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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 2020-2021" (OMQQ, en diante). Así,
analízase a execución da intervención a petición do consorcio de ONGD co fin de:


Establecer o grao de eficacia do proxecto, así como o nivel de consecución de
resultados atendendo aos indicadores recollidos na súa matriz de planificación
segundo o enfoque do marco lóxico.



Analizar o impacto da intervención na poboación participante directa,
concretamente, no alumnado participante nos seis centros educativos.



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 2020-2021, isto é: CPI As Mirandas (Ares, A Coruña), CPI
Castroverde (Castroverde, Lugo), CPI Toural (Vilaboa, Pontevedra), CPR Plurilingüe Rosalía de
Castro (Vigo, Pontevedra), IES Miguel Ángel González Estévez (Vilagarcía de Arousa,
Pontevedra) e IES Primeiro de Marzo (Baiona, Pontevedra).
Os límites temporais do estudo concordan co período de execución do proxecto, sendo
a data de inicio o 1 de xullo de 2020 e a de finalización o 30 de novembro de 2021. 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.
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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
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.
×

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 e ao persoal técnico do
consorcio (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, da
súa aula virtual e das 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, e unha grupal á totalidade do equipo (9 de xullo de 2021).
 Realización de entrevistas semiestruturas online ao profesorado implicado en
OMQQ dos seis centros participantes (polo menos unha á persoa coordinadora de
xeito individual e, en catro centros, unha grupal co resto de profesorado
implicado). En total entrevistouse a 15 profesoras e 1 profesor e as datas destas
entrevistas son:

1

O enderezo da páxina web revisada é http://omundoquequeremos.org/ (á aula virtual accédese coas
credenciais aportadas polas ONGD desde https://aula.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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×

CPI As Mirandas: 08/06/2021, entrevista á profesora coordinadora e
outra grupal a 2 profesoras.

×

CPI Castroverde: 31/05/2021, entrevista á profesora coordinadora.

×

CPI Toural: 02/06/2021, entrevista á profesora coordinadora e outra
grupal a 2 profesoras.

×

CPR Plurilingüe Rosalía de Castro: 14/06/2021, entrevista á profesora
coordinadora.

×

IES Miguel Ángel González Estévez: 28/05/2021, entrevista á
profesora coordinadora, e 14/06/2021, entrevista grupal a 4
profesoras.

×

IES Primeiro de Marzo: 03/06/2021, entrevista á profesora
coordinadora e outra grupal a 1 profesora e 1 profesor.

 Elaboración de 1 cuestionario online enviado á totalidade de alumnado dos seis
centros participantes estruturado en dúas partes: a) unha de valoración xeral das
actividades e b) a realización do mesmo cuestionario empregado para a
elaboración da Liña Base co obxecto de poder medir as tendencias de cambio nas
respostas.
Este cuestionario foi realizado por un total de 263 estudantes (52% rapazas). A
continuación preséntanse os datos da participación comparada do alumnado na
elaboración da diagnose, no proceso avaliativo e no propio proxecto.

ALUMNADO
PARTICIPANTE

ALUMNADO EN
DIAGNOSE

ALUMNADO EN
AVALIACIÓN

CPI As Mirandas

153

0

87 (45 rapazas)

IES Primeiro de Marzo

68

65 (39 rapazas)

26 (15 rapazas)

IES Miguel Ángel González Estévez

59

57 (30 rapazas)

44 (24 rapazas)

CPI Castroverde

59

56 (28 rapazas)

38 (19 rapazas)

CPR Plurilingüe Rosalía de Castro

58

48 (27 rapazas)

51 (25 rapazas)

CPI Toural

47

36 (15 rapazas)

17 (9 rapazas)

TOTAL

384

262

263

CENTRO
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Se ben a participación de alumnado no momento da diagnose e no da avaliación é
practicamente o mesmo en termos absolutos, a mostra é notablemente diferente
xa que no momento inicial non se lograra contactar cos grupos do CPI As Mirandas.
En cambio, no proceso avaliativo si se incorporan as respostas do alumnado deste
centro (87 en total), reducíndose significativamente a mostra no resto dos centros
(agás no CPR Plurilingüe Rosalía de Castro).
 Por último, para tratar de recoller a valoración do alumnado desde un enfoque
máis cualitativo, realizáronse pequenos grupo de discusión cunha mostra reducida
de alumnado participante en cinco dos seis centros (agás no CPI As Miranda). Estes
encontros realizáronse de xeito virtual, agás no caso do IES Miguel Ángel González
Estévez no que se acudiu presencial ao centro. As datas nas que se realizaron
foron: 31/05/2021, IES Primeiro de Marzo; 03/06/2021, CPI Castroverde;
14/06/2021, CPR Plurilingüe Rosalía de Castro; 21/06/2021, CPI Toural;
22/06/2021, IES Miguel Ángel González Estévez.

1.4. LÍMITES E CONDICIONANTES DA AVALIACIÓN
Nesta ocasión, durante a realización da avaliación non se apreciaron condicionantes
relevantes que afectasen significativamente á consecución dos resultados establecidos
inicialmente.
Unha das dificultades coa que se podería atopar esta avaliación sería a organización do
traballo de campo nos centros educativos debido, fundamentalmente, ao funcionamento e
tempos internos dos mesmos (sobre todo pola situación actual a consecuencia da COVID-19).
A coordinación dos encontros cos centros educativos precisa sempre da dispoñibilidade tanto
do alumnado como do profesorado participante.
Non obstante, o excelente esforzo de coordinación das ONGD, así como a implicación
do profesorado, fixeron posible cadrar todos os encontros nun tempo razoable (comezando o
28 de maio e remando o 22 de xuño de 2021), facilitados tamén polo emprego de ferramentas
de reunión virtuais que axilizan este labor.
Outro elemento que pode condicionar os resultados deste informe é a mostra de
alumnado contactado. Así, como se menciona no apartado anterior, durante o levantamento
de información para a diagnose inicial non se lograra contactar con un dos seis centros,
incluíndo a este alumnado nos datos da avaliación. Á vez, percíbese un descenso significativo
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no grupo de alumnado do resto de centros entre a diagnose e a avaliación (do 33%), polo que
os resultados da medición do impacto da intervención no alumnado participante deben ser
tidos en conta de xeito orientativo.
Por último, a recompilación de información do alumnado desde unha perspectiva
cualitativa non resultou moi exitosa. O reducido do número de alumnado participante, así
como a organización dos encontros de xeito virtual, minguou de xeito notable a participación
activa nas sesións.

2. PRESENTACIÓN DA INTERVENCIÓN
“Cooperación Galega: O Mundo Que Queremos” (OMQQ) é un proxecto de educación
para o desenvolvemento e a cidadanía global (EDCG) 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
socialmente máis xusto, equitativo e sostible. Esta intervención enmárcase na programación
do Plan Proxecta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia,
sendo a do curso 2020-2021 a súa VIII edición.
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). 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.
Ficha resumo do proxecto
TÍTULO:
CONSORCIO ONGD:
PAÍS:
FINANCIADORA:
INICIO:
SECTOR:

OBXECTIVO XERAL:

Cooperación Galega: O Mundo que Queremos 2020/2021.
Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social, AGARESO.
Asemblea de Cooperación pola Paz, ACPP.
Solidariedade Internacional de Galicia, SIG.
España, Galicia
ORZAMENTO:
73.691,00 €
Xunta de Galicia
SUBVENCIÓN:
70.000,00 €
1 xullo 2020
FINALIZACIÓN:
30 novembro 2021
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.
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Nesta edición de OMQQ participan un total de seis centros educativos galegos,
chegando a un total de 384 estudantes (49% rapazas) e implicándose na súa execución 31
docentes (81% mulleres), quen obteñen a certificación da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria como actividade de innovación educativa.

CENTRO
CPI As Mirandas
IES Primeiro de Marzo
IES Miguel Ángel González
Estévez
CPI Castroverde
CPR Plurilingüe Rosalía de
Castro
CPI Toural

ALUMNADO
PARTICIPANTE
153

NIVEIS EDUCATIVOS
1º e 2º ESO

(49% rapazas)

68
(50% rapazas)

3º ESO e CGS Animación
sociocultural e turística

59
(53% rapazas)

59
(48% rapazas)

58
(54% rapazas)

47
(43% rapazas)

3º ESO
1º a 4º ESO
2º ESO
2º ESO

PROFESORADO
PARTICIPANTE
4
(100% mulleres)

5
(80% mulleres)

8
(88% mulleres)

5
(60% mulleres)

5
(80% mulleres)

4
(75% mulleres)

Tendo en conta a aprendizaxe adquirida o curso pasado como consecuencia da
adaptación do proxecto á situación de pandemia global, a formulación desde ano
experimentou modificacións notables para adaptar o proxecto a esta “nova normalidade”. O
cambio máis destacable é a adaptación do itinerario tradicional do proxecto a un modelo de
ensinanza mixta, combinando sesións presenciais coas monitoras do proxecto cunha aula
virtual na que se desenvolveron varias sesións a través da plataforma de e-learning Moodle,
así como un formato de vídeo-conferencia para a realización das visitas con activistas do
Salvador e da República Dominicana.
Partindo desta modalidade mixta, esta intervención continúa a concibirse como un
proceso educativo a medio prazo: asumindo que non basta só coa adquisición de
coñecementos, senón que resulta necesario o desenvolvemento de actitudes e habilidades
que capaciten ao alumnado para a participación activa en cambios sociais. Nesta VIII edición, a
viaxe metafórica cara ao mundo que queremos coloca unha maior énfase no concepto de
activismo, chegando a mudar o nome por “Activistas polo mundo que queremos”.
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Esta viaxe continúa artellando os contidos traballados en base aos ODS, seleccionando
esta vez 3 temáticas fundamentais: medio ambiente, xénero e discurso do odio. Ademais, a
educomunicación é o piar fundamental da proposta metodolóxica do proxecto. Con todo isto,
nesta oitava edición da intervención a viaxe cara ao mundo que queremos conta con 6 paradas
(sesións formativas) e a organización dun acto final. Estas sesións son as seguintes:

PARADA 1. Que significa ser activista? .................................... PRESENCIAL / AULA VIRTUAL
PARADA 2. Achegámonos a outras realidades......................... VIRTUAL (app Genially)
PARADA 3. Encontros con activistas doutros países ................ VÍDEO-CONFERENCIA
PARADA 4. Comunicación transformadora .............................. AULA VIRTUAL
PARADA 5. Obradoiro de radio ............................................... PRESENCIAL
PARADA 6. Ciberactivismo ...................................................... AULA VIRTUAL
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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
Educación, Universidade e Formación Profesional do Plan Proxecta 2020 - 2021.
A continuación preséntase o cadro da análise dos tres indicadores englobados neste
resultado en base á documentación e información recompilada durante o proceso de
avaliación
INDICADORES
IOV1.1.
Ao
comunicacións
vía
e-mail)
coordinador da
Educación

menos
10
(telefónicas e
co
persoal
Consellería de

IOV1.2
Ao
menos
10
comunicacións (telefónicas e
vía e-mail)
coa persoa
coordinadora da Dirección
Xeral de Cooperación Exterior
IOV1.3. Ao menos 4 reunións
de todas as organizacións do
proxecto

CUMPRIMENTO

EXPLICACIÓN

ALTO

Achégase un Excel de elaboración propia no que
se recollen as datas de chamadas e emails co
persoal do Plan Proxecta da Consellería de
Educación, xunto co asunto a tratar en cada
comunicación. Aparecen 22 emails enviados e 8
chamadas.

MEDIO-ALTO

Achégase un Excel de elaboración propia no que
se recollen as datas de chamadas e emails co
persoal da Dirección Xeral de Cooperación
Exterior, xunto co asunto a tratar en cada
comunicación. Aparecen 4 emails enviados e 3
chamadas.

ALTO

Achégase un documento non asinado cos
acordos
aprobados
en
cada
reunión,
contabilizándose un total de 8 xuntanzas entre as
entidades implicadas no proxecto.

