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1. INTRODUCIÓN E ANTECEDENTES. 

O presente informe parte da necesidade de seguir incidindo no fomento dunha cultura avaliadora como 

un elemento esencial das políticas públicas de cooperación da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e 

coa Unión Europea (en adiante, DXRREEUU), en concreto, no ámbito da Educación para o 

Desenvolvemento e a Cidadanía Global (en adiante, EDCG). Como parte deste propósito institucional, 

este informe recolle o resultado da avaliación ex post individualizada e conxunta de 10 intervencións 

cofinanciadas pola DXREEUE dentro do período 2010-2017, seleccionadas polo seu peso cualitativo e 

cuantitativo na EDCG galega no mencionado marco temporal. 

Xa desde o II Plan Director da Cooperación Galega (2010-2013), faise énfase na mellora da actividade 

de avaliación, contemplándoa como elemento imprescindible para que a política de axuda teña 

progresivamente unha maior calidade e capacidade de impacto. Así mesmo, ao tratarse dunha política 

executada con fondos públicos, os propios textos lexislativos estipulan a esixencia de levar a cabo un 

exercicio de rendición de contas. Este obxectivo alude á necesidade de avanzar cara a un sistema de 

avaliación estable e previsible das actividades de cooperación e educación para o desenvolvemento, 

coas debidas garantías en canto á independencia dos exercicios de avaliación e a fiabilidade e 

publicidade dos resultados que deles se deriven. 

No III Plan Director da Cooperación Galega (2014-2017), onde se enmarcan a maioría das intervencións 

avaliadas, fálase dunha “cooperación que aprende a través das avaliacións externas e independentes 

das súas actuacións, compartindo estas aprendizaxes co resto de actores e axentes de cooperación” e 

establécese como unha das suas liñas de actuación (L.A.6.2.) o “promover unha cultura de avaliación, 

investigación e aprendizaxe organizativa no sistema galego de cooperación”.  

Tras a aprobación do III Plan Director da Cooperación Galega, lévase a cabo a elaboración da Estratexia 

de Educación para o Desenvolvemento da Cooperación Galega1, a cal concreta as liñas de traballo 

                                                           
1 Tempo de Loaira, S. Coop. Galega: Informe Resultado do Proceso de Elaboración da Estratexia de Educación para o 
Desenvolvemento da Cooperación Galega. DXRREEUE. Santiago de Compostela, 2016. 
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esenciais da EDCG en Galicia, concretando axentes clave e articulando mecanismos de acción neste 

eido. 

No IV Plan Director da Cooperación Galega (2018-2021), no relativo ao modelo de xestión orientada a 

resultados de desenvolvemento, continúase a facer fincapé no fortalecemento dos instrumentos de 

avaliación en prol dunha maior aprendizaxe e mellora continua de tódalas actividades de cooperación.  

Así mesmo, no Plan Anual 2019 prevese a realización de procesos avaliativos das actuacións de EDCG 

receptoras de fondos da Cooperación Galega nos últimos anos.  

A partir desta necesidade inicial e en liña co marco lexislativo e plans normativos de aplicación, iniciouse 

un proceso de traballo colectivo que ten como obxectivo a realización dunha avaliación dalgunhas das 

intervencións máis destacadas no eido da EDCG en Galicia no período 2010-2017, que permita, a través 

dunha sistematización dos principais resultados e leccións aprendidas, coñecer as características da 

EDCG e poida a súa vez servir como unha guía para o avance na estratexia da EDCG da Cooperación 

Galega. Neste senso, o Diagnóstico das Accións de Educación para o Desenvolvemento 2010 – 20122 

ten sido un documento de referencia importante para a preparación da presente avaliación ex post, 

xunto coa Estratexia de Educación para o Desenvolvemento da Cooperación Galega e outra normativa 

de referencia previamente descrita. 

Por último, é importante sinalar que esta avaliación se enmarca na chamada “5ª xeración” da EDCG, un 

novo modelo de educación para o desenvolvemento que supuxo unha evolución impulsada polos 

movementos sociais de solidariedade e de cooperación, que implica estimular unha conciencia crítica 

na cidadanía para a promoción do desenvolvemento humano sustentable. Este novo concepto de 

educación transformadora inclúe diferentes miradas ou dimensións transversais nas que dende esta 

avaliación quixemos incidir de maneira específica, como son a Dimensión política, Dimensión 

pedagóxica, Participación, Enfoque de xénero e Visión do Sur. 

 

                                                           
2  López Fariña, A, Táboas Pazos, E.: Diagnóstico das Accións de Educación para o Desenvolvemento 2010 – 2012. Xunta de 
Galicia, 2013. DXRREEUE. Santiago de Compostela, 2013. 



 

11 
 

Como está estruturado este informe? 

 No primeiro bloque, centrado na análise da normativa de referencia e partindo dos obxectivos 

da avaliación ex post, realízase un percorrido polo marco normativo no que se sustenta a 

avaliación, realizando un estudo dos principais documentos lexislativos así coma unha análise 

cualitativa dos instrumentos de financiamento da Cooperación Galega para a EDCG no período 

2010-2017, cunha mención especial a aqueles dirixidos ás 10 intervencións de referencia. 

 No segundo bloque, centrado na metodoloxía e técnicas de investigación utilizadas, pártese 

dunha contextualización ao redor das motivacións do equipo avaliador e un breve resumo dos 

principais condicionantes que influíron no deseño da presente avaliación, detallándose a 

continuación os principais fundamentos do enfoque escollido, así como a selección de criterios 

de avaliación dos instrumentos de recompilación de información.  

 No terceiro bloque, preséntase en detalle o resultado da análise realizada en termos 

cuantitativos dos instrumentos de financiamento da Cooperación Galega para a EDCG dirixidos 

no período 2010-2017 ás 10 intervencións de referencia. 

 No cuarto bloque, achégase de forma individualizada o resultado avaliativo de cada unha das 10 

intervencións seleccionadas para a presente avaliación ex post. Cada intervención integra entre 

3 e 8 proxectos cofinanciados pola DXRREEUE que comparten un mesmo fío condutor, o cal 

permitiu avaliar como un proceso as actuacións da ONGD ou consorcio executante en cada caso. 

De forma agregada, falamos dun total de 56 proxectos cofinanciados no marco temporal 2010-

2017 (non todos durante o período completo). Para cada unha das mencionadas 10 

intervencións, no terceiro bloque móstrase unha ficha descritiva á que segue unha síntese da 

avaliación por criterios realizada xunto a unha batería de tres recomendacións en clave de 

proceso. A síntese avaliativa recolle de forma resumida o contido que, no apartado de Anexos, 

se pode revisar en detalle. 
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 Por último, péchase o contido do informe cun quinto bloque de conclusións e reflexións que 

permiten identificar os principais fitos en forma de leccións aprendidas e recomendacións de 

mellora cara ao futuro das intervencións avaliadas, potencialmente útiles para outras propostas 

de EDCG e o conxunto das ONGD que traballan neste ámbito en Galicia. 

A avaliación ex post realizada achega recomendacións na liña de reforzar o traballo de identificación 

participativa das propostas, fortalecendo a construción e utilidade de diagnósticos e liñas de base; o 

deseño de indicadores de medición con maior visión de proceso e que incorporen o compoñente de 

xénero como parte da medición integral do impacto das intervencións; e, en xeral, medidas que 

favorezan o traballo en rede, non só cara á contorna que rodea os contextos de cada unha das propostas 

avaliadas, senón especialmente no eido interno entre as cada vez máis numerosas axentes de 

cooperación que pasan a ser pezas das actuacións de EDCG en Galicia, como é o caso das universidades, 

parte do tecido empresarial e outras iniciativas que achegan a súa expertise ás intervencións. 

Ao mesmo tempo, identifícanse tendencias claras desde as ONGD en relación a un afondamento 

progresivo no traballo en xénero, a introdución crecente da investigación dentro das liñas de acción 

desenvolvidas, a inclusión estratéxica da comunicación para o desenvolvemento e un esforzo por acadar 

niveis máis altos de sustentabilidade a través da incorporación de axentes con capacidade de réplica (os 

denominados axentes multiplicadores). 
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2. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA. 

O marco normativo deste estudo pretende referenciar o ámbito de actuación da EDCG3 na Comunidade 

Autónoma de Galicia entre os anos 2010-2017. Encádrase nunha ampla tipoloxía de documentos que 

inclúe declaracións, recomendacións, resolucións, leis, decretos, plans directores e estratexias.  

Neste senso, deben destacarse neste marco referencial, por unha banda, o conxunto de textos que 

articulan as políticas públicas ligadas á educación e a cooperación para o desenvolvemento e constitúen 

a referencia que lexitima a acción educativa dos diversos axentes sociais que traballan con este 

enfoque; e, por outra banda, o conxunto de textos e resolucións que dimensionan o obxectivo avaliativo 

deste estudo encadrado nas principais referencias normativas e directivas da Xunta de Galicia.  

Nesta liña, a continuación desenvólvese un estudo e interpretación da aplicación do marco normativo 

de referencia en distintos niveis: 

 En primeiro lugar, unha análise do marco normativo da EDCG no plano autonómico e unha 

descrición dos instrumentos de financiamento cos que conta a DXRREUE no eido da EDCG: 

convenios de colaboración e convocatorias públicas de axudas. 

 En segundo lugar, continúase cunha mención ás normativas estatais así como ao eido 

internacional. 

 No último apartado deste capítulo faise unha referencia ao marco normativo propio da cultura 

avaliativa, que fundamenta a realización do presente estudo centrado en 10 intervencións da 

EDCG da Xunta de Galicia no período 2010-2017. 

 

 

 

 

                                                           
3 Este estudo encádrase na conceptualización da EDCG (Educación para o Desenvolvemento e a Cidadanía Global) como 
marco de referencia actual e aliñado coa Cooperación Galega, mais nas citas de fontes secundarias respectaranse no seu 
caso as mencións literais á referencia da ED (Educación para o Desenvolvemento). 
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2.1. Marco normativo da EDCG na esfera autonómica. 

En Galicia, o inicio do marco normativo asociado á EDCG remóntase á Lei 3/2003 de cooperación para 

o desenvolvemento (DOG nº 128, do 3 de xullo de 2003). Con anterioridade, as intervencións ligadas á 

educación para o desenvolvemento na  política de cooperación para o desenvolvemento da Xunta de 

Galicia comezan coas primeiras axudas concedidas mediante o instrumento de financiamento das  

convocatorias públicas para actividades de sensibilización (DOG nº 89, do 7 de maio de 1996). A partir 

da Lei 3/2003, establécese un marco referencial para as accións de sensibilización mediante a definición 

e descrición dos obxectivos, prioridades, instrumentos e institucións implicadas en materia de 

cooperación e educación para o desenvolvemento da Xunta de Galicia. Neste senso, no seu artigo 

segundo, a Lei 3/2003 define de xeito explícito como un dos obxectivos da cooperación galega 

“Impulsar e promover a participación social e cidadá nas accións de cooperación para o 

desenvolvemento, así como fomentar a educación para o desenvolvemento e a sensibilización da 

sociedade galega nas realidades dos pobos máis desfavorecidos, potenciando unha ética asentada en 

valores humanistas, de convivencia pacífica, tolerancia e igualdade entre tódalas persoas”.  Por outra 

banda, como prioridades en sensibilización  e educación para o desenvolvemento defínense: (a) a 

concienciación da opinión pública; (b) a difusión do coñecemento da realidade mundial nos ámbitos 

educativos; (c) o fomento da investigación sobre as causas das asimetrías globais; e (d) a potenciación 

dos axentes da cooperación galega.  

En canto aos instrumentos da política galega de cooperación, a Lei 3/2003 recolle que dita intervención 

se leve a cabo mediante:  a educación para a defensa dos dereitos humanos e dos valores democráticos; 

a educación para o desenvolvemento e a sensibilización social; e a investigación para o 

desenvolvemento.  

O marco normativo que se inicia a partir da entrada en vigor da Lei 03/2003 amplíase coa aprobación 

do I Plan Director da Cooperación Galega (2006-2009). Este documento supón o primeiro esforzo 

estratéxico da Xunta de Galicia por articular unha liña de intervención na cooperación ao 

desenvolvemento recollida no seu primeiro obxectivo xeral  de  “realizar unha política activa e integral 

de fomento do coñecemento das desigualdades no mundo, de sensibilización da poboación galega para 
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a súa superación e de Educación para o Desenvolvemento”. No mesmo documento intégrase a 

educación e sensibilización para o desenvolvemento como unha ferramenta para a  “creación dunha 

cidadanía responsable, solidaria e sobre todo activa” vinculando este obxectivo con catro sectores da 

cooperación ao desenvolvemento: “a concienciación da opinión pública; a difusión do coñecemento nos 

ámbitos educativos; o fomento da investigación; e a potenciación dos axentes de cooperación para crear 

unha rede de solidariedade na sociedade”. 

No marco do presente estudo, faise necesaria unha especial análise tanto do seguinte Plan, o II Plan 

Director da Cooperación Galega (2010-2013) como do III Plan Director da Cooperación Galega (2014- 

2017), sendo os dous marcos de referencia nos que se encadran as intervencións de educación para o 

desenvolvemento obxecto desta avaliación entre o 2010 e o 2017. Malia que o IV Plan de Cooperación 

Director da Cooperación Galega (2018-2021) non se vencella de xeito directo coas intervencións 

analizadas ao longo de este estudo, é necesario ter en conta e referenciar os avances e obxectivos 

recollidos no mesmo, co fin de que as recomendacións e conclusións deste informe estean aliñados co 

actual Plan Director baixo unha mirada cara á inclusión na política de cooperación galega das 

aprendizaxes adquiridas. Tendo en conta o anterior, requírese dunha maior análise do II e III Plan 

Director como ferramentas que definen o ámbito normativo das intervencións obxecto desta 

avaliación. 

No II Plan Director da Cooperación Galega (2010-2013) defínese coma un dos propósitos estratéxicos a 

“promoción na sociedade galega da conciencia solidaria e o coñecemento sobre a realidade do sur”.  

Este ámbito estratéxico concrétase nunha serie de obxectivos xerais os cales se relacionan cunha serie 

de obxectivos específicos: (OX1) Mellorar a capacidade técnica e organizativa do tecido galego de 

cooperación para realizar unha contribución efectiva á cooperación para o desenvolvemento; (OX2) 

Realizar unha política activa e integral de ED da sociedade galega; (OX3) Incrementar o apoio á 

investigación e formación no sector da cooperación. No marco deste Plan Director, a educación para o 

desenvolvemento continúa a estruturarse nas dimensións definidas o amparo da Lei 3/2003 de 

cooperación galega. Así, neste II Plan Director mantéñense as seguintes dimensións: sensibilización e 
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concienciación da opinión pública; formación sobre o desenvolvemento e difusión do coñecemento; 

investigación sobre o desenvolvemento; e mobilización social.  

A importancia crecente da educación para o desenvolvemento recóllese de xeito explícito na visión do 

proceso de desenvolvemento definido no marco do III Plan Director da Cooperación Galega (2014-

2017): “Mediante unha cooperación e axuda eficaz e de calidade, a cooperación galega ten contribuído 

á redución da pobreza e das desigualdades (…) e promovendo unha cidadanía global concienciada, 

crítica, comprometida e participativa que apoia as políticas e accións de solidariedade a nivel local e 

global”.  

Por último, no IV Plan Director da Cooperación Galega (2018-2021) indícase que este centrará os seus 

esforzos no “reforzamento dos procesos de información, comunicación e rendición de contas dirixidos 

á cidadanía galega”. Neste senso, o IV Plan Director recolle o concepto de Educación para o 

Desenvolvemento e para a Cidadanía Global (EDCG) entendéndoa como un “proceso educativo 

permanente baseado en metodoloxías críticas e activas de aprendizaxe que procura a xeración de 

cidadás e cidadáns globais activos, responsables, comprometidos e con conciencia crítica co fin de xerar 

unha cultura da solidariedade a nivel local e global que promova individual e colectivamente o cambio 

social de abaixo-arriba”. Con este fin, a Cooperación Galega define cinco liñas de traballo que 

contribuirán ao obxectivo anterior: integrar as dimensión de sensibilización, formación, investigación 

para o desenvolvemento e mobilización social; impulsar o enfoque de comunicación para o 

desenvolvemento, fomentar o traballo en rede e as complementariedades con outros axentes e 

actores, cunha especial atención á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional; e, 

como especial novidade, aparece o apoio a aquelas iniciativas e experiencias que provocan efectos 

multiplicadores así coma o impulso dunha nova convocatoria específica de Investigación para o 

Desenvolvemento dirixida a grupos e centros de investigación e departamentos das universidades 

galegas. 
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2.1.1. Estratexia de Educación para o Desenvolvemento da Cooperación Galega. 

É no marco do III Plan Director de Cooperación Galega (2014-2017) onde se elabora a Estratexia de 

Educación para o Desenvolvemento da Cooperación Galega (en adiante, Estratexia de ED), que supón 

un documento de referencia no presente estudo. 

En concreto, a Estratexia de ED estuda a evolución dos proxectos de EDCG cofinanciados pola 

Cooperación Galega e céntrase nos seus principais eixos vertebradores, os cales inciden nas 

convocatorias de EDCG ao longo do intervalo temporal relativo a esta análise. 

Por un lado, tivéronse en conta os obxectivos operativos reflectidos na Estratexia de ED e que se 

detallan a continuación: 

1. Impulsar o coñecemento mutuo, a participación, coordinación e complementariedade dos 

axentes de ED con outros actores educativos, sociais e políticos.  

2. Aumentar a calidade e o impacto das intervencións en termos de co-responsabilidade e 

compromiso, e acordar propostas conxuntas de mellora que contemplen as singularidades do 

territorio, poboación e cultura galegas así como as inter-relacións globais.  

3. Mellorar a eficiencia na xestión e promover a previsibilidade e garantía de financiamento para 

a realización de accións de ED.  

4. Garantir a transparencia e a rendición de contas no marco da Estratexia Galega de Educación 

para o Desenvolvemento.  

Por outro lado, en relación aos catro eixos vertebradores propostos, tivéronse en conta para a 

elaboración da mencionada Estratexia de ED diferentes aspectos no proceso de formulación dos 

subcriterios e indicadores de referencia para a análise das intervencións. A continuación, analízanse os 

tres primeiros eixos, mentres que a síntese de contidos do cuarto eixo se menciona máis adiante neste 

informe, no apartado referido ás políticas e cultura avaliativas. 
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EIXOS DESCRICIÓN 

Eixo 1 Aspectos Institucionais e de relación entre axentes. 

Eixo 2 Aspectos activadores: impulso da reflexión e a acción na cidadanía galega 

Eixo 3 Instrumentos de financiamento. 

Eixo 4 Avaliación da ED e Xestión do Coñecemento. 

Táboa 1. Eixos vertebradores da estratexia de ED. Fonte: elaboración propia. 

No eixo 1, referido aos “Aspectos institucionais e de relación entre axentes”, tivéronse en conta os 

seguintes aspectos para a análise das intervencións: 

 Análise dos actores, axentes e públicos participantes e promoción do coñecemento mutuo. 

 Incentivo e impulso de accións conxuntas e complementarias. 

 Consolidación de espazos de coordinación útiles e oportunos. 

 Facilitar instrumentos de intercambio de coñecementos e saberes. 

No eixo 2, referido aos “Aspectos activadores: impulso da reflexión e a acción na cidadanía galega”, 

destácase a “promoción da ecoloxía de saberes e impulso do compromiso e a co-responsabilidade” do 

conxunto de actores que forman parte da ED. Neste senso, fíxose un esforzo en incluír no proceso 

avaliativo a participación do maioría do conxunto de actores referidos na Estratexia da ED: 

  Profesionais da Cooperación para o Desenvolvemento 

 Profesorado de Educación Obrigatoria 

 Comunidade universitaria 

 Persoal da Administración  

 Voluntariado xeral 

No eixo 3, referido aos “Instrumentos de financiamento”, para o período de avaliación analizado 

destácanse as dúas canles ás que se refire este eixo, a través das que a Xunta de Galicia desenvolve as 

accións de educación para o desenvolvemento: os convenios de colaboración e as convocatorias 
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públicas de axudas. No epígrafe seguinte deste informe realízase unha descrición de ditos instrumentos 

de financiamento, contextualizados no período de estudo da presente avaliación ex post (2010-2017). 

2.1.2. Instrumentos de financiamento para os procesos de EDCG avaliados no período 2010-2017. 

 Convenios de colaboración con entidades e propostas estratéxicas. 

Neste eido, destácase o Plan Proxecta, unha iniciativa da Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional na que se insertan actuacións en materias e dimensións diversas a desenvolver 

nos centros educativos galegos. No marco do Plan Proxecta estase a desenvolver a proposta 

Cooperación Galega: O Mundo que Queremos (OMQQ) cofinanciada pola DXRREEUE, na que participan 

varias ONGD e cuxa avaliación ex post forma parte do presente informe. Esta intervención recibe fondos 

da Cooperación Galega vía convenio de colaboración desde 2014 - o seu segundo ano de execución - 

polo que neste estudo será analizada fundamentalmente como unha actuación cofinanciada con este 

intrumento de financiamento. 

Por outra banda, é preciso mencionar a Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento 

(en adiante, RGCUD), como proposta desenvolvida de forma agrupada en convenio coas tres 

universidades públicas galegas. A RDCUD ten como finalidade “promover o traballo en rede entre as 

universidades públicas galegas nos eidos da Cooperación Universitaria ao Desenvolvement, e a 

Educación para o Desenvolvemento co fin de converterse en referente da investigación, da educación e 

da cooperación universitaria ao desenvolvemento en Galicia”4. Neste senso, faise pertinente a mención 

á RGCUD en consonancia co incremento do traballo en rede e colaboración entre e con universidades, 

en concreto no conxunto das intervencións avaliadas. 

Por último, e aínda que non forman parte do marco desta avaliación, cabe tamén mencionar os 

convenios de colaboración asinados coas seguintes entidades: 

                                                           
4 Cita textual recollida da páxina web da organización. 

http://www.rgcud.gal/
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- Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento (en adiante, CGONGD): é unha 

asociación constituída no ano 1991, que agrupa no actualidade a un total de 47 ONGD do 

eido da cooperación para o desenvolvemento e a EDCG5. Tódalas ONGD cuxas intervencións 

forman parte da presente avaliación son socias da CGOND, participando algunhas delas na 

súa xunta directiva e en diversos grupos de traballo (como o de EDCG). 

- Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade: defínese como unha “asociación de carácter 

municipalista que agrupa a Concellos e Deputacións de toda Galicia, unidos pola 

preocupación común de levar adiante iniciativas de cooperación e solidariedade con enfoque 

de Dereitos Humanos cos países menos desenvolvidos ou máis empobrecidos”6. 

 Convocatorias públicas de axudas en concorrencia competitiva. 

O instrumento de convocatoria pública é a principal ferramenta vehicular para canalizar as axudas 

dirixidas ás iniciativas de EDCG. Na Estratexia de ED recoméndase a pertinencia e necesidade da ”súa 

revisión e a adaptación aos cambios de contexto para contribuír a dar resposta ás necesidades 

enunciadas polo sector garantindo sempre os compromisos de financiamento asumidos coas distintas 

convocatorias”. 

No conxunto de convocatorias, o traballo de avaliación ex post realizado para o presente informe 

céntrase en 10 intervencións (que representan un total de 56 proxectos), das cales 9 intervencións 

recibiron cofinanciamento da DXRREEUE integramente7 a través das convocatorias de subvencións a 

proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global no período 2010-2017.  

Como dato de interese, cabe mencionar que no mesmo período existiron outras convocatorias que 

abranguen tamén a EDCG, centradas en dous tipos de propostas: 

                                                           
5 Información recollida da páxina web da organización. 
6 Cita textual da páxina web da organización. 
7 Máis 1 proxecto da intervención OMQQ, que só en 2013 se financiou a través da convocatoria pública de axudas. 

https://galiciasolidaria.org/
http://www.fondogalego.org/web/node/389#1


 

21 
 

- Consolidación e fortalecemento: no período de referencia avaliado, esta convocatoria non se 

publicou no ano 2013 e deixou de existir a partir de 2015, aínda que se incluíron aspectos 

nas convocatorias de subvencións a proxectos de EDCG a partir desde mesmo ano. 

- Investigación para o desenvolvemento: esta convocatoria publicouse por primeira vez no ano 

2014 e non se lanzou de novo ata o ano 2017, continuando vixente na actualidade. 

As convocatorias de subvencións e os convenios de colaboración teñen experimentado unha evolución 

parella aos cambios nos sucesivos Plans Directores e outros documentos de referencia - como a 

Estratexia de ED - mencionados neste apartado. Como aplicación destas transformacións, as propostas 

cofinanciadas desde a DXRREEUE están aliñadas ás prioridades e instrumentos promovidos. A 

continuación, realízase unha revisión a nivel cuantitativo e cualitativo ao redor dos instrumentos de 

financiamento da Cooperación Galega e analízase a evolución de dito cofinanciamento para as 10 

intervencións en cuxa avaliación ex post se centra o presente informe. 

 Evolución dos instrumentos de financiamento de EDCG no período 2010-2017. 

Dende 2010 ata 2017, os cambios máis significativos nos instrumentos de financiamento da 

Cooperación Galega inclúen a incorporación na convocatoria do ano 2012 de “axudas a ONGD para 

actividades de educación para o desenvolvemento” das catro dimensións que forman parte da EDCG: 

1) Sensibilización, concienciación da opinión pública en materia de cooperación para o desenvolvemento 

e causas da pobreza. 2) Formación sobre o desenvolvemento, difusión nos ámbitos educativos do 

coñecemento da realidade dos países empobrecidos e da cooperación para o desenvolvemento. 3) 

Investigación sobre o desenvolvemento. 4) Mobilización social para crear redes de solidariedade na nosa 

sociedade. 

En canto aos criterios de valoración, na convocatoria do ano 2012 inclúese “o fomento da formación e 

capacitación de colectivos cunha alta capacidade de multiplicación e réplica e a valoración de accións 

que fomenten o establecemento de redes estables entre centros de educación superior para a 

realización de investigacións que promovan a adquisición de coñecementos entre os axentes galegos de 

cooperación e os axentes de desenvolvemento dos países empobrecidos”. 
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Na convocatoria de 2013, cabe destacar o lanzamento e cofinanciamento da intervención Cooperacón 

Galega: O Mundo que Queremos (OMQQ) que se inserta no Plan Proxecta e se executará en primeiro 

termo a través da convocatoria de subvencións mais sucesivamente contará con cofinanciamento vía 

convenio de colaboración asinado cun equipo de ONGD con experiencia no eido da EDCG en Galicia. 

Na convocatoria do ano 2014, coincidindo co inicio do período do III Plan Director, engádense criterios 

de valoración que inciden e son máis específicos naqueles aspectos que teñen que ver coas diferentes 

dimensións da EDCG como son: “a valoración de proxectos que fomenten a xeración dunha cidadanía 

activa, concienciada e crítica que participa para a transformación social positiva a nivel local e global, 

a través do emprego de metodoloxías transformadoras desde a perspectiva da ética e a gobernanza 

global, asociadas a procesos de cambio persoal, que permitan a construción de identidades cos-

mopolitas que recoñezan a interdependencia e a común pertenza á humanidade e a valoración de 

accións educativas que desenvolvan ferramentas prácticas, capacidades cognitivas concienciadoras que 

permitan entender o modelo cultural en que vivimos e imaxinar outros alternativos para construír 

colectivamente”. 

Por outro lado, tamén se inclúen na convocatoria de axudas do ano 2014 criterios que valoran a 

posibilidade de traballar nos distintos espazos educativos tanto formais como informais así como cos 

distintos axentes e actores con posibilidade de réplica. Ademais, destaca a inclusión de aspectos máis 

intanxibles como son os valores de “empatía, respecto á diversidade e o intercambio de experiencias 

dirixidos ao aumento do compromiso persoal e institucional coa transformación social e o 

desenvolvemento sustentable”.  

A partir desta convocatoria comézanse a valorar as ferramentas e mecanismos de diagnose e avaliación 

dunha forma máis central. Así, na convocatoria de 2014 valórase a “existencia dun proceso de 

identificación ou diagnóstico participativo”; no ano 2016, a avaliación externa pasa a ser obrigatoria no 

caso dos proxectos que reciban unha subvención igual ou superior a 20.000 €; e no ano 2017 valórase 

de forma específica “a existencia dunha avaliación anterior". 
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2.3. Marco normativo da EDCG na esfera estatal. 

O ámbito autonómico da EDCG no que se enmarca o presente estudo ten a súa correlación e coherencia 

coas directrices, lexislacións e marcos normativos a nivel estatal. Así, a EDCG defínese como parte da 

política de cooperación na  Lei 23/1998, do 7 de xullo, de cooperación internacional para o 

desenvolvemento.   

Así e todo, tal e como se recolle no documento da Estratexia de ED, “o logro máis destacable nesta 

materia concreta é a Estratexia de Educación para o Desenvolvemento da Cooperación Española 

(DGPOLDE, 2007), por canto supuxo o proceso participativo en termos de compromiso dos actores e 

actrices involucrados e involucradas, o esforzo da cooperación española en materia de planificación e o 

tratamento outorgado á ED en relación a anteriores documentos oficiais”.  

A definición de educación para o desenvolvemento que se recolle no marco deste documento 

normativo resulta de especial relevancia na análise das intervencións analizadas ao longo do presente 

estudo de avaliación ex post. Neste senso, defínese a ED como “un proceso educativo (formal, non 

formal e informal) constante encamiñado, a través de coñecementos, actitudes e valores, a promover 

unha cidadanía global xeradora dunha cultura da solidariedade comprometida na loita contra a pobreza 

e a exclusión así como coa promoción do desenvolvemento humano e sustentable”. A estratexia de ED 

da Cooperación Española recolle unha serie de recomendacións e orientacións para as actuacións, entre 

as que se postulan: “fortalecemento dos sistemas públicos de educación en liña cos Obxectivos de 

Desenvolvemento do Milenio (en adiante, ODM) e os Obxectivos do Marco de Dakar, fortalecemento e 

participación de todos os actores da comunidade educativa, así como apoiar a complementariedade 

entre as accións da educación formal e non formal”.  

Esta importancia da educación para o desenvolvemento no ámbito estatal recóllese tanto no III Plan 

Director da Cooperación Española (2009-2012) como no IV Plan Director da Cooperación Española 

(2013-2016). Ambos son de referencia para a análise construída no presente estudo en tanto que os 

Plans Directores da Cooperación Galega atopan a súa coordinación e coherencia con ditos documentos 

estratéxicos.  
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Por último, a Lei Orgánica 8/2013, do 8 de decembro para a mellora da calidade educativa (LOMCE), 

establece no seu apartado c do artigo 1º a “a transmisión e implementación de valores que favorezan 

a liberdade persoal, a responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a 

igualdade, o respecto e a xustiza, ademais de axudar a superar calquera tipo de discriminación”. 

Ademais, no seu artigo 2º, nos apartados c e k establécense os seguintes obxectivos: “Formación para 

a paz, o respecto aos dereitos humanos, a vida en común, a cohesión social, a cooperación e a 

solidariedade entre os pobos, así como a adquisición de valores que fomenten o respecto aos seres vivos 

e ao medio ambiente, en particular para o valor dos espazos forestais e o desenvolvemento sostible; e 

Preparación para o exercicio da cidadanía e para a participación activa na vida económica, social e 

cultural, cunha actitude crítica e responsable e con capacidade de adaptación ás situacións cambiantes 

na sociedade do coñecemento”. 

2.4. Marco normativo da EDCG no marco internacional. 

A análise normativa do presente estudo debe contar coa visión internacional sobre a que residen a 

evolución da educación para o desenvolvemento e as súas prioridades, recollidas nos diferentes 

documentos normativos e estratéxicos mencionados anteriormente no ámbito nacional e autonómico. 

Neste senso, destacan diversos instrumentos que poñen en valor a educación como medio para 

concienciar ao redor das problemáticas globais. O primeiro documento sobre o cal se vertebran o resto 

de declaracións e recomendacións dos diferentes organismos internacionais é a Declaración Universal 

dos Dereitos Humanos firmada en 1948, que fundamenta o resto das accións normativas que inciden 

na evolución da educación para o desenvolvemento.  

En particular, na Recomendación sobre a Educación para a Comprensión, a Cooperación e a Paz 

Internacionais e a Educación relativa aos Dereitos Humanos e as Liberdades Fundamentais da 

UNESCO firmada en 1974 recóllese que “a educación debería inspirarse nos fins e propósitos da Carta 

das Nacións Unidas, a Constitución da UNESCO e a Declaración Universal de Dereitos Humanos, 

particularmente en conformidade co parágrafo 2 onde se declara que “a educación terá por obxecto o 

pleno desenvolvemento da personalidade humana e o fortalecemento do respecto aos dereitos 

humanos e ás liberdades fundamentais; favorecerá a comprensión, a tolerancia e a amizade entre todas 
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as nacións e todos os grupos étnicos ou relixiosos; e promoverá o desenvolvemento das actividades das 

Nacións Unidas para o mantemento da paz”. Posteriormente, o compromiso coa educación é recollido 

na Conferencia Mundial de Educación para Todas (Jomtiem, 1990) e nos Foros Mundiais sobre a 

Educación (Dakar, 2000 e Incheon, 2015).  

Coa declaración dos ODM, dende a súa enunciación no ano 2000 ata o 2015 xérase unha vinculación 

directa entre os compromisos internacionais e os obxectivos da educación para o desenvolvemento, 

que evolucionan ao amparo de ditas recomendacións. Este vencellamento incide nos diferentes marcos 

normativos de referencia para a Cooperación Galega, polo que a Declaración do Milenio (ONU, 2000) 

e os ODM serán o documento normativo internacional de maior influencia nas intervencións obxecto 

do presente estudo de avaliación ex post. A partir do ano 2015, o documento de referencia será a 

Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable (ONU, 2015), que marcará os Obxectivos de 

Desenvolvemento Sostibles (en adiante, ODS).  

As intervencións avaliadas, por tanto, inciden nos obxectivos de ambas Axendas, xa que no período 

analizado 2010-2017 finaliza o marco temporal establecido para os ODM e inicíase a chamada Axenda 

Post-2015. 

En xeral, no conxunto das intervencións avaliadas no presente estudo existen referencias directas aos 

ODM xa que de forma máis ou menos directa as accións desenvolvidas nas propostas incidiron na 

consecución destes obxectivos, como é o caso do Obxectivo 1 “Erradicar a pobreza extrema e a fame”, 

o Obxectivo 2 “Lograr a ensinanza primaria universal” e o Obxectivo 3 “Promover a igualdade de xénero 

e a autonomía da muller”. 

En relación á nova axenda internacional Post-2015, é certo que as intervencións analizadas neste 

traballo avaliativo indicen en moitos dos ODS de forma máis ou menos directa como é o caso o 

Obxectivo 1: “Poñer fin á pobreza en tódalas súas formas no mundo” , o Obxectivo 5 “Lograr a igualdade 

de xénero e o empoderamento de tódalas mulleres e nenas” ou o Obxectivo 10 “Reducir a desigualdade 

e entre os países”. Porén, é o Obxectivo 4 o que alude directamente ao eido da EDCG: “Garantir unha 

educación inclusiva, equitativa e de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe durante toda a 
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vida para todos e todas”; en concreto, na súa meta 7: “Asegurar que todos os alumnos e alumnas 

adquiran os coñecementos teóricos e prácticos necesarios para promover o desenvolvemento 

sustentable, entre outras cousas mediante a educación para o desenvolvemento sustentable e os estilos 

de vida sustentables, os dereitos humanos, a igualdade de xénero, a promoción dunha cultura de paz e 

non violencia, a ciudadanía mundial e a valoración da diversidade cultural e a contribución da cultura 

ao desenvolvemento sustentable”. 

Por último, o marco normativo europeo con aplicación neste estudo relaciónase coa  Resolución sobre 

educación para o desenvolvemento e sensibilización da opinión pública europea a favor da 

cooperación ao desenvolvemento (2001), onde se pon de manifesto un compromiso crecente por 

ampliar o alcance da EDCG mediante a súa inclusión nos plans e programas educativos tal e como 

posteriormente se recolle na Declaración de Maastrich sobre Educación Global como marco 

estratéxico europeo para mellorar e incrementar a educación global en Europa cara ao ano 2015, 

entendendo que “a Educación global é esencial para fortalecer o apoio público ao gasto para a 

cooperación para o desenvolvemento. Todos os cidadáns necesitan coñecementos e habilidades para 

comprender, participar e interactuar de xeito crítico coa nosa sociedade global como cidadáns globais 

en pleno uso das súas capacidades”. Así, a Comisión Europea entende a educación global como “unha 

educación que abre os ollos e as mentes das persoas ás realidades do mundo, e as esperta para crear 

un mundo de maior xustiza, igualdade e dereitos humanos para todas” (Unión Europea, 2002). Un dos 

documentos referencia neste ámbito é o Consenso Europeo sobre Desenvolvemento: a contribución 

da Educación para o Desenvolvemento e a Sensibilización (2007), no que se aborda o papel da ED nun 

marco estratéxico orientado a afrontar os desafíos do desenvolvemento en base a obxectivos e 

principios comúns. En concreto, exprésase como obxectivo da ED “posibilitar que a cidadanía europea 

teña ao longo da súa vida acceso á posibilidade de sensibilizarse e percibir os aspectos do 

desenvolvemento mundial e a súa importancia local e persoal, e exercer os seus dereitos e 

responsabilidades como habitantes dun mundo interdependente e cambiante, contribuíndo a facelo 

máis xusto e sustentable” (Unión Europea, 2007). 
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2.5. Marco normativo referido ás políticas e a cultura avaliativas. 

En canto ao proceso avaliativo que sustenta este estudo, o marco normativo remóntase aos 

documentos mencionados anteriormente, os cales inclúen a avaliación e seguimento da política de 

cooperación e, en concreto, do avance da EDCG. 

Nesta liña, a Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento establece no apartado 

c do seu artigo 4º a “eficacia na planificación, execución, seguimento e avaliación das políticas e dos 

proxectos de cooperación” como criterio da cooperación para o desenvolvemento da Comunidade 

Autónoma de Galicia. A avaliación, como “elemento esencial da política de cooperación para o 

desenvolvemento da Comunidade Autónoma de Galicia”, rexerase polos criterios básicos de eficacia, 

eficiencia, impacto, pertinencia e viabilidade, adoptándose a metodoloxía da cooperación oficial do 

Estado español e da Unión Europea (artigo 10º).  

Neste senso, e tal e como se recolle no Plan Anual da Cooperación Galega no ano 2019, “as avaliacións 

son necesarias en canto que son un elemento imprescindible para que a política de axuda teña 

progresivamente unha maior calidade e capacidade de impacto así coma porque a política de 

cooperación lévase a cabo con fondos públicos sendo necesaria e esixible a rendición de contas”.  

Por outro lado, é importante mencionar os catro principios denominados como a “filosofía de avaliación 

da cooperación española”8 que permiten xerar os procesos de aprendizaxe necesarios para mellorar a 

calidade da axuda: a participación, a aprendizaxe e incorporación de leccións da experiencia, utilidade 

e transparencia.  

