situación actual, volvendo nas futuras edicións a posibilitar a participación do alumando na
avaliación final.
Non obstante, os datos amosan tendencias continuistas en relación á edición
anterior. Así, obsérvase un impacto positivo notable nas cuestión relacionadas cos ODS e a
interculturalidade, algo máis leve na área de percepción da realidade global e a actitude
para o cambio e o mantemento ou estabilidade no bloque do feminismo.

5. ANEXO: SINATURA DO INFORME

Este informe foi elaborado por WAYNA CONSULTORA SL entre os meses de xuño e novembro de
2020, sendo esta é a versión final da avaliación externa do proxecto "Cooperación Galega; o
mundo que queremos 2019-2020" liderado polo consorcio de ONGD: Solidariedade Internacional
de Galicia, Asemblea de Cooperación Pola Paz e Asociación Galega de Comunicación para o
Cambio Social.
Asinando este documento para certificar ante quen se considere:
SINATURA: WAYNA CONSULTORA SL (Carolina Lodeiro, Administradora Única)
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