Como se indica neste cadro, todos os indicadores amosan un nivel elevado de
consecución evidenciando un proceso de coordinación e comunicación adecuado entre os
diferentes actores implicados: consorcio de ONGD e administración pública.
Ao tratarse dun proxecto executado por un consorcio, a coordinación entre as tres
ONGD resulta imprescindible. Neste senso, apórtase o documento dos acordos aprobados en
cada unha das reunións e chegan a aumentar nun 100% as reunións inicialmente planificadas
(pasando de 4 a 8), a meirande parte delas vinculadas á planificación inicial no comezo do
proxecto (seis reunións celébranse entre o 31 de xullo e o 30 de novembro de 2020). Isto fai
posible afirmar que as canles de comunicación e coordinación entre as ONGD foron adecuadas
e constantes ao longo de toda a intervención.
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Tendo en conta a necesidade de adaptación do proxecto á modalidade semipresencial,
resulta obvio que o traballo de coordinación inicial fose máis intenso ao ter que crear e dotar
de contido a nova aula virtual. Neste senso, a opinión maioritaria amosada polo equipo técnico
na entrevista grupal é que a organización interna foi adecuada e que o éxito da plataforma
virtual foi en parte “grazas á coordinación de todas”. En termos xerais, o equipo non percibiu
unha sobrecarga de traballo nesta edición de OMQQ, se ben se recoñece que si houbo
momentos nos que a dedicación requirida foi maior (sobre todo, o momento de creación da
aula virtual). Non obstante, un 40% do equipo recoñece que OMQQ esixe unha dedicación algo
elevaba para algunha entidade ou persoa.
Así como a maioría de persoal implicado en OMQQ pode definirse como un equipo
consolidado e cunha traxectoria en común relevante (considerándose esta unha fortaleza do
proxecto), nesta edición incorporouse unha persoa nova. Tendo en conta as súas aportacións
na entrevista, podería ser interesante planificar un proceso de acollida e incorporación do
novo persoal xa que as súas necesidades non serán as mesmas que as de persoas que levan
varios anos en OMQQ (por exemplo, as novas incorporacións precisarán de maior
presencialidade nas xuntanzas, mentres que o equipo previo demanda máis virtualidade para
reducir carga de traballo).
En resumo, tendo en conta toda a información, é posible afirmar que o resultado 1 foi
acadado de xeito satisfactorio durante o período de execución, evidenciando unha xestión
exitosa do plan de comunicación e coordinación entre todos os actores implicados na
intervención.

· RESULTADO 2. Desenvolvida unha aula virtual específica para a implementación do
programa educativo.
A gran novidade desta edición de OMQQ é, precisamente, a creación dunha aula
virtual propia para a implementación das actividades formativas en modalidade
semipresencial. Esta necesidade de adaptación do proxecto á nova realidade instaurada tras a
crise sanitaria provocada pola COVID-19, conduciu á aposta por un programa mixto que
reducise a presenza de persoas externas aos centros educativos nas aulas (así como unha
menor dependencia a unha hipotética suspensión do ensino presencial no curso 2020-2021).
Como se aprecia co excelente nivel de cumprimento dos indicadores establecidos para
este resultado, todos eles vinculados coa aula virtual, así como coas valoracións recollidas
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tanto do profesorado como do alumnado, pode afirmarse que o segundo resultado foi
acadado de xeito exitoso ao desenvolverse o programa educativo desta edición de OMQQ a
través dunha aula virtual específica (https://aula.omundoquequeremos.org/).

INDICADORES

CUMPRIMENTO

EXPLICACIÓN

ALTO

Nesta edición deseñouse e púxose en marcha
unha aula virtual pendurada da web do
proxecto (dispoñible en:
https://aula.omundoquequeremos.org/).

ALTO

No curso 2020-2021 foi executado o programa
formativo a través da aula virtual (IOV2.1),
podendo acceder ao contido da mesma coas
credenciais aportadas pola ONGD.

IOV2.3. O alumnado recibe
acompañamento individualizado
e en equipo para seguir o proceso
formativo online

ALTO

O persoal do consorcio ofreceu esta
posibilidade a todos os centros (confirmado nas
entrevistas ao profesorado) mais a demanda
deste acompañamento foi escasa xa que,
realmente, a xestión da aula virtual non supuxo
unha gran dificultade para o profesorado (nin
alumnado).
Non obstante, achéganse capturas da
participación do alumnado nalgún foro da aula
virtual, así como a interacción co persoal do
proxecto.

IOV2.4. Os centros educativos
posuirán unha nova metodoloxía
online que poder aplicar de
forma libre e autónoma

ALTO

Vinculado á creación da aula virtual (IOV2.1).

ALTO

Achégase a "Guía pedagóxica Activistas polo
Mundo Que Queremos 2020-2021", a cal inclúe
unha explicación detallada e sinxela do
funcionamento da plataforma de e-learning, así
como de cada unha das paradas do proxecto.

IOV2.1. Creada un aula virtual
para 6 centros educativos
IOV2.2. Deseñado e executado un
curso e-learning con todo o
contido do itinerario formativo
do proxecto

IOV2.5. Elaborada unha guía
didáctica sobre o uso da
plataforma online

Neste senso, durante as entrevistas ao profesorado amósanse sumamente satisfeitas
coa ferramenta creada polo proxecto como aula virtual. En relación á utilidade e ao manexo,
opinan que a aula está “ben organizada e é fácil de utilizar, moi sinxela e moi accesible” ou que
“é moi intuitiva e fácil de manexar”. Tamén destacan a calidade dos contidos e das actividades
propostas, amosando a totalidade do profesorado entrevistado unha valoración excelente da
aula (empregando expresións como “os contidos sorprendéronos para ben, gustáronos
mogollón”, “os contidos e as actividade estaban moi ben, os vídeos seleccionados conectaban
moi ben co alumnado”, “xa falamos entre nós de ver se poderiamos descargar o material para
vindeiros cursos porque o vimos interesante” ou, simplemente, “a aula virtual estaba
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fenomenal”). Hai quen afirma, cita que resume á perfección a valoración do profesorado sobre
a ferramenta, que é “a mellor aula virtual coa que me teño atopado na miña carreira
profesional”.
Ademais, a totalidade do profesorado afirma sen dúbidas que conta coa capacidade de
empregar de xeito autónomo esta ferramenta, sendo moitas e moitos quen propoñen permitir
o acceso á mesma nos vindeiros cursos se participe ou non en OMQQ (durante as entrevistas
amosan interese por saber se poderán ter acceso á aula o vindeiro curso, solicitando que se lle
transmita ao equipo esta posibilidade). O motivo fundamental é que cren que os contidos e as
actividades propostas “están moi ben escollidas, leva ao alumnado a reflexionar e dan pé a
organizar outro tipo de actividades nas clases”.
O que sinalan como posible adaptación é que, en termos xerais, as sesións virtuais non
se axustan aos 50 minutos establecidos inicialmente. Son moi poucas as profesoras e os
profesores que afirman que desenvolveron os obradoiros virtuais nunha única sesión de 50
minutos (máis doado de lograr nos grupos de FP ao ser alumnado máis maior), en termos
xerais aseguran que un mínimo de dúas sesións por parada é necesario (100 minutos) para
poder garantir que se afonde nos debates que xorden nas aulas o cal, realmente, é moi
positivo (por exemplo, explican que “ao final de cada actividade había un debate (...) e
ocupaba moitísimo tempo”). Así mesmo, algunhas persoas propoñen como mellora a
adaptación da navegación na propia aula xa que había alumnado que, no cambio dunha
actividade a outra perdíanse un pouco (por exemplo, unha recomendación sinxela sería “que
fora sempre o mesmo tipo de botón para ir dun sitio a outro, que non houbese dúbidas”).
Pola súa banda, a valoración do alumnado da aula virtual, como se observa na táboa 6,
tamén é moi positiva: 1 de cada 4 estudantes manifesta que esta plataforma é “moi boa” e
case 2 de cada 4 a definen como “boa” (o 70,5% do alumnado valora positivamente a aula
virtual e tan só o 8,5% negativamente, “mala” ou “moi mala”).
Para rematar, cabe sinalar que se ben a guía didáctica está elaborada no momento de
realizar esta avaliación (cumprindo o indicador establecido), durante o curso non estivo
dispoñible para o profesorado xa que non estaba terminada. Por este motivo non podemos
recoller a valoración do profesorado sobre a mesma xa que, durante as entrevistas, non
tiveran acceso á mesma.
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· RESULTADO 3. Facilitados os coñecementos e as ferramentas precisas ao profesorado
implicado de 6 centros educativos para a incorporación do discurso da EpD na súa aula ao
longo do curso 2020- 2021.
Tendo en conta toda a información recompilada durante o proceso avaliativo, pódese
afirmar que o profesorado participante contou cos coñecementos e ferramentas precisas para
traballar a EDCG nas súas aulas, chegando a acadarse este terceiro resultado de xeito exitoso
durante a execución da intervención.
No cadro posterior recóllese a análise dos dous indicadores establecidos para medir a
consecución deste resultado, presentando un nivel excelente de logro.
INDICADORES
IOV3.1. Ao menos 6 docentes
fórmanse durante un mínimo
de 8 horas

IOV3.2. Ao menos o 70 % do
profesorado formado coñece
todo o itinerario formativo
para o seu alumnado

CUMPRIMENTO

EXPLICACIÓN

ALTO

Acredítase a participación dun total de 23
docentes (87% mulleres) en dúas sesións
virtuais de formación de 4 horas (total 8 horas),
con representación dos 6 centros participantes.
Datas: 19/11/20 e 3/12/20.

ALTO

Ademais da documentación presentada, como
empresa responsable da elaboración da
diagnose inicial estivemos presentes na
primeira das sesións (19/11/20). Deste xeito,
corroborouse que na primeira parte desta
sesión foron presentadas con detalle cada unha
das paradas que forman o itinerario formativo
de OMQQ.

Ademais de medir de xeito cuantitativo a realización da formación ao profesorado,
resulta relevante recoller as opinións amosadas durante as entrevistas (nas que se lles
preguntou de xeito directo sobre isto).
En primeiro lugar, a totalidade do profesorado entrevistado (que participara na
formación inicial) recoñece que se lles aportou a visión global do proxecto, tanto os obxectivos
do mesmo como o detalle de cada unha das paradas que conforman o itinerario formativo
para o alumnado (con opinións como, por exemplo, “en todo momento tiñamos claro que
facer, o tema das paradas,... está tan ben coordinado e tan ben feito que foi bastante fácil” ou
“foi unha boa contextualización para saber de que ía o proxecto”).
En segundo lugar, amósanse en termos xerais sumamente satisfeitas e satisfeitos coa
formación recibida, sen poder citar ou recordar ningunha proposta de mellora para futuras
edicións. Perciben como acertado o tempo dedicado, a metodoloxía empregada e a
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información aportada na mesma (por exemplo, afirman que “non boto nada en falta na
formación” ou “creo que foi o tempo xusto coas claves necesarias. Foi perfecta nese sentido:
necesitades saber isto e isto”).
Por último, recoller neste apartado a excelente valoración de todo o profesorado
entrevistado (fundamentalmente, as profesoras coordinadoras) en relación á comunicación e
coordinación co persoal do proxecto, de xeito máis directo con María Caride como
coordinadora do mesmo. Máis aló da formación presencial, o acompañamento foi continuo ao
longo de todo o curso, contribuíndo isto tamén a facilitarlles as ferramentas e o coñecemento
precisos para a implementación exitosa de OMQQ. Ao preguntarlles sobre como perciben que
foi o proceso de comunicación coas ONGD afirman cousas como: “súper fácil, súper accesibles,
respondían enseguida e sempre facilitando todo”, “aquí en todo momento tiñamos a María,
tiñamos o seu móbil e puxérono todo moi fácil, máis en comparación con outros proxectos” do
Plan Proxecta, “xenial, por parte delas un traballo excepcional” ou “calquera dúbida, púñaste
en contacto con María e enseguida cha resolvían”. Deste modo, se ben é unha tónica xeral en
todas as edicións de OMQQ, cabe subliñar a excelente labor de coordinación e comunicación
co profesorado como unha das fortalezas da intervención (quizais con menor visibilidade que
outras tarefas).