En último lugar, cabe volver mencionar o documento da Estratexia de ED de Galicia onde se fala da 

importancia da “realización de avaliacións ex post dos proxectos adaptándoos ás características da ED 

que se leva a cabo en Galicia, definíndose para cada proceso os criterios de avaliación e análise dos 

resultados e impacto que acouten o campo de estudo (ex.: territorio, innovación, públicos, etc.) e 

                                                           
8 Ver Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española (AECID).  

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Evaluaci%C3%B3n/Manualdegestiondeevaluaciones.pdf
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complementándose con accións de difusión e apropiación dos resultados, promovendo a utilidade das 

mesmas…”. 

En concreto, o eixo 4 do devandito documento refírese á avaliación da ED e xestión do coñecemento 

e menciónase que o “impulso dos procesos de avaliación e sistematización do coñecemento resultan 

claves tanto para afondar nos saberes do sector en Galicia como para orientar a toma de decisións 

futuras, tanto estratéxicas como operativas”. Neste senso, a realización do presente informe de 

avaliación ex post incide directamente nunha das acciónes específicas deste eixo: Analizar o impacto 

das accións de ED impulsadas con financiamento da Xunta de Galicia no territorio galego. 

No marco de referencia descrito queda recollida a pertinencia da realización deste estudo de avaliación 

ex post, que pretende acadar o obxectivo de “Avaliación das intervencións máis destacadas financiadas 

nos últimos anos no eido da Educación para o Desenvolvemento e para a Cidadanía Global (EDCG), 

cuxos resultados permitirán coñecer as debilidades e fortalezas da ED en Galicia e servirán como guía 

para o despregamento da Estratexia Galega de ED”. 
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3. ENFOQUE METODOLÓXICO E CRONOGRAMA. 

Neste apartado descríbense os aspectos metodolóxicos nos que se fundamenta a presente avaliación, 

abordándose os criterios utilizados pola entidade responsable da presente avaliación ex post no tocante 

á selección do colectivo meta do estudo, así como aquelas limitacións e condicionantes do mesmo. 

Unha vez definidos os obxectivos e o alcance da avaliación, procedeuse ao deseño de ferramentas para 

a recollida de información do público obxectivo e as axentes implicadas como foco central do traballo 

a realizar, orientado a construír unha avaliación ex post das 10 intervencións seleccionadas desde a 

DXRREEUE para a presente asistencia técnica. Posteriormente a obter a información requirida, 

analizouse esta de xeito individualizado como parte da avaliación de cada unha das actuacións. 

Finalmente, realizouse unha posta en común co fin de obter unha batería de recomendacións e 

conclusións non só de cada intervención senón tamén cunha visión global. Ao longo de todo o proceso, 

buscouse manter un enfoque de construción crítica de resultados, tratando de asegurar a participación 

de tódalas axentes implicadas. 

A selección das 10 intervencións por parte da DXRREUE tivo en conta o marco temporal 2010-2017, 

identificándose unha batería de actuacións de EDCG que recibiron cofinanciamento desde a 

Cooperación Galega de forma estable no mencionado período de referencia. No presente informe, as 

10 intervencións identificaranse cos seguintes nomes9: 

1. Convenio O Mundo que Queremos (OMQQ). 

2. Alternativas de Alimentación Sustentable. 

3. Campaña Mundial pola Educación (CME-Galicia). 

4. Comunidades Educativas Transformadoras. 

5. Dereito ao Hábitat (DH). 

6. Escolas Sen Racismo (ESR). 

7. EpD-LAB. 

                                                           
9 Para facilitar a lectura, no corpo do informe utilizaranse estes nomes curtos de xeito xeral. Nas correspondentes fichas 
descritivas por intervención indícase o nome completo de cada proposta. 
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8. Investigación da Dimensión Global da EDCG. 

9. Rede Solidaria da Mocidade (RSM). 

10. Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano (TpDH). 

Como xa se indicou, cada intervención agrupa varios proxectos de EDCG executados cun mesmo “fío 

condutor”, cofinanciados desde a Cooperación Galega á mesma ONGD ou agrupación dentro do período 

2010-2017. Na presente avaliación ex post, os proxectos non son avaliados de forma individualizada 

senón cunha visión de proceso, construíndose así as 10 intervencións que se acaban de nomear. O 

mencionado fío condutor común en cada intervención soe reflectirse, malia que non ocorre así no 100% 

dos casos, na formulación dun idéntico obxectivo específico nos sucesivos proxectos dunha mesma 

intervención.  

Na Táboa 2 móstrase de forma desagregada que proxectos forman parte de cada intervención, 

utilizándose como identificativo o número de expediente asignado a cada un desde a DXRREEUE nas 

convocatorias de subvencións do período de referencia. En total, as 10 intervencións avaliadas 

representan un total de 56 proxectos executados no período 2010-2017.  
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Nº 

orde 
Intervención Expedientes (proxectos) 

Nº de proxectos por 

intervención 

1 Convenio O Mundo que Queremos (OMQQ) 

PR804A 2013-34 

Convenio 2014 

Convenio 2015  

Convenio 2016  

Convenio 2017 

5 

2 Alternativas de Alimentación Sustentable 

PR804A 2011-3 

PR804A 2012-22 

PR804A 2013-25 

PR804A 2014-13 

PR804A 2015-8 

5 

3 
Campaña Mundial pola Educación (CME-

Galicia) 

PR804A 2010-29 

PR804A 2011-24 

PR804A 2012-35 

PR804A 2013-27 

PR804A 2014-2 

PR804A 2015-18 

PR804A 2016-20 

PR804A 2017-16 

8 

4 Comunidades Educativas Transformadoras 

PR804A 2012-7  

PR804A 2013-6 

PR804A 2014-5  

PR804A 2015-7  

PR804A 2016-5  

PR804A 2017-15 

6 

5 Dereito ao Hábitat (DH) 

PR804A 2013-2  

PR804A 2014-3 

PR804A 2015-2  

PR804A 2017-19 

4 
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6 Escolas Sen Racismo (ESR) 

PR804A 2011-10 

PR804A 2012-13  

PR804A 2013-5  

PR804A 2014-4 

PR804A 2015-11 

PR804A 2016-10 

PR804A 2017-8 

7 

7 EpD-LAB 

PR804A 2015-13 

PR804A 2016-14 

PR804A 2017-2 

3 

8 Investigación da Dimensión Global da EDCG 

PR804A 2014-7  

PR804A 2015-22  

PR804A 2016-25  

PR804A 2017-17 

4 

9 Rede Solidaria da Mocidade (RSM) 

PR804A 2010-18 

PR804A 2011-30 

PR804A 2012-15 

PR804A 2013-8 

PR804A 2014-6 

PR804A 2015-4 

PR804A 2016-22 

PR804A 2017-4 

8 

10 
Tecnoloxía para o Desenvolvemento 

Humano (TpDH) 

PR804A 2010-37  

PR804A 2011-12 

PR804A 2012-21 

PR804A 2013-16 

PR804A 2015-19  

PR804A 2016-23 

6 

TOTAL DE PROXECTOS 56 

Táboa 2. Identificación de proxectos por intervención. Fonte: elaboración propia. 
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3.1. Xustificación da proposta: Unha avaliación para transformar (nos). 

O mundo da EDCG está formado por persoas, entidades e organizacións que conforman un mapa 

diverso no que desde unha inquedanza común se intentan xerar cambios vencellados aos dereitos 

humanos, a sustentabilidade ambiental e a equidade de xénero para unha toma de conciencia das 

diferentes realidades do contexto mundial actual. Esta toma de conciencia implica a construción dun 

proceso colectivo que, dende a capacidade de axencia de cada suxeito, promova unha transformación 

cara a unha cidadanía global comprometida.  

Dende o equipo avaliador compartimos esta inquedanza común como axentes de EDCG comprometidas 

con este cambio de paradigma. O propio proceso de traballo, a metodoloxía utilizada dende un enfoque 

participativo, así como os criterios escollidos, forman parte tamén deste proceso de transformación que 

ao mesmo tempo busca axudar a mellorar a inclusión da EDCG no contexto galego.  

 Quen somos? O equipo avaliador. 

Para a realización do presente traballo de avaliación ex post, a través de Cestola na Cachola, S. Coop. 

Galega contouse cun equipo de técnicas consultoras con experiencia no eido da avaliación de proxectos 

de EDCG e cooperación internacional para o desenvolvemento, en sede e en terreo, con ONGD, outras 

axentes e administracións traballo públicas. O equipo de estivo formado por Raquel Doallo Álvarez 

(avaliación e coordinación xeral), María Atienza de Andrés (avaliación e coordinación de contidos) e 

Desirée Rodríguez Rodríguez (avaliación). 
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3.2. Antes de comezar… Reflexións de avaliación para un bo deseño. 

A investigación e sistematización recollidas neste documento están centradas na avaliación dun 

conxunto de intervencións de EDCG enmarcadas no que se vén chamar a “5ª xeración”. É nese marco 

onde se tratan de avaliar o conxunto de coñecementos, relacións e actitudes xeradas polas persoas 

participantes e en co-construción con elas. 

Como punto de partida do traballo no enfoque metodolóxico da presente avaliación ex post, unha serie 

de reflexións axudaron a centrar os obxectivos e alcance do traballo a realizar. A táboa seguinte recolle 

os ítems principais cara á acoutación dos obxectivos e alcance da avaliación. 

ANTES DE COMEZAR... QUE TEMOS QUE COÑECER? 

Para que avaliar? 

 Poder contar con materiais colectivos de reflexión sobre as prácticas e accións 

realizadas no marco da EDCG. As nosas prácticas e marcos de referencia. 

 Obter información relevante sobre as aprendizaxes e leccións aprendidas do que se 

está a facer no contexto da EDCG galega para, en última instancia, contribuír a unha 

maior coherencia e carácter transformador das intervencións que se están a realizar. 

 Poder proporcionar información sobre os principais logros e efectos do noso traballo. 

 Axudar a identificar e recoñecer procesos de cambio. 

 Promover a transparencia das organizacións cara ás administracións e entre elas 

mesmas ao iniciar procesos de socialización. 

 Construír procesos avaliativos que de xeito pedagóxico axuden á cidadanía a aprender 

e comprender o traballo realizado neste eido. 

 Contribuír ao proceso de apropiación do traballo da EDCG que se desenvolve nas 

organizacións ao obter un maior coñecemento sobre o que se fai, os cambios 

logrados e as melloras a realizar. 

Que vai ser avaliado? 
10 intervencións en materia de EDCG cofinanciadas pola Xunta de Galicia no período 2010-

2017, que representan un total de 56 proxectos. 
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Que se desexa saber? 

Preténdese obter unha análise crítica con visión histórica destas intervencións no contexto 

da EDCG en Galicia, de forma sistematizada, participativa e construtiva, que dea lugar a 

unha batería de conclusións e recomendacións de utilidade para as axentes implicadas, 

incluída a DXRREEUE da Xunta de Galicia como organismo cofinanciador e impulsor da 

política de Cooperación Galega. 

Quen participa na 

avaliación? 

O equipo avaliador, as ONGD e universidades executantes, outras axentes de EDCG que 

participaron nas intervencións (outras ONGD, entidades do tecido asociativo galego, 

empresas e profesionais con expertise específica…), o colectivo meta (principalmente 

profesorado e estudantado) e a DXRREEUE. 

Que eidos van ser 

avaliados? 

Aqueles que se nutran a partir dos criterios tomados como referencia: criterios CAD de 

Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Sustentabilidade e Impacto; así como outras dimensións 

consideradas relevantes polo equipo avaliador: Dimensión política, Dimensión pedagóxica, 

Participación, Enfoque de xénero e Visión do Sur. 

Quen vai avaliar? 
Un equipo externo formado por tres persoas consultoras con experiencia en avaliación en 

materia de EDCG e cooperación para o desenvolvemento. 

Para quen se realiza a 

avaliación? 

Esta avaliación constitúe un servizo técnico demandado pola DXRREEUE da Xunta de 

Galicia, co propósito de poder contar cun produto útil para o conxunto de ONGD e resto de 

axentes de cooperación que están a traballar neste eido en Galicia. 

Cando se realiza a 

avaliación? 
Esta avaliación ten un carácter ex post e realízase entre xullo e decembro de 2019. 

Que técnicas se aplican? 

Traballarase cunha metodoloxía que combinará a análise documental coa recollida directa 

de información das axentes implicadas. 

Utilizaranse técnicas de investigación social que poden variar desde a enquisa e/ou 

entrevista ata os encontros colectivos con axentes de cooperación, así como unha 

presentación final de resultados.  

Estes espazos de recollida directa de información incorporarán de forma significativa a 

visión de tódolas axentes implicadas nas intervencións avaliadas. 

Táboa 3.1. Preguntas de avaliación para un bo deseño. Elaboración propia a partir do Manual de Gestión de Evaluaciones 
de la Cooperación Española. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2007. 
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O enfoque metodolóxico escollido estableceu o obxectivo de analizar os 5 criterios “clásicos” do CAD10 

Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Sustentabilidade e Impacto, incorporando ademais en distinto grao a 

inclusión doutras dimensións consideradas relevantes polo equipo avaliador: Dimensión política, 

Dimensión pedagóxica, Participación, Enfoque de xénero e Visión do Sur. 

A xustificación desta “ampliación parcial” dos criterios do CAD a outras dimensións veu da man de dúas 

decisións por parte do equipo avaliador que tiveron como obxectivo complementar os criterios 

seleccionados inicialmente. Por unha banda, acordouse partir do consenso que supón o uso dos 

criterios do CAD no eido da avaliación da EDCG en Galicia, entendendo que son os máis comunmente 

utilizados e permitirían así realizar comparativas e construír conclusións dende un marco común de 

análise. Por outra banda, tras a revisión documental de bibliografía especializada11 e a discusión interna 

para ampliar o enfoque na busca de resultados en maior profundidade, o equipo avaliador considerou 

de interese incorporar cuestións ligadas a “novos” criterios que poderían reforzar e, en certo modo, 

achegar aspectos innovadores á información que se preveía recoller durante a avaliación das 10 

intervencións seleccionadas.  

É preciso anotar que cada unha das intervencións xa contaba con varios procesos de avaliación final 

realizados (por proxecto), polo que se buscou desenvolver unha consultaría que ofrecese unha mirada 

máis ampla que as devanditas avaliacións dispoñibles, tendo en conta que ademais na avaliación que 

ocupa se partía dun obxectivo, sinalado directamente desde a DXRREEUE como solicitante da asistencia 

técnica, ligado a un enfoque de evolución e proceso. 

A partir da análise de cada intervención, recolléronse conclusións de todo o período. Entendeuse que 

unha intervención supón varias fases/anos de cofinanciamento, polo que se estudou o funcionamento 

de cada proxecto ou fase da intervención e finalmente se emitiu o presente informe final para coñecer 

a calidade das propostas executadas e recoller pautas e recomendacións co fin de mellorar a 

planificación de intervencións futuras, semellantes ou con compoñentes comúns. Analizouse cada 

                                                           
10 Criterios publicados nos Principios de Avaliación da Axuda ao Desenvolvemento do CAD da OCDE. 
11 De especial referencia foi a guía andaluza Evaluar la Educación para el Desarrollo. Aprendiendo de Nuestras Experiencias 
de Fundación Albinar. 
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proceso nun ambiente social determinado, valorando os espazos e redes xeradas e os seus efectos 

tanto positivos como negativos, empregados ou non, provocados pola citada intervención, sempre 

coidando de buscar unha visión histórica. 

No tocante á metodoloxía utilizada para a recollida de información, definíronse técnicas cuantitativas 

cualitativas: técnicas cualitativas para a xeración de información primaria, vía entrevistas e encontros 

grupais, e técnicas cuantitativas e cualitativas para a revisión estruturada da información secundaria, en 

forma de documentación e outros datos proporcionados nun primeiro termo pola DXRREEUE, e 

posteriormente de forma complementaria por cada axente/s executante/s das propostas a avaliar. 

O equipo de tres consultoras traballou inicialmente de forma conxunta no deseño metodolóxico da 

avaliación e posteriormente cadaquén foi responsable do estudo e recollida de información primaria 

de entre tres e catro intervencións. A coordinación interna supuxo un esforzo importante durante o 

proceso de recollida de información e finalizouse a avaliación cunha fase de análise e posta en común 

das achegas, conclusións e recomendacións identificadas, buscando ofrecer non só unha visión por 

intervención senón tamén unha batería de propostas e aprendizaxes comúns ao conxunto dos 10 

procesos avaliados. 

Contouse coa seguinte documentación básica para cada intervención, para cada unha das fases 

cofinanciadas no período 2010-2017 de referencia:  

 Documentos de formulación, informe final e avaliación (esta última, se houbera) dos proxectos. 

 Información económica por proxecto e outros cadros con datos agregados. 

 Como documentación extra, cada avaliadora solicitou os recursos que considerou pertinentes 

para unha mellor comprensión integral e análise crítica e sistematizada das intervencións, 

nomeadamente fontes de verificación e outros materiais relevantes identificados durante a fase 

de recompilación de información. 

Coa decisión acordada dos criterios de avaliación e mais unha revisión profunda da documentación de 

referencia básica de cada proxecto, procedeuse a elaborar un cadro de avaliación que constituiría o 
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instrumento principal para a análise e interpretación avaliativa de cada intervención e que constou de 

2 partes ou fichas diferenciadas: 

 Unha primeira ficha descritiva, na busca de obter unha síntese dos principais datos 

identificativos das intervencións así como outra información específica de relevancia segundo o 

perfil de cada proposta. Esta “fotografía” de cada intervención atópase en forma de cadros 

individualizados no seguinte apartado deste informe (Apartado 4). No Anexo 1. Modelo de ficha 

descritiva recóllese o esquelete común coa demanda informativa para cada intervención.  

 Unha segunda ficha, máis extensa, correspondente a un cadro de criterios para cada 

intervención, onde a partir dos criterios máis xerais se definiron subcriterios; sobre estes, 

definíronse preguntas de avaliación; e sobre estas, indicadores e referencias base (Anexo 2. 

Modelo de ficha de avaliación). A avaliación detallada de cada proposta con visión de proceso 

validouse a partir da incorporación de información en 10 cadros de criterios (un cadro por 

intervención). Para o presente informe, co fin de facer máis atractiva a súa lectura, elaborouse 

unha síntese desta información en forma de texto xunto coas tres recomendacións principais en 

clave de proceso xeradas a partir da avaliación de cada intervención. Pódese ler este resumo 

individualizado para cada proposta a continuación da correspondente ficha descritiva.  

Unha vez deseñado o modelo de ficha de avaliación, estimouse a partir de que fontes se podería acceder 

á información necesaria para responder ás preguntas e achegar a consecuente análise ao redor dos 

indicadores e referencias base previstas. A continuación, procedeuse ao deseño dun guión de entrevista 

tipo (Anexo 3. Guion de entrevista tipo) e do perfil de dinámicas coas que se facilitarían os encontros 

grupais (Anexo 4. Guion de encontros grupais). 

Co obxectivo de poder valorar de forma integral os criterios seleccionados para a avaliación, para cada 

intervención e en coordinación co persoal técnico de enlace de cada ONGD foi necesario estimar a que 

axentes e actores clave se solicitaría participar nunha entrevista e/ou encontro grupal, co fin de recoller 

a información primaria necesaria que, xunto coa información secundaria xa revisada, permitiría avaliar 

cada intervención baixo os criterios definidos, ao longo do período 2010-2017.  
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Como parte do esforzo de estandarizar os procedementos de recompilación de información primaria, 

acordouse unha proposta metodolóxica de partida básica común que logo variou en maior ou menor 

medida segundo a realidade de cada intervención a avaliar. No Anexo 5_Relación de entrevistas e 

encontros grupais recóllese o detalle de participación das distintas axentes implicadas no proceso, que 

para cada intervención se estruturou do seguinte xeito: 

 1 entrevista por intervención con 1 persoa representante da ONGD executante ou 1 persoa de 

cada ONGD/universidade no caso das agrupacións (nese caso, entrevista conxunta). 

 1 grupo focal/encontro grupal por intervención con representación de tódalas axentes 

relevantes de cada intervención. 

 1 entrevista con persoal da Subdirección Xeral de Cooperación Exterior da DXRREEUE - 

Cooperación Galega. 

 Outras entrevistas pertinentes segundo procedese en función da intervención. 

Unha vez se recompilou toda a información primaria e secundaria prevista, procedeuse a realizar un 

traballo sistematizado de análise da mesma, que no Anexo 6. Relación de fichas de criterios está 

dispoñible de forma detallada, ademais de poder consultarse de forma sintetizada no apartado 

correspondente neste informe xunto coa ficha descritiva de cada intervención, como xa se comentou 

previamente. 

3.3. Fases de desenvolvemento da avaliación. 

O proceso de avaliación desenvolveuse a través de varias fases: 

1ª fase: Preparatoria. 

 Coordinación interna do equipo de traballo. 

 Análise documental previa: lectura de documentos de formulación de proxectos. 

 Selección e deseño de ferramentas de recollida de información. 

 Coordinación co equipo responsable da Subdirección Xeral de Cooperación Exterior da 

DXRREEUE da Xunta de Galicia. 
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2ª fase: Análise documental en profundidade. 

 Estudo da documentación máis relevante ligada á execución técnica e económica e avaliación 

final de cada fase das propostas. 

 Obtención de información cualitativa sobre as valoracións da intervencións avaliadas, segundo 

os criterios empregados de Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Sustentabilidade e Impacto, 

complementados con cuestións asociadas aos criterios de Dimensión política, Dimensión 

pedagóxica, Participación, Enfoque de xénero e Visión do Sur. 

3ª fase: Traballo de campo. 

 Recollida de información directa das axentes de cooperación a través das técnicas de 

investigación social predeterminadas (entrevistas semiestruturadas e encontros grupais), na 

proporción e profundidade debidamente planificada na fase Preparatoria. 

 Transcrición principal e análise global dos principais resultados recollidos nesta fase. 

4ª fase: Elaboración de informe de avaliación ex post. 

 Análise conxunta e individualizada (por intervención) da información obtida. 

 Envío de síntese avaliativa por intervención a cada ONGD/agrupación executante, para a posible 

recollida de achegas. 

 Elaboración de informe preliminar de avaliación ex post. 

 Envío de informe preliminar de avaliación ex post á DXRREEUE para a posible recollida de 

achegas. 

 Elaboración definitiva e entrega do informe definitivo de avaliación ex post. 

 Presentación de resultados. 

5ª fase - transversal ao proceso: Coordinación e avaliación interna de proceso. 

 Coordinación e avaliación dos procesos seguidos e dos resultados obtidos. 
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3.4. Cronograma. 

O cronograma marcado mantivo o horizonte do mes de decembro de 2019 como data límite para a 

entrega do informe de avaliación ex post. Na táboa seguinte pódense visualizar os distintos momentos 

de traballo na asistencia técnica: 

FASES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

1ª fase: Preparatoria.      

2ª fase: Análise documental en profundidade.      

3ª fase: Traballo de campo.      

4ª fase: Elaboración de informe de avaliación ex 

post. 
     

5ª fase - transversal ao proceso: Coordinación e 

avaliación interna de proceso. 
     

Táboa 3.2. Cronograma da avaliación. Fonte: elaboración propia. 

3.5. Condicionantes e límites detectados no proceso de avaliación. 

Tívose en conta un enfoque a medio prazo para extraer recomendacións na medida en que os 

indicadores analizados, o período e información recollida o permitiron, ao tempo que se extraen 

conclusións e leccións aprendidas derivadas de aspectos concretos que, en parte das intervencións, xa 

están sendo incorporadas nas fases en execución das propostas posteriores ao período de referencia 

2010-2017 en que se centra a presente avaliación ex post. 

Atopáronse certas limitacións no tocante aos tempos da avaliación e a dispoñibilidade das axentes 

involucradas. Unha parte das persoas identificadas por ter un rol de interese – estratéxico e histórico - 

para a realización de entrevistas ou participación en encontros grupais resultou non formar parte na 
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actualidade das organizacións destinatarias da avaliación ex post (principalmente, antigo persoal 

técnico de ONGD) e isto condicionou nalgúns casos a súa dispoñibilidade para participar no proceso. 

Ademais, o voluntariado e outra poboación destinataria, en xeral por cuestións de axenda e 

compromisos adversos, tamén tiveron dificultades que condicionaron a demora na recollida de 

información. Isto alterou nalgúns casos o calendario previsto, mais solucionouse en gran medida grazas 

á disposición e empatía co proceso do persoal técnico de enlace de cada intervención a avaliar, que 

facilitou a coordinación loxística e permitiu a convocatoria de entrevistas e encontros grupais, estando 

en todo momento disposto a axustarse aos tempos marcados no cronograma de avaliación.  

Nalgunhas intervencións concretas dificultouse o contacto con algunhas das axentes implicadas, o cal 

especificamente limitou as posibilidades de afondar nos momentos de análise grupal (que non se 

realizaron para a avaliación de tódalas intervencións). Nestes casos, en xeral optouse por insistir na 

posibilidade de realización de entrevistas presenciais ou vía skype, incluso dando a facilidade de enviar 

respostas vía email ou telefónica para obter canta máis información fose posible daquelas persoas 

involucradas con menor dispoñibilidade. Conseguiuse deste xeito completar con un éxito razoado o 

obxectivo de axenda de axentes a entrevistar, alcanzando un mínimo imprescindible de participación 

das mesmas. 

Tras a análise da matriz do marco lóxico de cada unha das propostas avaliadas, percibíronse algún 

condicionantes en relación á pretendida mirada de proceso: 

 Por unha banda, non tódalas intervencións se desenvolveron na práctica cun enfoque de 

continuidade, atopándose nalgunhas delas variacións substanciais nos seus resultados 

esperados e incluso nos obxectivos de cada “fase” (proxecto) da proposta. 

 Por outro lado, tratábase nun principio de avaliar un proceso ata o horizonte do ano 2017 malia 

que a meirande parte das intervencións veñen continuando a súa execución ata a actualidade, 

o cal dificultou seguir unha lóxica de recoller aprendizaxes acoutando cronoloxicamente o 

momento final previsto inicialmente. En prol de maximizar a utilidade das conclusións do 

presente informe, mantívose un enfoque de visión histórica onde, de xeito natural, se foron 
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recollendo reflexións e achegas evitando – cando procedeu - limitar as mesmas a anos previos 

de convocatoria. 

Malia os condicionantes descritos, a avaliación que aquí se presenta proporciona argumentos e 

conclusións cara á reflexión e crítica construtiva co fin de que se potencien fortalezas e corrixan 

feblezas, cara á continuidade futura das intervencións en prol da sustentabilidade e viabilidade das 

mesmas. Do mesmo xeito, visibilízanse algúns logros de importancia alcanzados desde as intervencións, 

os cales foron sementes das sucesivas fases de execución das propostas avaliadas. 
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4. ANÁLISE CUANTITATIVA DOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE EDCG NO 

PERÍODO 2010-2017. 

O presente apartado céntrase especificamente no eido económico para, a través do estudo da 

aplicación dos orzamentos da EDCG en Galicia no período 2010-2017, analizar a evolución dos fondos 

concedidos ás 10 intervencións cuxa avaliación ex post se recolle neste informe. 

Desde un punto de vista orzamentario, divídese a análise en dúas partes, en función do tipo de 

instrumento de financiamento: convenios de colaboración e convocatorias públicas de concorrencia 

competitiva. 

4.1. Convenios de colaboración: Cooperación Galega: O Mundo que Queremos (OMQQ). 

A actuación Cooperación Galega: O Mundo que Queremos (tamén denominado OMQQ) é a única do 

conxunto de intervencións avaliadas que se financia a través da ferramenta de convenio (a excepción 

do primeiro ano o 2013, en que recibiu cofinanciamento vía convocatoria de subvencións).  

Como se observa nas táboas e gráficas seguintes, no período 2013-2017 a achega total e o importe 

medio concedidos pola DXRREEUE a OMQQ foron de 315.398,96 euros e 63.079,79 euros 

respectivamente; importes superiores aos concedidos na convocatoria ordinaria de subvencións a 

proxectos de EDCG. Por outro lado, o importe total do orzamento executado neste período por OMQQ 

foi de 344.896,04 euros, polo que a aportación da DXRREEUE á intervención representa o 91,45% do 

total de fondos da actuación. Ademais, a aportación ao convenio de colaboración con OMQQ 

representa o 7,13% respecto ao resto de convenios de colaboración cofinanciados desde a DXRREEUE. 
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OMQQ 

  

Ano de concesión Concedido Achega propia Orzamento total executado 

2013 39.955,00 € 5.504,85 € 45.459,85 € 

2014 50.000,00 € 6.731,69 € 56.731,69 € 

2015 85.443,96 € 6.403,38 € 91.847,34 € 

2016 70.000,00 € 5.235,96 € 75.235,96 € 

2017 70.000,00 € 5.621,20 € 75.621,20 € 

Total acumulado 315.398,96 € 29.497,08 € 344.896,04 € 

Táboa 4.1.A. Orzamento da intervención “Cooperación Galega: O Mundo que Queremos (OMQQ)” no período avaliado 
2010-2017. Fonte. Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 4.1.A. Evolución fondos concedidos para a intervención “Cooperación Galega: O Mundo que Queremos (OMQQ)” 
no período 2010-2017. Fonte: elaboración propia. 
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Ano de concesión12 Fondos concedidos a OMQQ 
Total fondos concedidos a convenios de 

colaboración 

2014 50.000,00 € 907.975,00 € 

2015 85.443,96 € 1.102.403,31 € 

2016 70.000,00 € 1.017.309,96 € 

2017 70.000,00 € 1.072.886,61 € 

Total acumulado 275.443,96 € 4.100.574,88 € 

Táboa 4.1.B. Comparativa da evolución dos fondos concedidos á intervención OMQQ baixo a modalidade de convenio de 
colaboración respecto ao total no período 2010-2017. Fonte: elaboración propia. 
 

 

 

Gráfica 4.1.B. Comparativa da evolución dos fondos concedidos á intervención OMQQ baixo a modalidade de convenio de 
colaboración respecto ao total no período 2010-2017. Fonte: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Exclúese 2013 da análise para non desvirtuar a dimensión relativa dos datos, xa que ese ano a intervención OMQQ non 
recibiu cofinanciamento vía convenio de colaboración senón a través da convocatoria de subvencións a proxectos de 
EDCG. 
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4.2. Convocatorias públicas de concorrencia competitiva: subvencións a proxectos de EDCG. 

Na táboa e gráfica seguintes, correspondentes ao período de estudo desta avaliación (2010-2017), 

detállanse as cuantías económicas anuais destinadas especificamente aos proxectos subvencionados a 

través da convocatoria de EDCG. No conxunto do período 2010-2017, a media do orzamento para a 

convocatoria de proxectos de EDCG foi de 382.812,50 euros, sendo 2013 o ano con maior dotación 

orzamentaria fronte ao 2014 como ano de menor dotación. O total de fondos destinados a esta 

convocatoria no período analizado foi de 3.062.500 euros. 

Cabe aclarar que o importe total das subvencións concedidas foi de 2.973.118,60 euros, sendo o 

importe medio concedido de 371.639,83 euros. A diferenza entre fondos destinados e fondos 

concedidos explícase polo reaxuste de saldos realizado entre esta convocatoria e a de subvencións a 

proxectos de consolidación e fortalecemento, unha práctica administrativa que permitiu reasignar e 

aplicar o 100% dos fondos previstos entre ambas convocatorias. 

 

CONVOCATORIAS DE SUBVENCIÓNS A PROXECTOS DE EDCG 

Ano de convocatoria Dotación orzamentaria Importe total subvencións concedidas 

2010 400.000,00 € 380.579,60 € 

2011 400.000,00 € 405.882,00 € 

2012 400.000,00 € 364.617,00 € 

2013 500.000,00 € 485.375,00 € 

2014 312.500,00 € 290.014,00 € 

2015 325.000,00 € 321.651,00 € 

2016 325.000,00 € 325.000,00 € 

2017 400.000,00 € 400.000,00 € 

Total acumulado 3.062.500,00 € 2.973.118,60 

Media do período 382.812,50 € 371.639,83 € 

Táboa 4.2. Evolución orzamento anual e subvencións concedidas da convocatoria de EDCG no período 2010-2017.  
Fonte: elaboración propia. 
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Gráfica 4.2. Evolución orzamento anual e subvencións concedidas da convocatoria de EDCG no período 2010-2017.  
Fonte: elaboración propia. 

 

A continuación, analízanse os datos económicos das intervencións avaliadas neste informe que foron 
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Ano de convocatoria 
Máximo subvencionable 

por ONGD 
Media concedida 

por ONGD 

% concedida respecto ao 
 máximo 

 subvencionable 

2010 25.000,00 € 17.939,88 € 71,76 % 

2011 25.000,00 € 21.967,60 € 87,87 % 

2012 30.000,00 € 20.212,38 € 67,37 % 

2013 30.000,00 € 24.342,60 € 81,14 % 

2014 30.000,00 € 26.942,41 € 89,81 % 

2015 30.000,00 € 27.969,80 € 93,23 % 

2016 35.000,00 € 32.569,00 € 93,05 % 

2017 35.000,00 € 34.233,00 € 97,81 % 

Media do período 25.772,08 € 85,26 % 

Táboa 4.3. Evolución promedio dos importes concedidos por ONGD. Fonte: elaboración propia. 

 

Ano de convocatoria 
Máximo subvencionable 

por agrupación 
Media concedida 
 por agrupación 

% concedida respecto ao 
máximo subvencionable 

2010 50.000,00 € 42.508,68 € 85,02 % 

2011 50.000,00 € 37.167,33 € 74,33 % 

2012 40.000,00 € 32.793,00 € 81,98 % 

2013 40.000,00 € 37.319,50 € 93,30 % 

2014 40.000,00 € 37.000,00 € 92,50 % 

2015 40.000,00 € 38.579,00 € 96,45 % 

2016 45.000,00 € 40.279,80 € 89,51 % 

2017 45.000,00 € 44.568,75 € 99,04 % 

Media do período 38.777,01 € 89,02 % 

Táboa 4.4. Evolución promedio dos importes concedidos por agrupación. Fonte: elaboración propia. 
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Gráfica 4.3. Evolución promedio dos importes concedidos por ONGD respecto ao máximo subvencionable no período  
2010-2017.  
Fonte: elaboración propia. 

 

 

Gráfica 4.4. Evolución promedio dos importes concedidos por agrupación respecto ao máximo subvencionable no período 
2010-2017. Fonte: elaboración propia. 
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En canto á composición total dos orzamentos das intervencións avaliadas, en xeral veñen dados pola 

suma dos importes concedidos pola DXRREEUE, as achegas da entidade solicitante (onde tamén están 

incorporadas no seu caso as achegas das entidades agrupadas, como é o caso das propostas de Dereito 

ao Hábitat (DH),  Campaña Mundial pola Educación (CME-Galicia) ou Escolas sen Racismo (ESR)) e 

outras achegas de diferentes fontes de financiamento, aínda que en media os importes destas últimas 

non son moi significativos. 

Por outro lado, o volume total de fondos cofinanciados pola DXRREEUE para o conxunto destas 9 

intervencións representa o 65,3% do total de fondos baixo a modalidade de convocatoria anual de 

subvencións a proxectos de EDCG. 

A continuación, detállanse as contías orzamentarias no período 2010-2017 para cada unha das 9 

intervencións avaliadas e subvencionadas baixo este instrumento de financiamento. 
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Alternativas de 
Alimentación 
Sustentable 

Ano de convocatoria Concedido 
Achega 
propia 

Orzamento total 
executado 

2011 18.935,20 € 4.772,00 € 23.707,20 € 

2012 15.082,00 € 4.566,26 € 19.648,26 € 

2013 10.476,00 € 1.764,00 € 12.240,00 € 

2014 14.759,00 € 2.092,00 € 16.851,00 € 

2015 19.870,00 € 4.250,00 € 24.120,00 € 

Total acumulado 79.122,20 € 17.444,26 € 96.566,46 € 

Táboa 4.5. Evolución orzamento da intervención ”Alternativas de Alimentación Sustentable” no período 2010-2017.  
Fonte: elaboración propia. 

 

 

Gráfica 4.5. Evolución orzamento da intervención ”Alternativas de Alimentación Sustentable” no período 2010-2017.  
Fonte: elaboración propia. 
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CME-Galicia 

Ano de convocatoria Concedido Achega propia Orzamento total executado 

2010 42.508,68 € 3.030,99 € 45.539,67 € 

2011 28.500,00 € 1.500,00 € 30.000,00 € 

2012 30.602,00 € 3.450,00 € 34.052,00 € 

2013 35.260,00 € 4.000,00 € 39.260,00 € 

2014 34.000,00 € 3.000,00 € 37.000,00 € 

2015 35.030,00 € 3.000,00 € 38.030,00 € 

2016 39.000,00 € 3.000,00 € 42.000,00 € 

2017 43.500,00 € 3.000,00 € 46.500,00 € 

Total acumulado 288.400,68 € 23.980,99 € 312.381,67 € 

Táboa 4.6. Evolución orzamento da intervención ”Campaña Mundial pola Educación (CME-Galicia)” no período 2010-2017.  
Fonte: elaboración propia. 
 
 

 

Gráfica 4.6. Evolución orzamento da intervención ”Campaña Mundial pola Educación (CME-Galicia)” no período 2010-2017.  
Fonte: elaboración propia. 
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Comunidades Educativas  
Transformadoras 

        Ano de convocatoria Concedido Achega propia Orzamento total executado 

2012 24.984,00 € 12.597,08 € 37.581,08 € 

2013 29.995,00 € 32.324,36 € 62.319,36 € 

2014 29.996,00 € 9.190,00 € 39.186,00 € 

2015 30.000,00 € 3.136,36 € 33.136,36 € 

2016 27.484,00 € 15.753,40 € 43.237,40 € 

2017 34.813,00 € 3.185,25 € 37.998,25 € 

Total acumulado 177.272,00 € 76.186,45 € 253.458,45 € 

Táboa 4.7. Evolución orzamento da intervención “Comunidades Educativas Transformadoras” no período 2010-2017.  
Fonte: elaboración propia. 
 

 

Gráfica 4.7. Evolución orzamento da intervención “Comunidades Educativas Transformadoras” no período 2010-2017.  
Fonte: elaboración propia. 

  

0,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

40.000,00 €

50.000,00 €

60.000,00 €

70.000,00 €

Concedido Achega propia Orzamento total executado

Comunidades Educativas Transformadoras

2012 2013 2014 2015 2016 2017



 

55 
 

DH 

Ano de convocatoria Concedido Achega propia Outras Achegas Orzamento total executado 

2013 29.555,00 € 40.968,02 € 5.600,00 € 76.123,02 € 

2014 29.986,00 € 21.625,88 € 0,00 € 51.611,88 € 

2015 29.967,96 € 9.736,91 € 2.352,00 € 42.056,87 € 

2017 44.860,00 € 14.574,00 € 0,00 € 59.434,00 € 

Total acumulado 134.368,96 € 86.904,81 € 7.952,00 € 229.225,77 € 

Táboa 4.8. Evolución orzamento da intervención ”Dereito ao Hábitat (DH)” no período 2010-2017.  
Fonte: elaboración propia. 

 

 

Gráfica 4.8. Evolución orzamento da intervención ”Dereito ao Hábitat (DH)” no período 2010-2017.  
Fonte: elaboración propia. 
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ESR 

Ano de convocatoria Concedido Achega propia Orzamento total executado 

2011 49.560,00 € 6.621,19 € 56.181,19 € 

2012 34.984,00 € 4.410,65 € 39.394,65 € 

2013 39.379,00 € 4.380,69 € 43.759,69 € 

2014 40.000,00 € 2.660,00 € 42.660,00 € 

2015 40.000,00 € 2.660,00 € 42.660,00 € 

2016 45.000,00 € 2.560,00 € 47.560,00 € 

2017 45.000,00 € 2.920,03 € 47.920,03 € 

Total acumulado 293.923,00 € 26.212,56 € 320.135,56 € 

Táboa 4.9. Evolución orzamento da intervención “Escolas sen Racismo (ESR)” no período 2010-2017.  
Fonte: elaboración propia. 

 

 

Gráfica 4.9. Evolución orzamento da intervención “Escolas sen Racismo (ESR)” no período 2010-2017.  
Fonte: elaboración propia. 
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EpD-LAB  

Ano de convocatoria Concedido Achega propia Orzamento total executado 

2015 29.981,00 € 1.600,00 € 31.581,00 € 

2016 30.138,00 € 2.130,00 € 32.268,00 € 

2017 32.886,00 € 1.750,00 € 34.636,00 € 

Total acumulado 93.005,00 € 5.480,00 € 98.485,00 € 

Táboa 4.10. Evolución orzamento da intervención ”EpD-LAB” no período 2010-2017. Fonte: elaboración propia. 

 

 

Gráfica 4.10. Evolución orzamento da intervención ”EpD-LAB” no período 2010-2017. Fonte: elaboración propia. 

  

0,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

35.000,00 €

40.000,00 €

Concedido Achega propia Orzamento total executado

EpD-LAB

2015 2016 2017



 

58 
 

Investigación da Dimensión  
Global da EDCG 

Ano de convocatoria Concedido Achega propia 
Orzamento total 

executado 

2014 29.971,03 € 3.392,39 € 33.363,42 € 

2015 39.286,00 € 2.417,91 € 41.703,91 € 

2016 44.919,00 € 3.273,85 € 48.192,85 € 

2017 42.662,05 € 4.651,73 € 47.313,78 € 

Total acumulado 156.838,08 € 13.735,88 € 170.573,96 € 

Táboa 4.11. Evolución orzamento da intervención “Investigación da Dimensión Global da EDCG” no período 2010-2017.  
Fonte: elaboración propia. 
 

 

 

Gráfica 4.11. Evolución orzamento da intervención “Investigación da Dimensión Global da EDCG” no período 2010-2017.  
Fonte: elaboración propia. 
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RSM 

Ano de 
convocatoria 

Concedido Achega propia Outras achegas 
Orzamento total 

executado 

2010 24.470,00 € 2.720,00 € 0,00 € 27.190,00 € 

2011 25.000,00 € 800,00 € 2.200,00 € 28.000,00 € 

2012 25.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 29.000,00 € 

2013 30.000,00 € 1.800,00 € 4.000,00 € 35.800,00 € 

2014 30.000,00 € 5.800,00 € 0,00 € 35.800,00 € 

2015 30.000,00 € 5.808,00 € 0,00 € 35.808,00 € 

2016 35.000,00 € 6.496,00 € 0,00 € 41.496,00 € 

2017 35.000,00 € 7.081,00 € 0,00 € 42.081,00 € 

Total acumulado 234.470,00 € 34.505,00 € 6.200,00 € 275.175,00 € 

Táboa 4.12. Evolución orzamento da intervención ”Rede Solidaria da Mocidade (RSM)” no período 2010-2017.  
Fonte: elaboración propia. 
 

 

Gráfica 4.12. Evolución orzamento da intervención ”Rede Solidaria da Mocidade (RSM)” no período 2010-2017.  
Fonte: elaboración propia. 
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TpDH 

Ano de 
convocatoria 

Concedido Achega propia Outras achegas 
Orzamento total 

executado 

2010 11.409,75 € 26.975,33 € 12.813,58 € 51.198,66 € 

2011 33.442,00 € 24.882,35 € 10.420,12 € 68.744,47 € 

2012 15.783,50 € 29.451,19 € 9.554,85 € 54.789,54 € 

2013 21.687,00 € 18.607,96 € 8.093,92 € 48.388,88 € 

2015 40.000,00 € 30.558,25 € 0,00 € 70.558,25 € 

2016 44.996,00 € 21.277,04 € 0,00 € 66.273,04 € 

Total acumulado 167.318,25 € 151.752,12 € 40.882,47 € 359.952,84 € 

Táboa 4.13. Evolución orzamento da intervención ”Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano (TpDH)” no período 
2010-2017. Fonte: elaboración propia. 

 

 

Gráfica 4.13. Evolución orzamento da intervención ”Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano (TpDH)” no período 
2010-2017. Fonte: elaboración propia. 
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5. AVALIACIÓN EX POST POR INTERVENCIÓN. 

A continuación, sintetízase a análise por criterios de cada unha das propostas avaliadas, abríndose o 

epígrafe coa intervención O Mundo Que Queremos (OMQQ), única financiada a través de convenio 

(excepto en 2013, o seu primeiro ano), e ordeadas a continuación por orde alfabético o resto de 

intervencións, cofinanciadas todas na súa totalidade vía convocatoria de subvencións. No Anexo 

6_Relación de fichas de criterios atópase a descrición detallada do estudo sistematizado da Pertinencia, 

Eficacia, Eficiencia, Sustentabilidade e Impacto das 10 intervencións con que se traballou para esta 

avaliación ex post. Como xa se comentou, a estas dimensións agregáronse preguntas que axudaron a 

analizar cada unha das actuacións integrando outros criterios que se consideraron tamén de interese: 

Dimensión política, Dimensión pedagóxica, Participación, Enfoque de xénero e Visión do Sur.
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5.1. Convenio O Mundo Que Queremos (OMQQ). 

5.1.1. Ficha descritiva. 

CAMPO DESCRITIVO 

CAMPOS DE 

INFORMACIÓN 

ESPECÍFICOS 

INFORMACIÓN DA INTERVENCIÓN  

IDENTIFICACIÓN 

XERAL 
Información básica 

Anos de convocatoria: 2013.  

Anos de convenio: 2014, 2015, 2016, 2017. 

Nome da ONGD/consorcio: 

- 2015, 2016, 2017: Solidariedade Internacional de Galicia 

(SIG) con Asociación ONG de Cooperación para o 

Desenvolvemento Galega de Reporteiros Solidarios 

(AGARESO) e Fundación Educación e Cooperación (EDUCO). -  

2014: SIG con AGARESO e Asociación Mundo Cooperante-

Galicia. 

- 2013: SIG con Fundación Privada Intervida e Asociación 

Mundo Cooperante-Galicia. 

Nome completo da intervención no último ano avaliado: 

Cooperación Galega: O Mundo que Queremos (2017). 

Nome curto: O Mundo que Queremos (OMQQ). 

Ámbito de actuación territorial: mixto (rural e urbano). 

Orzamento total da intervención: 344.896,04 €. 

Orzamento medio por convocatoria: 68.979,21 €. 

Importe total cofinanciado pola DXRREEUE: 315.398,96 €. 

Importe medio cofinanciado pola DXRREEUE: 63.079,79 €. 

% media de cofinanciamento da DXRREEUE: 91,45%. 

POBOACIÓN 

DESTINATARIA 
Colectivo meta 

Eido: formal. 

Tipoloxía de público obxectivo: alumnado de secundaria, 

alumnado de ciclos formativos, profesorado. 
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ALIADAS DE 

RELEVANCIA 

Outras axentes con 

rol activo na 

intervención 

Consellería de Educación, Universidade e Formación 

Profesional (Plan Proxecta); DXRREEUE (Cooperación Galega); 

empresas, entidades e profesionais con expertise específica: 

ACPP (membro non formal do consorcio), Grupo de Teatro da 

Oprimida “100Tolas” (membro non formal do consorcio e 

dinamización de Teatro Foro); movementos sociais: Visita do 

Sur; ANPA: colaboración cos centros educativos; concellos: 

colaboración nos eventos finais; outras: medios de 

comunicación convencionais e comunitarios (apoio na 

divulgación). 

MARCO DE ACCIÓN 

GLOBAL E 

ALIÑAMENTO CON 

POLÍTICAS EDCG 

Dimensións da 

EDCG traballadas de 

forma esencial 

Sensibilización, formación sobre o desenvolvemento, 

incidencia política e mobilización social. 

Prioridades 

transversais 

traballadas de 

forma esencial 

Loita contra a pobreza, defensa da sustentabilidade 

ambiental, equidade de xénero, respecto polos DDHH, 

defensa da interculturalidade. 

SÍNTESE DO MARCO 

LÓXICO 

Síntese MML 

OX. Fomento dunha adolescencia galega consciente da 

interconexión entre as realidades locais e dinámicas globais e 

apoio no xercicio da súa corresponsabilidade na construción 

da xustiza social. 

OE. Contribuír ao fomento dunha adolescencia galega 

consciente da interconexión entre as realidades locais e 

dinámicas globais e apoio no xercicio da súa 

corresponsabilidade na construción da xustiza social. 

Nota: OX e OE practicamente idénticos (entre si, e cada ano). 

Tipoloxía de 

actividades 

Cursos, obradoiros e seminarios/ viaxes e visitas a para 

xeración de coñecemento (intercambio con Cuba en 2015-

2016)/publicacións, materiais didácticos, recursos web e 

virtuais. 
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5.1.2. Síntese da avaliación por criterios. 

Pertinencia. 

Foise cambiando especialmente a forma da proposta, no tocante a metodoloxías máis atractivas e 

cercanas ao alumnado (por exemplo, máis traballo con vídeo e menos fotografía) e a algunhas accións 

clave como os eventos finais, para potenciar a dimensión de incidencia da intervención. Identifícase o 

profesorado especialmente como colectivo multiplicador ao que achegarse con estratexias de 

sustentabilidade, a través de formación concreta ao redor dos ODS e as ferramentas propostas na 

intervención. Elabóranse diagnósticos que ofrecen información descritiva da poboación obxectivo, 

achegando detalles concretos ao redor dos centros educativos participantes. Recóllense 

progresivamente as recomendacións e conclusións non só das avaliacións senón das diagnoses e 

trabállase sobre unha estratexia de equipo que se constrúe desde a participación inclusiva tamén das 

asistencias técnicas, o cal reforza a intervención cara a dentro e cara a fóra. 

Eficacia. 

Cúmprense resultados e obxectivos, facéndose a medición a través de indicadores máis ben 

cuantitativos e discretos a nivel cualitativo. Unha das feblezas da proposta ten que ver coa medición do 

colectivo meta, que non se pode acoutar no momento da formulación pola propia natureza da 

intervención no marco do Plan Proxecta. Neste senso, ábrense espazos de "avaliación continua" que 

permiten facer un seguimento uniforme ao longo de cada curso, xerándose mecanismos 

progresivamente máis eficientes de coordinación cos centros educativos. Coa contorna, a intervención 

ve restrinxida a súa capacidade de conexión estable pola limitación xeral da execución a un curso 

académico por centro. Os compromisos da poboación participante, nesta liña, aséntanse sobre a 

formación do profesorado. Elabóranse guías e a propia web da intervención supón unha sistematización 

útil e atractiva. Prevese a xeración continuada de recursos que rexistren os avances e boas prácticas da 

intervención de forma organizada e potencialmente difundible. As relacións no equipo executante son 

coordinadas e xeradoras de sinerxías e aprendizaxe mutua. 
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Eficiencia. 

A proposta é integral nos seus obxectivos e supón unha carga forte de coordinación por parte de 

Solidariedade Internacional de Galicia como ONGD cabeza do consorcio. Cóntase cun orzamento estable 

necesario para a correcta execución das accións que recolle a participación de cada entidade do equipo 

executante en función do seu expertise. O cronograma marcado polo Plan Proxecta para a formulación 

desta proposta non se acompasa cos prazos que esixe a DXRREEUE como promotora e asinante 

institucional do convenio, o cal inflúe en certos desequilibrios e sobrecargas. Tendo en conta o esforzo 

realizado para incorporar a perspectiva de xénero na proposta, bótase en falta unha maior medición do 

compoñente de xénero. A intensidade do seguimento incluso vén buscando estratexias nos momentos 

de avaliación para acompañar a intervención e xerar recomendacións útiles ao tempo que se incorporan 

progresivamente non só estas senón tamén se aproveitan as conclusións das diagnoses realizadas nas 

sucesivas fases, traballándose sobre unha estratexia de equipo que se constrúe desde a participación 

inclusiva tamén das asistencias técnicas. 

Sustentabilidade. 

A sustentabilidade da proposta vén da man do traballo dirixido ao cambio de comportamentos e nesta 

liña trabállase, como un dos obxectivos cara aos que evoluciona o deseño da intervención, pechando 

cada curso académico cun evento en cada centro educativo que conecta a estes coa construción de 

espazos de mobilización e incidencia. No grupo focal realizado no marco da presente avaliación 

identificáronse feblezas relevantes como a "petición" de máis espazos de conexión conxunta e unha 

maior orientación cara aos momentos ex-post do proxecto ("que facemos cando isto acaba?"). O 

potencial multiplicador do alumnado favorécese co uso de redes sociais, os produtos xerados e mais a 

súa difusión. Porén, é máis complexo medir esta dimensión ao non poder avaliar ex-post o impacto 

xerado pola proposta tras un curso académico. O compromiso de implicación co persoal docente, que 

ás veces se reflexiona que pode ser o verdadeiro público obxectivo da proposta, é maior que noutros 

proxectos. Poténciase a introdución dos contidos na aula máis aló dos tempos de intervención da ONGD 

na busca de sustentabilidade, aspecto favorecido co espazo de formación no eido da EDCG dirixido a 

docentes. 
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Impacto. 

Os resultados evolucionan en boa medida a partires dun traballo de construción colectiva entre as 

entidades do equipo executor e tendo moita relevancia a información de avaliacións e diagnósticos 

realizados. Percíbese impacto ano a ano pero a poboación destinataria é cambiante tamén anualmente 

así que é complexa a medición ex-post. Formúlanse indicadores mais a meirande parte dos mesmos son 

de tipo cuantitativo, sendo más discretos a nivel de impacto cualitativo. O proxecto identifica accións 

con contidos e momentos de revisión crítica no tocante a xénero mais non hai medición de parte destes 

avances máis aló da percepción debido á ausencia de indicadores neste eixo. As entidades socias do 

consorcio recoñecen aprendizaxes a partires da intervención, tras varios anos co-participando, 

destacando a mellora dos espazos de discusión e construción participativa de propostas. O papel da 

comunicación social é un aspecto diferenciador da intervención e establécense vínculos da poboación 

destinataria como protagonistas da difusión. Así e todo, atópanse debilidades no tocante ao uso de 

redes sociais coas que a poboación destinataria se sinta apoderada. 

5.1.3. Recomendacións en clave de proceso. 

 Avanzar no deseño de indicadores con visión de proceso, que inclúan a medición do 

compoñente de xénero e permitan visibilizar os impactos nesta liña. 

 Recoller dentro da sistematización da intervención tamén a evolución e aprendizaxes no eido 

interno, visibilizando as boas prácticas como equipo de traballo entre organizacións variadas e 

diversas, así como tamén as aprendizaxes adquiridas ao longo dos anos de execución. 

 Reforzar a visión de transferencia da proposta a cada centro, revisando como se realiza o peche 

de cada edición anual en prol de acompañar á poboación participante cara á súa incorporación 

a espazos colectivos, novas iniciativas... 
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5.2. Alternativas de Alimentación Sustentable. 

5.2.1. Ficha descritiva. 

CAMPO 

DESCRITIVO 

CAMPOS DE 

INFORMACIÓN 

ESPECÍFICOS 

INFORMACIÓN DA INTERVENCIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

XERAL 

Información 

básica 

Anos de convocatoria: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

Nome da ONGD/consorcio: Amigos da Terra (AdT). 

Só en 2015: AdT agrupada con Oxfam Intermón e Universidade de 

Vigo (UVigo). 

Nome completo da intervención no último ano avaliado: Alternativas 

de Alimentación para o Desenvolvemento Sostible (2015). 

Nome curto: Alternativas de Alimentación Sustentable. 

Ámbito de actuación territorial: prioritariamente urbano. 

Orzamento total da intervención: 96.566,46 €. 

Orzamento medio por convocatoria: 19.313,29 €. 

Importe total cofinanciado pola DXRREEUE: 79.122,00 €. 

Importe medio cofinanciado pola DXRREEUE: 15.824,44 €. 

% media de cofinanciamento da DXRREEUE: 81,94%. 

POBOACIÓN 

DESTINATARIA 
Colectivo meta 

Eido non formal; formal no ano 2015. 

Tipoloxía de público obxectivo: poboación xeral, profesionais 

(persoal técnico das administracións públicas), alumnado primaria. 

ALIADAS DE 

RELEVANCIA 

Outras axentes 

con rol activo na 

intervención 

Universidades: UVigo (investigación); movementos sociais: grupos de 

consumo (difusión); sindicatos: Sindicato Labrego Galego (difusión). 
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MARCO DE 

ACCIÓN GLOBAL E 

ALIÑAMENTO 

CON POLÍTICAS 

EDCG 

Dimensións da 

EDCG traballadas 

de forma 

esencial 

Sensibilización, formación sobre o desenvolvemento, incidencia 

política e mobilización social. 

Só en 2015: súmase investigación para o desenvolvemento. 

Prioridades 

transversais 

traballadas de 

forma esencial 

Loita contra a pobreza, defensa da sustentabilidade ambiental 

(prioritaria), respecto polos DDHH, defensa da interculturalidade. 

SÍNTESE DO 

MARCO LÓXICO 

Síntese MML 

OX. Implementar a cultura da alimentación sustentable na cidadanía 

galega. 

OE1. Fomentar a agricultura ecolóxica e local como alternativa para o 

consumo sustentable. 

OE2. Fomentar o Comercio Xusto como alternativa de consumo 

sustentable. 

Nota: recóllense OX e OE da última formulación (convocatoria 2015). 

OX e OE son diferentes en tódolos proxectos, se ben se correlacionan 

no eido da sustentabilidade ambiental e o consumo responsable. 

Tipoloxía de 

actividades 

Campañas/ cursos, obradoiros/ seminarios, xornadas, congresos, 

foros/ publicacións, materiais didácticos, recursos web e virtuais. 

 

5.2.2. Síntese da avaliación por criterios. 

Pertinencia. 

En relación á poboación participante, a intervención responde a unha análise de necesidades e 

problemáticas que teñen en conta aos diferentes colectivos destinatarios ao longo do tempo, mais 

bótase en falta unha maior participación dos mesmos nas diferentes fases. Dita poboación destinataria 

modifícase ao longo da intervención, identificándose nas últimas fases maior presenza de axentes 

multiplicadores (por exemplo, co traballo nos centros educativos). O enfoque da sustentabilidade 

ambiental é o eixo principal sobre o que xira a intervención, a cal segue unha evolución coherente coa 

da EDCG pasando dunha liña inicial no eido da sensibilización cara a unha acción máis de incidencia nas 

últimas dúas convocatorias e con investigación social na última fase da intervención. Por outra banda, 

malia que a poboación destinataria se atopa maioritariamente na zona urbana de Vigo e arredores, 
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incorpóranse axentes do ámbito rural coma o Sindicato Labrego Galego, o cal é un elemento innovador 

e característico desta intervención. 

Eficacia. 

Atópanse indicadores que permiten medir as accións realizadas ao longo da intervención, máis bótanse 

en falta indicadores cara a unha medición máis concreta do impacto. Pola contra, se ben no seu inicio 

non se contaba con mecanismos de avaliación dos colectivos participantes, nas últimas fases da 

proposta faise un esforzo por encontrar indicadores da participación dos mesmos ao longo da 

intervención, especialmente nas accións vinculadas ás hortas escolares. Pola contra, a medición do 

impacto en xénero non se atopa recollida ao longo da intervención e se ben se traballa dende unha 

visión transversal, requírense mecanismos que garantan unha participación equitativa das mulleres e 

dos homes. No tocante ás sinerxías xeradas con outros actores, identifícanse relación de confianza e 

habituais con algunhas asistencias técnicas no eido das hortas escolares, mais non se incorporan 

relación sostibles e aliadas estratéxicas continuadas. Por outra, Amigos da Terra conta con experiencia 

no ámbito de acción da intervención así como persoal técnico formado nas liñas de traballo da proposta. 

Eficiencia. 

O orzamento da intervención preséntase coherente e axustado ás accións, se ben non se conta, en xeral, 

con orzamentos suficientes que permitan analizar a relación coste-eficacia das diferentes eleccións 

axustadas ao longo da proposta. Neste senso, a intervención execútase en base aos recursos humanos, 

materiais e técnicos previstos nas formulacións, os cales se amosan apropiados e coherentes coas 

accións a realizar nas diferentes fases. En xeral, non se solicitan modificacións substanciais ao longo da 

intervención e nos casos onde se solicita ampliación do prazo, esta atópase suficientemente motivada 

e xustificada. 
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Sustentabilidade. 

En relación aos efectos xerados, aprécianse logros alcanzados sostibles no longo prazo, incluíndose o 

traballo con actores multiplicadores nas últimas fases da intervención.  No tocante á estratexia de 

transferencia, non se perciben compromisos mais alá da proposta nin liñas de traballo continuadas coa 

poboación destinataria e participante.  Porén, percíbese que a intervención xera un maior 

fortalecemento técnico da organización. Isto redunda nunha maior implicación nas accións da entidade 

no eido da educación formal e identifícanse novos espazos de colaboración e de traballo en rede entre 

a entidade e centros educativos que poden ser garantes dos efectos da proposta nos próximos anos se 

se consolidan estas sinerxías, así como no caso de outras colaboracións como coa Universidade de Vigo 

ou o Proxecto Impórtanos do Concello de Vigo. 

Impacto. 

A medición do impacto atópase limitada pola ausencia de indicadores que permitan a súa validación así 

como polos baixos mecanismos de seguimento ex post dos efectos sobre os actores destinatarios unha 

vez finalizada a intervención. Porén, percíbense aprendizaxes adquiridas ao longo do proceso que van 

introducindo melloras nas formas de traballo da proposta e que redundan na medición dun impacto 

visible no eido da educación formal, como é o caso da continuidade do traballo nas hortas escolares.  

Nesta liña, percíbese unha participación activa dos centros educativos e colectivos sociais a cal se atopa 

integrada en mecanismos de medición, especialmente na última fase da proposta. Por outra banda, 

bótanse en falta instrumentos que permitan unha correcta medición do impacto de xénero, así como o 

establecemento de metas intermedias que xeren dinámicas de medición do impacto e mecanismos 

correctores ao longo da execución, o cal favorecería unha maior planificación e consistencia do impacto 

da proposta. Así e todo, percíbese fortalecemento das capacidades da entidade especialmente no eido 

da educación formal, o cal redunda na continuidade das accións ao longo do tempo así como nunha 

incipiente rede de traballo ligada ás accións da intervención. 
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5.2.3. Recomendacións en clave de proceso. 

 Xerar diagnósticos participativos que fomenten unha maior participación dos colectivos 

destinatarios da intervención dende o enfoque de titulares en dereitos, obrigas e 

responsabilidades. 

 Afondar en maiores sinerxías e na xeración de relacións de confianza con aliadas presentes ao 

longo da intervención, que permitan unha maior análise e impacto da intervención (por exemplo, 

coa Universidade de Vigo). 

 Incorporar mecanismos que permitan medir o impacto de xénero da intervención ao longo das 

diferentes fases e realizar un maior esforzo cara á inclusión de indicadores de proceso que 

permitan obter información sobre o impacto acadado en vindeiras fases da intervención.
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5.3. Campaña Mundial pola Educación (CME-Galicia). 

5.3.1. Ficha descritiva. 

CAMPO 

DESCRITIVO 

CAMPOS DE 

INFORMACIÓN 

ESPECÍFICOS 

INFORMACIÓN DA INTERVENCIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

XERAL 
Información básica 

Anos de convocatoria: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017.  

Nome da ONGD/consorcio: 

- 2010, 2012: Fundación Axuda en Acción (AeA) agrupada con 

Educación Sen Fronteiras (EsF), Fundación Entreculturas - Fe y 

Alegría (EC), Fundación InteRed, Fundación Jóvenes del Tercer 

Mundo e Seminario Galego de Educación para a Paz. 

- 2013: AeA agrupada con EsF e EC. 

- 2014: AeC agrupada con EC, Fundación InteRed e Fundación Taller 

de Solidaridad (TdS). 

- 2015, 2017: AeA agrupada con EC, Fundación Educo e TdS. 

Nome da intervención no último ano avaliado: Campaña Mundial 

pola Educación en Galicia (2017). 

Nome curto: Campaña Mundial pola Educación (CME-Galicia). 

Ámbito de actuación territorial: prioritariamente urbano. 

Orzamento total da intervención: 312.381,67 €. 

Orzamento medio por convocatoria: 39.047,71 €. 

Importe total cofinanciado pola DXRREEUE: 288.400,68 €. 

Importe medio cofinanciado pola DXRREEUE: 36.050,09 €. 

% media de cofinanciamento da DXRREEUE: 92,32%. 

POBOACIÓN 

DESTINATARIA 
Colectivo meta 

Eido formal, con accións de incidencia no ámbito non formal. 

Tipoloxía de público obxectivo: alumnado e profesorado 

(prioritario); cidadanía en xeral (secundario). 
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ALIADAS DE 

RELEVANCIA 

Outras axentes con 

rol activo na 

intervención 

Universidades: Facultades de Educación (especialmente da UDC e 

USC); Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesio-

nal; concellos onde se executan actuacións da CME; empresas, 

entidades e profesionais con expertise específica: Tempo de Loaira; 

sindicatos: difusión; outras: Coordinación Estatal da CME. 

MARCO DE 

ACCIÓN 

GLOBAL E 

ALIÑAMENTO 

CON POLÍTICAS 

EDCG 

Dimensións da 

EDCG traballadas 

de forma esencial 

Sensibilización, formación sobre o desenvolvemento, incidencia 

política e mobilización social. 

Desde 2013: súmase investigación para o desenvolvemento. 

Prioridades 

transversais 

traballadas de 

forma esencial 

Loita contra a pobreza, equidade de xénero, defensa da 

sustentabilidade ambiental, defensa da interculturalidade. 

SÍNTESE DO 

MARCO LÓXICO 

Síntese MML 

OX. Promover a realización do dereito á educación a través do 

cumprimento dos obxectivos de educación para todos e todas do 

Marco de Acción de Dakar e dos ODM referidos a educación. 

OE. Consolidar o compromiso da comunidade educativa e dos 

axentes sociais galegos para a mobilización e participación cidadá na 

esixencia do cumprimento dos ODM e dos Obxectivos de Educación 

para Todos e Todas establecidos no Marco de Acción de Dakar. 

Nota: OX e OE semellantes en tódolos proxectos que varían en 

funcións das declaracións internacionais de referencia no eido da 

educación para todos e todas. Recóllense OX e OE das convocatorias 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

Tipoloxía de 

actividades 

Campañas/  cursos, obradoiros/ seminarios, xornadas, congresos e 

foros/ publicacións, materiais didácticos, recursos web e virtuais. 

 

5.3.2. Síntese da avaliación por criterios. 

Pertinencia. 

En relación á poboación participante, atópase identificada ao longo da intervención mais non se 

incorpora un enfoque participativo para a selección da mesma na formulación e seguimento da 

proposta. As problemáticas atopadas tradúcense seguindo a lóxica causal en obxectivos e resultados, 

mais non se conta con diagnósticos participativos. A CME-Galicia intégrase nun movemento 
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internacional e varía a súa estratexia en base ás principais recomendacións globais para una educación 

para todos e todas, polo que se mostra como unha proposta pertinente e coherente coas políticas 

públicas a nivel galego, estatal e internacional. A cuestión de xénero trabállase de modo transversal en 

función das liñas temáticas sucesivas, o que supón un traballo feble no longo prazo e fai necesaria maior 

atención na estratexia de xénero nas diversas fases.  O consorcio configúrase como un grupo de 

entidades que traballan ao amparo da coordinación estatal da Campaña Mundial da Educación, 

formando un espazo estable de traballo malia ás variacións na composición ao longo dos anos.   

Eficacia. 

A medición é moi cuantitativa, botándose en falta medición cualitativa e de proceso ao longo da 

intervención. Por ende, non se incorporan medidas de axuste nin de medición de efectos non previstos, 

o cal sería fundamental nunha intervención tan ampla e con tan longa traxectoria.  No tocante á 

medición da participación da poboación e colectivos destinatarios, cóntase con indicadores específicos 

mais non se establecen mecanismos que garanten a participación do colectivo meta nas diferentes fases 

da proposta. En relación aos recursos previstos, deséñanse metodoloxías participativas e xéranse 

unidades didácticas para a súa utilización nos centros educativos.  A medición en xénero é unha 

necesidade a cubrir no tocante á participación de mulleres e homes. En canto ao consorcio, o persoal 

conta con formación técnica e experiencia de traballo diversa, un compoñente enriquecedor reflectido 

no perfil das ONGD que participan na CME-Galicia; porén, cómpre unha reflexión profunda sobre o valor 

engadido das mesmas en correlación ás tarefas e responsabilidades de cada unha ao longo do proceso. 

Eficiencia. 

O orzamento detállase en función das obrigas das distintas entidades do consorcio, se ben a súa xestión 

e responsabilidade recae na entidade líder do mesmo, o cal pode incidir na perda de eficiencia. No 

tocante ás modificacións substanciais das partidas orzamentaria, están suficientemente xustificadas e 

realizáronse de xeito coherente coa normativa aplicable. Pola contra, non se conta con información que 

permita analizar os recursos destinados á inclusión do enfoque de xénero nin se teñen en consideración 

ao longo da execución orzamentaria os efectos diferenciados sobre mulleres e homes. 
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Sustentabilidade. 

Hai boas prácticas concretas nos centros educativos participantes ao longo da proposta, xerándose 

dinámicas que permiten garantir a súa estabilidade mais que non son traducidas en compromisos de 

traballo estables. En xeral, a intervención traballa fundamentalmente con colectivos multiplicadores, se 

ben non se identifican estratexias de transferencia das accións ao longo da intervención. Pola contra, as 

dinámicas de traballo da CME-Galicia consolídanse dentro dos centros educativos a través do emprego 

continuo das unidades didácticas, o cal favorece a autonomía de docentes a medio prazo. Nas últimas 

fases da intervención, xéranse espazos de traballo que permiten garantir a sustentabilidade de parte 

das accións; neste senso, cómpre destacar o traballo ampliado e continuado coa Consellería de 

Educación, Universidade e Formación Profesional ou coas Universidades se ben non se establece un 

convenio ou protocolo de traballo conxunto entre estas institucións e as entidades da intervención. 

Impacto. 

A medición do impacto dificúltase xa que non se conta con indicadores de proceso sendo na súa 

meirande parte indicadores de actividade. Por outra banda, faise un esforzo por incorporar as leccións 

aprendidas nas sucesivas fases do proceso o cal incide nunha maior flexibilidade da intervención por 

recoller as demandas da poboación participante. O persoal docente participante na intervención 

mellora as súas capacidades e autonomía para a defensa dos obxectivos propostos na proposta, así 

coma para unha execución independente da CME-Galicia, mais non se establece unha relación de 

confianza dentro da intervención senón que a vinculación e moi dependente das diferentes entidades 

que van participando no consorcio executante. No tocante á medición do impacto de xénero, non se 

identifican efectos non previstos nin mecanismos ou indicadores que permitan una medición real ao 

longo do proceso. En relación á difusión da CME-Galicia así como á comunicación en xeral, o impacto 

acadado é amplo e apréciase a incidencia en medios de comunicación e redes sociais, se ben esta 

incidencia se atopa limitada ás fases da intervención ao redor da Semana Mundial pola Educación. 
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5.3.3. Recomendacións en clave de proceso. 

 Xerar recursos de sistematización que permitan a adopción de aprendizaxes adquiridas así como 

a difusión da intervención entre a cidadanía galega. 

 Avanzar nos mecanismos de transferencia aos centros educativos, que permitan configurar 

centros xa sostibles na acción independente da CME-Galicia ao mesmo tempo que iniciar accións 

en centros novos, o cal incidirá nun maior impacto da intervención. 

 Fortalecer as alianzas e os espazos de traballo conxuntos, consolidando procesos e redes ao redor 

dos obxectivos da intervención entre as diferentes institucións, organizacións e entidades 

participantes nas diversas accións da CME-Galicia.
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5.4. Comunidades Educativas Transformadoras. 

5.4.1. Ficha descritiva. 

CAMPO 
DESCRITIVO 

CAMPOS DE 
INFORMACIÓN 

ESPECÍFICOS 
INFORMACIÓN DA INTERVENCIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
XERAL 

Información 
básica 

Anos de convocatoria: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 

Nome da ONGD/consorcio: Fundación InteRed. 
- Só en 2016: agrupada co Grupo SEPA Interea da USC. 

Nome completo da intervención no último ano avaliado: 
Comunidades educativas transformadoras desde a ética do coidado 
por unha cidadanía local e global (2017). 

Nome curto: Comunidades Educativas Transformadoras. 

Ámbito de actuación territorial: prioritariamente rural. 

Orzamento total da intervención: 253.458,45 €. 

Orzamento medio por convocatoria: 42.243,08 €. 

Importe total cofinanciado pola DXRREEUE: 177.272,00 €. 

Importe medio cofinanciado pola DXRREEUE: 29.545,33 €. 

% media de cofinanciamento da DXRREEUE: 69,94%. 

POBOACIÓN 
DESTINATARIA 

Colectivo meta 

Eido formal, con accións de incidencia no ámbito non formal. 

Tipoloxía de público obxectivo: alumnado de primaria, alumnado de 
secundaria, profesorado, ANPA, organizacións do 3º sector; 
poboación xeral (de forma non prioritaria).   

ALIADAS DE 
RELEVANCIA 

Outras axentes 
con rol activo na 

intervención 

ONG(D): Fundación Juan Soñador-Centro Xuvenil Abeiro (curso-
obradoiro mozos/as); Universidades: USC, UDC (obradoiros); Outras: 
CAFI-Santiago (formación a profesorado). 

MARCO DE 
ACCIÓN GLOBAL E 

ALIÑAMENTO 
CON POLÍTICAS 

EDCG 

Dimensións da 
EDCG traballadas 

de forma 
esencial 

Sensibilización, formación sobre o desenvolvemento, mobilización 
social. 
Só en 2015: súmase investigación para o Desenvolvemento. 

Prioridades 
transversais 

traballadas de 
forma esencial 

Loita contra a pobreza, equidade de xénero (prioritaria), respecto 
polos DDHH, defensa da interculturalidade. 
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SÍNTESE DO 
MARCO LÓXICO 

Síntese MML 

OX. Promover unha cidadanía global comprometida cun modelo de 
desenvolvemento baseado na sustentabilidade da vida humana e da 
natureza.   
OE. Promover no ámbito da educación formal e non formal en dúas 
provincias galegas comunidades educativas capaces de xerar suxeitos 
transformadores desde a ética dos coidados por unha cidadanía local 
e global. 
Nota: OX e OE son semellantes en tódolos proxectos a excepción do 
ano 2016. Recóllense OX e OE da última formulación (convocatoria 
2017). 

Tipoloxía de 
actividades 

Campañas/ cursos, obradoiros/ seminarios, congresos e foros/  viaxes 
e visitas para a xeración de coñecemento/ publicacións, materiais 
didácticos, recursos web e virtual. 

 

5.4.2. Síntese da avaliación por criterios. 

Pertinencia. 

En relación á poboación destinataria, descríbense as súas necesidades e problemáticas durante a 

intervención mais non se cuantifica en tódalas fases da intervención e non se incorpora un enfoque 

participativo da mesma. Por ende, non se incorpora o enfoque de titulares de dereitos, obrigas e 

responsabilidades en tódalas fases, se ben o enfoque de xénero está claramente incluído ao longo da 

proposta. As problemáticas identificadas tradúcense seguindo a lóxica causal en obxectivos e resultados 

da proposta, mais non se conta con diagnósticos participativos. A intervención, especialmente nas súas 

últimas fases, vencella de xeito moi explícito o enfoque Norte-Sur mediante unha metodoloxía 

innovadora, xerando accións de incidencia política por parte dos diferentes actores e colectivos 

participantes na proposta. 

Eficacia. 

Atópase unha medición moi cuantitativa asociada ao logro das actividades deseñadas na intervención, 

botándose en falta unha maior medición cualitativa e de proceso ao longo da proposta. Por ende, a 

participación dos colectivos está incorporada nos indicadores mais non se definen mecanismos que 

permitan dar seguimento á mencionada participación.  A metodoloxía elixida é innovadora en canto a 
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temáticas, favorecendo a xeración de espazos de traballo e reflexión conxunta; destaca a importancia 

do enfoque socio emocional, o cal se encontra fortemente afianzado en tódalas fases da intervención.  

No tocante a xénero, a proposta conta con amplo persoal especializado nesta área e constrúense 

espazos e redes de traballo con unha forte incidencia no traballo en xénero mediante unha metodoloxía 

innovadora; por outra banda, cóntase con indicadores que permiten validar a participación diferenciada 

de mulleres e homes ao longo da intervención, se ben non se conta cunha estratexia definida que 

garanta a participación así coma o deseño de mecanismos correctores que permitan asegurar a 

inclusión equitativa na participación e no impacto da intervención entre mulleres e homes. 

Eficiencia. 

O orzamento amósase axeitado e coherente coas accións descritas ao longo da intervención, non 

presentando en xeral modificacións substanciais. No tocante aos recursos materiais e técnicos, estes 

amósanse suficientes e coherentes, xustificándose e deseñándose medidas correctoras nas diversas 

fases da proposta que garanten un perfil axeitado ás accións deseñadas. Pola contra, bótase en falta un 

orzamento con enfoque de xénero que identifique este impacto na execución económica da 

intervención. No tocante á avaliación, a proposta conta con avaliacións internas ou externas en tódalas 

súas fases se ben non tódalas recomendacións se traducen en aprendizaxes adquiridas e medidas de 

correccións nas sucesivas formulacións e execucións. 

Sustentabilidade. 