· RESULTADO 4. Facilitados discursos e ferramentas ao alumnado de 6 centros educativos
participantes para favorecer vías de denuncia sobre as súas realidades.
Como se observa no cadro posterior, na análise do resultado orientado propiamente
ao alumnado percíbese un nivel de logro dispar segundo indicador.
En relación co número de alumnado participante no obradoiro de radio (e en todo o
itinerario formativo) sinalar que non se chegou á cifra establecida na formulación, quedándose
nun total de 383 estudantes (o 77% do obxectivo). Con todo, cabe subliñar que tras a selección
de centros si se acadaba inicialmente o número de alumnado pero, durante os primeiros
meses, dous centros solicitaron rebaixar os grupos implicados en OMQQ: no CPI As Miranda
pasaron de 223 estudantes a 153 e no IES Primeiro de Marzo de 122 a 68.
Nas entrevistas realizadas ao profesorado destes dous centros explican os motivos
para esta redución de aulas:


un dos centros manifesta que a falta de coordinación interna (de profesorado
e de horas dedicadas ao proxecto) foi o motivo fundamental que propiciou
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esta solicitude de diminución do número de alumnado (fundamentalmente,
afírmase que “non tiñamos tempo” para realizalo en máis grupos).


no outro centro, se ben a motivación inicial é similar (manifestando que
custoulles un pouco entender ben que implicaba a participación en OMQQ en
cuestión de organización e tempos), apuntan a que quizais “se o chegamos a
saber agora ao mellor non teriamos reducido” o número de alumnado
participante xa que, realmente, a carga de traballo e as tarefas de
coordinación no propio centro foron “moi asumibles”.

Atendendo a esta información, non lograr chegar ás 500 rapazas e rapaces nas aulas
debe de ser entendido como un factor externo á propia execución do proxecto, sen contar as
entidades consorciadas con marxe para corrixir esta circunstancia. Ademais, un nivel de logro
do 77% considérase axeitado e sen influír negativamente na consecución do propio resultado
xa que os discursos e as ferramentas de OMQQ si foron facilitadas ao alumnado de 6 centros
educativos galegos.
Non obstante, na información aportada polo equipo técnico do proxecto evidénciase
un debate interno aberto en relación ao número de alumnado que debe establecerse como
meta nas formulacións de OMQQ. Se ben hai quen afirma que un proxecto destas
características (a través de convenio e cunha contía económica maior que o resto de proxectos
financiados pola mesma administración a través da convocatoria de subvencións) debe
impactar nun número amplo de alumnado, todas e todos coinciden en reflexionar sobre a
posibilidade de axustar ese reto á capacidade real do proxecto: é dicir, chegar ao máximo
número de alumnado pero sen perder calidade a proposta pedagóxica nin saturar ao equipo.
En relación con isto, realizando unha análise do alumnado participante nas últimas
catro edicións (táboa 1) obsérvase que en termos xerais o logro do número de estudantes non
se soe acadar totalmente. Na formulación 2018-2019 decidiuse rebaixar a cifra e, nesa ocasión,
si se logrou, non así nas dúas seguintes edicións.
No momento de establecer os indicadores cuantitativos debería equilibrarse o nivel de
ambición e de realismo para fixar un número que, se ben requira esforzo do equipo para
acadalo, non chegue a desmotivar ou frustrar ás persoas implicadas por entrar nunha rutina de
non logralo ano tras ano. Ademais, en base á transparencia e coherencia no emprego de
fondos públicos, a formulación debería axustarse ao máximo á realidade. Por todo elo, a
recomendación neste punto pasa por abrir un proceso de diálogo e negociación entre as
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ONGD consorciadas e a entidade financeira para reflexionar sobre os fitos e prioridades de
OMQQ para as vindeiras edicións.
Ademais, podería ser interesante establecer no proceso de selección de centros algún
criterio que garanta a participación do alumnado que se solicita inicialmente (xa que,
realmente, este número si se ten en conta na selección). Por exemplo, poderíase realizar un
paso previo de entrevistas co persoal docente para explicar o funcionamento de OMQQ (que é
diferente ao resto do Plan Proxecta) e analizar conxuntamente cada caso para ver a
capacidade real dos centros para traballar co alumnado.

Táboa 01. Resumo do alumnado participante en comparanza coa meta establecida na
formulación. 2017-2021

CURSO
ACADÉMICO

META

LOGRO

% LOGRO

2017-2018

800

462

58%

2018-2019

500

535

107%

2019-2020*

500

255

51%

2020-2021

500

383

77%

Fonte: Elaboración propia a partir dos informes de Avaliación Externa.
* Tense en conta o nº de alumnado participante antes da irrupción
da COVID-19.

INDICADORES

IOV4.1. 500 alumnos e
alumnas da ESO participan
nun obradoiro de 100 minutos
sobre educomunicación e
radio

CUMPRIMENTO

EXPLICACIÓN

MEDIO-ALTO

Nas memorias finais aportadas polos centros cítase
a participación de 569 estudantes nas actividades
do proxecto (55% mulleres). Non obstante,
durante as entrevistas co profesorado e o equipo
técnico do consorcio, menciónase que algún dos
centros reduciu o número de alumnado
participante ao comezo do proxecto debido á
imposibilidade de abarcar un grupo tan amplo
(quedando nun total de 499 estudantes, 49%
mulleres). Reducíndose de novo polo mesmo
motivo e quedando, finalmente, nunha
participación de 383 estudantes (49% mulleres),
mesmo número que participou no obradoiro de
radio. Isto representa o 77% do alumnado
participante inicialmente agardado.
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IOV4.2. Creada unha canle
online de radio social entre os
6 centros educativos

IOV4.3. Activistas de países
empobrecidos
comparten
experiencias e coñecementos
sobre
como
afecta
a
desigualdade
nos
seus
contextos

ALTO

Na canle de iVoox do proxecto atópanse
publicados os programas de radio realizados polo
alumnado (23): 5 do CPI As Mirandas, 4 do CPI
Castroverde, 2 do CPR Rosalía de Castro, 2 do CPI
Toural, 5 do IES Miguel Ángel González e 5 do IES
Primeiro de Marzo. Dispoñible en (revisado o
15.10.21): https://bit.ly/3p5TYkw.

ALTO

Nesta edición, os encontros con activistas de
países empobrecidos foron realizados de xeito
virtual a través de vídeo-conferencias. En 4 dos
centros realizáronse estas sesións con conexión en
directo coas activistas: Grecia Villalobos, do
Salvador, e Patricia Lamelas, da República
Dominicana. Noutro dos centros, o alumnado
enviou un vídeo con varias preguntas e,
posteriormente, Grecia Villalobos realizou un vídeo
coas respostas de volta.

IOV4.4. Alumnado dos 6
centros educativos crea unha
campaña de incidencia nun
obradoiro de ciberactivismo

MEDIO-ALTO

IOV4.5. O alumnado traslada
os resultados da campaña
fóra do centro educativo

BAIXO

IOV4.6. Ao final de cada
intervención xerarase un
informe
estatístico
da
participación do alumnado no
proxecto

MEDIO

Na web do proxecto atópanse os carteis de
contrapublicidade creados polo alumnado de 4 dos
6 centros participantes. Os dous centros que non
chegaron a elaborar os produtos vinculados ao
obradoiro de ciberactivismo son: o CPI As Mirandas
e o CPI Castroverde. Non obstante, segundo o
documento de participación na aula virtual, esta
sesión virtual foi realizada por 19 estudantes do
primeiro centro (47% rapazas) e 23 do segundo
(48% rapazas), sen chegar á consecución da
campaña de incidencia.
Nesta edición non se lograron materializar os
"actos finais", coincidindo o profesorado e o
equipo técnico en sinalar a falta de tempo a final
de curso para organizar ditas accións.
Non obstante, en varios casos expuxeron no centro
os carteis elaborados polo alumnado no obradoiro
de contrapublicidade, simulando esta acción de
traslado dos resultados a fóra da aula (Toural,
Baiona, Carril e Vigo).
Achégase o "documento da participación na aula
virtual" cos datos sobre a participación do
alumnado en 3 das 6 sesións. Da parada 2 non se
conta cos datos ao realizarse fóra da aula virtual (a
través da aplicación Genially, dispoñible en
https://bit.ly/3vfoN7k, consultado o 15/10/21). Os
encontros con activistas de países empobrecidos
organizáronse a través de vídeo-conferencias e non
se proporcionan datos (parada 3) e do obradoiro
de radio (parada 5) tampouco se conta con datos
ao realizarse de xeito presencial e sen empregar o
contido da aula virtual.
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En relación coa Visita do Sur, todo o profesorado coincide en manifestar que podería
ser unha das actividades a repensarse nesta modalidade mixta de formación. Deixando claro a
súa satisfacción co proxecto e recoñecendo que foi a situación actual a que propiciou que se
realizaran de xeito online, o feito de compartir experiencias virtualmente non chega a impactar
no alumnado do mesmo xeito que un acto presencial (unha das opinións, por exemplo, apunta
a “darlle unha volta ás visitas do Sur, o tema da pantalla non engancha”). Ademais,
aproximadamente a metade de docentes reflexionan sobre a posibilidade de adaptar
lixeiramente a segunda sesión (Achegámonos a outras realidades) para facela algo máis visual
e dinámica para o alumnado (quizais había exceso de texto). Non obstante, esta proposta a
realizan desde un punto de vista de mellora xa que, unha vez máis, a súa satisfacción con esta
edición do proxecto é alta (así, por exemplo, explican que “non é que -o alumnado- protestara,
senón que ao mellor non amosaban tanto entusiasmo como, por exemplo, na de
contrapublicidade”).
Non obstante, hai que ter en conta tamén que a valoración media do alumnado das
dúas paradas vinculadas coa visita do Sur (a segunda e a terceira) sitúase na media, é dicir, non
se percibe a priori un desencanto das rapazas e rapaces con esta actividade.
O propio equipo técnico coincide co profesorado ao percibir que a actividade resultou
ben mais evidenciouse que é unha das que resulta máis difícil adaptar á modalidade virtual,
polo que a recomendación é recuperar a presencialidade no momento en que as
circunstancias sanitarias o permitan.
En relación co indicador 4, nesta edición non todos os centros na súa totalidade
chegaron a realizar o

obradoiro de contrapublicidade (sesión 6 “ciberactivismo”). Non

obstante, algún alumnado destes centros si realizou esta actividade (ben nalgunha aula
concreta, ben en casa como traballo voluntario). Este é o motivo polo que se establece un nivel
medio-alto de logro.
Os motivos aportados, tanto polo profesorado como polo equipo técnico, para non
realizarse neses dous centros coinciden: a falta de tempo na última parte do curso académico
para dedicar a esta actividade, así como o cansazo xeral de profesorado e alumnado ao final
deste curso tan afectado pola COVID-19 (algunhas das opinións que apuntan a isto son “eu
deixei varias paradas sen facer por falta de tempo” ou “que cadrase todo en maio foi
matador”). En relación con isto, son moitas as persoas que propoñen comezar co proxecto nas
aulas antes (tanto destes dous centros como do resto). Todos os centros afirman que ter a
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posibilidade de comezar en outubro ou novembro (sempre á escolla do persoal docente) sería
unha mellora de cara a liberar os derradeiros meses do curso académico.
E estes mesmos motivos son os que provocaron que, nesta edición, non se chegasen a
materializar os actos finais para sacar fóra dos centros educativos os resultados das campañas
(indicador 5). Así o apunta o profesorado entrevistado e, tamén, o propio equipo técnico.
Neste senso, na entrevista ao equipo recoñécese que, nos momentos finais, foi unha decisión
colectiva o non tomar un rol máis insistente para fomentar a realización destes actos porque
elas e eles mesmos percibían que o profesorado estaba esgotado. Ademais de ter en conta que
estes actos normalmente implican xuntanzas de persoas e non se consideraba responsable
promovelos.
A pesar de non acadar nesta edición a realización dos actos finais, o equipo mantén
que é unha actividade de OMQQ que sería recomendable manter no futuro por considerarse
unha forma de que o alumnado vexa, na práctica, un exemplo claro de activismo. Desde un
punto de vista externo, concórdase con esta apreciación e a recomendación apunta tamén a
manter e reforzar esta liña de acción nas futuras edicións. A organización e execución destes
actos por parte do alumnado pecha o círculo da viaxe metafórica cara ao mundo que se quere
(de)construír, fomentado a súa participación activa na loita contras as desigualdades e
vinculando todos os coñecementos, valores e actitude da EDCG coa súa vida cotiá.
Tamén algunha opinión do profesorado apunta a esta necesidade xa que, a pesar de
recoñecer que neste curso foilles imposible chegar aos actos, perciben isto como importante e
ata senten mágoa por non lograr materializado neste curso (por exemplo, “quedou pena de
non chegar a realizar o acto final (...) por darlles máis visibilidade ao traballo que realizaron”).