Atópanse boas prácticas concretas nos centros educativos que permiten validar un compromiso de 

participación no longo prazo. En xeral, a intervención traballa fundamentalmente con colectivos 

multiplicadores, se ben non se identifican estratexias de transferencia ou convenios de colaboración 

que permitan asegurar a sustentabilidade das accións. Así e todo, a entidade si conta con recursos 

técnicos e materiais suficientes e mais cunha Estratexia de EDCG que favorecen camiñar cara á 

sustentabilidade das accións e colaboracións no longo prazo. Por outra banda, identifícase traballo con 

axentes multiplicadoras non formais como os colectivos sociais, se ben se bota en falta unha estratexia 

de traballo conxunta entre a entidade e estes colectivos no eido dos avances alcanzados ao longo da 
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intervención.  No tocante ao espazo formal, identifícanse accións - ben de formación a docentes ben de 

traballos coas ANPA - que transcenden a actividade académica asegurando unha continuidade dos 

resultados da intervención entre toda a comunidade educativa. 

Impacto. 

A medición do impacto dificúltase xa que non se conta con indicadores de proceso nin se identifica a 

incorporación das leccións aprendidas nas fases inmediatamente anteriores. Pola contra, a intervención 

conta cunha diversidade de actores e colectivos que promoven espazos de debate e reflexión continua 

conectados por una ampla participación do voluntariado da entidade, o cal é un elemento enriquecedor 

do impacto da proposta.  Así pois, as capacidades da entidade fortalécense ao longo do proceso como 

referencia a acción pedagóxica con enfoque de xénero dentro do espazo da EDCG en Galicia. 

5.4.3. Recomendacións en clave de proceso. 

 Xerar recursos comunicativos que incidan na mellora da información da poboación participante, 

así como na difusión da intervención entre a cidadanía galega, consolidando o enfoque dos 

coidados dentro da EDCG en Galicia. 

 Avanzar nos mecanismos de transferencia cos centros educativos cara a configurar centros xa 

sostibles na acción independente dos coidados, así como xerar sinerxías que permitan vincular 

os diferentes axentes e colectivos como parte dun proceso que incidirá na transformacións das 

relacións de xénero tanto no Norte coma no Sur. 

 Mellorar o deseño dos indicadores da intervención co fin de poder recoller datos cualitativos do 

impacto das diferentes fases, así como incluír sucesivamente as aprendizaxes adquiridas nas 

avaliacións internas e/ ou externas dos procesos inmediatamente anteriores.
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5.5. Dereito ao Hábitat (DH). 

5.5.1. Ficha descritiva. 

CAMPO 
DESCRITIVO 

CAMPOS DE 
INFORMACIÓN 

ESPECÍFICOS 
INFORMACIÓN DA INTERVENCIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
XERAL 

Información básica 

Anos de convocatoria: 2013, 2014, 2015, 2017. 

Nome da ONGD/consorcio:  
- 2013, 2014 e 2017: Arquitectura sen Fronteiras (AsF) demarcación 
Galicia agrupada coa Universidade da Coruña (UDC). 
- 2015: AsF. 

Nome completo da intervención no último ano avaliado: Difusión do 
dereito ao hábitat, con especial incidencia en modelos de 
gobernanza participativos, a través da sensibilización e a educación 
non formal de axentes multiplicadores clave e alumnado de 
secundaria na cidade da Coruña (2017). 

Nome curto: Dereito ao Hábitat (DH). 

Ámbito de actuación territorial: urbano. 

Orzamento total da intervención: 229.225,77 €. 

Orzamento medio por convocatoria: 57.306,44 €. 

Importe total cofinanciado pola DXRREEUE: 134.368,96 €. 

Importe medio cofinanciado pola DXRREEUE: 33.592,24 €. 

% media de cofinanciamento da DXRREEUE: 58,62%. 

POBOACIÓN 
DESTINATARIA 

Colectivo meta 

Eido formal e non formal. 

Tipoloxía de público obxectivo: alumnado de  de secundaria, 
alumnado de bacharelato, alumnado universitario, profesorado, 
voluntariado, organizacións e profesionais do 3º sector, colectivos 
en risco de exclusión. 

ALIADAS DE 
RELEVANCIA 

Outras axentes 
con rol activo na 

intervención 

Universidades (departamentos e instancias): Facultade de Ciencias 
da Educación, Escola Superior de Arquitectura, Oficina de 
Voluntariado, Oficina de Medioambiente, grupo de profesorado D-
Hábitat (socia externa vencellada á intervención); empresas, 
entidades e profesionais con expertise específicas: Tinta Bacanal 
(colaboradora), Hábitat Social, Qatay, Altekio, Taller Abierto, Raons 
Públiques (servizos técnicos especializados), AID Social Consultores 
(avaliación externa), Estudio Rurban (formación e asesoría en 
metodoloxías). 
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MARCO DE 
ACCIÓN GLOBAL 
E ALIÑAMENTO 
CON POLÍTICAS 

EDCG 

Dimensións da 
EDCG traballadas 
de forma esencial 

Formación sobre o desenvolvemento. 

Prioridades 
transversais 

traballadas de 
forma esencial 

Loita contra a pobreza e DDHH (de forma xeral); equidade de 
xénero, defensa da interculturalidade e sustentabilidade ambiental 
(de forma específica). 

SÍNTESE DO 
MARCO LÓXICO 

Síntese MML 

OX. Contribuir a crear unha cidadanía crítica, activa e comprometida 
coa loita contra a pobreza a as desigualdades a través de procesos de 
educación que visibilicen aos dereitos vencellados e comprometidos 
cun hábitat digno, promovan actitudes e valores en coherencia e 
doten de ferramentas para poder incidir a favor do dereito a un 
hábitat digno. 
OE. Incrementar a identificación coas problemáticas relativas ó 
dereito ao hábitat desde un enfoque social, con especial incidencia 
nas dimensións dos xeitos de gobernanza, e os enfoques multicultural 
e de xénero no contexto educativo de secundaria e entre axentes 
multiplicadores clave vencellados a educación, intervención e xestión 
social do hábitat no marco da cidade da Coruña. 
Nota: OX e OE case idénticos en tódolos proxectos. Recóllense OX e 
OE da última formulación (convocatoria 2017). 
No resto de convocatorias o OX é semellante aínda que foi 
actualizándose nalgúns aspectos como o concepto de cidadanía. No 
caso do OE tamén foi ampliándose e evolucinando o foco do colectivo 
meta dende educación primaria, secundaria e universitaria ata os 
axentes multiplicadores.  

Tipoloxía de 
actividades 

Exposicións/ cursos, obradoiros/ seminarios, xornadas, congresos e 
foros/ actividades artísticas/ publicacións, materiais didácticos, 
recursos web e virtuais/ elaboración de artigos. 

 

5.5.2. Síntese da avaliación por criterios. 

Pertinencia. 

A intervención alíñase cos plans, normativas e axendas internacionais ademais de estar integrada no 

Plan Estratéxico da entidade, de feito a proposta favoreceu a elaboración da Estratexia en ED e a 

inclusión específica do Dereito ao Hábitat como liña de traballo. Doutra banda, en canto á fase de 

deseño e identificación, tívose en conta o colectivo meta no conxunto de modificacións e melloras que 
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se foron realizando ao longo da intervención. Valórase de forma positiva ademais a inclusión de 

colectivos desfavorecidos (asentamentos chabolistas de a Pasaxe e As Rañas) e o esforzo realizado por 

executar accións específicas para facer chegar esa realidade ao resto de persoas beneficiarias en 

colaboración co grupo de traballo da Facultade de Ciencias da Educacion da UDC e a Asociación Tinta 

Bacanal. Por outro lado, no conxunto do proceso evoluciónase de forma progresiva para visibilizar, 

formar e empoderar aos actores con capacidade de réplica, é dicir, os axentes multiplicadores. En 

relación ás cuestións de xénero, existen datos desagregados por sexo, mais a nivel meramente 

cuantitativo, aínda que se percibe o esforzo por incluír esa medición ao longo da intervención. Por outra 

banda, o enfoque de xénero vai tendo maior protagonismo ao longo das distintas fases, incluíndose nos 

contidos formativos e nas accións de sensibilización, ademais de incorporarse na visión e estrutura da 

ONGD; con todo, a intervención adoece dunha análise concreta de xénero do contexto. A intervención 

desenvólvese maioritariamente no ámbito urbano e periurbano da cidade da Coruña, mais tamén se 

traballa con centros educativos da contorna rural a través da colaboración co Proxecto Terra. 

Eficacia. 

Para a medición de resultados da intervención, cóntase con fontes de verificación axeitadas que facilitan 

o seu seguimento e revisión continuada. Porén, os indicadores están orientados aos resultados 

inmediatos das accións previstas no deseño da intervención. No tocante á implementación de 

metodoloxías participativas, estas utilízanse de forma constante no conxunto das accións formativas e 

de sensibilización, coma é o caso das Cartografías Sociais e o Curso Transformando, co obxectivo dar a 

coñecer este tipo de recursos. Por outro lado, realizánse reunións de seguimento cos diferentes actores 

que participan na intervención, ademais de outros procedementos coma os diagnósticos, que permiten 

incluír as reflexións das persoas participantes. Destácase tamén de forma positiva a descrición de 

factores externos con capacidade de repercutir directa ou indirectamente na intervención. En relación 

á incorporación do enfoque de xénero, a responsable técnica da ONGD ten formación na materia 

ademais de motivación e compromiso pola súa introdución tanto no conxunto da intervención como na 

estratexia global da ONGD. No tocante aos recursos empregados, para cada unha das actividades 

realizadas descríbese de forma específica a existencia de asistencias técnicas, a forma de contratación 
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así coma os criterios de selección. A relación con outros actores dentro da intervención, principalmente 

a Universidade e os centros de ensino, está coordinada, e posibilítanse mecanismos de comunicación 

malia que non existen espazos de discusión formais e estables. Por outro lado, os roles exercidos por 

cada entidade están ben definidos no seu inicio; porén, existe un peso maior na ONGD que ás veces 

pode desequilibrar e influír na execución das accións. 

A organización conta cunha longa experiencia traballando na defensa do hábitat. O persoal voluntario 

– que provén na súa meirande parte da comunidade universitaria -  e en concreto o grupo de ED – un 

grupo estable ao longo da intervención - participa de forma activa; ao mesmo tempo, é un elemento 

que pode afectar á execución e o bo funcionamento da intervención polos tempos de adicación das 

persoas. Por último, existe un intento por realizar sistematizacións ao longo da intervención para 

recoller as leccións aprendidas e as melloras a incorporar. 

Eficiencia. 

Na intervención non existe unha análise detallada dos custos en termos de optimización, se ben é certo 

que se observa un alto grao de dedicación do persoal voluntario no conxunto de accións da proposta – 

o nivel de valorización é bastante alto -. En relación á execución orzamentaria, cúmprese coa normativa 

vixente e non existen modificacións e desviacións substanciais. Doutra banda, aínda que as accións se 

desenvolven de forma correcta a nivel de temporalización, existe un certo grao de dependencia do 

persoal voluntario que podería repercutir na consecución das accións debido a que o seu grao de 

dispoñibilidade pode variar. Sobre a incorporación do enfoque de xénero, o orzamento en xeral non é 

sensible a esta visión. Con todo, incorpórase de forma ampla nos contidos das accións así como nos 

criterios establecidos para a selección de persoas, como é o caso das relatorías, onde se implementan 

medidas de acción positiva para a presenza de mulleres nesas actividades. En relación á planificación, 

en ocasións non foi de todo realista para posibilitar o seu cumprimento dunha forma coordinada e 

cunha dedicación óptima; con todo, nótase unha evolución positiva ao longo do proceso. No tocante ás 

avaliacións externas, favorecéronse metodoloxías participativas na recollida de información e ademais 

permitiron a identificación de melloras para as sucesivas intervencións. 
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Sustentabilidade.   

En relación a este criterio, existen varios elementos a destacar que inciden na sustentabilidade da 

proposta. Por unha banda, a facilitación dos materiais proporcionados aos diferentes actores: a web de 

recursos educativos, a publicación de podcast que permite a difusión de forma accesible dos 

coñecementos en materia de dereito ao hábitat, as actividades realizadas nos centros de ensino, a 

realización de proxectos de fin de carreira en temáticas relacionadas cos contidos da intervención, e a 

incorporación no novo plan de estudos do Grao de Arquitectura a materia "Habitabilidade Básica". 

Por outra banda, outro elemento a destacar son os compromisos (formais e informais) establecidos coa 

Universidade (en concreto coa ETSAC e a Facultade de Ciencias da Educación) e os centros de ensino, 

ademais de con outros actores como Ludantia e o Proxecto Terra. Ademais, traballar con axentes 

multiplicadores é un dos obxectivos da intervención para garantir a continuidade das accións e poder 

trasladar as actividades de formación a outros axentes de EDCG identificados. Destácase o traballo no 

último ano coa Facultade de Ciencias da Educación, xa que as accións van dirixidas a futuros/as docentes 

e educadores/as sociais e ademais realízase unha formación específica para axentes multiplicadores 

(Cartografías Sociais, Palabras que moven o mundo e O noso espazo). Doutra banda, os grupos de 

voluntariado son un recurso esencial para garantir a replicabilidade e transmisión das accións. 

Impacto. 

Na intervención, os resultados están correctamente identificados, o que permite a introdución de 

elementos de mellora para fases sucesivas. Destácase como un factor de empoderamento o feito de 

que o persoal voluntario – que provén na súa maioría da comunidade universitaria - está moi implicado 

no conxunto do proceso, con capacidade de acción e toma de decisións; ademais, esta relación entre o 

voluntariado e a poboación universitaria é un mecanismo de transferencia para garantir a 

replicabilidade das accións da intervención e a súa continuidade no futuro. Respecto á introdución do 

enfoque de xénero, valórase o traballo desenvolvido para a súa inclusión nos contidos das accións así 

como na propia visión da entidade, aínda que debe sinalarse que non aparecen reflectidos mecanismos 

de mellora respecto aos efectos non previstos. En relación ás ferramentas e o proceso de medición, a 
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entidade establece reunións periódicas de seguimento da intervención e ademais ao longo do proceso 

desenvólvense dúas liñas de base (2013 e 2017). 

Doutra banda, en relación ás capacidades da entidade, a organización consolidou neste período o grupo 

de Educación para o Desenvolvemento no que se está apostando por ter unha estrutura organizativa 

ademais de poñer en valor o ámbito educativo como un aliado. Doutra banda, este proceso favoreceu 

a posta en marcha dun proceso de revisión interno dentro da entidade repensando o conxunto de 

actividades e accións que se están realizando, cun enfoque de alcance, concretando e especificando o 

traballo con actores concretos para dirixirse cara a unha escalabilidade no futuro. Outro dos elementos 

descatacados é o esforzo por atender aos aspectos de coidados nos equipos de traballo e poder 

visibilizar esa esfera que normalmente non ten tanto peso na medición de resultados ou nos plans de 

traballo dunha organización. En relación ás accións de difusión e comunicación da entidade, esta conta 

cun plan de comunicación e unha estratexia elaborada a partir dunha asistencia técnica externa durante 

o período da intervención que está moi orientada á posibilidade de socialización das aprendizaxes. No 

caso concreto das accións executadas no marco da proposta, existe un esforzo por ofrecer unha idea de 

conxunto de tódalas accións realizadas, un enfoque que se foi mellorando cos anos. A través de recursos 

como a plataforma web creada no primeiro ano da intervención, posibilitouse o acceso aos materiais 

máis aló do tempo dos proxectos así como a recursos educativos da entidade e da Universidade. 

5.5.3. Recomendacións en clave de proceso. 

 Continuar mellorando o proceso de planificación de actividades desde o enfoque de alcance 

adoptado no último período pola entidade, que posibilita afondar nos obxectivos e obter maiores 

niveis de calidade e optimización dos recursos dispoñibles, como no caso do traballo estruturado 

en catro fases realizado no IES de Zalaeta e que contináa na actualidade. Por outra banda, priorizar 

as accións formativas dirixidas a axentes multiplicadores (por exemplo, Cartografías Sociais) con 

capacidade de réplica para avanzar cara a unha escalabilidade progresiva. Nesta liña, realizar una 

maior adicación á fase de diagnóstico e identificación do colectivo participante – algo que xa se 

visibiliza na terceira fase da intervención- para que a sustentabilidade da intervención en termos 

de continuidade teña unha maior garantía de éxito. Por último, recoméndase a elaboración de 
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mapeos de entidades (susceptibles de ser colaboradoras e aliadas) coma o realizado no marco da 

colaboración co grupo de traballo da Facultade de Ciencias da Educación da UDC (mapa base de 

entidade sociais que traballan con persoas migrantes e sen fogar). 

 Seguir reforzando a introducción de aspectos relacionados cos coidados na metodoloxía e 

contidos das intervencións así coma nos indicadores de medición, para visibilizar a esfera 

reprodutiva nos ámbitos de actuación dos proxectos a realizar; neste senso, continuar realizando 

un acompañamento baixo o enfoque socio-afectivo as persoas da entidade o cal pode incidir 

positivamente no contexto sobre o que se pretende actuar así coma no obxectivo último da 

entidade de transformación do contexto e de xeración dunha visión crítica. 

 Seguir afondando no traballo de coordinación interna dos grupos – tanto no de ED como na 

interrelación co resto de áreas - ao tempo que se revisa a planificación das actividades para que 

o grao de dispoñibilidade non afecte a certas actividades da intervención. Nesta liña, identifícase 

coma un factor moi positivo o esforzo en adicación de tempos e recursos á sistematización e 

socialización de aprendizaxes.
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5.6. Escolas sen Racismo (ESR). 

5.6.1. Ficha descritiva. 

CAMPO 
DESCRITIVO 

CAMPOS DE 
INFORMACIÓN 

ESPECÍFICOS 
INFORMACIÓN DA INTERVENCIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
XERAL 

Información 
básica 

Anos de convocatoria: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 

Nome da ONGD/consorcio: Asemblea de Cooperación pola Paz 
(ACPP) agrupada coa Asociación ONG de Cooperación para o 
Desenvolvemento Galega de Reporteiros Solidarios (AGARESO). 

Nome completo da intervención no último ano avaliado: Mellora das 
capacidades e ferramentas xeradoras de conciencia crítica no ensino 
infantil, de primaria, de secundaria e universitario galego (2017). 

Nome curto: Escolas sen Racismo (ESR). 

Ámbito de actuación territorial: mixto (rural e urbano). 

Orzamento total da intervención: 320.135,56 €. 

Orzamento medio por convocatoria: 45.733,65 €. 

Importe total cofinanciado pola DXRREEUE: 293.923,00 €. 

Importe medio cofinanciado pola DXRREEUE: 41.989,00 €. 

% media de cofinanciamento da DXRREEUE: 91,81%. 

POBOACIÓN 
DESTINATARIA 

Colectivo meta 

Eido formal. 

Tipoloxía de público obxectivo: alumnado de infantil, primaria, 
secundaria, ciclos formativos, profesorado, persoal de orientación, 
alumnado universitario. 
 Moi puntualmente, participación de familias a través da ANPA. 
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ALIADAS DE 
RELEVANCIA 

Outras axentes 
con rol activo na 

intervención 

Empresas, entidades e profesionais con expertise específica: Feitoría 
Verde, S. Coop. Galega (teatro foro), Cousas da Terra, S. Coop. Galega 
(consumo consciente), Atalaia Social (mediación), Monse Vilar 
(xénero). 

MARCO DE 
ACCIÓN GLOBAL E 

ALIÑAMENTO 
CON POLÍTICAS 

EDCG 

Dimensións da 
EDCG traballadas 

de forma 
esencial 

Sensibilización, formación sobre o desenvolvemento e incidencia 
política e mobilización social. 

Prioridades 
transversais 

traballadas de 
forma esencial 

Loita contra a pobreza, equidade de xénero, defensa da 
sustentabilidade ambiental, respecto polos DDHH, defensa da 
interculturalidade. 

SÍNTESE DO 
MARCO LÓXICO 

Síntese MML 

OX. Contribuír ao fortalecemento da educación e comunicación para 
o desenvolvemento e 
a cidadanía global en Galicia. 
OE. Mellora das capacidades e ferramentas xeradoras de conciencia 
crítica no ensino infantil, de primaria, de secundaria e universitario 
galego. 
Nota: OX e OE case idénticos en tódolos proxectos. Recóllense OX e 
OE da última formulación (convocatoria 2017). 

Tipoloxía de 
actividades 

Campañas/ exposicións/ cursos, obradoiros/ seminarios, xornadas, 
congresos, foros/ publicacións, materiais didácticos, recursos web e 
virtuais. 

 

5.6.2. Síntese da avaliación por criterios. 

Pertinencia. 

En relación á poboación participante, esta valora positivamente a adaptación da intervención ás súas 

demandas e a proposta avanza progresivamente na inclusión de novas ferramentas en resposta a 
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aquelas, así como apoiando aos centros educativos en iniciativas que directamente xorden dos mesmos. 

As cuestións de xénero trabállanse de forma transversal mais tamén nun eixo concreto de accións, que 

progresivamente vén tomando forza no marco da intervención ao longo dos anos, como unha aposta 

por avanzar neste compoñente, tal e como se reflicte ao longo das distintas formulacións e na propia 

estratexia declarada das organizacións. 

Eficacia. 

Atópase unha medición moi cuantitativa, non cualitativa nin achegando unha visión de proceso. A 

medición en xénero é unha necesidade a cubrir para analizar o impacto da aposta progresiva neste eixo 

desde a intervención. Demándase unha coordinación máis exhaustiva entre as axentes que participan 

directamente na execución, que son as ONGD do consorcio máis unha batería de asistencias técnicas 

que executan accións de forma estable. A sobrecarga no eido da coordinación da intervención en 

tódalas súas fases é visible e limita a intensidade e integralidade do seguimento estratéxico polo persoal 

técnico responsable. O consorcio executante é estable e aproveita a súa expertise, malia a mencionada 

sobrecarga nas labores de coordinación desde ACPP. 

Eficiencia. 

O orzamento detállase e esixe unha coordinación intensiva que non deixa apenas marxe para axustes, 

os cales se traducen máis ben a nivel técnico non substancial e ligados ás ampliacións de prazos. Non 

existe unha sistematización integral malia que si se conta con recursos e guías que facilitan a 

comprensión da proposta. A alta intensidade de accións dificulta afondar no seguimento específico de 

tódolos procesos en cada un dos centros educativos, restando capacidade de previsión e adaptabilidade 

nalgunhas dimensións da intervención. Neste senso, obsérvase coñecemento parcial e é complexo 

lograr unha avaliación e análise integral da proposta por parte dunha parte importante dos actores. 

Sustentabilidade. 

Identifícanse boas prácticas concretas que se veñen materializado xa en equipos de mediación e 

igualdade e que xeran reflexións ao redor da boa estratexia de apoiar iniciativas endóxenas dos centros 
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educativos, as cales son as que presentan un máis alto carácter de sustentabilidade. É débil a estratexia 

de transferencia a nivel integral e custa atopar mecanismos de facilitación que estean sendo utilizados, 

malia que si se deseñan e xeran recursos que poderían axudar nesta liña. Percíbese desde as ONGD que 

a presente intervención axudou a introducir novas miradas na Cooperación Galega, tanto a nivel 

institucional como no sector e de forma mutua a nivel interno no consorcio das ONGD. 

Impacto. 

A medición do impacto dificúltase malia que a percepción é que este consegue xerarse especialmente 

no nivel de sensibilización, máis fondamente no eido da formación para o desenvolvemento e máis 

desigualmente - segundo o centro educativo - a nivel de incidencia e mobilización social. A intervención 

incorpora un compoñente de xénero e feminismos que reforza en contidos e duración outros bloques 

da proposta. Porén, queda pendente contar con indicadores de impacto que permitan medir con 

enfoque de xénero máis aló do nivel de actividade. Algunhas das áreas de traballo introducidas pola 

intervención supuxeron a instalación de capacidades e continuidade e incluso incorporación noutros 

proxectos de aspectos traballados no Escolas Sen Racismo, principalmente no eido da comunicación 

para o cambio social, así como noutras propostas de cooperación internacional para o desenvolvemento 

que o mesmo consorcio está a executar. 

5.6.3. Recomendacións en clave de proceso. 

 Xerar recursos de sistematización de aprendizaxes que sexan aplicables pola poboación 

destinataria, con visión de transferencia. 

 Avanzar na coordinación interna entre axentes e na construción de espazos que faciliten a 

reflexión cara ao futuro da intervención. 

 Incorporar en maior medida á poboación destinataria no deseño estratéxico da intervención, 

máis aló da demanda de actividades, para acoutar obxectivos de escala e de alcance.
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5.7. EpD-LAB. 

5.7.1. Ficha descritiva. 

CAMPO 

DESCRITIVO 

CAMPOS DE 

INFORMACIÓN 

ESPECÍFICOS 

INFORMACIÓN DA INTERVENCIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

XERAL 

Información 

básica 

Anos de convocatoria: 2015, 2016, 2017. 

Nome da ONGD/consorcio: Asociación ONG de Cooperación para 

o Desenvolvemento Galega de Reporteiros Solidarios 

(AGARESO). 

Nome completo da intervención no último ano avaliado: Fomento 

da conciencia social, capacidade de comunicación crítica e 

interrelación entre o global e o local do colectivo adolescente 

dos municipios de Ames, Bueu, Viana do Bolo, Silleda e A Guarda 

(2017). 

Nome curto: EpD-LAB. 

Ámbito de actuación territorial: rural. 

Orzamento total da intervención: 98.485,00 €. 

Orzamento medio por convocatoria: 32.828,33 €. 

Importe total cofinanciado pola DXRREEUE: 93.005,00 €. 

Importe medio cofinanciado pola DXRREEUE: 31.001,67 €. 

% media de cofinanciamento da DXRREEUE: 94,44%. 

POBOACIÓN 

DESTINATARIA 
Colectivo meta 

Eido: formal. 

Tipoloxía de público obxectivo: alumnado de secundaria, 

profesorado. 

ALIADAS DE 

RELEVANCIA 

Outras axentes 

con rol activo na 

intervención 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

(desde 2017). 
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MARCO DE 

ACCIÓN GLOBAL E 

ALIÑAMENTO 

CON POLÍTICAS 

EDCG 

Dimensións da 

EDCG traballadas 

de forma 

esencial 

Formación sobre o desenvolvemento, incidencia política e 

mobilización social. 

Prioridades 

transversais 

traballadas de 

forma esencial 

Loita contra a pobreza, defensa da sustentabilidade ambiental, 

equidade de xénero, respecto polos DDHH, defensa da 

interculturalidade. 

SÍNTESE DO 

MARCO LÓXICO 

Síntese MML 

OX. Sensibilización social respecto as causas da desigualdade 

global e o papel de da comunicación como motor de 

transformación social na educación secundaria. 

 OE. Fomento da conciencia social, capacidade de comunicación 

crítica e interrelación entre o global e o local do colectivo 

adolescente dos municipios de Ames, Bueu, Viana do Bolo, Silleda 

e A Guarda. 

 Nota: OX e OE sen apenas variacións nas sucesivas fases. 

Tipoloxía de 

actividades 

Cursos, obradoiros /seminarios, xornadas, congresos e foros/ 

publicacións, materiais didácticos, recursos web e virtuais. 

 

5.7.2. Síntese da avaliación por criterios. 

Pertinencia. 

O proxecto é altamente participativo desde o seu deseño, evolucionando en boa medida grazas á 

incorporación das demandas recollidas a partir do seguimento continuo e os espazos de avaliación. 

Non se promove desde a proposta o traballo en rede; porén, si se identifica unha crecente liña de 

promoción do coñecemento mutuo entre os centros participantes, integrándose demandas 

directamente lanzadas polo profesorado participante. O mundo rural é o fío condutor para a 

selección de centros educativos destinatarios da proposta así como se incorporan progresivamente 

perfís de alumnado que non adoitan estar presentes neste tipo de intervencións. Non se conta cunha 

diagnose de xénero previa de cada centro ou específica neste compoñente para a proposta mais si 

se recolle información nas liñas de base que se orientan como ferramenta de medición de impacto 

neste eixo. 
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Eficacia. 

AGARESO vén apostando por fortalecer a medición do proceso e por introducir metodoloxías 

participativas e innovadoras como sinal de identidade e factor de éxito. A execución das actividades 

planificouse tal que permitiu que a execución non sufrise grandes cambios a nivel xeral, excepto por 

causas externas ou de forza maior. Como un dos recursos con maior potencial, vense elaborando 

unha guía didáctica que, se se vai actualizando e mellorando, será un recurso de utilidade como 

instrumento de sistematización da proposta. 

Realizouse un esforzo progresivo no tocante a xénero, non só no marco da proposta senón dentro 

da propia organización, e visualízanse indicadores cara a transversalidade de xénero, en parte como 

resultado das asistencias técnicas para traballar de xeito concreto no deseño de indicadores 

específicos para a medición de impacto, entre os que se atopan algúns indicadores de xénero. Porén, 

recoñécese que o traballo en xénero é aínda insuficiente, sendo un obxectivo a medio prazo 

fortalecer e ampliar o alcance interno desta liña e na súa transversalización tanto no deseño coma a 

execución da intervención. 

Eficiencia. 

Tal e como xa se vén reflexionando desde a entidade, recoñécese unha alta carga en dietas e persoal, 

cuxa alta achega en especie á intervención debe ser vixiada co fin de evitar sobrecargas ao tempo 

que se trata de manter un efectivo seguimento e acompañamento a alumnado e profesorado. As 

avaliacións externas mostran ser de utilidade para as sucesivas formulacións, que incorporan 

recomendacións destas e a partir do seguimento continuado. A organización vén realizando un 

esforzo importante por sistematizar dito seguimento, a nivel cuantitativo e vía indicadores 

específicos, que veñen dando como resultado principal o logro de obter unha certa sensación de 

"control" sobre a intervención, xa adaptada e en boa sintonía cos ritmos e realidade dos centros 

educativos cos que se traballa, na meirande parte dos casos con boa continuidade. Na mesma liña, 

a elaboración da guía para o profesorado e a súa mellora progresiva recolle as aprendizaxes 

recollidas durante os anos de intervención. 
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Sustentabilidade. 

O obxectivo das guías para o profesorado é lograr a continuidade da proposta máis aló da 

intervención de AGARESO. Neste senso, o profesorado parcialmente recoñece que usa esta guía. A 

formación a docentes no eido de EDCG é unha boa práctica que xorde directamente da proposta e 

incide na sustentabilidade da mesma e a súa replicación. Pola súa banda, o traballo con alumnado a 

través da educomunicación préstase a xerar recursos e contidos que o estudantado poida utilizar e 

difundir no seu día a día; así e todo, sería preciso analizar máis a fondo a continuidade deste tipo de 

accións, coa dificultade que supón que os grupos de alumnado nos centros cambien ano a ano como 

destinatario da proposta. 

Non se establecen estratexias de traballo en rede con outros colectivos, malia que si se planifican e 

executan momentos de encontro intercentros, ben valorados, que xeran sementes de contacto 

mutua entre estudantado dos diversos centros, así como momentos puntuais de encontro entre o 

profesorado. Desde a proposta e desde a entidade filtráronse liñas de acción en prol da 

comunicación para o cambio social como compoñente estratéxico tanto para o traballo doutras 

ONGD galegas como progresivamente se ven recoñecendo dita importancia desde a Cooperación 

Galega. 

Impacto. 

A entidade busca mellorar a medición do impacto mais recoñece a dificultade cara á medición en 

propostas formuladas, avaliadas e cofinanciadas anualmente. No tocante á poboación destinataria, 

cando menos nunha parte notable dos aspectos traballados si se percibiu cambio na materia obxecto 

de intervención. EpD-LAB identifícase na entidade como un motor que fortaleceu a organización e 

as súas capacidades, supuxo un punto de inflexión e "foi utilizado" para testar ferramentas e 

metodoloxías que se veñen incorporando ao traballo de AGARESO noutras áreas. O papel da 

comunicación social é o aspecto diferenciador do EpD-LAB e, máis aló da xeración dun plan de 

comunicación, establécense vínculos da poboación destinataria con este compoñente, 

converténdose en protagonistas da difusión da intervención. Malia que non se trata dunha proposta 

que se dirixa a toda a comunidade educativa nin á contorna exterior, si existe a reflexión ao redor de 

retos cara á mellora na difusión externa. 
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5.7.3. Recomendacións en clave de proceso. 

 Reforzar os espazos de conexión entre a poboación participante, especificamente os 

momentos de encontro entre o profesorado, como semente de boa práctica no tocante á 

avaliación e identificación participativas. 

 Vixiar os tempos de traballo do persoal ao servizo da intervención para evitar sobrecargas de 

tempos e garantir o axeitado seguimento da proposta, especialmente se se incorporan novos 

centros educativos á intervención. 

 Sistematizar aprendizaxes na medición de impacto e visibilizar as leccións aprendidas nesta 

liña. 
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5.8. Investigación da Dimensión Global da EDCG. 

5.8.1. Ficha descritiva. 

CAMPO 
DESCRITIVO 

CAMPOS DE 
INFORMACIÓN 

ESPECÍFICOS 
INFORMACIÓN DA INTERVENCIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
XERAL 

Información 
básica 

Anos de convocatoria: 2014, 2015, 2016, 2017. 

Nome da ONGD/consorcio: Solidariedade Internacional de Galicia 
(SIG) agrupada coa Universidade da Coruña (UDC). 

Nome completo da intervención no último ano avaliado: 
Investigando a dimensión global da educación para o 
desenvolvemento na educación secundaria obrigatoria e no 
ensino superior universitario de Galicia (2017). 

Nome curto:  Investigación da dimensión global da EDCG. 

Ámbito de actuación territorial: mixto (rural e urbano). 

Orzamento total da intervención: 170.573,96 €. 

Orzamento medio por convocatoria: 42.643,49 €. 

Importe total cofinanciado pola DXRREEUE: 156.838,08 €. 

Importe medio cofinanciado pola DXRREEUE: 39.209,52 €. 

% media de cofinanciamento da DXRREEUE: 91,95%. 

POBOACIÓN 
DESTINATARIA 

Colectivo meta 

Eido formal. 

Tipoloxía de público obxectivo: alumnado de primaria/alumnado 
de secundaria/alumnado 
universitario/profesorado/voluntariado/organizacións do 3º 
sector. 

ALIADAS DE 
RELEVANCIA 

Outras axentes 
con rol activo na 

intervención 

Centros escolares: CPI Virxe da Cela (centro piloto da 
investigación); universidades: Universidade de Coruña (entidade 
agrupada), Facultade de Ciencias da Educación (grupo de traballo, 
xornadas); empresas, entidades e profesionais con expertise 
específica: poñentes nos Congresos e Xornadas (Wayna Consultora 
SL: avaliación e liña de base; REEDES - Red Española de Estudios del 
Desarrollo, Tempo de Loaira e CGONGD: colaboradoras Foro de 
Investigación). 

MARCO DE 
ACCIÓN GLOBAL 
E ALIÑAMENTO 
CON POLÍTICAS 

EDCG 

Dimensións da 
EDCG 

traballadas de 
forma esencial 

Investigación para o desenvolvemento. 

Prioridades 
transversais 

traballadas de 
forma esencial 

Loita contra a pobreza, equidade de xénero, defensa da 
sustentabilidade ambiental, respecto polos DDHH, defensa da 
interculturalidade. 
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SÍNTESE DO 
MARCO LÓXICO 

Síntese MML 

OX. Traballada transversalmente a educación para o 
desenvolvemento e a cidadanía global na educación formal en 
Galicia. 
OE. Xerado coñecemento sobre como introducir a dimensión global 
da EPD na Educación Secundaria Obrigatoria e na formación inicial 
do Ensino Superior Universitario de Galicia. Nota: Recóllense OX e 
OE da última formulación (convocatoria 2017). No resto de 
convocatorias o OX é semellante aínda que se foi ampliando dende 
o traballo en centros educativos galegos ata a educación formal no 
seu conxunto. No caso do OE tamén foi ampliándose dende o 
traballo de investigación nun centro educativo ata chegar á 
Educación Secundaria Obrigatoria e o Ensino Superior Universitario 
de Galicia. 

Tipoloxía de 
actividades 

Cursos, obradoiros/ seminarios, xornadas, congresos, foros/ viaxes 
e visitas para a xeración coñecemento/ publicacións, materiais 
didácticos, recursos web e virtuais/ elaboración de artigos. 

 

5.8.2. Síntese da avaliación por criterios. 

Pertinencia. 

O proceso de intervención realizado está xustificado de forma expresa nos documentos de 

formulación e ademais existe un diagnóstico elaborado de forma previa que lexitima a intervención 

realizada. A proposta está aliñada coa normativa internacional e estatal así como coas liñas de 

traballo reflectidas no Plan Estratéxico da entidade. En relación ao colectivo participante, en tódalas 

intervencións avaliadas aparece unha breve desagregación das persoas e colectivos por sexo e 

tipoloxía de roles. Doutra banda, na fase de identificación e deseño – en concreto na selección do 

centro de ensino piloto - fíxose un traballo de forma participativa co grupo de investigación da 

Facultade de Ciencias de Educación da UDC. O traballo en rede produto da colaboración con esta 

universidade continúa na actualidade, así como con outros actores cun rol activo no proxecto como 

AGARESO, que colaborou na realización de obradoiros centrados na comunicación social. Tamén 

cabe destacar as visitas a outros centros e universidades fóra de Galicia (como a UAB ou a UPV) que 

permitiron a xeración de coñecementos e un marco de contraste para analizar os resultados do 

proceso. Desde a entidade priorízase a contorna rural baixo a consideración de o Sur no Norte e faise 

un exercicio de achegar a súa realidade específica. A intervención céntrase na educación formal 

(universidades e centros de ensino) co fin de que a EDCG se incorpore no currículo educativo. A 
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dimensión de xénero non aparece reflectida no contexto da intervención, excepto no último 

proxecto onde se realiza unha liña de base con enfoque de xénero. 

Eficacia. 

O feito de que se trate dun proceso enmarcado na dimensión de EDCG de “investigación para o 

desenvolvemento” co obxectivo de contribuír ao desenvolvemento daquela no ámbito da educación 

formal, contén un alto valor engadido e é en si mesmo un elemento innovador. Ao mesmo tempo, 

debido as características desta liña de intervención, é difícil constatar se os resultados da 

investigación chegan a beneficiar realmente ao conxunto do colectivo meta. Destácase de forma 

positiva a realización das Xornadas de ED, que favorecen a creación de espazos de debate onde 

participan outras ONGD galegas, así como as reunións periódicas entre a organización e a 

Universidade que tamén posibilitaron a reflexión, malia que cun carácter máis interno. A 

participación das mulleres nos equipos de traballo é elevada, aínda que iso non garante a correcta 

introdución do enfoque de xénero. Ademais, o feito de que o 3º sector e o profesorado sexa 

maioritariamente feminino non é un factor directamente provocado pola intervención. Na proposta 

non aparece o enfoque de xénero como un eixo de acción aínda que o incorporan nas formacións e 

talleres realizados como un eixo transversal da EDCG. A realización de asistencias técnicas é bastante 

baixa, excepto no caso dalgunha intervención puntual en servizos específicos. Destácase o traballo 

en consorcio coa Universidade, unha alianza que segue na actualidade. Doutra banda, en relación 

ao proceso de sistematización, aínda que se dedicou tempo á realización de enquisas e uso doutras 

ferramentas para a obtención de información, identificouse a necesidade de mellorar no proceso de 

sistematización, máis aínda tratándose dunha intervención cuxos resultados pretenden incidir nun 

amplo abanico de axentes de EDCG. 

Eficiencia. 

Aínda que non existe unha análise en termos de custo-eficacia ao longo da intervención, aparece 

unha desagregación clara dos custos para cada unha das accións, que permite a realización de 

comparativas de evolución e de extracción de datos. En xeral, a proposta desenvolveuse de forma 

correcta, destacando unicamente que o documento de sistematización definido no terceiro ano se 

realizou de forma posterior. Os recursos humanos, económicos e materiais en xeral foron axeitados; 
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doutra banda, non se concretan recursos para a inclusión do enfoque de xénero e o orzamento non 

contén esa mirada directa ou indirectamente. En relación á temporalidade, é un factor positivo o 

enfoque de continuidade para poder realizar algunha das actividades previstas nos anos sucesivos 

de tal forma que os obxectivos se cumpran de forma global. Cabe destacar a dificultade de 

acompasar os ritmos da proposta e os requisitos a nivel de xestión co calendario escolar, adaptar 

por iso os ritmos da intervención á rotación do persoal docente do centro piloto. Para cada un dos 

proxectos (fases) elaborouse unha avaliación externa que permitiu a identificación de melloras para 

as seguintes fases. Cabe destacar o deseño e publicación dun libro como sistematización das 

investigacións realizadas ao longo da intervención. 

Sustentabilidade. 

Un dos elementos máis destacables é o traballo realizado coa Universidade, que promoveu a 

creación dunha base sobre a que seguir traballando e profundando na liña de EDCG e introducindo 

dunha forma máis activa as universidades como axentes neste campo. Ademais, fíxose un traballo 

tanto co persoal docente – da Universidade e centros de ensino - coma co estudantado en prácticas 

na ONGD, como principais axentes multiplicadores que se manterán ao longo do tempo. Outro dos 

elementos positivos é o feito de incorporar os resultados acadados na investigación nas materias 

dos centros de ensino e a universidade e que poidan ser replicados por parte doutras ONGD. Non se 

nomean de forma específica os recursos que permitirían a continuidade das accións por parte da 

organización pero dedúcese a colaboración cos centros de ensino e a Universidade, contando con 

materiais realizados en anos anteriores e a presenza de persoal voluntario.  A coordinación nalgúns 

casos non foi de todo positiva porque houbo problemas para adaptar os tempos da proposta coa 

Universidade e o CIP. Por outro lado, aínda que non existe un espazo estable de diálogo, a 

organización favoreceu procesos puntuais entre os diferentes colectivos. 

Impacto. 

O resultado da investigación realizada ten a potencialidade de permitir xerar un coñecemento sobre 

como incorporar transversalmente a EDCG e mellorar os procesos de deseño e intervención nos 

proxectos de educación, así como fomentar a investigación especializada neste ámbito; neste 

sentido, o grao de alcance e escalabilidade é moi alto. Con todo, existe un nivel de dificultade en 
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relación a como establecer indicadores que midan o grao de impacto dos resultados máis aló da 

finalización da intervención. Os indicadores establecidos están dirixidos sobre todo a medir os 

resultados acadados en cada fase ou proxecto da intervención, así como á obtención de produtos 

concretos. Por outro lado, non existen indicadores con perspectiva de xénero, estando unicamente 

desagregados por sexo. Nesta mesma liña, sinálase de forma positiva o establecemento de 

mecanismos como os test de avaliación para medir o grao de cambio nos valores das persoas 

destinatarias dalgunhas das accións. Por outro lado, trátase como unha intervención de 

continuidade e formúlase anualmente tendo en conta os resultados do proxecto previo. Baixo o 

criterio de impacto, unha das grandes eivas é que non se mide nin se analizan posibles cambios nas 

relacións de xénero. Por outro lado, en relación á organización e estrutura interna da entidade, 

constátase unha transformación que se materializa no último plan estratéxico, no que a investigación 

é unha dimensión da EDCG. En termos de difusión, é positivo o feito de que a organización elabore 

o seu propio plan de comunicación ademais de que se marcan mecanismos de difusión. 

5.8.3. Recomendacións en clave de proceso. 

 Continuar co traballo dentro da dimensión de investigación para o desenvolvemento, xa que 

favorece a obtención de ferramentas útiles no labor de sensibilización da ONGD. Porén, para 

optimizar o proceso é necesario mellorar as ferramentas de sistematización de recollida de 

melloras e leccións aprendidas entre cada fase executada da intervención. 

 Realizar unha identificación previa máis realista no tocante á temporalización da intervención, 

de tal forma que se adapte aos calendarios dos diferentes actores que interveñen na mesma: 

Universidade, grupo de investigación, persoal docente e alumnado. 

 Promover e favorecer máis espazos de traballo presencial entre o persoal docente dos centros 

de ensino e os grupos de investigación da Universidade. 
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5.9. Rede Solidaria da Mocidade (RSM). 

5.9.1. Ficha descritiva. 

CAMPO 

DESCRITIVO 

CAMPOS DE 

INFORMACIÓN 

ESPECÍFICOS 

INFORMACIÓN DA INTERVENCIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

XERAL 
Información básica 

Anos de convocatoria: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017. 

Nome da ONGD/consorcio: Fundación Entreculturas - Fe y Alegría 

(EC). 

Nome completo da intervención no último ano avaliado: Rede 

Solidaria da Mocidade: cidadanía global, empoderamento e 

participación para o cambio social dos grupos solidarios no curso 

2017-2018 (2017). 

Nome curto: Rede Solidaria da Mocidade (RSM). 

Ámbito de actuación territorial: mixto (rural e urbano). 

Orzamento total da intervención: 275.175,00 €. 

Orzamento medio por convocatoria: 34.396,88 €. 

Importe total cofinanciado pola DXRREEUE: 234.470,00 €. 

Importe medio cofinanciado pola DXRREEUE: 29.308,75 €. 

% media de cofinanciamento da DXRREEUE: 85,21%. 

POBOACIÓN 

DESTINATARIA 
Colectivo meta 

Eido formal e informal: trabállase en centros educativos, mais en 

xeral fóra de horario lectivo. 

Tipoloxía de público obxectivo: alumnado de secundaria, 

profesorado, voluntariado. 

ALIADAS DE 

RELEVANCIA 

Outras axentes con 

rol activo na 

intervención 

Movementos sociais: visitas do Sur; outras ONG(D): coordinación 

para accións de voluntariado do alumnado participante; empresas, 

entidades e profesionais con expertise específica: Abeloni 

(dinamización de asembleas e obradoiros específicos). 
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MARCO DE 

ACCIÓN 

GLOBAL E 

ALIÑAMENTO 

CON POLÍTICAS 

EDCG 

Dimensións da 

EDCG traballadas 

de forma esencial 

Sensibilización, formación sobre o desenvolvemento, incidencia 

política e mobilización social. 

Prioridades 

transversais 

traballadas de 

forma esencial 

Loita contra a pobreza, equidade de xénero, defensa da 

sustentabilidade ambiental, respecto polos DDHH, defensa da 

interculturalidade. 

SÍNTESE DO 

MARCO LÓXICO 

Síntese MML 

OX: Promover en Galicia a construción dunha cidadanía global 

concienciada, crítica, participativa e comprometida coa xustiza e a 

solidariedade, coa erradicación da pobreza e das desigualdades, a 

promoción do desenvolvemento humano sostible e o exercicio 

pleno dos dereitos, colaborando coa consecución dos Obxectivos 

de Desenvolvemento Sostible (ODS). 

OE: Os mozos, mozas e profesorado da Rede Solidaria da Mocidade 

exercen o seu dereito á participación e desenvolven as 

competencias de cidadanía global para o cambio social e o 

empoderamento xuvenil durante o curso 2017/2018. 

 Nota: OX e OE case idénticos en tódolos proxectos. Recóllense OX 

e OE da última formulación (convocatoria 2017). 

Tipoloxía de 

actividades 

Campañas/ cursos, obradoiros/ seminarios, xornadas, congresos e 

foros/ publicacións, materiais didácticos, recursos web e virtuais. 

 

5.9.2. Síntese da avaliación por criterios. 

Pertinencia. 

Na busca dun maior impacto, bótase en falta a existencia de diagnósticos actualizados realizados de 

forma participativa así como o desenvolvemento de liñas de base na busca de adaptar en maior 

medida a proposta á realidade galega máis aló do marco estatal. Identifícanse espazos de semente 

de sinerxías, así como colaboracións puntuais con espazos afíns e iniciativas de voluntariado 

externas ao proxecto, mais non se traballa en rede de forma estable con ditas iniciativas nin existe 

unha sistematización da intervención en Galicia. Na mesma liña, realízase unha análise global mais 

non específica da cuestión de xénero. A visión en prol da Axenda 2030 é clara e estratéxica e 

visualízase un potencial crecente na visión de rede internacional. O enfoque de incidencia e 

mobilización social queda acoutado a un espazo anual puntual: a asemblea. 
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Eficacia. 

Identifícase unha axeitada formulación de indicadores. Porén, o alto número de centros educativos 

participantes dificulta a medición do impacto e o seguimento da intervención. A proposta da Rede 

Solidaria da Mocidade en Galicia evoluciona cara á identificación dunha aposta crecente do traballo 

en aspectos metodolóxicos fronte ao tradicional afondamento en contidos, tanto co profesorado 

como co alumnado. Como temática relevante, aparece o eixo en xénero como referencia crecente, 

mais non se xeran estratexias de impacto para a súa transversalidade no traballo coa poboación 

participante, sinalándose de forma externa carencias co profesorado en paralelo ao percibirse que 

este non recoñece este aspecto como unha debilidade. Identifícase o bo aproveitamento dos 

recursos humanos dispoñibles, sendo preciso analizar as sobrecargas e riscos de desmotivación do 

persoal técnico e voluntario. 

Eficiencia. 

O compromiso do profesorado é un factor de eficiencia e apoio á intervención, que incluso en 

períodos de maior debilidade na estrutura técnica da ONGD en Galicia se ten sumado ao 

voluntariado para dar continuidade aos eixos de acción da proposta. Neste senso, a presenza da 

entidade a nivel estatal garante tamén a execución e apoio ao seguimento de fases da intervención 

que sufriron ausencia puntual do persoal técnico, tras a longa e favorecedora experiencia dunha 

mesma técnica responsable durante máis de 10 anos coordinando a execución da Rede Solidaria da 

Mocidade de forma moi positiva. Malia isto, hai riscos derivados de certa desmotivación entre parte 

do profesorado implicado na intervención, a causa da dificultade de lograr unha maior rotación entre 

docentes participantes en cada centro educativo, asumíndose certa sobrecarga de labors no mesmo 

profesorado no eido institucional, de coordinación e seguimento. 

Sustentabilidade. 

Os compromisos xerados a nivel formal e informal a partir da proposta son un factor multiplicador 

evidente, incluso téndose incorporado parte do profesorado e do alumnado como voluntariado da 

entidade unha vez rematada no seu momento a súa participación como público destinatario da Rede 

Solidaria da Mocidade dos seus centros educativos. Neste senso, é preciso reforzar o 

acompañamento aos centros educativos para que a participación dos mesmos na intervención se 
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traduza na práctica en clave institucional - non só a nivel formal - fronte a un sinalamento cara a 

unha única persoa docente responsable. Do mesmo xeito, o profesorado demanda máis formación 

mais aínda non se atopou a fórmula de encaixar ditas propostas nos tempos dispoñibles do persoal 

docente. Recoñécese desde a Fundación Entreculturas – Fe y Alegría que esta intervención veu 

promover internamente un punto de inflexión cara á promoción da participación e a mobilización 

social a través das propostas de EDCG deseñadas e executadas desde a entidade. Porén, malia que 

a intervención "anima" a coñecer espazos, iniciativas, axentes sociais da contorna, do Norte e do 

Sur, a medición ofrece indicadores cuantitativos que traballan maioritariamente desde o eido dos 

contidos. A rede internacional é un importante potencial, pendente de aproveitar en maior medida 

en canto a factor de sustentabilidade. 

Impacto. 

A Rede Solidaria da Mocidade forma parte dunha estratexia da propia entidade con percorrido 

histórico e conéctase con outras propostas, relacionándose ademais con axentes de proxectos de 

cooperación internacional para o desenvolvemento. A entidade ten estrutura suficiente para facer 

seguimento ex post aos centros educativos con que traballa, sumado a que ata o momento a 

meirande parte dos mesmos seguen dentro da proposta. As avaliacións reflicten que se perciben 

cambios a nivel de sensibilización e mellora de coñecementos nas persoas e colectivos participantes. 

Ademais, unha parte do voluntariado actual da entidade vén de ser anteriormente estudantado 

destinatario da Rede Solidaria da Mocidade. Formúlanse indicadores cualitativos e cuantitativos, 

sendo más discretos a nivel de impacto cualitativo, mais non se atopan indicadores suficientes con 

perspectiva de xénero máis aló da desagregación por sexos. Unha das eivas da proposta lígase ao 

eido da comunicación, como se ten analizado nas sucesivas avaliacións, sendo necesaria unha 

proposta participativa nesta liña e unha estratexia comunicativa fortalecida a nivel operativo e 

territorial. 
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5.9.3. Recomendacións en clave de proceso. 

 Estudar e actualizar o deseño da proposta e a súa medición á realidade galega, a través da 

elaboración de diagnósticos e liñas de base. 

 Reforzar o acompañamento aos centros educativos, especificamente no tocante ao rol das 

docentes como axentes multiplicadoras da proposta. 

 Dar un paso máis no traballo no compoñente de xénero, incorporando indicadores específicos 

e reforzando a transversalización do enfoque na proposta máis aló do traballo co alumnado, 

incorporando en maior medida ao profesorado a través de formación específica e xeración de 

espazos de reflexión ao redor deste eixo. 
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5.10. Tecnoloxía para o desenvolvemento humano (TpDH). 

5.10.1. Ficha descritiva. 

CAMPO 
DESCRITIVO 

CAMPOS DE 
INFORMACIÓN 

ESPECÍFICOS 
INFORMACIÓN DA INTERVENCIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
XERAL 

Información 
básica 

Anos de convocatoria: 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016. 

Nome da ONGD/consorcio: 
- 2010: Enxeñería Sen Fronteiras Galicia (EsF). 
- 2011: EsF agrupada con Arquitectura Sen Fronteiras Galicia (AsF). 
- 2012 e 2013: EsF. 
- 2015: EsF agrupada co Laboratorio de Enxeñería Cartográfica 
(CARTOLAB) da Universidade da Coruña (UDC). 
- 2016: EsF agrupada co Centro de Estudos de Xénero e Feministas 
(CEXEF). 

Nome completo da intervención no último ano avaliado: Proxecto 
de difusión da Tecnoloxía para o desenvolvemento humano na 
comunidade educativa e profesional de base tecnolóxica e na 
sociedade galega en xeral (2016). 

Nome curto: TpDH. 

Ámbito de actuación territorial: urbano. 

Orzamento total da intervención: 359.952,84 €. 

Orzamento medio por convocatoria: 59.992,14 €. 

Importe total cofinanciado pola DXRREEUE: 167.318,25 €. 

Importe medio cofinanciado pola DXRREEUE: 27.886,38 €. 

% media de cofinanciamento da DXRREEUE: 46,48%. 

POBOACIÓN 
DESTINATARIA 

Colectivo meta 

Eido formal e informal. 

Tipoloxía de público obxectivo: poboación xeral/alumnado de 
secundaria/alumnado de bacharelato/alumnado 
universitario/profesorado/voluntariado/organizacións do 3º 
sector. 

ALIADAS DE 
RELEVANCIA 

Outras axentes 
con rol activo na 

intervención 

Universidades: Escola Técnica Superior de Enxeñería (ETSAC) da 
UDC (colaboración), UVigo (colaboración), USC e Servizo de 
Integración e Participación Universitaria (SEPIU) da USC 
(colaboración), Rede Revolta (colaboración); outras ONG(D): Amigos 
da Terra (traballo en rede); empresas, entidades e profesionais con 
expertiseespecífica:  Asociación Espiga (colaboradora), Asociación 
Trezecatorce (colaboradora), Wayna Consultora SL (avaliación); 
bibliotecas: biblioteca Ánxel Casal (colaboración); concellos: 
Concello de Oleiros (colaboración); outras: Asociación Española de 
Operadores Públicos de Abastecemento e Saneamento - AEOPAS- 
(colaboración), Casa Museo Casares Quiroga (colaboración), Escola 
de Idiomas de Ferrol (colaboración). 
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MARCO DE 
ACCIÓN GLOBAL 
E ALIÑAMENTO 
CON POLÍTICAS 

EDCG 

Dimensións da 
EDCG traballadas 
de forma esencial 

Sensibilización, formación sobre o desenvolvemento e incidencia 
política e mobilización social. En 2013, 2015 e 2016 inclúese a 
investigación para o desenvolvemento. 

Prioridades 
transversais 

traballadas de 
forma esencial 

Loita contra a pobreza (de forma xeral), respecto polos DDHH, 
equidade de xénero. 

SÍNTESE DO 
MARCO LÓXICO 

Síntese MML 

OX. Cidadanía galega comprometida na loita contra a pobreza e a 
exclusión, promovendo o desenvolvemento humano e sustentable, 
a través de procesos de educación e pensamento crítico que 
transmitan coñecementos e promovan novas actitudes e valores a 
través da Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano. 
OE1. Introducidos conceptos de TpDH na sociedade galega en xeral 
e especialmente nos ámbitos profesional e educativo de base 
tecnolóxica. 
OE2. Aumentada a conciencia crítica da poboación galega a través 
da sensibilización no acceso a servizos básicos, TPDH e situacións de 
desigualdade e inxustiza. 
Nota: OX e OE case idénticos en tódolos proxectos. Recóllense OX e 
OE da última formulación (convocatoria 2016). 
 No caso do OE1, foi ampliándose e evolucionando o foco do 
colectivo meta dende a educación formal no ámbito universitario, 
ao ámbito profesional e a sociedade galega en xeral. 
No caso do OE2, nas dúas últimas convocatorias non se inclúe na 
MML. 

Tipoloxía de 
actividades 

Campañas/ cursos, obradoiros/ seminarios, xornadas, congresos, 
foros/ viaxes e visitas para a xeración coñecemento/ publicacións, 
materiais didácticos, recursos web e virtuais. 

 

5.10.2. Síntese da avaliación por criterios. 

Pertinencia. 

A intervención está aliñada coas axendas e normativas internacionais e coa propia estratexia da 

ONGD de poñer a tecnoloxía ao servizo do desenvolvemento humano como unha das súas liñas máis 

importantes de actuación e en concreto na orientación cara á formación ás universidades. No 

deseño da intervención existen datos desagregados por sexo da colectivo meta - neste sentido esta 

desagregación é meramente cuantitativa - mais non unha descrición de cada un dos subgrupos que 

forman parte da colectivo meta, senón que se sinala en xeral á comunidade universitaria (docentes 
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e alumnado) incidindo na súa capacidade de réplica xunto coa do persoal voluntario. En 2013 

elaborouse unha liña de base principalmente dirixida á comunidade universitaria que serviu 

finalmente como diagnóstico para identificar o contexto marco. Doutra banda, existe unha análise 

previa aínda que breve que recolle a existencia dun contexto desigual e a necesidade de poñer a 

tecnoloxía ao servizo do desenvolvemento humano buscando acurtar a fenda no acceso aos servizos 

básicos. A xustificación do contexto e antecedentes lexitímase a través da experiencia da entidade 

no seu traballo nos países do Sur e no intento de facer chegar esa realidade desde a súa experiencia 

ao contexto de Galicia. Nese sentido, as necesidades identificadas proveñen dunha experiencia vital 

da organización e o seu intento de trasladalo ao contexto de Galicia. Nas últimas fases da 

intervención incrementáronse as sinerxías con outras entidades, o que permitiu o traballo en zonas 

máis rurais e co ámbito de Formación Profesional aínda que o contexto é principalmente urbano e 

dirixido á comunidade universitaria. A perspectiva de xénero está presente na intervención como un 

enfoque transversal e tamén de forma directa en moitos dos contidos das actividades realizadas. Un 

dos fitos da intervención neste ámbito é a colaboracion co CEXEF, que deu resposta ás necesidades 

de acompañamento e formación da ONGD nesta temática. Neste senso, existe unha evolución no 

intento da entidade por introducir este enfoque na súa visión e estrutura. 

Eficacia. 

A entidade ao longo da intervención utiliza indicadores que permiten medir o logro dos seus 

obxectivos e os resultados alcanzados nas diferentes fases. Con todo, existe unha carencia á hora de 

poder medir a intervención como proceso e tampouco aparece de forma expresa o uso de 

mecanismos correctores. En relación ao colectivo meta, establécense indicadores cuantitativos 

desagregados por sexo e neste sentido apréciase unha evolución en canto á incorporación do xénero 

de maneira transversal e nalgún dos contidos das accións. O persoal técnico e o voluntario, que ten 

moito peso na organización, experimenta unha evolución en canto a maiores cotas de compromiso 

para introducir esta visión, favorecido polo contexto dos últimos anos. A poboación meta á que vai 

dirixida a intervención é suxeito activo con capacidade de réplica ao dirixirse sobre todo ao colectivo 

estudantil. Con todo, identifícase como debilidade o feito de non poder transmitir ao persoal 

docente as aprendizaxes e coñecementos cara á súa actuación como axentes multiplicadores. Doutra 

banda, cabe destacar o voluntariado e o seu papel como axente receptor e transmisor das accións 
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realizadas. Na intervención xustifícase de forma breve a existencia de asistencias técnicas. Porén, é 

certo que a maior parte remítese aos momentos de elaboración de liñas de base ou avaliacións 

externas e servizos específicos como a realización dun documental. En relación ao consorcio 

realizado coa Universidade, derívase do traballo conxunto que vén realizando a organización e 

valórase de forma positiva polo valor engadido que supón. Existe un certo grao de coordinación, os 

roles exercidos por cada entidade están ben definidos non seu inicio e detállanse os compromisos 

adquiridos por cada unha, ademais de que se facilitan mecanismos de comunicación aínda que non 

existen espazos formais ou estables. En xeral, a ONGD é o actor que asume un maior peso na 

execución da intervención, mentres que o rol da Universidade se centrou sobre todo na cesión de 

espazos e do equipo humano participante. Doutra banda, destácase que gran parte da base social 

da ONGD que provén en gran medida da comunidade universitaria vén participando nos Programas 

de Coñecemento da Realidade (PCR), polo que son unha chave importante para a transmisión de 

valores e a visión do Sur no contexto de Galicia. O persoal técnico ten experiencia contrastada e o 

voluntario aínda que é un alicerce fundamental é ao mesmo tempo un elemento que pode chegar a 

debilitar a execución debido á sobrecarga nalgúns momentos da intervención. En canto aos recursos 

empregados, aínda que aparecen descritos, non mostran información detallada. Na intervención 

non aparece detallada a adicación á realización de sistematizacións. 

Eficiencia. 

Non se achega unha análise detallada dos custos en termos de eficacia, se ben é certo que existe un 

alto grao de adicación do persoal voluntario ao conxunto de accións da intervención (alto nivel de 

valorización). Isto inflúe ás veces na correcta execución das accións. Por outro lado, existe un intento 

de mellorar a orzamentación non caso da elaboración dalgúns materiais que en ocasións teñen 

estado por debaixo do custo real de mercado. Os recursos utilizados son axeitados e o traballo 

conxunto ca Universidade - mais tamén con outras entidades - permitiu que aumentasen os recursos 

globais cos que se podía contar. A execución cumpre a normativa de xustificación da Xunta de Galicia 

e non existen modificacións e desviacións substanciais. En xeral, o orzamento non incorpora non seu 

deseño o enfoque de xénero nos recursos adicados. Porén, nas accións realizadas si que se inclúe 

esta visión, sobre todo no último proxecto coa colaboración do CEXEF. En xeral, o cronograma de 

actividades cúmprese non seu conxunto aínda que nalgún dos anos tense solicitado unha ampliación 
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no período de execución. Ademais, realizouse un seguimento periódico para conseguir unha 

temporalización axeitada aínda que se identifica unha dependencia en tempos e adicación do 

persoal voluntario que ten impedido unha calendarización con ritmos máis estables, ademais de ter 

que equilibrarse cos tempos da proposta co calendario escolar. A avaliación identifícase coma un 

elemento clave, porén, non se aprecia unha avaliación conxunta cun carácter de globalidade, 

exceptuando dous anos nos que se elabora unha avaliación externa. 

Sustentabilidade. 

O traballo realizado no conxunto do período posibilitou a xeración de coñecementos e aprendizaxes 

no ámbito da comunidade universitaria, que é un apoio constante máis aló da execución da 

intervención. Doutra banda, o fortalecemento da base social da ONGD ademais da elaboración e 

difusión de materiais é unha das grandes fortalezas en termos de continuidade a futuro ao mesmo 

tempo que un reto constante. O traballo coa comunidade universitaria e o persoal voluntario 

valórase de forma positiva para poder replicar as accións de formación e sensibilización. Cabe 

destacar o curso de formación en liña da Universidade incorporado no currículo oficial e transferido 

a este ente. Aínda que non se precisan de forma concreta outras actividades transferidas, existe un 

alto potencial no resto de formacións realizadas. Xeráronse e mantéñense convenios coas 

Universidades, aínda que na actualidade son colaboracións máis informais. A organización participa 

en grupos de traballo da Coordinadora Galega de ONGD, onde está incidindo para fortalecer ou 

papel das Universidades coma axentes de cooperación. Non se ten creado un espazo formal pero 

inflúe positivamente a creación da Rede Galega Universitaria de Cooperación para ou 

Desenvolvemento. 

Impacto. 

Durante todo o proceso da intervención, non se identifican recomendacións susceptibles de 

incorporarse en fases sucesivas excepto nos anos onde se realizaron avaliacións externas. Valórase 

de forma positiva a incidencia no cambio de valores e actitudes constatado polo interese e 

demandas de continuidade das accións. Outro dos elementos que se destacan é a relación directa 

entre o colectivo meta e o persoal voluntario - gran parte provén da comunidade universitaria - polo 

que a transferencia de coñecementos e de actitudes en prol da replicabilidade das accións está 
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asegurada. Ademais, o feito de centrarse na poboación universitaria é un factor de éxito para o logro 

do impacto da intervención xa que actúa como correa de transmisión cara a outros sectores a futuro 

tras a finalización da etapa universitaria. En relación á dimensión de xénero, non se inclúen medidas 

correctoras para os posibles efectos negativos, sen ben é certo que a evolución da entidade é moi 

positiva na implementación deste enfoque, o que mitigaría posibles efectos adversos. Destácase 

tamén a complementariedade das accións realizadas no marco desta intervención coas da área de 

cooperación da ONGD, producindo un efecto sinérxico e inciden positivamente na súa estrutura. En 

termos de difusión, a entidade identificou a necesidade de elaborar un Plan de Comunicación e 

existe unha aposta na actualidade por actualizar as ferramentas para adaptalas ao novo contexto e 

que produzan un maior impacto na cidadanía. 

5.10.3. Recomendacións en clave de proceso. 

 Seguir afondando nos colectivos con capacidade de réplica na comunidade universitaria –

poboación estudantil e persoal docente - e revisar os mecanismos de transferencia para lograr 

a súa optimización. Nesta liña, a elaboración de sistematizacións das leccións aprendidas 

durante as intervencións realizadas incidiría positivamente na sustentabilidade futura do 

traballo da entidade. 

 Realizar un traballo interno na ONDG para mellorar os procesos de xestión e programación. 

Nesta liña, potenciar a participación do persoal voluntario a través de espazos de formación e 

apoderamento, o cal podería incidir positivamente nos seus niveis de permanencia, así como 

na planificación das accións. 

 Continuar coa colaboración coas universidades e os grupos de cooperación cos que se vén 

traballando que forman parte da Rede Galega de Cooperación Universitaria para o 

Desenvolvemento, así como afondar no traballo iniciado con empresas do sector tecnolóxico 

para a transmisión do concepto de tecnoloxía para o desenvolvemento humano en eidos con 

certa capacidade de influencia. 
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6. CONCLUSIÓNS E RECOMENDACIÓNS. 

A presente avaliación ex post buscou ofrecer unha mirada de proceso na análise das 10 actuacións 

seleccionadas desde a DXRREEUE no marco temporal 2010-2017. Por iso, ademais de recollerse as 

3 recomendacións máis relevantes por intervención avaliada, considerouse interesante realizar un 

exercicio de peche máis global, debido á importancia e peso na EDCG galega, tanto das 

intervencións avaliadas como das ONGD e universidades promotoras das mesmas. Este exercicio 

de análise en profundidade amosa algunhas tendencias, así como unha parte importante da 

evolución das prácticas do sector nos últimos anos. 

A continuación, recóllense as principais conclusións e recomendacións extraídas de forma 

agrupada, dando un paso máis aló do estudo individualizado de cada unha das intervencións 

avaliadas. 

En primeiro lugar, na busca dun perfil descritivo das propostas, extráense algunhas características 

xerais: 

 A necesidade de coordinación entre actores é un factor definitorio das propostas: téndese á 

formulación de proxectos en agrupación, con equipos conformados unicamente por ONGD ou 

en combinación con universidades. Incluso as intervencións presentadas en solitario manteñen 

a tendencia xeral de involucrar como aliadas a un número crecente de axentes de cooperación 

durante a execución, tanto como asistencias técnicas puntuais como para colaboracións máis 

estables. 

 O rural está presente: realízase un esforzo importante por achegar a EDCG ás contornas rurais 

e periurbanas, e a medida que avanza o período obsérvase unha presenza equilibrada de 

actuacións no eido rural e urbano. Así e todo, son minoría as intervencións que traballan 

unicamente en concellos rurais. 

 A nivel de orzamento, hai un elevado nivel de desviación entre as cifras das intervencións que 

impide tomar o promedio como importe tipo. Porén, si se identifica na meirande parte das 

intervencións que a porcentaxe de cofinanciamento vía DXRREEUE supera o 80% do total do 

orzamento (en moitos casos, o 90%); con excepcións puntuais en intervencións con maior 

porcentaxe de achega propia nalgúns dos seus proxectos, que en xeral se corresponde con 

aporte valorizado de traballo voluntario. 
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 No tocante á tipoloxía e contexto de traballo coa poboación destinataria directa, malia que as 

intervencións se dirixen a colectivos diversos, cabe destacar que a maioría traballa no eido 

formal (centros educativos desde nivel infantil a universitario), introducíndose 

progresivamente a presenza en espazos non formais, principalmente a través de accións de 

mobilización e incidencia social dirixidas á poboación xeral (ás veces, de forma indirecta). 

 O tipo de actividades desenvolvidas é tamén diverso e non se pode establecer un perfil común 

entre intervencións, mais metodoloxicamente si se pode destacar unha evolución cara a 

execucións que fan uso de técnicas cada vez máis participativas (presenza importante de 

obradoiros, uso das novas tecnoloxías como recurso creativo...) e a xeración de produtos que 

permanecen accesibles á poboación destinataria unha vez remata cada fase de intervención 

(maiormente en formato online). 

 Trabállase ao redor de tódalas prioridades transversais da Cooperación Galega, afondándose 

en maior medida na equidade de xénero a medida que avanza o período. 

 No tocante ás dimensións da EDCG, malia que só unha intervención centra o seu traballo na 

investigación para o desenvolvemento desde o inicio do período, son máis as que 

progresivamente van incorporando a dimensión de investigación nas sucesivas fases de 

execución. Na mesma liña, visibilízase un esforzo por incluír de forma crecente nas actuacións 

a dimensión de incidencia política e mobilización social; contribúe a acompañar á 

consolidación desta dimensión a cada vez maior presenza do enfoque de comunicación para o 

cambio social. 

 

A continuación, facendo un percorrido polos criterios “CAD combinados” en que se baseou o 

enfoque de traballo da presente asistencia técnica, preséntase unha batería de conclusións e 

recomendacións globais tras a avaliación ex post das intervencións. Aos criterios clásicos de 

Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Sustentabilidade e Impacto engádese o Enfoque de xénero como 

un criterio propio, precisamente por terse identificado o seu peso crecente nas actuacións ao longo 

da avaliación ex post realizada. 

 

 

 



 

115 
 

No tocante á PERTINENCIA: 

As propostas están aliñadas coas prioridades sectoriais e territoriais definidas nas políticas de 

cooperación, deseñándose desde estratexias con visión “glocal”13. Identifícase unha 

adaptación progresiva aos contextos de intervención, percibíndose os esforzos realizados 

principalmente desde as ONGD por recoller as necesidades cambiantes da contorna e 

incorporalas ás sucesivas fases de actuación. Porén, o enfoque de participación non sempre se 

inclúe de forma integral desde a fase inicial de identificación e cómpre camiñar cara a un maior 

involucramento planificado da poboación destinataria, xa desde esta primeira fase. 

RECOMENDACIÓNS: 

 Elaborar diagnósticos para adaptar en maior medida cada proxecto (“fase”) ao contexto de 

intervención. Neste senso, as ONGD que elaboran diagnósticos recoñecen a súa utilidade; 

porén, non é unha práctica maioritaria entre as propostas avaliadas. 

 Na mesma liña, achegar á descrición do contexto máis datos concretos da realidade galega 

e local, especificamente no tocante ao eido educativo. É preciso tamén detallar máis 

claramente a incorporación dos enfoques transversais nas propostas. 

 No tocante á participación, planificar o fortalecemento do papel do persoal docente a través 

de máis accións de sensibilización, na busca dun maior apoderamento do profesorado como 

axente multiplicador nos centros educativos. 

 En liña co anterior, fortalecer o establecemento de compromisos a nivel institucional dos 

centros educativos participantes, fronte a dinámicas que na práctica deriven todo o peso da 

execución e representación da intervención cara a un número reducido de docentes en cada 

centro. 

 

 

 

 

                                                           
13 Referente á composición nunha dimensión combinada dos niveis global e local. 
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- No tocante á EFICACIA: 

En primeiro lugar, cabe destacar que as intervencións alcanzan en boa medida os resultados 

esperados.  

En segundo lugar, as propostas metodolóxicas evolucionan cara ao uso de técnicas cada vez máis 

participativas ao longo do período avaliado, algo que en parte se reflicte na presenza de 

numerosas axentes externas que se involucran na execución (de xeito máis ou menos puntual 

segundo a actuación); neste senso, a necesidade de coordinación interna dos equipos crece en 

paralelo ao peso nas intervencións deste tipo de servizos técnicos.  

En terceiro lugar, identifícanse algunhas dificultades no tocante á coordinación coas instancias 

públicas no eido da xestión, en parte debido a rixideces e tempos asociados á burocracia interna 

das institucións: nos consorcios entre ONGD e universidades adoita ocorrer na práctica que recae 

un maior peso nas ONGD, que son quen asumen as sobrecargas derivadas deste desequilibrio. 

Neste senso, en xeral percíbese a necesidade dun maior involucramento e apoderamento das 

universidades.  

En cuarto lugar, o voluntariado como persoal involucrado na execución dalgunhas propostas ten 

un rol condicionante no éxito da posta en marcha e seguimento das mesmas, polo que é preciso 

ter conta de manter o equilibrio de roles entre persoal voluntario e remunerado.  

En definitiva, diversos factores veñen influíndo na transformación interna das intervencións e as 

propias organizacións promotoras, que no caso das ONGD teñen impulsado a evolución e 

transformación das súas capacidades internas tratando de dar resposta aos retos marcados ao 

longo do período. 

RECOMENDACIÓNS: 

 Impulsar a creación de máis espazos estables de diálogo no eido interno das intervencións, 

en prol de reforzar a coordinación para que a expertise de cadaquén provoque efectos 

sinérxicos; tamén desde a promoción de encontros informais entre as axentes que executan 

a intervención (ONGD-universidades-CEIP-IES) para favorecer a relación de equipo. 

 De forma xeral, planificar máis momentos de intercambio entre as ONGD e o resto de 

axentes de cooperación para compartir aprendizaxes e coñecementos, fomentando a 

intercooperación a través de consorcios e outras fórmulas de traballo en rede de carácter 
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estable no tempo. Neste senso, sería interesante a elaboración dun mapeo das diferentes 

axentes que están a traballar no eido da EDCG en prol de favorecer os mecanismos de 

coordinación e traballo en rede, tal e como se recolle na Estratexia de ED cando se propón 

A.1.1.1.1. Favorecer o coñecemento das actrices e actores principais que levan a cabo accións 

de ED en Galicia. 

 En relación ao voluntariado, continuar traballando cara a un maior apoderamento do mesmo 

dentro das ONGD. Cubrir necesidades formativas no eido da EDCG pode contribuír a un 

maior apoderamento cara á participación real e estable na base social das organizacións e a 

potenciar o seu rol multiplicador. En paralelo, é esencial ter conta do risco de xerar relacións 

de dependencia do persoal voluntario na execución das propostas, polo que sería necesario 

reforzar na planificación de actividades das intervencións o equilibrio entre os tempos de 

traballo do persoal técnico e voluntario. 

 

No tocante á EFICIENCIA: 

Percíbese un axuste evidente na relación entre os recursos técnicos e económicos necesarios 

para a posta en marcha e seguimento das propostas, o cal permite estimar que ditos recursos se 

xestionan con eficiencia para poder alcanzar os resultados esperados. Así e todo, sería necesario 

outro estudo máis en profundidade para analizar tódolos factores que inflúen nas intervencións 

en termos de previsión e usos orzamentarios.  

É claro que a relación das ONGD coa DXRREEUE está afianzada a nivel administrativo e de xestión 

e véñense xerando dinámicas de continuidade. Nesta liña, algunhas ONGD reflexionan sobre o 

aspecto fortalecedor que suporía introducir na práctica da Cooperación Galega, tal e como xa se 

está a facer noutros territorios, a publicación de convocatorias que financien propostas tipo 

programas, cun horizonte máis aló de dous anos de execución; unha estratexia que favorecería 

o desenvolvemento, impacto e medición das intervencións de continuidade. 

RECOMENDACIÓNS: 

 Reforzar a importancia de realizar reflexións estratéxicas nas ONGD ao redor de cal é a súa 

aposta: enfoque de escala ou enfoque de alcance. En todo caso, traballar na formulación de 

actividades que busquen unha transformación e impacto no contexto de intervención, 
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fronte a efectos máis superficiais, ao tempo que se planifican plans de seguimento máis 

eficientes. 

 Como unha recomendación xeral para as axentes de cooperación e para a DXRREEUE, 

cómpre revisar as prácticas de sistematización das ONGD no tocante a establecer criterios 

consensuados que axuden a facer máis uniforme a medición da poboación obxectivo, 

delimitando de forma unificada que se entende por poboación destinataria directa, para 

conseguir obter datos combinados de eficiencia e alcance que permitan extraer conclusións 

máis exactas nesta liña. Neste senso, en relación á escalabilidade das propostas, para este 

estudo de avaliación tratouse de incorporar un dato cuantitativo da cifra de poboación 

destinataria directa, mais non foi posible, entre outras razóns, por este motivo. 