----------------------------------------Para rematar a análise deste resultado, enfocado ao traballo co alumnado, preséntase
a continuación a valoración das rapazas e rapaces de cada unha das sesións, así como do
proxecto en xeral.
Na táboa 2 obsérvase unha valoración media das sesións media-alta xa que, nunha
escala do 1 ao 5 (sendo 1 “non me gustou nada” e 5 “gustoume moito”), todas as actividades
sitúanse entre o 3,3 da primeira parada e o 4 do obradoiro de radio. Pola súa banda, a
satisfacción global do alumnado co proxecto OMQQ sitúase no 3,7.
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Táboa 02. Valoración media do alumnado de cada unha das sesións do proxecto nunha escala
do 1 ao 5 (sendo 1 "non me gustou nada" e 5 "gustoume moito") segundo sexo.

MEDIA

VALORA CADA UNHA DAS ACTIVIDADES

HOME MULLER TOTAL

SESIÓN 1: Que significa ser activista?

3,2

3,5

3,3

SESIÓN 2: Achegámonos a outras realidades

3,5

3,5

3,5

SESIÓN 3: Encontros con activistas doutros
países

3,3

3,8

3,6

SESIÓN 4: Comunicación Transformadora

3,3

3,6

3,4

SESIÓN 5: Obradoiro de radio

3,7

4,2

4,0

SESIÓN 6: Ciberactivismo

3,4

3,6

3,5

SATISFACCIÓN GLOBAL CO PROXECTO

3,5

3,8

3,7

Fonte: Elaboración propia.

Ao analizar esta información segundo centro, aprécianse diferenzas significativas ao
destacar positivamente o de Vilaboa (seguido de Ares e Vigo) e en senso negativo o de
Castroverde (seguido de Baiona e Carril). Así, na táboa posterior obsérvase como o alumnado
de Vilaboa sitúase por riba da valoración media en todos os ítems, mentres que o de
Castroverde sitúase por debaixo. Cabe mencionar neste punto que o centro de Castroverde é o
que optou por realizar todas as paradas de xeito virtual, podendo afectar isto á valoración do
alumnado en comparanza co resto de centros.

Táboa 03. Valoración media do alumnado de cada unha das sesións do proxecto nunha escala
do 1 ao 5 (sendo 1 "non me gustou nada" e 5 "gustoume moito") segundo centro.

MEDIA

VALORA CADA UNHA DAS ACTIVIDADES

ARES

CASTROVERDE VILABOA

VIGO

CARRIL

BAIONA

SESIÓN 1: Que significa ser activista?

3,4

2,8

3,8

3,4

3,3

3,4

SESIÓN 2: Achegámonos a outras realidades

3,7

3,1

4,1

3,6

3,3

3,2

SESIÓN 3: Encontros con activistas doutros
países

3,6

3,3

4,1

3,9

3,5

3,3

SESIÓN 4: Comunicación Transformadora

3,5

3,2

3,9

3,5

3,4

3,4

SESIÓN 5: Obradoiro de radio

4,2

3,5

4,3

4,1

3,8

3,9

SESIÓN 6: Ciberactivismo

3,7

3,4

3,9

3,6

3,5

3,0

SATISFACCIÓN GLOBAL CO PROXECTO

4,0

3,1

4,1

3,8

3,4

3,3

Fonte: Elaboración propia.
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Gráfico 01. Valoración media do alumnado de cada unha das sesións do proxecto nunha escala
do 1 ao 5 (sendo 1 "non me gustou nada" e 5 "gustoume moito") segundo centro.
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Fonte: Elaboración propia.

A valoración que realiza o alumnado das educadoras que asistiron ás aulas nalgunha
das sesións é excelente (unha media de 4 sobre 5), algo que coincide coa opinión maioritaria
do profesorado ao recoñecer a calidade profesional do equipo técnico e a súa capacidade para
“enganchar” cos rapaces e as rapazas.

Táboa 04. Valoración media do alumnado das educadoras do proxecto que asistiron
presencialmente ás aulas nunha escala do 1 ao 5 (sendo 1 "non me gustou nada" e 5
"gustoume moito") segundo sexo.
VALORA ÁS MONITORAS
DAS SESIÓNS PRESENCIAIS

MEDIA
HOME MULLER TOTAL

Ángela

3,8

4,1

4,0

María

3,8

4,1

4,0

Rocío

3,9

4,3

4,1

Fonte: Elaboración propia.
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Esta boa valoración xeral do proxecto coincide coa alta porcentaxe de alumnado que o
recomendaría a outras compañeiras e compañeiros (84%), así como ao seu profesorado para
que continuase a participar en proxectos desta índole (83%).

Táboa 05. Porcentaxe de alumnado que recomendaría o proxecto segundo sexo.

SI

RECOMENDARÍAS ESTE PROXECTO
A...?

NON

Home Muller TOTAL Home Muller TOTAL

... outras compañeiras e compañeiros?

77%

90%

84%

23%

10%

16%

...os teus profesores e profesoras para
que seguisen traballando en proxectos
similares nos vindeiros cursos?

77%

89%

83%

23%

11%

17%

Fonte: Elaboración propia.

Ao ser a primeira edición na que a intervención se desenvolve desde o comezo a través
dunha plataforma virtual creada para elo, considérase relevante saber como perciben as
rapazas e os rapaces esta aula virtual (táboa 6). Deste xeito, solicitóuselles que a valoraran
atendendo a unha escala de cinco categorías (moi boa / boa / regular / mala / moi mala),
sendo as resposta notablemente positivas: 7 de cada 10 estudantes cren que a aula virtual é
boa ou moi boa, fronte a tan só 1 de cada 10 que opina que é mala ou moi mala.

Táboa 06. Valoración do alumnado da aula virtual (escala moi boa / boa / regular / mala / moi
mala) segundo sexo. Porcentaxe.
VALORA A AULA VIRTUAL
DO PROXECTO

MEDIA
HOME MULLER TOTAL

“Moi boa” e “boa”

65%

76%

71%

“Regular”

24%

18%

21%

“Mala” e “moi mala”

11%

7%

9%

Fonte: Elaboración propia.

Unha vez máis aprécianse diferenzas notables segundo centro educativo (gráfico 2),
sendo o de Vigo o que amosa unha mellor valoración da plataforma virtual (un 80% do seu
alumnado a define como boa ou moi boa), seguido do de Carril (77%) e Baiona (73%). No senso
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contrario atópanse Ares e Castroverde (cun 63% e 65% respectivamente, de alumnado que
define a aula como boa ou moi boa).

Gráfico 02. Valoración do alumnado da aula virtual (escala moi boa / boa / regular / mala / moi
mala) segundo sexo. Porcentaxe.

BAIONA
CARRIL
VIGO
VILABOA
CASTROVERDE
ARES
0%

20%

BOA E MOI BOA

40%

REGULAR

60%

80%

100%

MALA E MOI MALA

Fonte: Elaboración propia.

Para complementar a visión do alumnado sobre o proxecto inclúese no cuestionario
unha batería de preguntas abertas. Cando se lles pregunta que é o que menos lles gustou, o
principal dato a destacar é que o 41% do alumnado participante non é capaz de identificar que
cousas son as que menos lles gustaron ou, directamente, afirman que lles gustou todo e non
cambiarían nada (con respostas do tipo: “non o sei , creo que nada”, “gustoume todo” ou “todo
perfecto”).
O factor máis mencionado neste senso negativo son as cuestións vinculadas co feito da
modalidade mixta de formación e a virtualidade (o 13% do alumnado participante) con
opinións como “que houbo poucas clases presenciais”, “que teña que ser virtual”, “as clases
virtuais”,... ou con aspectos técnicos relacionados con isto como, por exemplo, “a
videoconferencia ía moi mal” ou “a mala conexión a Internet e ter que facer sesións virtuais”.
O resto de elementos de mellora sinalados polo alumnado non poden entenderse
como recomendacións xerais xa que o número de persoas que os mencionan é moi reducido.
Por exemplo, o 3% do alumnado apunta á primeira sesión (9 estudantes), outro 3% cita cousas
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relacionadas coa sensación de aburrimento ou cansazo durante o proxecto e un 2% sinala o
obradoiro de ciberactivismo (a contrapublicidade).
Pola contra, no momento de solicitarlles que sinalen aquelo que más lles gustou do
proxecto, a opción maioritaria é unha das sesións. Concretamente, o 37% do alumnado
participante afirma que o mellor de Activistas polo mundo que queremos é o obradoiro de
radio (“o da radio”, “gravar o programa de radio”, “facer o programa de radio porque
interactuabas cos compañeiros e foi divertido”, “o programa de radio que foi unha experiencia
xenial”,...). Seguindo coas diferentes sesións, un 4% explica que o que máis lle gustou foi a
vídeo-conferencia con activistas do Sur e un 3% a de contrapublicidade.
Non obstante, a segunda categoría máis mencionada nesta pregunta (por un 17% do
alumnado participante) é a relacionada coa nova aprendizaxe adquirida durante o proxecto,
con opinións como: “gustoume todo xa que aprendín moito e quero seguir así”, “aprender
cousas novas fóra da nosa vida cotiá”, “que puidemos aprender moito sobre o que está
pasando, por exemplo, no Salvador”, “as reflexións que se fan”, “aprender cousas novas e
cuestionarme aspectos que antes non me cuestionaba” ou “que aprendín moito divertíndome”.
Por último, ante a pregunta de como definirían Activistas polo mundo que queremos
nunha frase, as respostas son moi diversas e sempre en coherencia coas valoracións previas:

Un proxecto para cambiar o
mundo

Abrir o coñecemento do teu
mundo

experiencia curta de tempo
pero para sempre no día a día

Divertido e instrutivo

colaborar para axudar

Empatía, igualdade e
responsabilidade

Unha iluminación mental,
antes non sabía tanto como
agora, grazas

empatía e axudarnos a
darnos conta do que pasa e o
que temos que arranxar

Foi coma abrir unha nova
porta de información

Loitar pola igualdade.
Loitamos polo xusto

Aprender a valorar a todas as
persoas

Unha moi boa experiencia de
aprendizaxe
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· RESULTADO 5. Ampliada a capacidade de sensibilización do proxecto a través dunha
estratexia de comunicación integral.
O cumprimento dos indicadores establecidos para este resultado é total, como se
observa no cadro posterior, podendo afirmarse que se contou cunha estratexia de
comunicación exitosa o que amplía a potencial impacto da intervención como acción de
sensibilización.
O impacto mediático foi notable, máis tendo en conta que nesta edición non se contou
coa presenza en Galicia das activistas do Sur (actividade realizada de xeito virtual), algo que
tradicionalmente potenciaba e facilitaba as aparicións en prensa. Con todo, logrouse superar
este obstáculo e, nesta ocasión, os dous momentos máis relevantes para a estratexia de
comunicación foron o lanzamento do proxecto (5 aparicións en prensa) e os obradoiros de
radio (4 aparicións).
En materia de redes sociais, resulta interesante resaltar a gran diferenza na evolución
das dúas contas de OMQQ: mentres en Facebook as persoas seguidoras aumentan moi
lixeiramente, o aumento en Instagram é exponencial (pasando de 115 persoas seguidoras a
237). Isto pode ser debido a dous cousas: por unha banda, a traxectoria en Facebook é maior e
a posibilidade de mellora cada vez é máis difícil; por outra, Instagram é unha das redes sociais
máis empregadas por adolescentes, sendo máis doado que as rapazas e os rapaces se
acheguen a OMQQ a través desta rede que doutras cun público de maior idade (como
Facebook ou Twitter).
Por último e en relación co indicador 5, mencionar que neste curso entregóuselle ao
profesorado participante diversos documentos breves de apoio para a realización dalgunha
das paradas. Ademais, ao realizarse a través da aula virtual, o profesorado tivo acceso a unha
cantidade notable de materiais e recursos de apoio para traballar (ou afondar) nas temáticas
tratadas no proxecto. Como se menciona na explicación do resultado 2 (indicador 2.5), durante
o curso académico 2020-2021 o que non se puido enviar ao profesorado foi a guía didáctica
completa da intervención ao non terse rematada ata o final da intervención.
Neste senso, é importante tamén mencionar a alta satisfacción amosada polo
profesorado entrevistado en relación á documentación entregada polo proxecto (así como aos
materiais de apoio pendurados na aula virtual), considerando que foi unha información
adecuada (á necesaria para implementar as sesións), de calidade e útil para elas e eles.
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INDICADORES

CUMPRIMENTO

IOV5.1. Socializada co equipo
do proxecto a estratexia de
comunicación e definidas
responsabilidades de cada
persoa
respecto
á
comunicación externa

ALTO

IOV5.2.
Realizada
unha
campaña de promoción do
proxecto en cada
centro
educativo para promover a
participación

ALTO

IOV5.3. Compartidos na web
do proxecto polo menos 10
post sobre os resultados do
proxecto

IOV5.4. Aumentado nun 10% o
número de persoas seguidoras
das nosas redes sociais

IOV5.5. Entregados dossiers
informativos do proxecto ao
profesorado

IOV5.6. Polo menos 10
impactos mediáticos durante
os meses do proxecto

EXPLICACIÓN
Elaborado o "Activistas polo Mundo Que
Queremos. Plan de comunicación. 2020-2021" no
que se recollen obxectivos, indicadores, tarefas e
cronograma das accións para o período de
execución do proxecto. AGARESO é a entidade
responsable de executar e realizar o seguimento
do mesmo.
Durante a entrevista á coordinadora do proxecto
amósase un modelo de mailing enviado aos
centros identificados previamente polas ONGD,
observando un envío a 57 centros educativos no
mes de outubro de 2020. Así mesmo, a
coordinadora manifesta que posteriormente
realizouse un seguimento ao mailing ao chamar
telefonicamente a estes centros.

ALTO

Na páxina web do proxecto (apartado de
"novas") pódese comprobar a publicación de 10
actualizacións vinculadas a esta edición de
OMQQ. A primeira o 6/10/20, sobre a apertura
de inscrición para o profesorado, e a última o
3/06/21.

ALTO

Nesta edición o proxecto ten presenza en dous
redes sociais: a) segundo o informe de
estatísticas xerado por Facebook, a fanpage do
proxecto nesta rede experimentou un aumento
do 6,8% en número de persoas seguidoras
(pasando de 839 a 896); b) segundo a
documentación aportada pola entidade, o perfil
de Instagram incrementou en 122 o número de
persoas seguidoras (actualmente cóntase con
237), o que representa un incremento do 106%.

ALTO

A documentación entregada ao profesorado foi:
un documento de apoio para a preparación dos
programas de radio (parada 4), outro como
axuda da preparación dos guións de preguntas
para os encontros (parada 3), así como dúas
infografías de contido xeral sobre o proxecto.

ALTO

O clipping de prensa elaborado pola entidade
recolle 9 impactos durante a execución do
proxecto (achegando os enlaces ás novas): 6 son
de prensa escrita, 3 de radio.
Segundo o período temporal, 5 destas aparicións
en medios poden vincularse ao inicio do proxecto
e 4 ao obradoiro de radio.
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· RESULTADO 6. Xestionados os coñecementos sobre a experiencia da intervención de cara á
aprendizaxe colectiva.
Neste último resultado, a análise do cumprimento de indicadores non require maior
explicación que a recollida no cadro posterior, observándose un logro total dos dous
indicadores establecidos no documento de formulación.
INDICADORES
IOV6.1. 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.
IOV6.2. 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

CUMPRIMENTO

EXPLICACIÓN

ALTO

Acredítase a certificación de 31 docentes (81%
mulleres) pola súa participación en OMMQ no
marco do Plan Proxecta 2020-2021 de dita
Consellería.

ALTO

O proceso de avaliación foi participado ao
longo de toda a intervención, contando tanto
coas ONGD implicadas como cos centros
educativos (alumnado e profesorado).
Ao realizarse os encontros con activistas de
xeito virtual, non se puido contactar coas
axentes do Sur. Ademais, se ben o consorcio si
mantivo unha comunicación periódica coas
administracións públicas, nesta ocasión non se
contou coa súa participación directa no proceso
de avaliación final do proxecto.

Non obstante, neste punto cabe subliñar que desde un punto de vista externo non se
considera que exista unha batería suficiente de indicadores para poder analizar o logro do
propio resultado, isto é, a xestión dos coñecementos xurdidos durante a intervención de cara á
aprendizaxe colectiva. Ademais, dos dous indicadores establecidos, o primeiro podería resultar
máis coherente ao englobalo, por exemplo, no resultado 1 (que implicaría o proceso de
coordinación coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade) ou mesmo no resultado 3
(orientado a facilitar os coñecementos e as ferramentas precisas ao profesorado).
Pola contra, o indicador 1.3 (ben encaixado no primeiro resultado) apunta tamén ao
logro deste sexto resultado xa que a realización das reunións periódicas do equipo leva a
asumir unha maior aprendizaxe colectiva ao longo da intervención.
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· 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.
En sintonía coa análise previa realizada de cada un dos seis resultados da intervención,
a revisión do obxectivo específico continúa nunha liña similar ao acadar un cumprimento
adecuado dos seus tres indicadores. No cadro seguinte recóllese a explicación para cada
indicador de xeito individual.
Con esta información pode concluírse que o proxecto Activistas polo mundo que
queremos no curso 2020-2021 contribuíu significativamente a fomentar que o alumnado
galego sexa consciente da interdependencia global (vinculando a súa contorna ao contexto
global) e, ademais, visibilizou ante as rapazas e os rapaces a importancia da súa participación
na construción dun mundo socialmente máis xusto (a importancia do activismo a nivel local e
global, individual e colectivo).

INDICADORES

OE1. Ao menos o 70% do
profesorado participante no
proxecto afirma que o seu
alumnado ten experimentado
no curso escolar 2020/21 un
desenvolvemento positivo dos
valores básicos para a vida e a
convivencia
e
das
competencias básicas de
acordo ao currículo do nivel
educativo secundario

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

CUMPRIMENTO

EXPLICACIÓN

ALTO

Todo o persoal docente entrevistado (16 persoas)
opina que, en maior ou menor medida, a
participación do seu alumnado en Activistas polo
mundo
que
queremos
favoreceu
o
desenvolvemento destes valores e competencias.
En termos globais destacan o desenvolvemento
da empatía (hai quen ata afirma que "nunca tanto
empregaron a palabra empatía"), o coñecemento
sobre outras realidades e a visibilización da
importancia da súa implicación na construción
dun mundo máis xusto, a importancia do
activismo (con opinións como "quedaron coa
sensación de que poden facer algo para cambiar
as cousas").

MEDIO-ALTO

Os datos do apartado 3.2.3 apuntan ao
cumprimento deste indicador:
a) o 66% do alumnado aporta unha definición
máis ou menos detallada do que é ser activista
b) o 51% considérase unha persoa activista
c) ao 69% gustaríalle ser activista
d) o 59% é capaz de citar exemplos para
exercer unha participación activa na procura dun
mundo máis xusto (o 46% con maior detalle e
realismo).
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OE3. Ao menos 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

Por unha banda, a valoración media, nunha escala
do 1 ao 5, do obradoiro de radio por parte do
alumnado é de 4, o que indica unha excelente
satisfacción sendo a actividade mellor valorada do
proxecto. Ademais, o 37% afirma que o mellor do
proxecto foi o obradoiro de radio.
Por outra banda, ao revisar os produtos
elaborados polo alumnado (programas de radio,
IOV4.2, e carteis de contrapublicidade, IOV4.4)
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 NA POBOACIÓN PARTICIPANTE DIRECTA: ALUMNADO
O obxectivo deste apartado é estimar o impacto relativo xerado por “Activistas polo
mundo que queremos” ao longo do curso 2020-2021 no alumnado participante dos centros
educativos. Para isto preséntase a análise comparada dos resultados obtidos por parte das
rapazas e rapaces en dous momentos temporais: antes da intervención (diagnose, 2020) e na
finalización da mesma (avaliación, 2021). Estes resultados correspóndense coas respostas do
alumnado ao cuestionario relacionado cos coñecementos e coas actitudes vinculadas ás
temáticas englobadas polo proxecto (xénero, medio ambiente e discurso do odio) desde un
enfoque cuantitativo. A información desagrégase en tres subapartados: a) o coñecemento do
alumnado2, b) o grao de identificación3 en relación ás temáticas contempladas e c) a
percepción que teñen sobre o activismo4.
Antes de presentar os resultados, mencionar algún dato relevante sobre a mostra de
alumnado que realizou o cuestionario. Se ben as cifras absolutas na diagnose e na avaliación
son moi similares (262 estudantes, o 53% de rapazas, e 263 estudantes, o 52% rapazas,
respectivamente), a representatividade da mostra non é elevada por dous motivos: a) o CPI As
Mirandas non participou na diagnose e si na avaliación (con 87 estudantes), b) no resto de
centros a participación do alumnado nos dous momentos temporais é notablemente desigual
segundo centro (como se observa no cadro da páxina 5), sen poder afirmar que son as mesmas
rapazas e rapaces quen realizan ambos cuestionarios. Por estes motivos, os resultados
recollidos neste apartado non deben de ser interpretados como conclusións universais a
xeneralizar, senón a visibilización de tendencias de cambio orientativas.

3.2.1. Coñecemento das temáticas
Preséntanse a continuación as respostas globais dun xeito visual para cada un dos doce
ítems incluídos neste primeiro bloque do cuestionario (agrupadas segundo área temática),

2

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”.
3

Para cuantificar o grao 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”.
4

Información obtida do terceiro bloque do cuestionario, conformado por dúas preguntas
abertas e tres pechadas de resposta dicotómica orientadas a identificar o coñecemento do alumnado
sobre a idea de “activismo”.
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observándose a variación entre os dous momentos temporais: diagnose, 2020, e avaliación,
2021. Estes datos atópanse tamén recollidos integramente na táboa 7.

DISCURSO DO ODIO
1. A maioría de migrantes que chegan a España fano en caiuco, patera ou a pé (saltando os valos de
Ceuta e Melilla)
DIAGNOSE, 2020

AVALIACIÓN, 2021

30%

22%
49%

54%
16%

CERTO

FALSO

29%

CERTO

NON SEI

FALSO

NON SEI

2. En Galicia non existe o racismo
DIAGNOSE, 2020

AVALIACIÓN, 2021

7%

6%

8%

87%

8%

84%
CERTO

FALSO

NON SEI

CERTO

FALSO

NON SEI

3. A maior parte das axudas sociais en España son para as persoas migrantes
DIAGNOSE, 2020
39%

AVALIACIÓN, 2021
11%

17%

37%

44%

CERTO

FALSO

52%

CERTO

NON SEI
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DISCURSO DO ODIO
4. Tan só as persoas doutras culturas poden ser activistas contra o racismo

DIAGNOSE, 2020

AVALIACIÓN, 2021

5%

8%

5%

9%

87%
CERTO

FALSO

86%

NON SEI

CERTO

FALSO

NON SEI

MEDIO AMBIENTE
5. Os países empobrecidos son os que maior contaminación ambiental producen
DIAGNOSE, 2020
10%

AVALIACIÓN, 2021
9%

64%

81%

CERTO

FALSO

17%

19%

NON SEI

CERTO

FALSO

NON SEI

6. O cambio climático afecta aos procesos migratorios mundiais
AVALIACIÓN, 2021

DIAGNOSE, 2020
32%
37%

51%
56%

12%

12%
CERTO

FALSO

NON SEI

CERTO
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MEDIO AMBIENTE
7. En Galicia aumentou o consumo da auga embotellada porque é máis saudable
DIAGNOSE, 2020

AVALIACIÓN, 2021
14%
13%
51%
36%

53%

33%

CERTO

FALSO

NON SEI

CERTO

FALSO

NON SEI

8. As nosas formas de consumir (mercar roupa, comida,...) non afectan ao medio ambiente
DIAGNOSE, 2020
7%

AVALIACIÓN, 2021
14%

10%

7%

83%

79%
CERTO

FALSO

NON SEI

CERTO
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XÉNERO
9. O feminismo busca a supremacía das mulleres fronte aos homes
DIAGNOSE, 2020