 

- No tocante á SUSTENTABILIDADE: 

As intervencións apostan de forma evidente polo traballo con axentes multiplicadores, en prol 

dunha maior capacidade de réplica das propostas e de dar continuidade ás accións executadas. 

Queda pendente desde as entidades promotoras das actuacións achegarse a unha reflexión máis 

profunda, con visión ex post, cara aos efectos xerados e o uso na práctica dos recursos xerados 

con enfoque de transferencia. Neste senso, é fundamental afianzar as relacións coas axentes 

aliadas institucionais que permiten que este enfoque de transferencia se incorpore na práctica, 

especialmente unha vez finalicen as intervencións. Así e todo, os recursos dispoñibles e outros 

condicionantes temporais limitan en certo modo que as ONGD teñan capacidade para establecer 

estratexias estables de seguimento ex post, necesarias para consolidar o traballo realizado con 

visión de continuidade. A sistematización aparece como ferramenta chave na busca da 

transferencia. 

RECOMENDACIÓNS: 

 Incorporar unha maior visión de transferencia tras a elaboración de sistematizacións, 

incluíndo na execución das propostas, se é preciso, accións que reforcen a utilización dos 

recursos de sistematización xerados. 

 Elaborar máis recursos en clave de proceso que inclúan aprendizaxes que abarquen o eido 

interno, en concreto ao redor da xestión. 
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 Realizar sistematizacións non só totais senón tamén parciais, cando as propostas 

identifiquen logros relevantes nun compoñente ou dimensión específica, ao tempo que se 

tratan de incorporar as leccións aprendidas ao longo dos procesos. 

 Compartir as leccións aprendidas dentro do sector das ONGD, buscando espazos onde se 

visibilicen as boas prácticas e se intercambien publicamente as aprendizaxes desde cada 

intervención. Así o recolle a Estratexia de ED especificamente cando propón A.1.1.1.2. 

Facilitar espazos de coñecemento mutuo para a busca de complementariedades e traballo 

conxunto entre as principais actrices e actores que levan a cabo accións de ED en Galicia e  

A. 1.1.2.2. Consolidar un espazo anual de coordinación das planificacións de ED dos 

diferentes axentes. 

 

- No tocante ao IMPACTO: 

O traballo en EDCG esixe unha busca de impacto a medio prazo, cara á transformación e a 

consecución de resultados estables, que perduren no tempo unha vez se retira a intervención. 

Isto esixe inevitablemente un esforzo na medición e na incorporación de melloras ao longo dos 

procesos en marcha. No tocante á utilidade das avaliacións finais (por proxecto), as entidades 

recoñecen que tratan de incluír as recomendacións progresivamente nas sucesivas formulacións; 

porén, non hai unha tendencia tan clara en relación á utilidade das liñas de base na práctica e 

nalgunhas intervencións recóñecese a dificultade cara a unha necesaria medición de proceso e 

de impacto, quedando limitada a información do contexto inicial facilitada polas liñas de base a 

aspectos parciais, acoutándose a tempos de intervención demasiado curtos cara á medición de 

impacto en anos sucesivos. Neste contexto, parece lóxico recomendar algunhas medidas que, de 

xeito progresivo e limitadas aos condicionantes contextuais, as ONGD poidan incorporar ás súas 

propostas na busca da mellora da medición do impacto, entendendo os procesos como camiños 

vivos que deben ser revisados de forma continuada. Así e todo, o sector vén incorporando boas 

prácticas operativas e estratéxicas que reforzan a capacidade de impacto das actuacións, como 

son o peso progresivo das accións de mobilización e incidencia social e a utilización da 

comunicación para o cambio social de forma transversal nas propostas. Neste senso, en xeral, 

bótase en falta desde as ONGD un maior apoio das instancias públicas cara á visibilización e 

difusión das intervencións. 
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RECOMENDACIÓNS: 

 Reforzar o establecemento de indicadores cualitativos e incorporar máis indicadores de 

proceso, así como fortalecer os procedementos de medición de cambios no 

comportamentos e aprendizaxe en valores. 

 Dada a complexidade de medir o impacto dun proxecto á finalización do mesmo 

(convocatoria a convocatoria), recoméndase incorporar nos informes de xustificación finais 

resultados intermedios que poidan axudar na medición de impacto en anos sucesivos. 

 No tocante ao enfoque de traballo en EDCG da Cooperación Galega, sería interesante a 

posibilidade de abrir espazos de reflexión que permitan construír prioridades transversais 

específicas para a EDCG galega. Este aspecto xa se identificaba no Diagnóstico das Accións 

de Educación para o Desenvolvemento (2010 – 2012). 

 En liña coa especificidade de análise requirida desde a EDCG, desde a reflexión sobre o 

proceso de traballo realizado para esta avaliación ex post e a consulta de bibliografía e boas 

prácticas xeradas noutros territorios no eido da avaliación, suxírese tamén que nun futuro 

se revise e fortaleza o uso de criterios CAD, engadindo e ampliando os mesmos con novos 

matices e definicións. 

 

No tocante ao ENFOQUE DE XÉNERO: 

A perspectiva de xénero fortalécese progresivamente en tódalas intervencións e tamén nas 

estruturas e forma de traballo das entidades promotoras das actuacións avaliadas. Así e todo, 

na liña das reflexións previas que achegan conclusións xerais no tocante á medición e 

transferencia, recóllense tamén para este eixo algunhas pautas e recomendacións identificadas 

de forma específica. 

RECOMENDACIÓNS: 

 Introducir na práctica en maior medida o enfoque de xénero, camiñando máis aló da 

desagregación por sexos da poboación destinataria, cara á construción de indicadores que 

poidan medir os efectos previstos e non previstos en materia de xénero e en concreto no 

eido educativo. 

 Traballar en prol da inclusión do enfoque de xénero cara a un cambio da cultura organizativa 

das ONGD e outros axentes da EDCG, como as universidades, nas formas de traballo en 
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equipo, evitando a cegueira de xénero polo feito de tratarse de iniciativas do terceiro sector, 

ou do eido de ensino formal, ou por contar con unha composición maioritariamente 

feminina nos equipos, por exemplo. 

 Reforzar o acompañamento e formación ao persoal docente para garantir a capacidade de 

réplica neste compoñente. 

 Incluír a sistematización do traballo en xénero e visibilizar as boas prácticas alcanzadas neste 

eido. 
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ANEXO 1. 

Modelo de ficha descritiva. 
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CAMPO 
DESCRITIVO 

CAMPOS DE 
INFORMACIÓN 

ESPECÍFICA 

INFORMACIÓN 
DA INTERVENCIÓN 

PAUTAS INTERNAS PARA CUBRIR A FICHA DESCRITIVA 

IDENTIFICACIÓN 
XERAL 

Información básica 

Anos de convocatoria/convenio:  

Nome da ONGD/consorcio:  

Nome completo da intervención no último 
ano avaliado: 

Indicaranse título completo e ano. 

Nome curto: Este nome curto será o mesmo que apareza no índice e no informe como tal. 

Ámbito de actuación territorial: Opcións: prioritariamente urbano/rural/mixto (rural e  urbano). 

Orzamento total da intervención: 
Suma total do orzamento de tódolos proxectos da intervención no período 
2010-2017, nos anos que recibiu cofinanciamento da DXRREEUE. 

Orzamento medio por convocatoria: 
Media do orzamento total atendendo ao número de convocatorias en que se co-
financiou a intervención no período 2010-2017. 

Importe total cofinanciado pola 
DXRREEUE: 

Suma total do importe cofinanciado á intervención pola DXRREEUE, no período 
2010-2017. 

Importe medio cofinanciado pola 
DXRREEUE: 

Media do importe cofinanciado á intervención pola DXRREEUE, no período 2010-
2017. 

% media de cofinanciamento da 
DXRREEUE: 

Porcentaxe media de cofinanciamento da DXRREEUE á intervención, no período 
2010-2017. 

POBOACIÓN 
DESTINATARIA 

Colectivo meta 

Eido: Opcións: eido formal/non formal/ambos. 

Tipoloxía de público obxectivo: 

Opcións: poboación xeral/alumnado de infantil/alumnado de primaria/alum-
nado de secundaria/alumnado de bacharelato/alumnado de ciclos formati-
vos/alumnado universitario/profesorado/profesionais/voluntariado/moci-
dade/mulleres/organizacións do 3º sector/políticos/as / socios/as / ANPA/ou-
tras. 

ALIADAS DE 
RELEVANCIA 

Outras axentes con rol 
activo na intervención 

 

Opcións: Centros escolares/universidades/Consellerías/DXRREEUE/conce-
llos/centros de formación profesional/asociacións culturais/bibliotecas/move-
mentos sociais/colectivos de mulleres/redes de educación non formal/outras 
ONG(D)/ANPA/asociacións xuvenís/asociacións de tempo libre/asociacións veci-
ñais/sindicatos/empresas, entidades e profesionais con expertise específica/ou-
tras. 
 
Indicarase entre parénteses o rol de cada axente na intervención. 
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MARCO DE 
ACCIÓN 

GLOBAL E 
ALIÑAMENTO 

CON POLÍTICAS 
EDCG 

Dimensión ODM/ODS  
Indicaranse os ODM/ODS que procedan. Utilizarase esta información para o 
apartado de Normativa. 

Dimensións da EDCG 
traballadas de forma 

esencial 

 

Opcións: sensibilización/formación sobre o desenvolvemento/investigación para 
o desenvolvemento/incidencia política e mobilización social. 

 
Clasificación de tipoloxías recollida dos modelos de formulación das convocato-
rias de proxectos de EDCG. 

Prioridades transversais 
traballadas de forma 

esencial 

 

Opcións: Loita contra a pobreza/equidade de xénero/defensa da sustentabili-
dade ambiental/respecto polos DDHH/defensa da interculturalidade. 
 
Prioridades do II e III Plan Director da Cooperación Galega para o Desenvolve-
mento. 

SÍNTESE DO 
MARCO LÓXICO 

Síntese MML  
Indicaranse só OX e OE do último proxecto (se cambian moito entre proxectos, 
aclarar e incluír Nota explicativa). 

Tipoloxía de actividades  

Opcións: Campañas/exposicións/cursos, obradoiros/seminarios, xornadas, con-
gresos, foros/actividades artísticas/viaxes e visitas para xeración de coñece-
mento/publicacións, materiais didácticos, recursos web e virtuais/elaboración 
de artigos. 
 
Tipoloxías actualizadas, con referencia base no Diagnóstico das Accións de ED 
2010-2012 en Galicia. 
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ANEXO 2. 
Modelo de ficha de avaliación. 
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CRITERIOS SUBCRITERIOS PREGUNTAS DE AVALIACIÓN INDICADORES/REFERENCIAS BASE 
TÉCNICAS PREVISTAS 

PARA A RECOLLIDA DE 
INFORMACIÓN 

1. PERTINENCIA 
EN RELACIÓN Á 
POBOACIÓN 
PARTICIPANTE 

1. 1. A intervención reflicte as necesida-
des dos colectivos participantes ao longo 
do proceso e as variacións /evolución 
das mesmas? 

1.1.a. As necesidades e problemas identifi-
cados tradúcense en obxectivos que xeran 
unha ou varias alternativas ao longo de todo 
o proceso de intervención. 

Revisión documental  
(formulacións, diagnósticos 
iniciais). 

1.2. Descríbese en detalle o perfil da po-
boación destinataria? É susceptible de 
variación ao longo do tempo para adap-
tarse ás distintas problemáticas e necesi-
dades da poboación? 

1.2.a. Existencia de datos desagregados con 
enfoque de titulares de dereitos, obrigas e 
responsabilidades. 

Revisión documental  
(formulacións). 

1.2.b. Análise de participación ao longo da 
intervención identificando o papel dos dife-
rentes suxeitos que participan, atendendo 
se son mulleres ou homes e outros criterios 
de análise coherentes co enfoque da inter-
vención. 

Revisión documental  
(formulacións); entrevista 
con ONGD. 

1.3. As persoas destinatarias da inter-
vención son suxeitos activos do proceso 
e participan activamente no seu 
deseño? Identíficanse colectivos multi-
plicadores ao longo da intervención? 

1.3.a. A intervención conta cun diagnóstico 
participativo, liña base, outra documenta-
ción e/ou inclúe unha análise descritiva que 
xustifique a reflexión participativa da poboa-
ción participante. 

Revisión documental  
(formulacións). 

1.3.b. Identifícanse colectivos multiplicado-
res ao longo da intervención cos que se tra-
ballará con estratexias de sustentabilidade. 

Revisión documental  
(formulacións); entrevista 
con ONGD. 



 

130 

 

EN RELACIÓN AO 
PLAN DIRECTOR, 
ESTRATEXIA DE 
EPDCG E MARCO 
INTERNACIONAL 

1. 4. A intervención fundaméntase no lo-
gro de obxectivos aliñados cos Plans Di-
rectores vixentes? A intervención segue 
as liñas de acción propostas na Estrate-
xia de EDCG galega e recolle referencias 
ou evolución en relacion ás xeracións da 
ED? Ten en conta a evolución no marco 
normativo internacional: Obxectivos de 
Desenvolvemento do Milenio e Axenda 
2030? Existe aliñamento entre a estrate-
xia da EDCG e a intervención? 
 

1.4.a. A intervención establece áreas de tra-
ballo/dimensións en base ás prioridades 
transversais incluídas no Plan Director vi-
xente. 

Revisión documental  
(formulacións). 

1.4.b. A intervención evoluciona nun marco 
coherente coa Estratexia de EDCG galega 
e/ou o marco normativo internacional. 

Revisión documental  
(formulacións); entrevista 
con ONGD. 

1.4.c. As liñas e procesos identificados son 
coherentes coa estratexia das entidades ao 
longo da intervención. 

Revisión documental  
(formulacións); entrevista 
con ONGD. 

1.5. A intervención deséñase de xeito 
que se integra en proxectos, movemen-
tos ou campañas globais? Trabállase en 
rede con outras organizacións da socie-
dade civil? 

1.5.a. A intervención intégrase en proxectos 
e/ou campañas globais. 

Revisión documental  
(formulacións). 

1.5.b. A intervención conta coa participación 
de distintas entidades e 
colectivos sociais. 

Revisión documental  
(formulacións). 

EN RELACIÓN AO 
CONTEXTO 

1.6. Identifícanse axustes ao longo da in-
tervención para adaptarse ás novas ne-
cesidades e/ou cambios do contexto e 
colectivos identificados? 

1.6.a. A intervención baséase en identifica-
cións participativas. 

Revisión documental  
(formulacións); entrevista 
con ONGD. 

1.6.b. As recomendacións recibidas e modi-
ficacións substanciais necesarias identifica-
das nas propostas incorpóranse de xeito su-
cesivo ao longo da intervención. 

Revisión documental  
(formulacións e avaliacións); 
entrevista con ONGD. 

1.7. Adaptación á contorna social e insti-
tucional, entendido en sentido amplo, a 
fin de considerar os aspectos de facilita-
ción e de atenuación de dificultades xur-
didas ao longo da intervención co fin de 
garantir unha acción coherente co con-
texto e xerando sinerxías con colectivos 
identificados e non identificados ao 
longo da intervención. 

1.7.a. As análises de participación ao longo 
da intervención teñen en conta unha análise 
baixo o enfoque de dereitos. 

Entrevista con ONGD;  
revisión documental  
(formulacións). 

1.7.b. Xéranse sinerxías con actores identifi-
cados na formulación. 

Entrevista con ONGD;  
revisión documental (formu-
lacións e xustificacións). 

1.7.c. Xéranse sinerxías con actores non 
identificados na formulación. 

Entrevista con ONGD;  
revisión documental  
(formulacións e xustifica-
cións). 
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1.8. Identifícanse de maneira clara e ex-
plícita as causas das desigualdades e/ou 
vulnerabilidades que a intervención pre-
tende resolver, diminuír ou erradicar? 

1.8.a. Na formulación da proposta inclúese 
información e/ou análise previa sobre as 
causas da pobreza e as desigualdades como 
aspectos a traballar na intervención, é dicir, 
a realidade do Norte e do Sur á que res-
ponde o proxecto. 

Revisión documental  
(formulacións); entrevista 
con ONGD. 

1.8.b. A intervención deséñase dende as ne-
cesidades das persoas e comunidades do 
Sur e do Norte. 

Revisión documental  
(formulacións); entrevista 
con ONGD. 

1.8.c. A intervención presenta unha visión 
crítica da cultura do Norte. 

Revisión documental  
(formulacións). 

1.9. Identificáronse factores políticos 
e/ou culturais que favoreceron as alian-
zas xeradas coa intervención? 

1.9.a. As organizacións implicadas na inter-
vención son conscientes da dimensión polí-
tica que queren traballar no proxecto. 

Grupo focal; entrevista con 
ONGD. 

1.9.b. A intervención chega a grupos e per-
soas coas que habitualmente non se traballa 
en EDCG. 

Revisión documental  
(formulacións, xustificacións 
e avaliacións). 

1.9.c. As organizacións implicadas posibilitan 
espazos concretos ou canles para o compro-
miso e a acción dos grupos obxectivo. 

Entrevista con ONGD. 

EN RELACIÓN Á 
DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL E 
SECTORIAL 

1.10. Que papel xoga o mundo rural na 
intervención? Achégase a intervención a 
procesos de desenvolvemento local sus-
tentable? 

1.10.a. O mundo rural forma parte da liña 
de contidos da intervención, desde un enfo-
que de desenvolvemento sustentable. 

Revisión documental  
(formulacións). 

1.10.b. A intervención involúcrase en con-
tornas rurais na súa execución. 

Revisión documental (for-
mulacións e xustificacións). 

1.11. Trabállase máis ben en contornas 
formais ou informais? 

1.11. Grao en que a proposta se dirixe a 
contornas formais ou informais. 

Revisión documental  
(formulacións). 

EN RELACIÓN Á 
INCORPORACIÓN 
DO ENFOQUE DE 
XÉNERO 

1.12. Que papel xogan as cuestións de 
xénero na intervención? Realizouse 
unha análise sobre as relacións de xé-
nero que se daban no contexto especí-
fico onde se ía intervir? 

1.12. A xustificación da proposta analiza a 
cuestión de xénero no contexto de interven-
ción. 

Revisión documental  
(formulacións). 
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2. EFICACIA 

EN RELACIÓN AOS 
OBXECTIVOS E 
RESULTADOS 

2.1. Alcánzanse os resultados previstos 
da intervención? E o obxectivo especí-
fico? Alcánzanse outros efectos non pre-
vistos na proposta? Atópanse elementos 
innovadores nas sucesivas matrices da 
intervención? 

2.1. a. A intervención conta con indicadores 
obxectivamente verificables que permiten 
medir o impacto ao longo da intervención. 

Revisión documental (for-
mulacións e avaliacións). 

2.1.b. Xustifícanse os logros previstos pola 
intervención. 

Revisión documental (for-
mulacións e avaliacións). 

2.1.c. Descríbense en detalle efectos non 
previstos. 

Revisión documental (for-
mulacións e avaliacións). 

2.1.d. A intervención trata de incorporar ele-
mentos novidosos nas estratexias de traba-
llo deseñadas para alcanzar os resultados 
esperados. 

Entrevista con ONGD;  
revisión documental  
(formulacións e avaliacións). 

EN RELACIÓN Á 
PARTICIPACIÓN 

2.2. Todas as persoas destinatarias pre-
vistas na formulación son na práctica be-
neficiarias da intervención? Cales son os 
mecanismos de axuste ao longo da inter-
vención para o establecemento das per-
sonas beneficiarias/colectivo meta? Es-
tablécense mecanismos innovadores 
para implicar e involucrar á poboación 
participante? 

2.2.a. A intervención ten definidos uns indi-
cadores concretos para a medición do seu 
colectivo meta. 

Revisión documental  
(formulacións). 

2.2.b. As persoas/colectivos destinatarias da 
intervención son suxeitos activos ao longo 
da mesma. 

Revisión documental  
(formulacións e avaliacións); 
entrevista con ONGD. 

2.2.c. A intervención conta con mecanismos 
de medición da participación das persoas 
destinatarias. 

Revisión documental (for-
mulacións e xustificacións). 

2.2.d. Identifícanse esforzos por incorporar 
de forma orixinal na intervención á poboa-
ción participante. 

Entrevista con ONGD;  
revisión documental  
(formulacións, xustificacións 
e avaliacións). 

EN RELACIÓN Á 
METODOLOXÍA 

2.3. A intervención ten en conta a im-
portancia da aprendizaxe socioemocio-
nal como parte fundamental na modifi-
cación de actitudes, valores e coñece-
mentos? 

2.3. A intervención inclúe accións que incor-
poran a aprendizaxe socioemocional no seu 
enfoque e na súa base metodolóxica. 

Revisión documental  
(formulacións e xustifica-
cións). 

2.4. Utilízanse metodoloxías participati-
vas e desenvólvense estratexias reflexi-
vas para avanzar nun traballo crítico? 

2.4.a. A intervención fai uso de metodolo-
xías participativas coa poboación destinata-
ria. 

Revisión documental  
(formulacións e xustifica-
cións). 
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2.4.b. A intervención xera actividades que 
facilitan e/ou se basean na xeración de es-
pazos de debate e reflexión individual e/ou 
colectiva. 

Revisión documental (for-
mulacións e xustificacións); 
entrevista con ONGD. 

EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE 
XÉNERO 

2.5. Impúlsase a participación equitativa 
de mulleres e homes? Márcanse estrate-
xias para impulsar unha reflexión crítica 
ante este tipo de cuestións? Existen es-
pazos de avaliación e seguimento onde 
se atende a estas cuestión? 

2.5.a. A intervención conta con mecanismos 
de medición e correctores que garantan 
unha participación equitativa de mulleres e 
homes e/ou traballan cunha estratexia de 
participación que atende a esta cuestión. 

Entrevista con ONGD;  
revisión documental (formu-
lacións, xustificacións e ava-
liacións); grupo focal. 

2.5.b. A intervención conta con mecanismos 
que garantan a transversalidade do xénero 
no seguimento da intervención así coma nas 
avaliacións das accións e proxectos sucesi-
vos. 

Revisión documental  
(formulacións, xustificacións 
e avaliacións); entrevista 
con ONGD; grupo focal. 

2.6. Ten o persoal executante coñece-
mentos sobre igualdade de xénero e/ou 
formación pedagóxica específica? Que 
implicación e eixos de traballo ten a or-
ganización en relación á cuestión de xé-
nero? 

2.6.a. A organización implícase en espazos 
colectivos de traballo onde se aborda o en-
foque de xénero en EDCG. 

Entrevista con ONGD;  
revisión documental  
(formulacións). 

2.6.b. A entidade conta con persoal formado 
e/ou experiencia de traballo en cuestións de 
xénero. 

Entrevista con ONGD;  
revisión documental  
(formulacións). 

2.6.c. A entidade inclúe nos seus eixos de 
acción o enfoque de xénero. 

Revisión documental 
(especial atención a formu-
lacións e avaliacións); entre-
vista con ONGD. 

EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 
INSTALADAS 

2.7. Participan de forma estable axentes 
externos como asistencias técnicas na 
intervención? Que mecanismos se im-
plementaron para coordinar e articular o 
traballo entre os distintos actores invo-
lucrados? 

2.7.a. A intervención ten un plan de traballo 
xustificado de necesidades de contratación 
de asistencias técnicas externas. 

Revisión documental  
(formulacións); entrevista 
con ONGD. 

2.7.b. Incorpórase información suficiente so-
bre a pertinencia e aliñamento coa entidade 
da experiencia e enfoque de traballo das 
asistencias técnicas externas. 

Revisión documental  
(formulacións); entrevista 
con ONGD. 

2.7.c. Identifícanse relacións coordinadas 
coas asistencias técnicas externas. 

Grupo focal; entrevista con 
ONGD. 



 

134 

 

2.7.d. Xéranse relacións de confianza e no-
vas sinerxías coas asistencias técnicas habi-
tuais. 

Grupo focal; entrevista con 
ONGD. 

2.8. Que mecanismos se implementan 
para coordinar e articular o traballo en-
tre os colectivos/ actores/ poboación 
participante na intervención? Creanse si-
nerxías con entidades públicas? 

2.8.a. A intervención no seu deseño analiza 
a participación da poboación partici-
pante/colectivos meta nas diferentes fases. 

Revisión documental  
(formulacións). 

2.8.b. A intervención xera mecanismos de 
colaboración, coordinación e consorcios con 
distintos actores e entidades da contorna. 

Grupo focal; entrevista con 
ONGD. 

2.8.c. Favorécense espazos de discusión e 
mecanismos para o compromiso da poboa-
ción participante. 

Grupo focal; revisión docu-
mental (formulacións e xus-
tificacións). 

2.9. Son axeitadas as capacidades orga-
nizativas nas entidades responsables da 
intervención? 

2.9.a. A entidade conta con experiencia con-
trastada no eido da intervención. 

Revisión documental  
(formulacións). 

2.9.b. O persoal técnico da intervención ten 
experiencia e formación axeitada para a 
execución e seguimento da mesma. 

Entrevista con ONGD;  
revisión documental  
(formulacións). 

2.9.c. O voluntariado participante exerce un 
rol equilibrado e coherente coa proposta. 

Grupo focal; formulacións; 
entrevista con ONGD. 

2.9.d. Detállanse de forma clara os recursos 
destinados para a correcta execución das ac-
tividades. 

Revisión documental (for-
mulacións e xustificacións). 

2.9.e. As actividades desenvolvéronse de 
forma correcta a nivel xeral. 

Grupo focal; revisión docu-
mental (formulacións e xus-
tificacións). 

2.10. No caso das intervencións en con-
sorcio, son pertinentes e parten da 
busca de sinerxías entre axentes de 
cooperación ou da necesidade de apoios 
para fortalecer a execución da interven-
ción? Hai equilibrio e coherencia nos ro-
les asumidos por cada entidade do con-
sorcio? Evolucionan estas relacións cara 
a unha maior consistencia do consorcio? 

2.10.a. O consorcio xorde dunha identifica-
ción conxunta entre as entidades. 

Entrevista con ONGD;  
revisión documental  
(formulacións). 

2.10.b. O consorcio xorde da busca de 
apoios demandada pola entidade líder. 

Entrevista con ONGD;  
revisión documental  
(formulacións). 

2.10.c. Os roles exercidos por cada entidade 
do consorcio son identificables e coherentes 
co perfil e expertise de cada unha. 

Entrevista con ONGD;  
revisión documental (formu-
lacións e xustificacións). 
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2.10.d. O orzamento planifícase e execútase 
de forma corresponsable, equilibrada e 
coherente entre tódalas axentes do consor-
cio. 

Revisión documental  
(formulacións e xustifica-
cións); entrevista con 
ONGD. 

2.10.e. O consorcio fortalécese como equipo 
organizado de traballo na intervención. 

Entrevista con ONGD;  
revisión documental  
(formulacións xustificacións 
e avaliacións). 

2.11. Existencia de tempo, recursos e 
persoas dirixidas á sistematización ao 
longo da experiencia - durante todo o 
proceso ou parcialmente -. 

2.11. Prevense recursos para sistematizar 
identificados antes do inicio da proposta. 

Revisión documental  
(formulacións). 

3. EFICIENCIA 
EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

3.1. Realizouse unha análise custo-efica-
cia ao longo da intervención? 

3.1. Achégase unha análise dos diferentes 
custos para a súa minimización cara ao logro 
dos obxectivos (Nº de orzamentos solicita-
dos, análise de custos…) 

Revisión documental  
(formulacións). 

3.2. Dende un punto de vista evolutivo: 
contouse cunha axeitada dispoñibilidade 
dos recursos económicos e humanos ne-
cesarios previstos? E cos apoios agarda-
dos? 

3.2.a. A intervención execútase sen modifi-
cacións substanciais entre as partidas orza-
mentarias previstas na formulación. 

Revisión documental (for-
mulacións e xustificacións). 

3.2.b. A execución orzamentaria cumpre os 
criterios establecidos no orzamento/ formu-
lación inicial. 

Revisión documental  
(formulacións e xustifica-
cións). 

3.3. Son suficientes os medios humanos, 
materiais e económicos? A súa xestión é 
axeitada? A entidade incorpora melloras 
a futuro? 

3.3.a. A intervención execútase según os re-
cursos humanos, materiais e económicos 
previstos inicialmente sen necesidade de in-
corporar recursos adicionais. 

Revisión documental  
(formulacións e xustifica-
cións); entrevista con 
ONGD. 

3.3.b. Os recursos da intervención execú-
tanse de xeito coherente coa temporización 
das accións e o cronograma final. 

Revisión documental (for-
mulacións e xustificacións). 
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3.3.c. Nas sucesivas intervencións reflexió-
nase sobre aspectos ligados ao orzamento e 
a mellora da súa previsión. 

Entrevistas con ONGD; revi-
sión documental (formula-
cións e xustificacións). 

EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

3.4. Existe e executouse un orzamento 
con enfoque de xénero? Serían necesa-
rios recursos etiquetados a mulleres/ho-
mes e/ou en base a cuestións de xé-
nero? Que accións específicas deberían 
estar etiquetadas? 

3.4.a. Os recursos destinados á correcta im-
plementación do enfoque de xénero na in-
tervención son identificables e cuantifica-
bles no orzamento inicial. 

Revisión documental  
(formulacións e xustifica-
cións). 

3.4.b. Na execución orzamentaria téñense 
en conta os efectos/accións destinados a 
mulleres e a homes para a súa cuantifica-
ción e seguimento. 

Revisión documental  
(formulacións e xustifica-
cións). 

EN RELACIÓN Á 
PROGRAMACIÓN 

3.5. A intervención execútase segundo o 
cronograma previsto? As modificacións 
na temporización das actividades están 
suficientemente motivadas e xustifica-
das ao longo da intervención? 

3.5.a. O cronograma final da intervención 
mantense respecto aos tempos inicialmente 
planificados no orzamento. 

Revisión documental (for-
mulacións e xustificacións); 
entrevista con ONGD. 

3.5.b. As modificacións substanciais no cro-
nograma estan suficientemente xustificadas 
ao longo da intervención. 

Revisión documental (for-
mulacións e xustificacións); 
entrevista con ONGD. 

3.5.c. A temporización final da intervención 
tivo en conta as necesidades e demandas 
dos colectivos meta e poboación partici-
pante. 

Grupo focal; entrevistas con 
ONGD; revisión documental 
(formulacións e xustifica-
cións). 

3.6. Traballouse desde a organización 
con flexibilidade e capacidade de adap-
tación? 

3.6.a. A intervención puxo en marcha meca-
nismos de seguimento que permiten unha 
temporización coherente. 

Entrevistas con ONGD;  
revisión documental (formu-
lacións e xustificacións). 

3.6.b. A organización impulsa unha batería 
de medidas correctoras ante cambios non 
previstos co fin de non afectar substancial-
mente á execución final da intervención. 

Revisión documental  
(formulacións, xustificacións 
e avaliacións). 



 

137 

 

EN RELACIÓN AO 
SEGUIMENTO E A 
AVALIACIÓN 

3.7. Durante a execución da interven-
ción, desenvolveuse un axeitado sistema 
de seguimento e avaliación con pautas, 
criterios, métodos e instrumentos útil 
para as/os responsables e para a rendi-
ción de contas? Produciuse suficiente in-
formación para a avaliación? ¿Participan 
as persoas destinatarias no seguimento 
e avaliación da proposta? 

3.7.a. Elaboración de informe de resultados 
con productos axeitados que permiten a 
realización dunha avaliación. 

Revisión documental  
(xustificacións). 

3.7.b. As avaliacións deséñanse entre todos 
os suxeitos implicados (persoas, institucións, 
organizacións). 

Revisión documental (ava-
liacións e xustificacións). 

3.7.c. As persoas/colectivos meta participan 
activamente no seguimento e avaliación da 
intervención. 

Revisión documental (xusti-
ficacións e avaliacións). 

3.8. Realízase avaliación final? De forma 
interna ou externa? Recóllense as reco-
mendacións nas fases sucesivas da inter-
vención? 

3.8.a. Existencia de avaliacións externas das 
distintas intervencións. 

Revisión documental (ava-
liacións e xustificacións). 

3.8.b. A intervención contempla o rescate 
de aprendizaxes para futuras prácticas a tra-
vés da avaliación e/ou sistematizacións. 

Revisión documental  
(formulacións, xustificacións 
e avaliacións). 

4. SUSTENTABILI-
DADE 

EN RELACIÓN AOS 
EFECTOS XERADOS 

4.1. Pode agardarse que os resultados 
continúen unha vez finalizado o 
conxunto das intervencións? 

4.1.a. Establécense mecanismos máis alá do 
tempo de execución co fin de garantir a con-
tinuidade dos resultados acadados. 

Entrevista con ONGD;  
revisión documental  
(formulacións e xustifica-
cións); grupo focal. 

4.1.b. Xéranse compromisos e accións de 
participación no longo prazo. 

Entrevista con ONGD;  
revisión documental (formu-
lacións e xustificacións). 

4.2. Existen ou fórmanse coa iniciativa 
axentes multiplicadores que se mante-
rán no tempo unha vez finalizada a inter-
vención? 

4.2.a. Trabállase con colectivos/axentes 
multiplicadores no conxunto do proceso. 

Revisión documental  
(formulacións e xustifica-
cións). 

4.2.b. Existen acordos ou plans de traballo e 
formación cos colectivos/axentes multiplica-
dores identificados ao longo da interven-
ción. 

Revisión documental  
(formulacións e xustifica-
cións). 
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EN RELACIÓN AOS 
MECANISMOS DE 
TRANSFERENCIA 

4.3. Incorpóranse actividades que perdu-
ren no tempo e/ou que poidan ser trans-
feridas a outras organizacións, grupos ou 
institucións, con posterioridade? Esta-
blécense mecanismos de transferencia? 

4.3.a. Existen compromisos de traballo en 
rede durante a execución da interven-
ción/unha vez finalizada a intervención con 
outros colectivos e/ou institucións públicas. 

Revisión documental  
(formulacións e xustifica-
cións); entrevista con 
ONGD. 

4.3.b. As accións do conxunto das interven-
cións son integradas no marco de traballo 
de colectivos e/ou institucións públicas par-
ticipantes ao longo da intervención. 

Revisión documental  
(formulacións e xustifica-
cións); entrevista con 
ONGD. 

EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

4.4. Fortaleceuse progresivamente a au-
tonomía e capacidade de acceso a ou-
tros recursos de carácter económico 
e/ou técnico, que permiten seguir 
desenvolvendo intervencións de EDCG? 

4.4.a. Existen recursos (técnicos e económi-
cos) na entidade que garanten a continui-
dade dos resultados acadados na interven-
ción. 

Entrevista con ONGD; revi-
sión documental  
(xustificacións). 

4.4.b. Na execución promovéronse mecanis-
mos de transferencia relativos aos recursos 
técnicos e económicos necesarios para a 
continuidade dos efectos das intervencións. 

Grupo focal; entrevista con 
ONGD; revisión documental 
(xustificacións). 

EN RELACIÓN ÁS 
SINERXÍAS 

4.5. Mantéñense e promóvense vínculos 
con movementos sociais/outras entida-
des do sector que traballan en EDCG e 
que facilitan a participación cidadá? Xé-
ranse espazos para desenvolver capaci-
dades de mobilización e participación 
comunitaria e cidadá? Establécense me-
canismos de coordinación da interven-
ción, que permitan xerar sinerxías con 
outras organizacións públicas e privadas 
e/ou con movementos sociais do Norte 
ou do Sur? 

4.5.a. Convenios/plans de traballo conxunto 
con outros espazos afíns á intervención. 

Revisión documental (for-
mulacións e xustificacións). 

4.5.b. Hai participación activa de movemen-
tos sociais nas accións da intervención. 

Grupo focal; revisión docu-
mental (xustificacións). 

4.5.c. Ao longo da intervención identifícanse 
mecanismos de seguimento a participación 
dos colectivos sociais e outras entidades co 
fin de xerar sinerxías entre entidades. 

Revisión documental  
(formulacións e xustifica-
cións); entrevista con 
ONGD. 

4.5.d. A intervención posibilita a implica-
ción, colaboración e consorcios de diferen-
tes colectivos e organización sociais. 

Grupo focal;  
revisión documental (xustifi-
cacións). 
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4.6. A intervención desenvolveuse de 
forma coordinada co proceso educativo? 
Impúlsanse relacións de colaboración 
con sectores educativos formais? E in-
formais? Estas relacións continuan na 
actualidade? 

4.6.a. A planificación da intervención adáp-
tase aos tempos de traballo relativos á edu-
cación formal, non formal e informal ao 
longo do tempo. 

Revisión documental  
(formulacións e xustifica-
cións); entrevista con 
ONGD; grupo focal. 

4.6.b. Xerados convenios de colaboración 
con sectores educativos da educación for-
mal ao longo da intervención. 

Revisión documental  
(xustificacións); entrevista 
con ONGD. 

4.6.c. Xerados convenios de colabora-
ción/plan de traballo con entidades da edu-
cación non formal e/ou informal. 

Revisión documental  
(xustificacións); entrevista 
con ONGD. 

4.7. Influíuse positivamente na capaci-
dade institucional ligada á promoción e 
defensa dos eixos en que se traballou na 
intervención? 

4.7. Grao de incidencia nas políticas públicas 
de referencia (introdución de melloras no 
Plan Director/convocatorias/estratexia de 
EDCG...). 

Entrevista con Xunta de  
Galicia; entrevista rol Coor-
dinadora Galega ONGD: Ma-
ría Paz de SIG, Alejandro 
Quiñoá de ACPP, Laura Casal 
de AdT, Lorena Seijo de 
AGARESO forman parte da 
xunta directiva e mais da co-
misión ED. 

4.8. Contribuíu a intervención a crear 
mecanismos ou espazos estables de diá-
logo entre a cidadanía, a sociedade civil 
e os organismos públicos? 

4.8. Identifícanse espazos de diálogo e inter-
cambio de coñecemento impulsados a partir 
da intervención. 

Grupo focal; revisión 
documental (xustificacións); 
entrevista con ONGD. 

4.9. Actuouse sobre eixos específicos 
como xénero, medio ambiente e outras 
desigualdades ligadas a compoñentes 
socioculturais? Coordináronse as accións 
con outros actores estratéxicos? 

4.9.a. Identifícanse e/ou establécense meca-
nismos de medición nos eixos de xénero, 
medio ambiente e pertinencia cultural. 

Revisión documental (for-
mulacións e xustificacións). 

4.9.b. Ponse en valor a cultura galega e utilí-
zase o galego como lingua vehicular da pro-
posta. 

Revisión documental (for-
mulacións e xustificacións). 

4.9.c. Traballouse con actores estratéxicos 
de referencia nos eixos transversais de refe-
rencia. 

Grupo focal; entrevista con 
ONGD; revisión documental 
(formulacións e xustifica-
cións). 
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5. IMPACTO 
EN RELACIÓN AOS 
PROCESOS 

5.1. A intervención incorpora as conclu-
sións e ou recomendacións das avalia-
cións (internas ou externas) que garan-
ten o logro dos resultados e obxectivos? 
Percíbense cambios no eido dos valores 
e accións das persoas, grupos ou colecti-
vos que participaron ao longo do pro-
ceso de intervención? A entidade é ca-
paz de medir estes cambios? 