AVALIACIÓN, 2021

10%

19%

11%

19%

71%
71%
CERTO

FALSO

CERTO

NON SEI

FALSO

NON SEI

10. O xénero masculino e feminino é algo que non se pode cambiar, naces con el
DIAGNOSE, 2020

AVALIACIÓN, 2021

9%

19%

10%

13%

76%

72%
CERTO

FALSO

NON SEI

CERTO

FALSO

NON SEI

11. A igualdade real de homes e mulleres xa está acadada en Galicia
DIAGNOSE, 2020

AVALIACIÓN, 2021
12%

24%

13%

20%

64%
CERTO

FALSO

67%
CERTO

NON SEI
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XÉNERO
12. Nos medios de comunicación non debe empregarse a linguaxe non sexista porque é moi
repetitiva
AVALIACIÓN, 2021

DIAGNOSE, 2020
21%

33%

23%

30%

47%

46%

CERTO

FALSO

CERTO

NON SEI

FALSO

NON SEI

En termos xerais, este datos amosan unha forte estabilidade nas respostas do
alumnado nos dous momentos temporais, sen apreciarse diferenzas significativas nos
coñecementos manifestados polas rapazas e rapaces antes da intervención e unha vez
finalizada.
Na temática do discurso do odio destaca o aumento da capacidade do alumnado de
detectar dous argumentos falsos moi difundidos na nosa sociedade: 1) aumento de 13 puntos
porcentuais das persoas que saben que a maioría de migrantes que chegan a España non o fan
en caiuco, patera ou a pé (saltando os valos de Ceuta e Melilla); 2) aumento de 8 puntos de
quen sabe que a maior parte das axudas sociais en España non son para as persoas migrantes.
Cabe subliñar que estes aumentos proveñen tanto do descoñecemento manifesto inicial
(opción de “non sei”) como de quen pensaba que estes enunciados si eran certos. Non
obstante, cabe subliñar que o primeiro enunciado era no que a posición de partida era máis
desfavorable, sendo maior á marxe de mellora. De feito, a pesar deste avance significativo e
unha vez rematado o proxecto, 1 de cada 2 estudantes continúa a pensar que o falso discurso
de que “a maioría de migrantes que chegan a España fano en caiuco, patera ou a pé (saltando
os valos de Ceuta e Melilla)” é correcto.
Na cuestión medioambiental non se aprecian diferenzas significativas no senso
positivo na análise comparada. Pola contra, obsérvase unha diminución notable nun dos
enunciados: mentres que inicialmente 8 de cada 10 estudantes afirmaban que non son os
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países empobrecidos os que maior contaminación ambiental producen, ao finalizar o proxecto
esta cifra baixa a tan só 6 de cada 10 (repartíndose esta redución de forma moi similar entre
quen pasa a opinar que si son estes países os que máis contaminan e quen pasa a situarse no
descoñecemento manifesto).
Tampouco se experimentan cambios estatisticamente significativos no bloque de
preguntas vinculadas coa igualdade de xénero, con leves aumentos de entre 1 e 4 puntos
porcentuais nalgún dos enunciados.
As respostas a estes doce ítems poden agruparse para obter unha visión global
segundo área temática categorizando por resposta correcta, incorrecta e descoñecemento
manifesto (ver gráfico 3). Neste senso, a situación de partida do alumnado nas tres áreas era
positiva, cuns niveis de coñecemento medio-altos xa que preto de 6 de cada 10 estudantes
apuntaban á resposta correcta. No momento da avaliación, a situación resultante é moi
similar, con leves aumentos porcentuais do coñecemento nas cuestións de discurso do odio
(aumento de 4 puntos) e xénero (2 puntos). Pola contra, no eido ambiental a porcentaxe
redúcese lixeiramente (pasado do 62% do alumnado que sinalaba inicialmente as respostas
correctas ao 58% posterior). Non obstante, este descenso está fortemente influído polas
respostas a un único enunciado (o quinto) xa que, como se menciona anteriormente, redúcese
en case vinte puntos porcentuais a media de alumnado que cre que os países empobrecidos
non son os que máis contaminan.

AVALIACIÓN

Gráfico 03. Coñecemento medio do alumnado en relación ás tres temáticas abordadas ao
longo do proxecto antes e despois da intervención. Porcentaxe
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Fonte: Elaboración propia.
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Táboa 07. Percepción do alumnado en relación a varias afirmacións relacionadas coas
temáticas de Activistas polo mundo que queremos, comparanza 2020 e 2021. Porcentaxe
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3. A maior parte das axudas sociais en España
son para as persoas migrantes
4. Tan só as persoas doutras culturas poden
ser activistas contra o racismo

MEDIO AMBIENTE
5. Os países empobrecidos son os que maior
contaminación ambiental producen
6. O cambio climático afecta aos procesos
migratorios mundiais

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

En resumo, nesta edición de Activistas polo mundo que queremos non se pode afirmar
que se observen cambios estatisticamente significativos nos niveis de coñecemento global do
alumnado tras a súa participación no proxecto. Agás a destacable mellora en dous ítems do
bloque de discurso do odio (o enunciado 1 e 3), no resto de aspectos a tendencia é á
estabilidade e mantemento dos posicionamentos iniciais.
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Por último, a táboa seguinte recolle os cambios nas respostas correctas (nalgúns casos
correspóndese coa opción “certo” e noutros con “falso”) desde o momento inicial á avaliación
final segundo sexo.

Táboa 08. Coñecemento do alumnado en relación a varios enunciados relacionados coas
temáticas de Activistas polo mundo que queremos, comparanza 2020 e 2021 segundo sexo.
Porcentaxe
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repetitivo
Fonte: Elaboración propia.

Na diagnose destacaba o feito de que as rapazas posicionábanse en maior medida que
os rapaces de xeito correcto (en todos os ítems agás en un). Unha vez rematado o proxecto, os
resultados continúan nesa tendencia mais o interesante a observar no proceso de avaliación é
a variación dos datos nos dous momentos temporais. Por este motivo, no gráfico seguinte
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preséntase a variación porcentual das respostas correctas de cada enunciado segundo sexo: o
senso positivo indicaría un aumento de coñecemento (á dereita do eixe), o senso negativo
unha redución (á esquerda).

Gráfico 04. Variación porcentual media do coñecemento do alumnado (selección de resposta
correcta) en relación ás temáticas abordadas ao longo do proxecto antes e despois da
intervención segundo sexo.
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1. A maioría de migrantes que chegan a España…
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Fonte: Elaboración propia.

Os cambios nas respostas amosan tendencias variables segundo enunciados, sen poder
extraerse unha conclusión xeral sobre o impacto do proxecto segundo sexo. Así, mentres que
nalgún enunciado son os rapaces os que experimentan un impacto lixeiramente máis positivo
(por exemplo, no 3, no 4, no 6 ou no 7), noutros son as rapazas as que mellor evolucionan (por
exemplo, no 1, 11 ou 12).
Na área de xénero, a posición de partida delas era notablemente máis favorable que a
deles. Ao rematar o proxecto esta fenda mantense pero cabe destacar o maior impacto nos
rapaces ao analizar dous enunciados concretos: o 9 e o 10. No senso contrario destaca o feito
de que non só non aumenta senón que diminúe (moi lixeiramente, un 2%) a porcentaxe de
rapaces que pensa que a igualdade real de mulleres e homes aínda non está acadada en
Galicia. É dicir, os resultados da avaliación amosan que tan só un 51% dos rapaces pensa que é
falso o enunciado “a igualdade real de homes e mulleres xa está acadada en Galicia”, un 21%
pensa que é certo e un 29% manifesta non sabelo.
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3.2.2. Identificación sobre as temáticas
Os doce ítems que conforman o segundo bloque do cuestionario poden agruparse para
calcular os posicionamentos medios en cada unha das tres áreas temáticas. Neste caso, os
datos foron tratados para interpretar o senso (positivo ou negativo) de cada un dos
enunciados e poder transformalos nunha única escala do 1 ao 5 na que o 5 sería o
posicionamento máis positivo posible.
O gráfico 5 presenta de xeito visual a auto-identificación do alumnado (previa e
posterior) en cada temática abordada durante a intervención. En termos xerais non se
experimentan cambios significativos, manténdose os niveis medio-altos de identificación tras
participar en Activistas polo mundo que queremos. Nas áreas de xénero e discurso do odio é
máis visible esta tendencia á estabilidade nas respostas, na área medioambiental apréciase
unha lixeira mellora de 0,27 puntos.

Gráfico 05. Posicionamento medio do alumnado en relación aos tres bloques temáticos
abordados no proxecto nos dous momentos temporais, sendo 1 posicionamento totalmente
negativo e 5 totalmente positivo.
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Fonte: Elaboración propia.
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Estes datos poden desagregarse por sexo (gráfico 6), observándose que a posición
máis favorable da que partían as rapazas mantense tras participar no proxecto xa que as
tendencias de evolución das rapazas e rapaces son moi similares. De feito, na área na que se
percibe unha maior melloría (ambiental) o cambio experimentado por elas e eles é
exactamente o mesmo (aumento de 0,27 puntos).

Gráfico 06. Posicionamento medio do alumnado en relación aos tres bloques temáticos
abordados no proxecto nos dous momentos temporais segundo sexo, sendo 1 posicionamento
totalmente negativo e 5 totalmente positivo.
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Fonte: Elaboración propia.

Por último, na táboa 9 preséntanse as respostas medias para cada un dos enunciados
deste segundo bloque nos dous momentos temporais e desagregándoas segundo sexo. En
coherencia cos datos analizados ata agora, o feito a destacar é a forte estabilidade nas
respostas do alumnado, sen apreciarse variacións estatisticamente significativas nin en senso
positivo ni en negativo (as variacións son de entre -0,1 e 0,4 puntos).
Os enunciados nos que se aprecia a maior variación nas respostas en senso positivo
(subliñando que é un cambio non significativo ao representar un aumento de tan só 0,4 puntos
no posicionamento correcto) son tres: a) Os meus hábitos de vida (ou estilo de vida) non
afectan ao medio ambiente do mundo, b) Penso que practicamente todo o mundo ten acceso a
auga potable e c) O machismo só prexudica ás mulleres.
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Polo tanto, nesta edición confírmase o escaso cambio xerado nas respostas do
alumnado, sendo conscientes de que o punto de partida era en termos xerais favorable (o que
pode dificultar a marxe de mellora).

Táboa 09. 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
2020 e 2021.
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Fonte: Elaboración propia.
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3.2.3. Percepción sobre o activismo
En relación ao concepto central sobre o que xira o proxecto nesta edición, o activismo,
a primeira das preguntas deste bloque é unha aberta na que se lles solicita que expliquen que
entenden por ser unha persoa activista, cales serían as súas características e as temáticas que
abordan.
O anel exterior do gráfico seguinte son as respostas do alumnado no momento da
avaliación (2021) e o interior as da diagnose (2020). Como se observa, non se aprecian
diferenzas estatisticamente significativas ao comparar os dous momentos temporais. En 2021
un 66% do alumnado logra definir, con maior ou menor detalle, o que implica o concepto,
fronte ao 69% en 2020. Esta redución de 3 puntos porcentuais tradúcese en valores absolutos
nunha variación tan só de entre 7 e 8 respostas (de 262), polo que non se considera relevante.
Entre as persoas que aportan unha definición de persoa activista, repítense ideas como
“quen intenta mellorar o mundo e facelo un lugar mellor”, “quen loita polos dereitos das
persoas, para facer cambios ou polas súas ideas” ou “quen contribúe a mellorar as cousas”.
O resto de alumnado ou ben manifesta directamente que non sabe definir o concepto
ou ben aporta unha definición errónea ou inexacta (como, por exemplo, “é alguén que está
activo”, “intentar cambiar argumentos” ou “alguén que participa en manifestacións”).