5.1.a. Os resultados e obxectivos evolucio-
nan ao longo da intervención co fin de incor-
porar as aprendizaxes adquiridas nas fases 
anteriores. 

Revisión documental  
(formulacións e avaliacións); 
entrevista con ONGD. 

5.1.b. Grao de percepción dos cambios a ni-
vel de sensibilización e coñecementos en va-
lores e accións das persoas e colectivos par-
ticipantes. 

Revisión documental  
(xustificacións – mencións 
ao seguimento vía enquisas, 
cuestionarios de valora-
ción...); grupo focal. 

5.1.c. A intervención continúa con capaci-
dade de seguimento ex-post. 

Entrevista con ONGD;  
grupo focal. 

5.2. Promovéronse procesos de empo-
deramento nas persoas e/ou colectivos 
participantes na intervención? 

5.2.a. A poboación e colectivos sociais desti-
natarios da intervención participan activa-
mente nas accións da entidade xerando no-
vas demandas de intervención. 

Grupo focal; revisión docu-
mental (formulacións). 

5.2.b. Os axentes multiplicadores da inter-
vención vincúlanse a través de procesos de 
voluntariado coa entidade. 

Entrevista con ONGD;  
grupo focal. 

5.2.c. No eido da educación formal, o per-
soal docente incorpora na súa programación 
conceptos traballados relativos á interven-
ción. 

Revisión documental  
(xustificacións). 

5.2.d. No eido da educación formal, os cen-
tros educativos intégranse en redes e proce-
sos ligados aos campos de acción da inter-
vención. 

Revisión documental  
(xustificacións). 
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5.3. En que medida os impactos foron 
previstos na fase de identificación/ for-
mulación da intervención? 

5.3. Existencia de indicadores de impacto 
desde o inicio da execución da proposta. 

Revisión documental  
(formulacións e xustifica-
cións). 

EN RELACIÓN 
AO XÉNERO 

5.4. En que medida contribúe a proposta 
cara a un cambio nas relacións de xé-
nero? Que efectos positivos agardaba a 
intervención para as mulleres e nenas? 

5.4.a. A intervención transmite a imaxe da 
muller como suxeito activo no contexto so-
cial, económico e político. 

Grupo focal; entrevista con 
ONGD; revisión documental 
(formulacións e xustifica-
cións). 

5.4.b. A proposta identifica efectos positivos 
específicos para mulleres e nenas. 

Revisión documental  
(formulacións). 

5.5. Cales foron os efectos non previstos 
en canto ao xénero na intervención? Fo-
ron positivos, negativos ou neutros? Cal 
foi a súa incidencia en relación á poboa-
ción participante, colectivos e a propia 
entidade? 

5.5.a. A intervención identifica efectos non 
previstos en relación a cuestións de xénero. 

Revisión documental  
(formulacións). 

5.5.b. Existen mecanismos de mellora e revi-
sión respecto aos efectos non previstos en 
cuestións de xénero. 

Revisión documental  
(formulacións e xustifica-
cións); entrevista con 
ONGD. 

EN RELACIÓN 
Á MEDICIÓN 

5.6. Tiveronse en conta indicadores de 
medición de impacto na formulación da 
intervención? Hai indicadores de im-
pacto con perspectiva de xénero? 

5.6.a. A intervención conta con indicadores 
obxectivamente verificables de impacto ao 
longo do proceso. 

Revisión documental  
(formulacións e xustifica-
cións). 

5.6.b. Os indicadores da intervención en ma-
teria de impacto deséñanse con perspectiva 
de xénero. 

Revisión documental  
(formulacións). 

5.7. Existen metas intermedias ou outros 
mecanismos que permitan a medición 
dos logros antes da finalización da inter-
vención? 

5.7.a. O deseño da intervención conta con 
metas intermedias preestablecidas. 

Revisión documental  
(formulacións e xustifica-
cións). 

5.7.b. Establécense mecanismos de segui-
mento para a medición dos indicadores. 

Entrevista con ONGD; revi-
sión documental (formula-
cións e xustificacións). 
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5.7.c. A intervención conta con liña de base 
para o estudo dos indicadores de impacto. 

Revisión documental  
(formulacións – se se men-
ciona e indica algún anexo 
con liña de base –, xustifica-
cións e avaliacións – valorar 
se a avaliación utiliza datos 
xerados na liña de base). 

EN RELACIÓN 
ÁS CAPACIDADES 

5.8 Modificáronse as capacidades da en-
tidade/consorcio executante e a poboa-
ción participante ao longo da interven-
ción? 

5.8.a. Grao de mellora na capacidade insta-
lada da/s entidade/s tras a intervención. 

Entrevista con ONGD;  
grupo focal; revisión docu-
mental (xustificacións e ava-
liacións). 

5.8.b. Grao de cambio asumido por parte do 
colectivo meta en materia do obxecto da in-
tervención unha vez finalizada esta. 

Grupo focal;  
revisión documental (xustifi-
cacións e avaliacións). 

5.9. Como influíron as actividades e re-
sultados da intervención en relación as 
áreas de traballo/estructura organizativa 
da entidade? 

5.9.a. Nivel de permanencia/continuidade 
das actividades na labor diaria da entidade. 

Entrevista con ONGD;  
revisión documental (xustifi-
cacións). 

5.9.b. Mellora/inclusión de aspectos novido-
sos nas áreas de traballo da entidade en ma-
teria de EDCG. 

Entrevista con ONGD;  
revisión documental (xustifi-
cacións). 

EN RELACIÓN 
Á DIFUSIÓN 

5.10. Executouse un plan de comunica-
ción axeitado para a intervención? Foi 
deseñado de forma externa ou interna? 
Son accesibles á poboación destinataria 
os resultados e produtos da interven-
ción? E aos axentes de cooperación? Di-
fúndese a proposta no marco dunha es-
tratexia máis ampla ou trátase máis ben 
dun plan de difusión de actividades? 

5.10.a. Existe un plan de comunicación axei-
tado, cun enfoque integral. 

Revisión documental  
(xustificacións, avaliacións e 
recursos online existentes). 

5.11.b. A poboación destinataria recibe os 
impactos comunicativos da intervención. 

Grupo focal; revisión docu-
mental (xustificacións, ava-
liacións e recursos online 
existentes). 

5.12.c. O conxunto de axentes de coopera-
ción pode acceder á información xerada 
pola intervención. 

Grupo focal; revisión docu-
mental (xustificacións, ava-
liacións e recursos online 
existentes). 
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ANEXO 3. 
Guion de entrevista tipo. 
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GUION DE ENTREVISTA TIPO. 

 

1. NACEMENTO DA INTERVENCIÓN/ ESTRATEXIA EDCG: 

Identificación da intervención: como xorde? No marco de que estratexia da/s entidade/s? 

Como está aliñado coa política da CG/Plans Directores? 

2. SOBRE A/S ENTIDADE/S: 

Cambios na entidade a partir da intervención (mellora/inclusión de aspectos novidosos nas 

áreas de traballo da entidade/permanencia-replicabilidade das actividades no labor diario 

da entidade)/mellora da capacidade instalada. 

3. LIÑA DO TEMPO (puntos de inflexión no proceso): 

o Principais logros neste camiño de liña do tempo. 

o Valor engadido da intervención. 

o Innovación (á EDCG)? 

4. POBOACIÓN DESTINATARIA: 

o Identificación da poboación destinataria. Como participa na intervención e ata que grao? 

Como se implica á poboación cara ao futuro? 

o Evolución do traballo coa poboación destinataria e limitacións. Como se traballa coa diver-

sidade? Existe poboación excluída e perxudicada? 

o Como participa o Sur na proposta? Por que? Hai visión crítica do Norte-transformadora? 

 5. ESPAZOS do proxecto/ámbitos da EDCG: 

Identificación dos espazos (formais/informais; rurais/urbanos…). Por que? 
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6. MEDICIÓN E SEGUIMENTO: 

Fortalezas e feblezas. Como se podería mellorar a medición? E en xénero? 

7. ASISTENCIAS TÉCNICAS: 

o Utilidade das avaliacións e outras asistencias técnicas específicas como liñas de base, diag-

nósticos… 

o Fortalezas e feblezas do equipo técnico -> papel das asistencias técnicas. 

8. VOLUNTARIADO: 

(Se hai voluntariado) Papel, roles, equilibrios e desequilibrios. As axentes multiplicadores 

incorpóranse á intervención baixo a fórmula de voluntariado?  

9. XÉNERO: 

o Logros, obxectivos a medio prazo. Medición. 

o Identificación da cuestión de xénero. Como se fai? Como se mide? Como se foi integrando 

no proceso e na ONGD a cuestión de xénero? 

10. CRONOGRAMA e tempos: condicionantes. 

o Incluír momentos de formulación, execución, seguimento e xustificación (que a ONGD des-

taque/valore tódolos momentos da intervención que considere, e como a valoran e como 

inflúe). 

o Tipos de actividade/ámbitos da intervención que estaban na formulación/programados e 

non se puideron facer, ou se desenvolveron en menor medida. Solventouse na fase se-

guinte? 

11. ESCALA VS ALCANCE: 

o Escala: é prioritario aumentar o número de centros educativos/poboación destinataria 

fase a fase? 
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o Alcance: ou ben é prioritario profundizar no mesmo centro/poboación destinata-

ria para avanzar no grao de impacto (porque ademais isto inflúe na “creación” de axentes 

multiplicadoras)? 

12. TRABALLO EN REDE: 

Cal é a estratexia e cal ten sido a evolución con terceiro sector, universidades, movementos 

sociais, tecido social comunitario, institucións públicas, privadas…? 

13. CONSORCIO (se se presenta en agrupación): 

Nacemento e evolución do consorcio. Valoración do histórico de traballo do equipo. 

14. ORZAMENTO: 

Esforzo orzamentario e equilibrio técnico-económico. Evolución e sustentabilidade econó-

mico-financeira. Reflexións ao redor das feblezas e fortalezas. 

15. COMUNICACIÓN EXTERNA/DIFUSIÓN: 

o Rol da comunicación na intervención: participación, deseño, impacto e acceso comunica-

tivo-rol do voluntariado? Existe e úsase plan de comunicación externo? Fortalezas, feble-

zas e elementos diferenciadores. 

o Lingua galega: papel da lingua galega. 

16. IMPACTO: como medir o impacto da intervención? 

o Patróns sociais - medición fase a fase (coñecementos/actitudes…): en que grao contribúe 

a intervención? Houbo impacto real neste ámbito? 

o Cambios estruturais (universidades; centros educativos; políticas educativas e da Coope-

ración Galega (rol CGONGD)). Reflexión do contexto no conxunto do proceso. 

o Limitacións para maior impacto. 
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17. SUSTENTABILIDADE: 

o Cal é a estratexia de sustentabilidade da intervención? (a nivel proceso) 

o Futuro da intervención e visión de transferencia. Vinculación formal/informal xerada entre 

destinatarias-axentes-ONGD-institucións… 
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ANEXO 4. 
Guion de encontros grupais. 
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GUION DE ENCONTROS GRUPAIS. 

 

Parte 1. (5min) 

Presentación e obxectivos da actividade. 

Parte 2. (15min) 

Dinámica de presentación de participantes. 

Obxectivo : coñecer rol actual e histórico na intervención. 

Metodoloxía empregada: “tipo tweet”, cun máximo de caracteres, ou semellante. 

Cada una das persoas participantes preséntase indicando o seu nome e o da súa entidade, o rol actual 

e o rol histórico na intervención (da persoa e da entidade). 

Parte 3. (1hora-1hora 15min) 

Dinámica grupal. 

Obxectivo: extraer información crítica de 5 áreas temáticas concretas. 

Áreas temáticas: 

 Temática 1. Dimensión política (inclúe “temas” e visión crítica) 

 Temática 2. Actividades (inclúe tempos e cronograma, contidos, formatos, papel voluntariado…) 

 Temática 3. Participación (inclúe roles no seguimento, como se recollen as propostas de mellora, 

transferencia...) 

 Temática 4. Xénero (inclúe participación, visión xénero na intervención, medición…) 

 Temática 5: Sinerxías e redes (inclúe papel de asistencias técnicas e actores aliados...) 
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Desenvolvemento da actividade: 

OPCIÓN A. Rotación por mesas e posta en común. (Recomendada se o grupo é numeroso) 

Explícase cada unha das 5 mesas temáticas, cada mesa cun tema, e vaise rotando de mesa en mesa, en 

pequenos grupos se procede (non se rota se na actividade participan menos de 7 persoas). Poden 

escribirse as preguntas clave a responder en cada mesa. Faise posta en común final. Tempo por mesa: 

10 minutos. 

OPCIÓN B. LIÑA DO TEMPO. (Recomendada se o grupo é moi pequeño) 

Pídese a cadaquén que pense nos momentos chave da intervención e da súa participación na mesma, 

cada momento en un post-it. Logo, por quendas, vanse colocando ao longo dunha liña do tempo 

imaxinaria eses momentos (post-it). A continuación, explícase cada unha das áreas temáticas (“que 

queremos dicir con cada tema?”) e pídese unha por unha que se vaian colocando nesa liña momentos 

clave por cada tema. Faise unha posta en común e insístese en recoller accións e estratexias 

identificadas con visión de proceso (“como foi cambiando a intervención?”). 

Nota importante cara á metodoloxía: debe haber tantas cores de post-it como tipos de actores 

participen na sesión, para poder identificar de quen é cada achega. 

Parte 4. (10min) 

Agradecementos, peche e despedida. 

Obxectivo: pechar sesión, recoller impresións e lembrar encontro final. 

Desenvolvemento: pódese facer unha valoración da actividade pedindo “comunica unha aprendizaxe 

clave da intervención nestes anos” e “comunica un aspecto clave da sesión de hoxe”. 
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ANEXO 5. 
Relación de entrevistas e encontros grupais. 
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nº orde INTERVENCIÓN FORMATO PARTICIPANTE/S 

1 

O Mundo que 

Queremos 

(OMQQ) 

Entrevista presencial María Caride (SIG ; coordinadora da intervención) 

Entrevista vía telefónica Lorena Seijo (coordinadora de AGARESO) 

Entrevista presencial 
(conxunta) 

Sandra Roo e Cristina Fernández (asesoras de programas educativos da Consellería de 
Educación, Universidade e Formación Profesional) 

Entrevista vía telefónica Rina Abrego (APROCSAL – visita do Sur) 

Entrevista vía telefónica Marlenis Polo (IDAC – visita do Sur) 

Grupo focal 

María Caride (SIG; coordinadora da intervención) 
María Paz (SIG; directora de SIG e responsable institucional e de xestión económica da 
intervención) 
Noa Devesa (SIG; educadora en OMQQ) 
Óscar Dacosta (AGARESO; representante técnico da entidade no consorcio) 
Ramiro Gómez (ACPP; representante técnico da entidade na intervención) 
Ángela Fraga (100Tolas; actriz teatro da oprimida) 
Asun, Sara e Lucas (docente, alumna e alumno participantes do IES de Laxe en 
2016/2017) 

2 
Alternativas de 
Alimentación 
Sustentable 

Entrevista presencial Laura Casal (AdT, técnica de proxectos) 

Grupo focal 

Belén Fervenza (monitora de hortas e voluntaria), 
Flor Medina (asistencia técnica sistematización) 
Jacobo Ojea (monitor de hortas), 
María Jesús Calviño (directora do EEI Vila Laura) 
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3 
Campaña Mundial 

pola Educación 
(CME-Galicia) 

Entrevista vía skype Sandra Rodríguez Couso (coordinadora do consorcio con EC-Galicia en varias fases) 

Grupo focal 

Beatriz Varela (coordinadora de AeA Galicia) 
José Luis Barreiro (coordinador de EC-Galicia) 
Rafael Veiga (coordinador de TdS), 
Mónica Viqueira (delegada de EDUCO-Galicia) 
Carmen Soler (voluntaria de EC-Galicia) 
Carlos Gómez (voluntario de EC-Galicia) 
Alsa Formoso (voluntaria de EC-Galicia) 

4 
Comunidades 

Educativas 
 Transformadoras 

Entrevista vía skype Raquel López (InteRed, técnica de proxectos) 

Entrevista vía skype Aurora Pérez (orientadora de centro educativo) 

Entrevista telefónica Rute Palhares (membro da ANPA do CEIP Paraixal) 

5 
Dereito ao Hábitat 

(DH) 

Entrevista skype Marta Casal Cacharrón (técnica responsable da intervención en AsF) 

Entrevista skype Lucía García-Cernuda (responsable grupo ED, voluntaria de AsF) 

Entrevista skype Alberto Fortes Novoa (técnico de proxectos  e voluntario de AsF) 

Entrevista skype 
(conxunta) 

Marta Casal Cacharrón (técnica responsable do proxecto en AsF) 
Laura Cruz López (grupo de traballo UDC-Facultade CC da Educación) 

Grupo focal 

Marta Casal Cacharrón (técnica responsable da intervención en AsF), 
Alberto Fortes Novoa (técnico de proxectos de AsF/voluntario), 
Plácido Lizancos Mora (grupo de traballo UDC-ETSAC) 
Jorge Brandariz (voluntario do grupo de ED de AsF) 
Soledad Bugallo (coordinadora do grupo de ED de AsF e presidenta de AsF) 
Juan Ortiz (voluntario e técnico na demarcación territorial de AsF) 



 

154 

 

6 
Escolas sen Racismo 

(ESR) 

Entrevista presencial 
(conxunta) 

Alejandro Quiñoá (ACPP) e Lorena Seijo (AGARESO) 

Entrevista vía email Noelia Darriba (Atalaia Social) 

Entrevista vía telefónica Monse Vilar (formadora en xénero) 

Grupo focal 

Ramiro Gómez Salgado (ACPP; representante técnico da entidade líder no consorcio) 
Antonio Grunfeld (AGARESO; representante técnico da entidade no consorcio) 
Paula Lubián (Feitoría Verde; asistencia técnica teatro foro) 
Marta R. Bóo (Cousas da Terra; asistencia técnica obradoiros Comercio Xusto) 
Pablo Santiago (participante en cursos PCR e voluntario de AGARESO) 
María Aneiros (participante en cursos PCR e voluntaria de AGARESO) 
Pepa e Cristina Galdo (docente e orientadora IES Xulián Magariños de Negreira) 

7 EpD-LAB 

Entrevista presencial Lorena Seijo (coordinadora de AGARESO) 

Entrevista presencial 
(conxunta) 

Alumnado do IES Carlos Casares de Viana do Bolo: Carmen, Álex, Gael 

Entrevista presencial 
(conxunta) 

Sonia e Roi (técnica e técnico de AGARESO) 

Entrevista presencial Ovi Vilar (vicedirector do IES Carlos Casares de Viana do Bolo) 

Entrevista presencial Suso Fernández (director IES Pintor Colmeiro de Silleda) 

8 
Investigación da  

dimensión global da 
EDCG 

Entrevista María Paz (directora de SIG) 

Entrevista Ana Lampón (SIG; técnica responsable da intervención) 

Grupo focal 

Ana Lampón (SIG; técnica responsable da intervención) 
Araceli Serantes Pazos (Facultade de Educación-Grupo de traballo UDC) 
Renée Depalma Ungaro (Facultade de Educación-Grupo de Traballo-UDC) 
Cristina Naya (docente investigadora da UDC) 
Camino Pereiro (CPI Plurilingüe Virxe de Cela) 
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9 
Rede Solidaria da 

Mocidade 
(RSM) 

Entrevista presencial Clara Maeztu (EC; persoal de sede central) 

Grupo focal 

Clara Maeztu  (EC; persoal de sede central) 
Cruz (voluntaria e delegada de EC-Galicia) 
Ana (docente) 
Sara e Patricia Mosquera (estudantes membro da RSM) 
Fanny (voluntaria de Entreculturas e membro da RSM cando era estudante) 

10 

Tecnoloxía para o 
Desenvolvemento 

Humano 
(TpDH) 

Entrevista presencial Sergio Fernández (EsF; técnico de proxectos responsable da intervención) 

Entrevista por skype Adela Fernández Agulló (voluntaria de EsF) 

Entrevista por skype Cristina Sesto Yague (voluntaria de EsF) 

Grupo focal 

Sergio Fernández (EsF; técnico de proxectos responsable da intervención) 
Carolina Martínez (Asociación Espiga) 
Francisco Alberto Varela García (CartoLAB -Laboratorio de Enxeñería Cartográfica-
UDC), Belén Fernández (Centros de Estudos de Xénero e Feministas - CEFEX, UDC) 

11 Todas as intervencións 
Entrevista presencial 

(conxunta) 

Carolina Diz Otero (Asesora técnica en Cooperación para o Desenvolvemento e Acción 
Humanitaria) 
Pilar García Quince (Xefe do Servizo de Formación e Coordinación Institucional da 
Cooperación ao Desenvolvemento) da DXRREEUE 
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ANEXO 6. 
Relación de fichas de avaliación. 

 

 

 

 



 
6.1. O Mundo que Queremos (OMQQ)_Ficha de avaliación detallada. 
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CRITERIOS SUBCRITERIOS COMENTARIOS 

1. PERTINENCIA 

EN RELACIÓN Á 
POBOACIÓN 
PARTICIPANTE 

A intervención enmarca o seu traballo no aliñamento con necesidades globais (ODM-ODS), adaptando a formulación á base meto-
dolóxica desenvolvida por cara unha das entidades socias do consorcio (aproveitando  seu expertise e indirectamente a identifica-
ción previa de cada entidade). Forma parte dun Plan Proxecta polo que os centros educativos participantes elixen directamente 
formar parte da proposta como destinatarios directos. Nalgunha das distintas fases da intervención existiu selección de centros 
por parte do consorcio, mais non é o caso habitual e parte da problemática identificada neste senso recolle debilidades que pode-
rían ter que ver co formato de visibilización e difusión previa ou ben coa percepción de certa sobrecarga de xestión para o profe-
sorado de enlace da intervención. 

A poboación destinataria son o alumnado e profesorado de centros educativos que se inscriben no proxecto, polo que é desde o 
momento en que están seleccionados ditos centros cando se coñece o perfil de docentes e alumnado. Cóntase con diagnósticos 
onde se traballa o perfil dos centros participantes nas distintas fases da intervención. 

A participación destinataria non participa directamente no deseño da proposta por ser unha actuación "a elixir" dentro do catá-
logo do Plam Proxecta cada ano, mais elaboranse diagnósticos que ofrecen información descritiva da poboación obxectivo (alum-
nado e profesorado), achegando detalles concretos ao redor dos centros educativos participantes na proposta que permiten 
adaptar a entrada na aula. Identifícase ao profesorado especialmente como colectivo multiplicador ao que achegarse con estrate-
xias de sustentabilidade, a través de formación concreta ao redor dos ODS e as ferramentas propostas na intervención. 

EN RELACIÓN AO 
PLAN DIRECTOR, 
ESTRATEXIA DE 
EPDCG E MARCO 
INTERNACIONAL 

A intervención fundaméntase nos ODS (anteriormente, nos ODM) e na Axenda 2030 como eixo condutor da proposta e  establece 
áreas de traballo e dimensións en base ás prioridades transversais incluídas no Plan Director vixente, evoluciona nun marco cohe-
rente coa Estratexia de EDCG galega e/ou marco normativo internacional e as liñas e procesos son coherentes coa estratexia das 
entidades ao longo da proposta. 

A integración intégrase claramente na estratexia da Axenda 2030, aliñándose e marcando a súa estratexia de acción sobre os ODS 
(nas primeiras etapas, ODM) e abríndose a todo as iniciativas do sector da Cooperación Galega que traballan en EDCG no marco 
da CGONGD. Integra dentro do seu equipo e especialmente nas visitas do Sur a representación de colectivos e movementos so-
ciais. 
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EN RELACIÓN AO 
CONTEXTO 

O Mundo que Queremos recolle progresivamente as recomendacións e conclusións non só das avaliacións senón das diagnoses 
realizadas nas sucesivas fases e traballa sobre unha estratexia de equipo que se constrúe desde a participación inclusiva tamén 
das asistencias técnicas. Foise cambiando especialmente a forma da proposta, no tocante a metodoloxías máis atractivas e cerca-
nas ao alumnado (por exemplo, máis traballo con vídeo e menos fotografía) e a algunhas accións clave como os eventos finais, 
para potenciar a dimensión de incidencia da intervención. 

As sinerxías creadas non están maioritariamente na formulación pola propia natureza da proposta dentro do Plan Proxecta. Po-
rén, a visión de O Mundo que Queremos é trascender aos propios centros e durante a execución si se tecen contactos e se reali-
zan achegamentos con iniciativas diversas; por exemplo, os centros educativos recoñecen que O Mundo que Queremos axudou a 
conectar con outros espazos como os concellos e con outros proxectos afíns. Non hai capacidade para coñecer como se desen-
volve esta conexión "ex post" en cada caso. 

A intervención traballa desde unha visión que identifica as desigualdades Norte-Sur e deseña unha proposta desde o traballo en 
termos de cidadanía global, seguindo a Axenda 2030 e formulándose a través dos ODS (nunha primeira etapa, ODM). Identifícase 
por tanto dende as necesidades das persoas das comunidades do Sur e do Norte. Presenta nas sucesivas fases unha visión crítica 
do Norte. 

As organizacións implicadas son conscientes das dimensións que buscan traballar no proxecto e expresan de forma clara a dimen-
sión política (que defendemos e como o defendemos) da intervención. No marco da proposta, as metodoloxías e ritmo das se-
sións buscan xerar reflexión crítica a través da práctica con ferramentas vivenciais e prácticas e con metas que inclúen a participa-
ción e construción directa, como é o caso dos eventos finais. O marco do Plan Proxecta e a conexión directa coa Cooperación Ga-
lega favorecen o achegamento da proposta aos centros educativos así como a formación dirixda ao profesorado vai da man 
dunha acreditación oficial que facilita o recoñecemento ao profesorado da súa participación na intervención. 

EN RELACIÓN Á 
DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL E 
SECTORIAL 
 

O mundo rural está presente como destinatario tanto por contarse de maneira estable con centros educativos participantes que 
forman parte do mundo rural como polo enfoque de desenvolvemento sustentable presente nas temáticas e contidos da pro-
posta. No caso do cambio de formato dos eventos finais, por exemplo, favoreceuse se traballen problemáticas locais cara á inci-
dencia: no caso dos centros de zonas rurai0, o evento convértese en momentos de reflexión e acción. 
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A intervención traballa en contornas formais, incorporando as súas accións dentro do horario lectivo. As cuestións de xénero tra-
bállanse ao longo da intervención e analízase no contexto global previo malia que non se atopa no diagnóstico unha análise ao 
respecto. 

EN RELACIÓN Á 
INCORPORACIÓN 
DO ENFOQUE DE 
XÉNERO 

As cuestións de xénero trabállanse ao longo da intervención e analízase no contexto global previo malia que non se atopa no diag-
nóstico unha análise ao respecto. 

2. EFICACIA 

EN RELACIÓN AOS 
OBXECTIVOS E 
RESULTADOS 

Alcánzase en boa medida os resultados previstos e o obxectivo específico da intervención. Os indicadores previstos son discretos 
no tocante á medición do impacto máis aló do nivel cuantitativo. Descríbense logros concretos alcanzados así como se matizan 
cuestións que xeraron efectos non previstos. A intervención progresivamente elementos novidosos que permiten alcanzar os re-
sultados esperados, bebendo en gran medida dos diagnósticos e as avaliacións realizadas. 

EN RELACIÓN Á 
PARTICIPACIÓN 

Unha das feblezas da proposta ten que ver coa medición do colectivo meta, que non se pode acotar no momento da formulación 
pola propia natureza do proxecto, aberto ao interese de centros educativos de toda Galicia. As persoas destinatarias son suxeitos 
activo ao longo de toda a intervención, incorporándose á mesma de distintos modos durante o curso escolar. 

EN RELACIÓN Á 
METODOLOXÍA 

A intervención utiliza ferramentas como o teatro da oprimida, que incorpora o traballo coa aprendizaxe socioemocional e por 
tanto recolle como parte dos seus obxectivos un eixo vivencial e construtivo a través das emocións da poboación meta. 

Faise uso de metodoloxías participativas coa poboación destinataria, nomeadamente a través da comunicación social (ou educo-
municación) e o teatro foro. Xéranse espazos de debate, reflexión individual e colectiva. 

EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE 
XÉNERO 

Non hai mecanismos previos específicos no tocante á participación no compoñente de xénero máis aló da desagregación por se-
xos e non se desenvolve unha estratexia de corrección de participación nesta liña, porque a identificación da poboación partici-
pante materialízase a partir da inscrición dos centros na proposta dentro do Plan Proxecta. 
Porén, o equipo executante realiza un esforzo por garantir a transversalidade de xénero, nomeadamente no tocante aos contidos 
e a reflexionar no papel deste dentro da proposta. 
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As entidades socias do consorcio contan con experiencia respectiva e ao longo destes anos tamén se incorporou en O Mundo que 
Queremos a perspectiva de xénero, reforzada por cada iniciativa desde o seu traballo por compoñentes e especificamente a tra-
vés da asistencia técnica de 100Tolas, que informalmente se incorpora como parte do consorcio a nivel de participación na cons-
trución da proposta. 

EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 
INSTALADAS 

Cóntase con asistencias técnicas desde a orixe da proposta tanto para os momentos de diagnóstico como de avaliación, apor-
tando unha visión externa combinada con unha gran empatía cara ao proxecto que permitiu camiñar e achegar reflexións e 
apoios valiosos á intervención. A asistencia técnica que de forma estable aporta contidos na execución é 100Tolas, que forma 
parte do equipo do consorcio para a toma de decisións e reflicte un encaixe tamén moi pertinente para achegar a vision feminista 
e dos movementos sociais a O Mundo que Queremos. As relacións neste senso son coordinadas e establécense sinerxías eviden-
tes. 

Xéranse espazos de "avaliación continua" que permiten facer un seguimento uniforme ao longo de cada curso, xerándose meca-
nismos progresivamente máis eficientes de coordinación cos centros educativos. Coa contorna, a intervención ve limitada a súa 
capacidade de conexión estable pola propia natureza do proxecto, acotada a un curso académico por centro de forma xeral. Os 
compromisos da poboación participante, nesta liña, aséntanse sobre a formación do profesorado pero limítanse ao curso acadé-
mico, non habendo compromisos formais senón desde a propia intencionalidade futura de cada docente, que contará con recur-
sos de apoio e didácticos xerados desde O Mundo que Queremos para os centros educativos para a replicación futura das ac-
ccións traballadas. 

O Mundo que Queremos leva varios anos ininterrompidos desenvolvéndose e conta coa confianza da Cooperación Galega por ser 
unha proposta aberta ao sector das ONGD galegas que traballan en EDCG en Galicia, onde cada entidade aporta un rol baseado na 
súa experiencia e perfil propios. 
 
O persoal técnico de SIG (entidade líder) ten o expertise axeitado para levar adiante unha coordinación eficiente. Na intervención 
estímanse de forma razoada os recursos precisos para a correcta execución das actividades previstas, que se desenvolven de 
forma axeitada a nivel xeral. 

O histórico do consorcio bebe da posta en común de necesidades no eido da EDCG en Galicia e da busca de coordinación entre 
ONGD para desenvolver unha proposta conxunta cara á promoción e defensa dos ODM-ODS. Non só os roles exercidos por cada 
entidade do consorcio son identificables e coherentes co perfil e expertise de cada unha senón que o equipo executor foi fortale-
céndose internamente ao longo dos anos, camiñando e traballando cara a un enfoque común máis cohesionado. 

O Mundo que Queremos vén elaborando guías e a propia web da intervención supón unha sistematización útil e atractiva. Pre-
vese a xeración continuada de recursos que rexistren os avances e boas prácticas da intervención de forma organizada e poten-
cialmente difundible (así como difundida). 
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3. EFICIENCIA 

EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

A intervención responde na súa planificación a unha estimación de custes que, a nivel xeral, estima axeitada a relación custe-efi-
cacia. Non se achega unha análise detallada mais o cofinanciamento foi crecendo e permitiu desenvolver de forma progresiva-
mente máis profesionalizada as accións formuladas, apoiando as estruturas internas das entidades con unha liña de financia-
mento estable. 

Contouse cunha axeitada dispoñibilidade de recursos económicos e humanos, que de feito se foi reforzando contándose incluso 
con picos o ano que a intervención incoroporou un segundo obxectivo específico ligado ao intercambio Galicia-Cuba. A interven-
ción execútase sen modificacións substanciais entre as partidas orzamentarias previstas na formulación. A execución orzamenta-
ria cumpre os criterios establecidos no orzamento inicial. 

A proposta é integral nos seus obxectivos e supón unha carga forte de coordinación por parte da líder do consorcio, asumíndose 
que se conta cun orzamento estable necesario para a correcta execución das accións. O cronograma marcado polo Plan Proxecta 
para a formulación desta proposta non se acompasa cos prazos que esixe a firmante institucional do convenio por parte da Xunta 
de Galicia, a DXRREEUE, polo que isto inflúe en certos desequilibrios e sobreesforzos. Porén, a posta en marcha da Intervención 
desenvólvese aparentemente sen demoras que modifiquen substancialmente a proposta, encaixando formalmente como se lle 
esixe cada ano malia as ampliacións de prazo (aceptadas todas pola Cooperación Galega, coa que se traballou de forma satisfacto-
ria a nivel administrativo). As entidades xestionan a proposta desde unha visión de equipo que se foi cohesionando progresiva-
mente, incorporando nun exercicio de horizontalidade a visión das asistencias técnicas e socias non formais como parte do equipo 
que constrúe a intervención. 

EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE 
XÉNERO 

Non se cuantifica o orzamento no compoñente de xénero de forma diferenciada así como se visibilizan pero non se cuantifican os 
efectos destinados a mulleres e homes de forma diferenciada. Tendo en conta o esforzo realizado para incorporar a perspectiva 
de xénero na proposta, sería necesario afondar neste senso. 

EN RELACIÓN Á 
PROGRAMACIÓN 

A intervención responde a un cronograma marcado polos tempos do calendario lectivo e adáptase a temporización das sesións ás 
suxestións dos centros educativos. Non se atopan modificacións substanciais de relevancia e o cronograma final non soe sufrir 
modificacións relevantes, malia que como xa se comentou, existe o condicionante da duplicidade de informes que deben facerse 
(Consellería de Educación e DXRREEUE). 

A organización vén realizando un esforzo importante por sistematizar o seguimento, incluso buscándose estratexias nos momen-
tos de avaliación para acompañar cun enfoque de seguimento á intervención e xerar recomendacións nesta liña. O expertise da 
entidade líder permite que a execución estea moi adaptada e en boa sintonía cos ritmos e realidade dos centros educativos cos 
que se traballa cada ano. 
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EN RELACIÓN AO 
SEGUIMENTO E 
A AVALIACIÓN 

Estruturouse o seguimento e a avaliación, así como o diagnóstico inicial, como unha proposta integrada dentro do enfoque de 
avaliación continua da intervención, con unha visión achegada ao proceso. As avaliacións realizadas contan con suficiente infor-
mación de calidade por parte da proposta e incorporan a participación dunha mostra de participantes que permite obter informa-
ción plural e en certa medida xeralizable á proposta a través de leccións aprendidas e recomendacións. Porén, limítase a capaci-
dade de avaliación ex post pola propia natureza da intervención (os centros cambian cada ano) polo que hai dimensións sobre as 
que dificilmente se artella capacidade de control de efectos de proceso. 

Existen avaliacións externas tódolos anos en que se avalía a proposta, que mostran ser de utilidade para as sucesivas formulacións 
(incorporan recomendacións). Na mesma liña, a elaboración da guías e sistematizacións de actividades recollen de forma guioni-
zada as aprendizaxes recollidas durante os anos de intervención. O Mundo que Queremos recolle progresivamente as recomenda-
cións e conclusións non só das avaliacións senón das diagnoses realizadas nas sucesivas fases e traballa sobre unha estratexia de 
equipo que se constrúe desde a participación inclusiva tamén das asistencias técnicas. Foise cambiando especialmente a forma da 
proposta, no tocante a metodoloxías máis atractivas e cercanas ao alumnado (por exemplo, máis traballo con vídeo e menos foto-
grafía) e a algunhas accións clave como os eventos finais, para potenciar a dimensión de incidencia da intervención. 

4. SUSTENTABILI-
DADE 

EN RELACION AOS 
EFECTOS XERADOS 

É complexo falar de sustentabilidade porque os centros traballan no marco dunha acción anual co Plan Proxecta, non xerándose 
compromisos a longo prazo mais si desenvolvéndose accións de incidencia e estudándose vías de apoio alternativas máis ou me-
nos puntuais por parte dos centros educativos para a execución de certas partes do proxecto (accións concretas como eventos, 
por exemplo). A sustentabilidade vén máis da man do traballo en cambio de comportamentos que de continuidade da execución 
en si, pola propia natureza do proxecto. Porén, no grupo focal identificáronse feblezas relevantes como a "petición" de máis espa-
zos de conexión conxunta e unha maior orientación cara aos momentos ex post do proxecto ("que facemos cando isto acaba?"). 

Na liña do comentario anterior, trabállase con profesorado como motor multiplicador principal e xéranse espazos de incidencia 
nos actos finais así como en accións puntuais concretas durante a execución, máis ou menos presenciais (estando presente a 
parte virtual). O potencial multiplicador do alumnado é claro e favorécese co uso de redes sociais e os produtos xerados e mais a 
súa difusión. porén, é máis complexo medir esta dimensión co alumnado ao non poder avaliar ex post o impacto xerado pola pro-
posta tras un curso académico, xa que o curto prazo é un tempo acotado para este tipo de procesos. 

EN RELACIÓN AOS 
MECANISMOS DE 
TRANSFERENCIA 

Trabállase en prol dun enfoque cara á participación colectiva e activismo social, "animando" no marco do proxecto a dar un paso 
máis aló do individual ao colectivo. Os mecanismos de transferencia quedan acotados ás guías e a web, xa que formalmente a 
intervención nos centros remata cando o curso escolar finaliza tamén. 

EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

A continuidade de forma integral favorécese da man da formación técnica ao profesorafo e mais cos algúns produtos-guía para os 
centros educativos, todos dispoñibles na web da intervención. Estes recursos vanse actualizando e mellorando tamén fase tras 
fase. 

EN RELACIÓN ÁS 
SINERXÍAS 
 

Na proposta visibilízanse outras iniciativas e movementos sociais, que achegan unha visión máis ampla do tecido asociativo, cultu-
ral... Xéranse espazos concretos para desenvolver capacidades de mobilización e participación cidadá, especificamente visibles na 
etapa final de cada curso escolar co acto final nos centros educativos, que teñen motivado novas alianzas e compromisos. A pre-
senza do Sur enmárcase nos contidos traballados e incorpora unha visita presencial cada ano, acompañada de espazos virtuais 
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 como a actividade de "video-cartas". Neste caso, trátase máis ben de sementes mais non hai capacidade ex post para coñecer a 
xeración de sinerxías estables. 