Gráfico 07. Porcentaxe de alumnado con e sen capacidade para definir activismo nos dous
momentos temporais.
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Fonte: Elaboración propia.
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Para complementar esta información inclúense tres preguntas pechadas de resposta
dicotómica (si / non) vinculadas co activismo. No gráfico 8 preséntase a porcentaxe de
alumnado que responde afirmativamente a estas preguntas, no momento da diagnose e no da
avaliación. A porcentaxe de rapazas e rapaces que se considera persoa activista é similar nos
dous momentos (1 de cada 2 estudantes), amosándose variacións relevantes nas outras dúas
cuestións. Así, as persoas ás que lles gustaría ser activistas redúcense unha vez teñen
participado no proxecto, pasando de representar o 81% na diagnose ao 69% na avaliación. Esta
redución pode ser entendida no senso de que modificaron á súa comprensión do concepto
tras participar en OMQQ e: a) ou ben non lles resulta atractivo ou interesante este novo
concepto aprendido, b) ou ben non se ven con capacidade de levar á práctica o activismo na
súa vida cotiá.
A porcentaxe de alumnado que afirma saber que facer para ser activista, pola contra,
aumenta notablemente ao pasar do 55% inicial ao 73% final. Deste xeito, o paso por OMQQ
mellorou os seus coñecementos sobre como poden actuar eles e elas para converterse nunha
persoa activista.
Ao alumnado que afirma que si sabe que facer para converterse en activista se lle
solicita, nunha pregunta aberta, que cite algún exemplo.
Na diagnose, mentres que o 55% do alumnado afirmaba que si sabía que facer, esta
porcentaxe baixaba ao 47% ao analizar as respostas abertas: o 47% tiña a capacidade real de
citar exemplos neste senso e, destas, o 19,5% quedábanse en accións moi específicas e
individuais normalmente vinculadas ao medio ambiente.
Nos resultados da avaliación, este 73% que afirma que sabe que facer quédase no 59%
de alumnado que realmente é capaz de citar exemplos de que facer para ser activista. Deste
59% (o que representa a 156 estudantes), destaca o feito de que o 45% fai mención a accións
vinculadas ao medio ambiente, máis xenéricas (como reciclar, non contaminar,...) ou máis
específicas (como, por exemplo, “Recoller o lixo da praia”, “Non bañarse, mellor ducharse” ou
“Optar por transportes públicos”). Un 19% sinala exemplos vinculados á participación en
manifestacións, folgas ou campañas concretas (por exemplo, “Poñer carteis que reivindiquen
algo importante para a sociedade” ou “Facer pancartas e colgalas, recoller sinaturas...”) e un
18% é capaz de aportar ideas de activismo aterrados na súa vida cotiá (como, por exemplo,
“...pequenos xestos, defender ás persoas ou obxectos afectados, ensinar ás novas xeracións,
colgar cousas nas redes sociais sobre o tema...”, “Cando alguén faga un comentario ofensivo,
corrixirlle”, “intentar visualizar a través das redes sociais os moitos casos de acoso,
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violencia...”, “...facer pequenos xestos como corrixir comentarios equivocados”, “Comezar a
falar e dar as miñas ideas ante a xente”, “...e por suposto informarse do que vén sendo todos
estes temas”). Non obstante, cabe sinalar tamén que un 18% do alumnado que aporta
exemplos de como converterse en activista o fai dun xeito moi xenérico e abstracto,
percibíndose que non ten reflexionado sobre como aplicalo na súa vida persoal (por exemplo,
“defender dereitos”, “loitar contra o machismo, contra a violencia, contra o racismo...”,
“axudar”, “loitar contra unha inxustiza” ou “axudar a combater o racismo, o machismo...”).

Gráfico 08. Porcentaxe de respostas afirmativas (si) ás tres preguntas sobre activismo nos dous
momentos temporais.
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Fonte: Elaboración propia.

Para rematar este apartado preséntanse os datos das tres preguntas pechadas sobre o
activismo desagregadas segundo sexo, observando que as tendencias de cambio desde o
momento inicial á finalización da intervención son moi semellantes. O descenso no interese
por ser activista é dunha intensidade moi similar entre as rapazas e rapaces (de 14 e 10 puntos
porcentuais respectivamente), ao igual que o aumento á hora de afirmar que si se coñecen
opcións para ser activistas (20 e 15 puntos porcentuais respectivamente). Onde si se aprecia
unha diferenza relevante é na auto-identificación como persoa activista: mentres a autopercepción das rapazas aumenta levemente (situándose no 61% ao finalizar a intervención), a
dos rapazas descende (situándose no 39% na avaliación), o que incrementa a fenda inicial dos
13 puntos porcentuais iniciais aos 22 puntos finais.
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En resumo, a situación global ao finalizar o proxecto continúa a amosar unha fenda de
xénero importante ao ser elas as máis implicadas e, ademais, con maior interese en
desempeñar un rol activo na construción dun mundo máis xusto.

Gráfico 09. Porcentaxe de respostas afirmativas (si) ás tres preguntas sobre activismo nos dous
momentos temporais segundo sexo.
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4. CONCLUSIÓNS E RECOMENDACIÓNS
① Tendo en conta que unha das fortalezas de OMQQ é a cohesión e a harmonía que
se percibe no seo do seu equipo técnico, o que se traduce na exitosa execución ao longo da
intervención, obsérvase que resultaría interesante deseñar un plan de acollida para as novas
incorporacións ou para adaptarse aos cambios de persoal que se poidan producir no futuro. O
equipo actual conta cunha longa traxectoria en común que facilita a execución, sendo preciso
ter en conta este elemento no momento en que o equipo, polo motivo que sexa, cambie xa
que as necesidades das persoas que se incorporen serán, moi probablemente, diferentes ás
actuais.

② Outra das fortalezas do proxecto nesta edición foi a excelente ferramenta virtual
creada para impartir as sesións virtuais. A valoración da aula virtual é extraordinaria (tanto por
parte do profesorado como do alumnado), destacando tanto pola facilidade do manexo (moi
intuitiva) como polo atractivo das actividades propostas e, sobre todo, pola calidade dos
contidos escollidos. Neste senso, cabe destacar tres propostas de mellora:
a. O persoal docente entrevistado non dubida en solicitar a posibilidade de poder
acceder á aula virtual nos vindeiros anos académicos, participen ou non formalmente
en OMQQ. Todas e todos eles afirman contar coa capacidade para empregala de xeito
autónomo, sendo este feito tamén un éxito do proxecto. Por elo, recoméndase
apostar no curso 2021-2022 por manter esta ferramenta activa e dedicar unha parte
do esforzo do proxecto en fomentar o emprego desta ferramenta por profesorado non
participante de xeito directo. Desde un punto de vista externo, a aposta por esta liña
de acción incrementaría notablemente o impacto de OMQQ e aumentaría
exponencialmente o efecto multiplicador da intervención. Actualmente o foco da
acción está practicamente na súa totalidade no alumnado, podendo ser interesante
trasladar unha parte ao profesorado xa que, a longo prazo, o impacto será maior e de
maior intensidade. Ademais, pode ser un xeito de maximizar o esforzo dedicado este
ano á creación da propia aula, así como á creación da guía didáctica (xa que a utilidade
da mesma neste curso no chegou a materializarse por non rematarse ata o final do
curso académico).
Con todo, esta recomendación pasaría por unha reflexión ampla sobre o proxecto
cuxas decisións debería conducir, de xeito obrigatorio, á modificación e adaptación da
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formulación do proxecto a esta nova visión, evitando a sobresaturación das ONGD por
aumentar a carga de traballo.
b. A maioría do profesorado coincide en afirmar que as sesións planificadas na aula
virtual non se axustan aos 50 minutos establecidos inicialmente. Neste caso as opcións
poderían ser dúas: i) establecer un tempo por sesión de 100 minutos, comunicando
isto aos centros desde o inicio do proxecto; ii) adaptar (reducir) os contidos para ser
abarcables en 50 minutos, deixando o resto como materiais ou actividades
complementarias para que se realicen de xeito voluntario por aquel alumnado máis
áxil na realización das actividades na mesma clase ou por todo aquel alumnado que
teña interese nas súas casas.
c. Por último, en varios centros se propón a modificación na navegación da aula virtual
para evitar que algún alumnado se perda na transición entre actividades, sendo
suficiente, como matiza unha profesora, con establecer “sempre o mesmo tipo de
botón para ir dun sitio a outro, que non houbese dúbidas”.

③ Cabe subliñar tamén, como fortaleza de OMQQ, a excelente comunicación e
coordinación que se mantén co profesorado: próxima, continua e áxil ao longo de todo o
proxecto. O esforzo dedicado ao acompañamento menos “formal” por parte das ONGD é, sen
dúbidas, un elemento que garante a boa execución e, en moitos casos, soluciona de forma
eficaz e eficiente os obstáculos que xorden durante o camiño.
Nesta liña podería ser interesante visibilizar todo este traballo “na sombra” na propia
formulación do proxecto, podendo incluír un indicador ao respecto no resultado 3 xa que,
realmente, o esforzo destinado a isto contribúe notablemente a que o profesorado conte cos
coñecementos e coas ferramentas precisas para implementar OMQQ nas súas aulas. Este
indicador non tería por que ser cuantitativo (o cal implicaría unha maior carga de traballo de
cara á xustificación), senón que podería ser algo como, por exemplo, “á finalización do
proxecto, o 75% do profesorado percibe que a comunicación e a coordinación mantidas coas
ONGD foi a adecuada e favoreceu o correcto desenvolvemento do proxecto”.
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④ No resultado 4 obsérvase que non se acada o número de alumnado participante
establecido na formulación (chegando ao 77%). Tendo en conta as cifras logradas nas últimas
edicións de OMQQ e o debate interno evidenciado na entrevista ao equipo técnico,
recoméndanse abrir un proceso de diálogo e negociación entre as ONGD consorciadas e a
entidade financeira para reflexionar sobre os fitos e prioridades de OMQQ para as vindeiras
edicións (especialmente, o establecemento do número de alumnado meta da intervención).
Ademais, tendo en conta o acontecido nesta edición (na que dous centros rebaixaron o
número de alumnado unha vez comezada a intervención), percíbese como necesario o
establecemento dun mecanismo que garanta que se o proxecto solicítase para un número
concreto de estudantes, non se poidan realizar modificacións substanciais por parte dos
centros unha vez iniciada a execución. Unha proposta podería ser que no proceso de selección
de centros se inclúa un paso previo de entrevistas co profesorado coordinador para explicar o
funcionamento de OMQQ (xa que é diferente ao resto do Plan Proxecta) e analizar
conxuntamente cada caso para ver a capacidade real que podería asumir o centro.

⑤ Neste mesmo resultado 4 é preciso subliñar tres aspectos importantes a ter en
conta nas futuras edicións:
a) En relación coa actividade da Visita do Sur, se ben ten unha boa valoración en termos
xerais (tanto de alumnado como de profesorado), debería considerarse como unha
prioridade o feito de volver á presencialidade tan pronto a situación sanitaria global o
permita. A experiencia deste ano evidencia que é unha das que maior dificultade ten
para adaptarse á virtualidade (xa só polas dificultades técnicas e loxísticas como, por
exemplo, cadrar os tempos tendo en conta a diferenza horaria entre países).
Ademais, aproximadamente a metade do profesorado entrevistado opina que a
parada previa vinculada a esa sesión (Achegámonos a outras realidades) podería ser
repensada para lograr que sexa algo máis visual e dinámica (máis acorde co resto do
proxecto), evitando que se centre tanto na lectura de texto.
b) A proposta do profesorado de adiantar o inicio das actividades nas aulas para evitar
que se sature o final de curso (motivo polo que nesta edición non se chegou a realizar
a última sesión en varios centros). Evidénciase un claro consenso en propoñer como
mellora a posibilidade de comezar en outubro ou novembro, sempre a elección do
profesorado, liberando así os derradeiros meses do curso académico.
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c) E vinculado coa proposta anterior, en relación cos actos finais a recomendación é que
se aposte por eles nas futuras edicións a pesar de non terse logrado neste curso. O
adiantar o inicio do proxecto xa facilitará a consecución destes actos.
O propio equipo técnico percibe a necesidade destes actos por lograr que o alumnado
vexa, na práctica, un exemplo claro de activismo. Máis aló disto, desde un punto de
vista externo os actos finais percíbense como un elemento prioritario e diferenciador
da intervención xa que pechan o círculo da viaxe metafórica cara ao mundo que se
quere (de)construír, fomentado a participación activa das rapazas e rapaces na loita
contras as desigualdades e vinculando todos os coñecementos, valores e actitude da
EDCG coa súa vida cotiá.

⑥ O esforzo dedicado por AGARESO á comunicación debe ser considerado tamén
unha fortaleza do proxecto, ampliando a capacidade de sensibilización da intervención. Así, é
importante subliñar o éxito da estratexia de comunicación de OMQQ, logrando numerosas
aparicións en medios, máis tendo en conta que non se realizaron as visitas presenciais de
activistas de países empobrecidos (feito que tradicionalmente xeraba un impacto mediático
notable). Analizando esta acción de comunicación evidénciase a importancia dos obradoiros de
radio como elemento que potencia esta difusión.

⑦ A continuación recóllense unha serie de apreciacións sobre a propia formulación
do proxecto atendendo á súa matriz do enfoque de marco lóxico, recomendando desde unha
visión externa algunha modificación para aumentar o súa lóxica e coherencia interna:
a) Os indicadores englobados no resultado 3 poden percibirse como escasos para medir
realmente a consecución deste resultado (“Facilitados os coñecementos e as
ferramentas precisas ao profesorado implicado de 6 centros educativos para a
incorporación do discurso da EpD na súa aula ao longo do curso 2020- 2021”). Neste
caso propóñense para a súa reflexión varias recomendacións:


Incluír un novo indicador que visibilice o proceso de comunicación e
coordinación que se mantén co profesorado ao longo de todo o curso (ver
explicación en conclusión 3).



Os indicadores 2.4 e 2.5 (vinculados correctamente co desenvolvemento da
aula virtual), poderían encaixar con coherencia no resultado 3 xa que
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realmente apuntan a facilitar ferramentas ao profesorado para incorporar a
EDCG na súa actividade docente.


O mesmo ocorre co indicador 5.5 xa que o material entregado ao profesorado
semella ter máis relación con facilitar recursos ao profesorado que coa propia
estratexia de comunicación do proxecto (máis enfocada, segundo o resto de
indicadores do resultado 5, cara ao ámbito externo).

b) Como se menciona na análise do resultado 6, a batería de indicadores presentada
parece non ser suficiente para medir correctamente a consecución dese resultado
(orientado á aprendizaxe colectiva). Realmente a re-estruturación de resultados e
indicadores desta edición semella precisar unha revisión en termos xerais. Neste caso,
o indicador 6.1 (obtención da certificación da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria) podería ser máis pertinente vinculado ao resultado 1
(proceso de coordinación entre o consorcio e a Consellería) ou mesmo ao resultado 3
(xa que realmente potencia a facilitación de coñecementos e ferramentas ao
profesorado). En cambio, o indicador 1.3 (ben encaixado no primeiro resultado)
apunta tamén ao logro deste sexto resultado xa que a realización das reunións
periódicas do equipo leva a asumir unha maior aprendizaxe colectiva ao longo da
intervención.
Por elo, debería dedicarse un esforzo maior a conformar este sexto resultado ou,
desde unha visión externa, percíbese que os resultados 1 e 6 poderían agruparse
gañando coherencia e solvencia (por exemplo, “Deseñado, xestionado e executado o
plan de coordinación e comunicación entre as ONGD consorciadas, a Subdirección Xeral
de Cooperación Exterior e a Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional do Plan Proxecta 2020 – 2021, orientado a potenciar a aprendizaxe
colectiva sobre a experiencia da intervención”).
c) Na análise desta edición percibiuse certa confusión coa redacción do indicador 4.2.
Proponse unha reflexión sobre se publicar os programas de radio do alumnado na
plataforma iVoox pode considerarse realmente “crear unha canle online de radio social
entre os 6 centros educativos”. Sen quitar valor a esta importante labor, quizais o
indicador podería transformarse en algo como “editado e publicado ao menos 1
programa de radio por cada aula participante dos 6 centros educativos”.
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⑧ Por último, desde o punto de vista do propio proceso avaliativo externo resulta
importante mencionar tres recomendacións para as futuras intervencións:
a) Tras varias edicións sen poder contar coa participación das administracións públicas no
proceso de avaliación externa, no curso 2021-2022 recoméndase incluír a estes
actores no proceso para recoller de xeito directo ás súas valoracións (tendo en conta,
sobre todo, a importancia de establecer de xeito consensuado os fitos ou retos do
proxecto como, por exemplo, o número de alumnado participante).
b) É importante, na medida do posible, tratar de garantir a estabilidade na mostra do
alumnado participante nos dous momentos temporais chave: a diagnose e a
avaliación. Este é o xeito de garantir un mínimo de fiabilidade na medición do impacto
da intervención ao realizar a análise comparada dos resultados.
c) Tras a experiencia deste ano, non se recomenda a realización dos grupos de discusión
ou entrevistas grupais co alumnado de xeito virtual xa que os resultados son escasos.
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5. ANEXOS
5.1. MODELO CUESTIONARIO COÑECEMENTOS PARA ALUMNADO
CENTRO:
CURSO (e grupo):
SEXO:

BLOQUE 1: DAS SEGUINTES AFIRMACIÓNS CALES PENSAS QUE SON CERTAS E CALES NON?
(CERTO / FALSO / NON SEI)
1.1. MEDIO AMBIENTE
Os países empobrecidos son os que maior contaminación ambiental producen
As nosas formas de consumir (mercar roupa, comida,...) non afectan ao medio ambiente
O cambio climático afecta aos procesos migratorios mundiais
En Galicia aumentou o consumo da auga embotellada porque é máis saudable
1.2. XÉNERO
O feminismo busca a supremacía das mulleres fronte aos homes
A igualdade real de homes e mulleres xa está acadada en Galicia
Nos medios de comunicación non debe empregarse a linguaxe non sexista porque é moi repetitivo
O xénero masculino e feminino é algo que non se pode cambiar, naces con el
1.3. DISCURSO DO ODIO
A maioría de migrantes que chegan a España fano en caiuco, patera ou a pé (saltando os valos de
Ceuta e Melilla)
A maior parte das axudas sociais en España son para as persoas migrantes
En Galicia non existe o racismo
Tan só as persoas doutras culturas poden ser activistas contra o racismo

BLOQUE 2: VALORA OS SEGUINTES ENUNCIADOS EN FUNCIÓN DA TÚA IDENTIFICACIÓN CON
ELES: (sendo 1 non me sinto nada identificada e 5 síntome totalmente identificada)
2.1. MEDIO AMBIENTE
Eu non podo facer nada en Galicia para mellorar o medio ambiente
Os problemas ambientais dos países do Sur a min non me afectan
Os meus hábitos de vida (ou estilo de vida) non afectan ao medio ambiente do mundo
Penso que practicamente todo o mundo ten acceso a auga potable
2.2. XÉNERO
Nós non podemos facer nada para mudar o sistema patriarcal
Son unha persoa feminista
O machismo só prexudica ás mulleres
A maioría de mulleres feministas son lesbianas
2.3. DISCURSO DO ODIO
En España xa non temos capacidade para atender a máis persoas refuxiadas
Vivir en contextos con persoas de diferentes culturas é algo enriquecedor, positivo
As persoas migrantes normalmente xeran maiores conflitos e problemas que as persoas
nacidas en Galicia
As persoas dos países do Sur non poden ensinarme nada porque as nosas vidas son moi
diferentes

BLOQUE 3. PREGUNTA ABERTA: QUE ENTENDES POR PERSOA ACTIVISTA? CALES SERÍAN AS
SÚAS CARACTERÍSTICAS? SOBRE QUE TEMÁTICAS PENSAS QUE SE PODER SER ACTIVISTA?
3.1. Considéraste unha persoa activista? (SI / NON)
3.2. Gustaríache ser unha persoa activista? (SI / NON)
3.3. Saberías que facer para converterte en activista? (SI / NON)
--> SI: "cita exemplos"
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5.2. MODELO CUESTIONARIO SATISFACCIÓN PARA ALUMNADO
CENTRO:
CURSO (e grupo):
SEXO:

1) VALORACIÓN DAS ACTIVIDADES (sendo 1 "non me gustou nada" e 5 "gustoume moito")
SESIÓN 1: Que significa ser activista?
· Valoración das monitoras desta sesión (María e Ángela)
SESIÓN 2: Achegámonos a outras realidades
SESIÓN 3: Encontros con activistas doutros países
SESIÓN 4: Comunicación Transformadora
SESIÓN 5: Obradoiro de radio
· Valoración das monitoras desta sesión (María e Rocío)
SESIÓN 6: Ciberactivismo
SATISFACCIÓN GLOBAL CO PROXECTO "Activistas polo mundo que queremos"

2) Recomendarías este proxecto a outras compañeiras e compañeiros? SI /NON
3) Recomendarías aos teus profesores e profesoras que seguisen traballando en proxectos
similares nos vindeiros cursos? SI /NON
4) Como valoras a aula virtual do proxecto (a plataforma Moodle)? (escala do 1 ao 5 sendo 1
“moi mala” e 5 “moi boa”)
5) PREGUNTAS ABERTAS:





Que é o que máis che gustou das sesións virtuais? E o que menos?
Que é o que menos che gustou do proxecto en xeral?
Que foi o mellor deste proxecto para ti?
Se tiveses que definir o que foi Activistas polo Mundo Que Queremos para ti nunha frase ou
palabra, sería...
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5.3. GUIÓN ENTREVISTAS A PROFESORADO
1) Tras participar no proxecto este curso, consideras que as túas expectativas están acadadas? De que
modo? Explicar.
2) Pensas que o voso alumnado ten experimentado durante a participación en OMQQ un
desenvolvemento positivo dos valores básicos para a vida e a convivencia e das competencias ligadas a
isto? (por exemplo, solidariedade, pensamento crítico, feminismo,...)
3) Como valoras, en termos xerais, a coordinación e comunicación coas entidades durante o proxecto?
4) Participaches na formación para docentes impartida por OMQQ? Se é “si”, como a valoras?
Aportouche o coñecemento suficiente para logo desenvolver o proxecto? Botaches algo en falta?
· Pensas que esta formación ofreceuche unha visión integral/total do itinerario formativo que
logo seguiu o teu alumnado?
5) Chegouvos algunha guía didáctica ou dossier coa información do proxecto?
6) Como foi a túa/vosa implicación no desenvolvemento do proxecto?
6.1. Como foi a implicación, como docente, no desenvolvemento das sesións virtuais nas aulas?
6.2. E nas dúas sesións presenciais?
6.3. A carga de traballo que vos supuxo foi adecuada? Excesiva?
7) Podes contarnos cal é a túa valoración da aula virtual do proxecto (moodle)? (xestión da ferramenta,
contidos, actividades,...)
· Nesta edición, contábase coa figura de “monitora de referencia para o seguimento da
actividade da aula virtual”, como valoras esta figura? Resultouvos útil?
· Que cousas mellorarías da plataforma para vindeiras edicións?
· Paréceche unha ferramenta útil para o túa actividade docente?
· Pensas que contas cos coñecementos e a habilidade para empregar a ferramenta online de
xeito autónomo nos vindeiros cursos?
· As sesións estaban planificadas para 50min, foi un tempo real? Leváronvos máis?
8) E como valoras as dúas sesións presenciais? (Contidos, metodoloxía, monitoras,...)
9) Como percibes que foi o interese do alumnado en xeral? (por unha banda na aula virtual, por outra
banda nas sesións presenciais)
· Que sesións pensas que lles resultaron máis atractivas ou que lles engancharon máis?
· Pensas que algunha tivo un menor impacto no alumnado?
E XA PARA REMATAR:
×
×
×

Como pensades que se podería mellorar o proxecto en futuras edicións?
Que destacariades como máis positivo (ou sinal de identidade) de OMQQ?
E como última pregunta, pensades que o proxecto debería continuar nesta modalidade mixta de
formación ou apostar pola presencialidade?

* Opción final de mencionar algo que crean relevante incluír no informe e non mencionaramos
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5.4. SINATURA DO INFORME

Este informe foi elaborado por WAYNA CONSULTORA SL entre os meses de maio e novembro de
2021, sendo esta é a versión final da avaliación externa do proxecto "Cooperación Galega; o
mundo que queremos 2020-2021" 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)

32696114G CAROLINA
TATIANA LODEIRO (R:
B70345921)

Firmado digitalmente por
32696114G CAROLINA TATIANA
LODEIRO (R: B70345921)
Fecha: 2021.12.02 18:18:12 +01'00'

WAYNA CONSULTORA SL || B-70345921 || República Checa, 40. 15707. Santiago de Compostela
info@waynaconsultora.es || 981 55 17 23

Páxina 57 de 57