Os compromisos xerados no marco da intervención xorden da diagnose conxunta entre ONGD e Xunta de Galicia no sector da 
EDCG, como un logro que se mantén no tempo e que queda aberto á participación voluntaria dos centros educativos galegos (con 
limitación de escala). Os tempos adáptanse aos marcados por DXRREEUE, Consellería de Educación e particularmente dos centros 
educativos. 

Esta é unha proposta especial e aberta a ONGD. Un punto de inflexión para a EDCG en Galicia a nivel de implicación institucional 
que supón unha referencia aberta a nivel de política pública de Cooperación en Galicia e que vén fortalecendo tamén a capaci-
dade institucional de cada ONGD participante. Por parte dos centros educativos, a aposta pola participación de entre 2-3 docen-
tes axuda á implicación a nivel de centro fronte á personalización do profesorado de enlace; malia que non pode saberse en tódo-
los casos se a capacidade institucional dos centros educativos se ampliou con O Mundo que Queremos  na práctica percíbese que 
os centros participantes soen tomar parte noutras propostas e as ferramentas proporcionadas quedan á disposición e súmanse ás 
xa existentes. A formación ao profesorado supón un fortalecemento da capacidade docente e implícase a este na transversaliza-
ción da proposta na aula, polo que se pode afirmar cando menos unha influenza parcial nesta liña. 

Identifícanse espazos conxuntos para o diálogo entre centros educativos, chegando a un punto máximo no momento do evento 
final, máis aberto á cidadanía e á contorna local, tras o traballo previo ao redor de contidos e metodoloxías desde un enfoque 
crítico e de identificación da problemlática local-global. 

Trabállase a incidencia en temáticas transversais como xénero, medio ambiente e xénero, introducíndose algúns indicadores liga-
dos á percepción na liña de base, que logo se poden "comparar" na avaliación final de cada fase. Nesta liña, é clave a presenza de 
actores estratéxicos dos distintos eixos transversais e o enfoque ao redor dos ODS (antes ODM). 
A lingua galega é vehicular e trátase de promover o seu uso durante as sesións formativas e no marco de tódolos produtos xera-
dos no proxecto. 

5. IMPACTO 

EN RELACIÓN AOS 
PROCESOS 

Os resultados evolucionan en boa medida a partires dun traballo de construción colectiva entre as entidades do equipo executor, 
incluíndo a asistencia técnica 100Tolas como parte deste equipo e tendo moita relevancia a información de avaliacións e diagnós-
ticos realizados. Percíbese grao de impacto ano a ano pero a poboación destinataria é cambiante tamén anualmente así que é 
complexa a medición ex post. 
A poboación destinataria participa visiblemente de forma activa nas accións da entidade e o profesorado ten capacidade de incor-
porar cando menos coñecementos na aula a partires da formación recibida. Na intervención promóvense procesos de empodera-
mento a partir de metodoloxías que incitan á reflexión crítica e a construción de novos discursos, debate, visibilización e denuncia 
progresivamente desde o nivel indvidual cara ao colectivo e institucional. 
Prevense indicadores mais a meirande parte dos mesmos son de tipo cuantitativo, sendo más discretos a nivel de impacto cualita-
tivo. 

EN RELACIÓN AO 
XÉNERO 

A intervención identifica accións con contidos e momentos de revisión crítica no tocante a xénero. Así e todo, non hai medición 
de parte destes avances máis aló da percepción debido á ausencia de indicadores neste eixo. 
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Non se analizan a fondo efectos previstos e non previstos no tocante ao compoñente de xénero. 

EN RELACIÓN Á 
MEDICIÓN 

Como xa se comentou, prevense indicadores mais a meirande parte dos mesmos son de tipo cuantitativo, sendo más discretos a 
nivel de impacto cualitativo e quedando pendente o deseño de indicadores de impacto con perspectiva de xénero (máis aló da 
desagregación). 

A intervención incorpora un traballo intenso de seguimento e coordinación cara á recollida de información que mida os momen-
tos intermedios. Destaca a realización de diagnósticos. 

EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 

As entidades socias do consorcio recoñecen aprendizaxes críticas a partires desta intervención, tras varios anos co-participando. 
Destácase a mellora dos espazos de discusión e construción participativa de propostas. Máis levemente se atopa capacidade para 
a medición da permanencia e continuidade de capacidades instaladas na poboación meta, por falta de recursos nesta liña. 

Como xa se comentou, si se recoñecen aprendizaxes. A partires do traballo interno coordinado, xeráronse novas sinerxías entre 
entidades. Destaca o eido da comunicación social para o cambio como eixo de reforzo ás entidades así como novos enfoques 
transformadores e de mobilización social que van introducíndose nas intervencións sucesivas identificadas. 

EN RELACIÓN Á 
DIFUSIÓN 

O papel da comunicación social é o aspecto diferenciador da intervención e, máis aló da xeración dun plan de comunicación, esta-
blécense vínculos da poboación destinataria con este compoñente, converténdose en protagonistas da difusión do proxecto. A 
información está dispoñible en distntos espazos online. Atópanse debilidades neste punto no tocante ao uso de redes sociais coas 
que a poboación destinataria se sinta apoderada. 
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CRITERIOS SUBCRITERIOS COMENTARIOS 

1. PERTINENCIA 

EN RELACIÓN Á 
POBOACIÓN 
PARTICIPANTE 

A proposta responde a unha análise de necesidades e problemáticas mais bótase en falta ao longo das diferentes fases e intervencións 
unha maior participación dos colectivos destinatarios. 

Existen datos desagregados dos colectivos participantes ao longo das diferentes intervencións con análise da súa participación na in-
tervención. Así mesmo, nas distintas fases reflexiónase e modifícase o colectivo destinatario. Pola contra, o enfoque de titulares de 
dereitos, obrigas e responsabilidades non está presente ao longo das intervencións. 

As intervencións non contan con diagnósticos participativos nin documentos de liña de base ao longo do tempo. Por outro lado, si se 
identifican e preciben colectivos multiplicadores ao longo das diferentes fases. 

EN RELACIÓN AO 
PLAN DIRECTOR, 
ESTRATEXIA DE 
EPDCG E MARCO 
INTERNACIONAL 

A intervención traballa ao redor da sustentabilidade ambiental, polo que esta mantén as prioridades dos diferentes Plans Directores 
galegos que lle son de aplicación. Por outra banda, a proposta evoluciona na liña das estratexias e dimensións da EDCG pasando dunha 
liña máis sensibilizadora hacia outra con compoñentes de incidencia social, investigación e formación. 

A intervención non se vencella a unha campaña ou movemento definido senón que se aliña a unha temática de interese e traballo a 
nivel global. En canto á participación de colectivos, identifícanse axentes diversas coma ONGD, entidades do ámbito ambiental coma o 
Sindicato Labrego Galego, grupos de consumo, centros educativos e Universidade. 

EN RELACIÓN AO 
CONTEXTO 

Non se conta con identificacións participativas, nin na maioría dos anos con avaliacións anteriores. A intervención vai evolucionando ao 
longo das fases co fin de incorporar as aprendizaxes adquiridas na xestión das intervencións anteriores. 

Non se realizaron análises de participación ao longo da intervención. Aínda así, xéranse sinerxias e capacidades de traballo en rede cos 
diferentes actores involucrados na formulación, coma por exemplo, a Universidade. 

Ao longo da intervención está presente unha vinculación entre o Norte e o Sur e unha conexión entre os proxectos e accións da enti-
dade. Un exemplo de isto sería o emprego do método biointensivo en Guatemala e os seus traballos nas accións de formación en Gali-
cia. 

A intervención traballa con grupos de actores que non son os habituais receptores da EDCG coma poden ser labregas e labregos das 
zonas rurais. 

EN RELACIÓN Á 
DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL E 
SECTORIAL 

O mundo rural está presente ao longo da intervención co traballo en escolas ambientais das zonas rurais e con labregas e labregos. 
Porén, non é a zona prioritaria de intervención. 

A intervención avanza dende un traballo máis no ámbito informal para nas últimas fases centrar o traballo no ámbito formal. 
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EN RELACIÓN Á 
INCORPORACIÓN DO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

O enfoque de xénero é moi transversal ao longo da intervención. 

2. EFICACIA 

EN RELACIÓN AOS 
OBXECTIVOS E 
RESULTADOS 

A intervención conta con indicadores que permiten medir o impacto da mesma, se ben nalgúns casos non se corresponden a indicado-
res obxectivamante verificables senón que se fan medicións de actividade máis que de impacto. En xeral, non se establecen medidas 
correctoras dos efectos non previstos. Por outra banda, ao longo das fases a proposta vai xerando innovacións coma poden ser a inclu-
sión da horta comunitaria e escolar. 

EN RELACIÓN Á 
PARTICIPACIÓN 

A intervención non ten definidos indicadores concretos para a medición de participación dos colectivos meta. Porén, conta nas últimas 
fases con mecanismos de avaliación da participación dos mesmos. 

EN RELACIÓN Á 
METODOLOXÍA 

A intervención non traballa de xeito identificado o enfoque socioemocional. 

A intervención xera espazos nos que se fomentan redes de debate e reflexións. Especialmente nas últimas fases da intervención, percí-
bense a evolución cara a metodoloxías participativas. 

EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

A intervención non conta de xeito explícito con mecanismos que garantan unha participación equitativa de homes e mulleres nin ten 
en conta de xeito explícito o enfoque de xénero na súa medición e seguimento. 

En xeral, o persoal da intervención conta con formación transversal en xénero mais non con experiencia específica. 

EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 
INSTALADAS 

En xeral, a intervención non conta cunha rede de traballo e apoio en asistencias técnicas externas mais si se establecen relacións de 
confianza e habitual coas dúas asistencias externas identificadas. 

A intervención describe a participación dos colectivos participantes mais non se conta con espazos de participación dos mesmos na 
coordinación da intervención. 

Amigos da Terra conta con experiencia no ámbito de actuación da proposta e o persoal técnico tamén ten experiencia de traballo e 
formación contrastada. En canto ao voluntariado, non hai un papel continuo do mesmo, senón que a súa actividade realízase de forma 
moi puntual nas accións da intervención. 

Non procede. 

A intervención conta cunha única experiencia de sistematización nas hortas escolares. 
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3. EFICIENCIA 

EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

En xeral, non se conta con varios orzamentos que permitan analizar o custo-eficacia das eleccións. 

Non se producen modificacións substanciais ao longo da intervención. 

A intervención execútase en base aos recursos humanos, materiais e técnicos previstos na súa formulación, os cales parecen ser apro-
piados para o desenvolvemento da intervención. 

EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

Non se identifica enfoque de xénero no orzamento nin un seguimento durante a súa execución. 

EN RELACIÓN COA 
PROGRAMACIÓN 

En xeral, salvo nalgún caso onde se solicita ampliación, a intervención mantén os tempos inicialmente previstos. Nos casos de desvia-
cións, éstas atópanse motivadas e xustificadas. 

A intervención conta con mecanismos de seguimento que evolucionan ao longo das diferentes fases, incluíndo as aprendizaxes adquiri-
das no proceso anteror. 

EN RELACIÓN AO 
SEGUIMENTO E A 
AVALIACIÓN 

A intervención non conta con avaliacións que permitan medir o impacto e a participación dos colectivos participantes. 

Non se realizan avaliacións internas nin externas ao longo da intervención. 

4. SUSTENTABI-
LIDADE 

EN RELACION AOS 
EFECTOS XERADOS 

En xeral, os logros alcanzados ao longo da intervención parecen sostibles mais non se analiza un proceso de transferencia nin un com-
promiso de participación no longo prazo. 

Trabállase con colectivos multiplicadores nas últimas fases da intervención, mais non se establecen plans ou convenios de traballo 
unha vez finalizada a intervención. 

EN RELACIÓN AOS 
MECANISMOS DE 
TRANSFERENCIA 

Non se identifican compromisos de traballo en rede unha vez finalizada a intervención. 

EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

En xeral, percíbese un fortalecemento a nivel técnico que permite a continuidade das accións con maior incidencia na educación for-
mal. 

EN RELACIÓN ÁS 
SINERXÍAS 

Non se identifican convenios ou compromisos de traballo con outras entidades ou colectivos sociais. 

A intervención adáptase ao longo das fases aos tempos dos colectivos implicados no proceso, especialmente os tempos da educación 
formal. 
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Non procede. 

Identifícase o inicio dunha rede de hortas coma espacio de traballo na educación formal. 

A intervención conta con mecanismos de medición no eixo de medio ambiente, mais non en xénero ou pertinencia cultural. Porén, 
ponse en valor a cultura galega e utilízase o galego coma lingua vehicular do proxecto. 

5. IMPACTO 

EN RELACIÓN AOS 
PROCESOS 

A intervención incorpora as aprendizaxes adquiridas na xestión e execución das fases anteriores. Non se realiza un seguimento ex post 
dos efectos sobre os actores e poboación participante unha vez finalizada a intervención. 

Os colectivos sociais participan de xeito activo xunto cos centros educativos ao longo da intervención. 

Maioritariamente, cóntase con indicadores de actividade ao inicio da intervención. 

EN RELACIÓN AO 
XÉNERO 

A intervención non conta con mecanismos que permitan medir e analizar o papel da muller nos diferentes procesos. 

Non se analizan efectos de xénero ao longo do proceso. 

EN RELACIÓN Á 
MEDICIÓN 

A maioria dos indicadores son de actividade e non se conta con indicadores con perspecitva de xénero ao longo da intervención. 

Non se establecen metas intermedias ao longo do proceso, mais si se conta con mecanismos de seguimento. Non se identifica medi-
ción de referencia inicial dos indicadores. 

EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 

Percíbese un incremento das capacidades da entidade especialmente vinculadas á educación formal. 

Percíbese unha continuidade e interese polas accións realizadas ao longo da intervención sendo coherentes co espazo de traballo da 
entidade. 

EN RELACIÓN Á 
DIFUSIÓN 

Non se conta cunha planificación e medición dos impactos e visibilidade da intervención. 
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CRITERIOS SUBCRITERIOS COMENTARIOS 

1. PERTINENCIA 

EN RELACIÓN Á 
POBOACIÓN 
PARTICIPANTE 

En xeral, as necesidades e problemáticas identificadas tradúcense en obxectivos ao longo da intervención, se ben non se conta con 
diagnósticos participativos desas necesidades ou problemáticas. 

A poboación destinataria descríbese de xeito explícito ao longo da intervención mais non se incorpora unha análise de participación 
nin enfoque de dereitos, obrigas e responsabilidades. 

Non se conta con diagnóstico participativo ou documento de liña base nin se realizaron procesos de traballo participativo coa poboa-
ción participante. Entre os colectivos participantes identifícanse actores multiplicadores mais non se ten traballado unha estratexia 
con eles. 

EN RELACIÓN AO 
PLAN DIRECTOR, 
ESTRATEXIA DE 
EPDCG E MARCO 
INTERNACIONAL 

A intervención é coherente coas dimensións e/ou prioridades do Plan Director vixente en cada momento, e mantén unha evolución na 
liña da estratexia das entidades e do marco nommativo internacional. 

A intervención intégrase na Campaña Mundial pola Educación como movemento global e conta a nivel estatal con outros colectivos 
sociais coma sindicatos, mais esta presenza non é activa na CME-Galicia. 

EN RELACIÓN AO 
CONTEXTO 

Non se identifican diagósticos participativos no período analizado e a variación da interención responde á súa participación no marco 
dunha campaña global e estatal. 

En xeral, non se identifican sinerxías relevantes con outros actores ata antes do ano 2015, onde xurden as principais sinerxías e traba-
llo en rede coa Universidade de Santiago, uníndose posteriormente a Universidade A Coruña. 

A intervención vencella a través do movemento global as realidades do Sur e do Norte, interactuando as culturas e problemáticas do 
ámbito educativo de ambas realidades entre elas. 

O consorcio de entidades é consciente da dimensión política na que quere actuar sendo destinatarios da CME-Galicia actores coma a 
Presidencia da Xunta e o Parlmento. 

EN RELACIÓN Á 
DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL E 
 SECTORIAL 

O mundo rural está presente ao longo da intervención mais non dende unha estratexia de idenficación da participación e desenvolve-
mento do rural na CME-Galicia. 

A intervención diríxese fundamentalmente ao ámbito da educación formal. Puntualmente inclúese acción non informal, pero non é o 
obxecto da proposta. 
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EN RELACIÓN Á 
INCORPORACIÓN DO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

O enfoque de xénero é transversal ao longo da intervención e a súa presenza depende fundamentalmente do lema a nivel mundial da 
CME-Galicia en cada momento. 

2. EFICACIA 

EN RELACIÓN AOS 
OBXECTIVOS E 
RESULTADOS 

A intervención conta con indicadores ao longo de todo o proceso, mais en xeral son indicadores de actividade e non se identifcan indi-
cadores de impacto. En canto aos efectos non previstos, non se incorporan medidas de axuste nin deseño de estratexias de impacto ao 
longo da intervención. 

EN RELACIÓN Á 
PARTICIPACIÓN 

A proposta ten definidos indicadores concretos para a medición do impacto no colectivo meta, mais isto non se dá en todas as fases da 
proposta. En xeral, non se conta con mecanimos nin documentación que acredite unha participación activa da poboación e actores 
destinatarios da CME-Galicia. 

EN RELACIÓN Á 
METODOLOXÍA 

O enfoque socioemocional non se presenta coma eixo de traballo ao longo da intervención. 

A intervención inclúe metodoloxías participativas ao longo da intervención, co desenvolvemento e edición de material didáctico para o 
ámbito formal. 

EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

Non se identifican mecanismos de medición sobre a participación de mulleres e homes ao longo do proceso, así como a inclusión do 
enfoque de xénero non está presente de xeito continuado e transversal ao longo da intervención. 

As entidades do consorcio contan con persoal formado e técnico en cuestións de xénero, mais no está vencellado directamente coas 
actividades da CME-Galicia. 

EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 
INSTALADAS 

En xeral, non se identifican asistencias técnicas continuadas e coordinadas ao longo da intervención. As relacións identificadas son no 
ámbito da comunicación onde durante dous anos se externaliza o servicio con Tempo de Loaira e coa Universidade. 

En xeral, non se identifican espazos de traballo común con outros actores da contorna ao longo da intervención que xeren mecanismos 
de continuidade coa poboación participante. 

O consorcio conta con experiencia de traballo no ámbito de actuación da CME-Galicia, se ben algunhas entidades teñen maior expe-
riencia na temática e maior capacidade. Ao longo de intervención xéranse capacidades nas entidades do consorcio. 

O consorcio xorde a nivel estatal e en Galicia trabállase a través da sinerxia desa rede. Ao longo da intervención varían as entidades do 
consorcio, se ben se mantén un equipo estable de traballo con roles identificados que se van turnando, o que supón un liderado forte 
por parte de cada unha das entidades cada ano. 
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Non se identifica sistematización ao longo da intervención. 

3. EFICIENCIA 

EN RELACIÓN AOS 
 RECURSOS 

Non se atopa documentación que permita comparar a análise custo-eficacia na intervención. 

Identifícanse modifiacións das partidas orzamentarias previstas na formulación mais non afectaron a execución da proposta e realizá-
ronse coa aprobación da Xunta nos tempos estimados. 

Os recursos propostos na formulación son coherentes e permiten executar a intervención sen a utilización de recursos adicionais. En 
relación ao cronograma, existen variacións que non modifican substancialmente a realización das actividades. Ditas variacións deri-
vánse da participación da CME-Galicia nun movemento estatal e global. Non se acredita variación de recursos nas sucesivas fases como 
resposta a un análise de mellora na súa previsión. 

EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

Non se conta con orzamento con enfoque de xénero ao longo da intervención. 

EN RELACIÓN COA 
PROGRAMACIÓN 

O cronograma, en xeral, mantense segundo o inicialmente previsto malia algunhas modificacións que non alteran o logro dos resulta-
dos e obxectivos previstos. Na temporización e axustes das accións non se acredita a participación dos actores e poboación partici-
pante. 

A intervención conta con mecanismos de seguimento e de impacto que derivan do movemento estatal e que permiten medir os avan-
ces e participacións da poboación. Por outra banda, non se identifican medidas correctoras ante cambios non previstos ao longo da 
intervención. 

EN RELACIÓN AO 
SEGUIMENTO E A 
AVALIACIÓN 

Elaborouse un informe interno para xustificar e rexistrar as actividades no movemento global da CME-Galicia. Así mesmo, cóntase con 
avaliacións internas mais non se ten en conta a participación dos colectivos meta ou destinatarios no seguimento e medición. 

Realízanse avaliacións exernas a partir da convocatoria de 2014, onde se incorporan recomendacións para as fases posteriores, se ben 
non todas as conclusión/recomendacións se reflicten na fase posterior. 

4. SUSTENTABI-
LIDADE 

EN RELACION AOS 
EFECTOS XERADOS 

Nos centros educativos que participan ao longo da intervención xéranse dinámicas que permiten a súa sustentabilidade mais non se 
establecen compromisos concretos de traballo. 
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Trabállase con colectivos multiplicadores, especialmente na educación formal, mais non existe unha estratexia de traballo coordinada 
con estes actores. 

EN RELACIÓN AOS 
MECANISMOS DE 
TRANSFERENCIA 

Non se identifican mecanismos de transferencia das accións mais estas son integradas nas dinámicas dos centros educativos a través 
das unidades didácticas. 

EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

As entidades do consorcio fortalécense ao longo da intervención, especialmente no tocante á visibilidade. 

EN RELACIÓN ÁS 
SINERXÍAS 

Non se identifican, excepto nalguhas das fases da intervención e de xeito puntual a nivel galego, participacións de movementos sociais 
no proxecto. 

Xéranse a partir de 2014 dinámicas de participación e colaboración con entidades educativas e institucións como a Consellería de Edu-
cación, Universidade e Formación Profesional. Por outra banda, existe un plan de traballo coa Universidade de Santiago de Compostela 
mais este non está recollido nun convenio de colaboración e participación. 

Non procede. 

Non se identifican espazos concretos de diálogo como tal, aínda si que se relacionan os actos da Semana Mundial da Educación con 
momentos de interacción e intercambio entre colectivos participantes. 

Non se idenfican mecanismos concretos coas prioridades transversais. Ponse en valor a realidade galega en canto á análise da proble-
mática e emprégase a lingua galega, especialmente no material dirixido aos centros educativos. 

5. IMPACTO 

EN RELACIÓN AOS 
PROCESOS 

A intervención incorpora parte das recomendacións e leccións aprendidas nas fases inmediatamente anteriores. En xeral, percíbense 
cambios nas dinámicas dos centros educativos que participan durante máis tempo na intervención, se ben non se conta con mecani-
mos de seguimento. 

Parte do persoal docente vencéllase con algunha das entidades do consorcio a través do voluntariado; non se identifica, pola contra, a 
inclusión dos centros en redes de traballo conxuntas ao longo da intervención. 

En xeral, non se conta con indicadores de impacto ao inicio da proposta. Na súa maioría, hai indicadores de actividade. 

EN RELACIÓN AO 
XÉNERO 

A intervención incorpora e analiza a visión da muller de xeito puntual naqueles anos onde o lema global da CME-Galicia se relaciona 
con este enfoque; no resto das fases, non se presta atención ao efecto diferenciado en mulleres e homes. 

Non se identifican efectos non previstos en relación ás cuestións de xénero. Tampouco se deseñan ao longo da intervención indicado-
res de xénero. 
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EN RELACIÓN Á 
MEDICIÓN 

A maioría dos indicadores son de actividade e non se identifican indicadores de impacto con enfoque de xénero en ningunha das fases 
da intervención. 

Non se conta con metas intermedias ao longo do proceso. Nas diferentes fases incorporánse mecanismos de seguimento que respon-
den ás dinámicas asociadas dende a CME-estatal. 

EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 

Percíbese unha crecente maior capacidade das entidades do consorcio, principalmente daquelas cunha menor presenza en proxectos 
de EDCG en Galicia. 

As actividades da CME-Galicia inciden no traballo das entidades do consorcio, especialmente no caso da que lidera, que conta nesa 
fase con persoal técnico de apoio da proposta, o cal ten un efecto dinamizador na propia entidade líder. 

EN RELACIÓN Á 
DIFUSIÓN 

O plan de comunicación responde a unha visión e estratexia da CME-estatal. Utilízanse as redes sociais, especialmente nas últimas 
fases da proposta, como principal instrumento. Porén, non se percibe información dos resultados por parte do colectivo participante. 
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CRITERIOS SUBCRITERIOS COMENTARIOS 

1. PERTINENCIA 

EN RELACIÓN Á 
POBOACIÓN 
PARTICIPANTE 

En xeral, identifícanse as necesidades e problemáticas da poboación participante mais non se describe en detalle a xusti-
ficación das mesmas. 

Descríbese a poboación participante mais non se cuantifica en tódalas fases da intervención. Non se incorpora o enfoque 
de titulares de dereitos, obrigas e responsabilidades en tódalas fases, se ben en xeral se inclúe análise de impacto de xé-
nero ao longo do proceso. 

En xeral, non se conta con análise participativa ou liña base ao longo da intervención, se ben nas últimas fases si se incor-
pora unha descición e diganóstico participativo. Son identificados os diferentes colectivos multiplicadores, tanto no eido 
formal coma non formal, describíndose a estratexia a desenvolver con cada un dos colectivos. 

EN RELACIÓN AO 
PLAN DIRECTOR, 
ESTRATEXIA DE 
EPDCG E MARCO 
INTERNACIONAL 

A intervención alíñase coas prioridades do Plan Director vixente ao longo das fases da intervención, especialmente no 
tocante a xénero e transversalmente no eido ambiental. O proceso atópase aliñado coas estratexias da EDCG así coma da 
propia entidade. 

Non se vencella a intervención con movementos específicos globais mais nalgúns dos procesos si existe unha participa-
ción en movementos e campañas globais (por exemplo, o dereito á educación). 

EN RELACIÓN AO 
CONTEXTO 

En xeral, excepto nas dúas últimas fases, non se conta con identificacións participativas. As modificacións subtanciais ne-
cesarias son propostas nos tempos marcados pola convocatoria e non afectan á execución global da intervención. 

Non se realiza análise de participación con enfoque de dereitos ao longo da intervención. Pola contra, xéranse redes e 
sinerxías con actores identificados, coma os centros educativos, e non identificados, coma diversos colectivos sociais e 
ANPA. 

A intervención conta cun enfoque de análise que conecta as problemáticas do Norte e do Sur mediante unha metodolo-
xía e innovadora, especialmente nas últimas fases. 
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A intervención xera participación política por parte dos actores involucrados na intervención, mais non ten como obxec-
tivo a incidencia. 

EN RELACIÓN Á 
DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL E 
SECTORIAL 

A intervención traballa, en xeral, en espazos do ámbito rural, especialmente no eido da educación formal, con excepción 
das actuacións no eido non formal. 

Trabállase tanto a educación formal coma informal, aínda que nas últimas fases hai un maior peso da educación formal. 

EN RELACIÓN Á 
INCORPORACIÓN DO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

A intervención integra unha visión e metodoloxía con especial énfase no xénero. 

2. EFICACIA 

EN RELACIÓN AOS 
OBXECTIVOS E 
RESULTADOS 

Os logros previstos están xustificados na documentación da intervención, aínda que non se describen os logros non pre-
vistos na súa total dimensión. Os indicadores permiten analizar parte do impacto das propostas, mais cóntase de xeito 
maioritario con indicadores de actividade. 

EN RELACIÓN Á 
PARTICIPACIÓN 

A participación dos colectivos está definida en parte dos indicadores, especialmente naqueles relacionados coa educa-
ción formal. Porén, non se definen mecanismos que permitan medir e dar seguimento á participación dos diferentes co-
lectivos. 

EN RELACIÓN Á 
METODOLOXÍA 

O enfoque socioemocional está ben descrito ao longo da intervención, traballándose unha metodoloxía deseñada con 
ese fin. 

En xeral, a metodoloxia da intervención é innovadora en canto á temática (coidados, novas masculinidades, etc) xerán-
dose espazos de traballo e reflexión tanto a nivel grupal coma individual. 

EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

A intervención conta con indicadores desagregados que permiten medir a participación das mulleres e dos homes; pola 
contra, non se identifica unha estratexia definida que garanta dita participación e con mecanismos que permitan a sua 
corrección. 
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A entidade conta con persoal especializado en xénero e implícase en espazos de traballo asociados ao enfoque que se 
emprega nas intervencións. 

EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 
INSTALADAS 

Identifícanse relacións de traballo coa Universidade de Santiago de Compostela (a través do grupo ambienta SEPA-inte-
rea) así como a través do CAFI na formación do profesorado. No tocante aos e as formadoras, xéranse tamén relacións de 
confianza  coa entidade e a intervención. Os apoios externos están xustificados e suficientemente motivados. 

A intervención xera compromisos de participación con colectivos sociais da contorna así coma con centros educativos. 
Non se atopa identificada a participación da poboación destinataria en cada unha das fases. 

A entidade conta con experiencia na área de traballo da intervención (xénero), cunha vinculación clara a nivel global coa 
metodoloxía aplicada na proposta. Así mesmo, o persoal técnico e o persoal voluntario contan con formación e experien-
cia acreditadas nas áreas de traballo da intervención. 

Non procede. 

Non se identifican, en xeral, recursos adicados á sistematización da intervención, se ben nas dúas últimas fases sistematí-
zase a metodoloxía de xénero a través dunha gúia didáctica ("Os pinceis de Artemisa"). 

3. EFICIENCIA 

EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

Non se identifican orzamentos que permitan validar a análise custo-eficacia realizado ao longo da intervención. 

En xeral, non se producen modificacións substanciais ao longo da intervención. 

Os medios técnicos, humanos e materiais son suficientes para a execución da intervención, análizandose a coherencia de 
mantelos ou varialos ao longo das diversas fases. 

EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

Non se identifica orzamento con enfoque de xénero nin se acredita a xustificación do impacto de xénero na execución 
orzamentaria. 

EN RELACIÓN Á 
PROGRAMACIÓN 

En xeral, o cronograma mantense según a planificación orixinal. Non se identifica información que permita acreditar que 
este cronograma se constrúe de xeito participativo ao inicio da intervención, pero si que se adapta ás decisións da poboa-
ción participante ao longo do tempo. 

En xeral, cóntase con mecanimos de seguimento descritos no documento da formulación que permiten garantir a cohe-
rencia na execución. Pola contra, non se identifican medidas correctoras dos cambios ou variacións ao longo da interven-
ción. 
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EN RELACIÓN AO 
SEGUIMENTO E A 
AVALIACIÓN 

En xeral, cóntase con informe de resultados e impactos ao longo da intervención, así coma avaliacións internas. Non se 
pode validar a participación nas avaliacións de tódolos suxeitos implicados. 

A intervención conta con avaliacións externas nas distintas intervencións. Pola contra, non se pode verificar que as 
aprendizaxes das avaliacións sexan incorporadas en procesos posteriores. 

4. SUSTENTABI-
LIDADE 

EN RELACION AOS 
EFECTOS XERADOS 

En xeral, as vinculacións que se orixinan a partir da intervención parecen validar un compromiso de participación poste-
rior. 

Ao longo da intervención, trabállase de xeito maioritario con axentes multiplicadores contándose con estratexia de traba-
llo tanto cos colectivos sociais coma co profesorado. 

EN RELACIÓN AOS 
MECANISMOS DE 
TRANSFERENCIA 

As accións das diversas fases da intervención xeran un compromiso de traballo tanto na educación formal coma na non 
formal. Pola contra, non se identifican compromisos de traballo entre os diversos actores. 

EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

A entidade conta con recursos técnicos e humanos que permitan garantir a súa sustentabilidade, xa que a intervención 
está aliñada coa principal estratexia da entidade. 

EN RELACIÓN ÁS 
SINERXÍAS 

Non se identifican convenios de traballo, en xeral, con colectivos sociais, se ben si están identificadas accións con diver-
sos colectivos sociais na proposta. 

A intervención ten en conta os procesos temporais da educación formal mais non conta con convenios de colaboración. 

Non procede. 

Identifícanse espazos de traballo nos centros educativos que traspasan a actividade académica involucrando a participa-
ción dos pais e das nais. 

O enfoque principal da intervención é básicamente en xénero, establecéndose mecanismos concretos de medición. A 
lingua vehicular da proposta é o galego. 

5. IMPACTO 

EN RELACIÓN AOS 
PROCESOS 

En xeral, realízanse avaliacións externas que permiten ter en conta as aprendizaxes de posteriores fases. Por outra 
banda, parte das recomendación das avaliacións non se reflicten ao longo da intervención. 

A intervención conta con distintos actores do ámbito formal e non formal que interaccionan co voluntariado da entidade 
en procesos definidos para o debate e a reflexión conxunta. 

En xeral, a maioría dos indicadores son de actividade. 

EN RELACIÓN AO 
XÉNERO 

A intervención conta con mecanismos que garanten a participación efectiva das mulleres nas distintas actividades, tendo 
en conta os efectos diferenciados na poboación participante. 
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Non se pode acreditar a existencia de mecanismos que permitan analizar as desviacións no impacto de xénero nas activi-
dades. 

EN RELACIÓN Á 
MEDICIÓN 

Os indicadores son maioritariamente de actividade contando con perspectiva de xénero no proceso. 

Non se identifican metas intermedias ao longo da intervención que permitan un seguimento dos indicadores durante 
todo o proceso. 

EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 

En xeral, a entidade fortalécese ao longo da intervención, especialmente na súa acción e metodoloxía de xénero en Gali-
cia. 

As actividades da intervención forman parte da dinámica da actividade o cal garante a súa sustentabilidade. 

EN RELACIÓN Á 
DIFUSIÓN 

Non se ten en conta un plan de comunicación específico para a intervención. Por outra banda, mantense informada á 
poboación participante. 
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CRITERIOS SUBCRITERIOS COMENTARIOS 

1. PERTINENCIA 

EN RELACIÓN Á 
POBOACIÓN 
PARTICIPANTE 

Na proposta identifícase de forma continuada a necesidade de introdución da EDCG na educación secundaria e universitaria froito das 
accións e actividades de carácter máis puntual que vén facendo o grupo de educación da entidade e a súa vinculación co ámbito uni-
versitario, posibilitado en parte polo feito de estar o local da ONGD na Escola de Arquitectura (ETSAC). Ademais, vanse facendo modifi-
cacións ao longo da intervención para incorporar melloras tendo en conta os colectivos meta, principalmente alumnado e persoal do-
cente. Neste senso, cabe destacar o diagnóstico participativo realizado en tres centros de secundaria sobre o seu grao de coñece-
mento no dereito ao hábitat e as dúas liñas de base elaboradas ao longo da intervención. 

Existen datos desagregados por sexo do colectivo meta e faise unha descrición de cada un dos subgrupos que forman parte do mesmo, 
incidindo na capacidade de réplica deste colectivo (especialmente docentes e alumnado, pero tamén persoal voluntario). Non se fai 
unha distinción dende o enfoque de titulares de dereitos, obrigas e responsabilidades pero ao longo da intervención mellórase na 
identificación dos axentes identificados coma multiplicadores, que son un dos colectivo diana. A desagregación por sexo é meramente 
cuantitativa; porén, aparece en toda a documentación revisada e faise un esforzo nesta recollida de datos. Identifícase unha mellora 
ao longo da intervención na análise do tipo de participación e no papel que xoga o colectivo meta nas diferentes actividades, cun enfo-
que de participación activa e adaptación a cada subgrupo (IES, Universidade...). 

Ao longo da intervención elabóranse liñas de base (interna no 2013) principalmente dirixidas á comunidade universitaria da ETSAC. 
Esta liña de base serviu coma un documento de diagnose participativa para identificar o contexto actual onde se enmarcan os proxec-
tos e poder identificar necesidades e accións. Fíxose unha liña de base externa no proxecto de 2017 dirixida ao alumnado e profeso-
rado de Educación Social da UDC e dun IES (IES Ramón Menéndez Pidal). No proxecto 2015-2016 fíxose unha diagnose participativa 
(cunha consultora externa) ao alumnado de diferentes centros de ensino. Ao longo de toda a intervención, pero sobre todo no último 
proxecto, faise un traballo específico de formación dirixida aos axentes multiplicadores, concretamente da Facultade de Ciencias da 
Educación da UDC. 

EN RELACIÓN AO 
PLAN DIRECTOR, 
ESTRATEXIA DE 
EPDCG E MARCO 
INTERNACIONAL 

A intervención enmárcanse nos obxectivos 11, 13 e sobre todo 12 do II Plan Director de Cooperación Galega e posteriormente no III 
Plan Director de Cooperación Galega nos obxectivos 4, 5 e 8, así como tamén nas súas prioridades transversais:  loita contra a pobreza, 
equidade de xénero, defensa da sustentabilidade ambiental, respecto polos dereitos humanos e defensa da interculturalidade. A inter-
vención enmárcase nas axendas internacionais: Declaración Mundial dos Dereitos Humanos, Pacto Internacional de Dereitos Económi-
cos Sociais e Culturais, Dereito a Cidade, na Axenda dos ODM (Obxectivo 7) e na Axenda Post-2015 dos ODS. As liñas e procesos identi-
ficados responden ao traballo histórico que vén facendo a entidade en Galicia e que está reflectido no seu Plan Estratéxico nas súas 
liñas básicas de formación e sensibilización. En anos sucesivos aparece de forma máis detallada especificamente o dereito ao hábitat 
no seu Plan Estratéxico, na liña "sensibilización e formación no contexto educativo". 
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A intervención non se integra en campañas globais pero si que existe unha colaboración do Proxecto Terra e Ludantia, que teñen unha 
dimensión máis global. En relación ao traballo en rede, contouse coa colaboración de entidades como Tinta Bacanal ou a ONGD Enxe-
ñería sen Fronteiras. 

EN RELACIÓN AO 
CONTEXTO 

Na intervención elaboráronse duas liñas de base (no caso da primeira finalmente tivo caracter de diagnóstico) e unha diagnose partici-
pativa. Todos estes documentos serviron para identificar as necesidades formativas en materia de EDCG e elaborar e deseñar as dife-
rentes actividades dos proxectos. Algunhas das recomendacións recibidas incorpóranse de forma sucesiva, como o establecemento de 
liñas de base (non con rol de diagnose), a mellora dos contidos do curso en liña, ou a mellora da difusión dos produtos realizados (pod-
cast), reubicando mellor a dimensión da proposta. 
En xeral, o tipo de participación non foi analizada de forma expresa baixo un enfoque de dereitos aínda que a inclusión dos colectivos 
meta é baixo fórmulas de participación activa e con poder de réplica. Por outro lado, traballouse con colectivos en exclusión - os asen-
tamentos da Pasaxe e As Rañas na Coruña - aos que tamén vai dirixida parte das accións da intervención. Constrúense sinerxías cos 
centros educativos e coa Universidade - sobre todo a ETSAC e a Facultade de Ciencias da Educación da UDC -, así como coa asociación 
Tinta Bacanal. Ademais, xérase unha importante sinerxia co Proxecto Terra que serviu como canle de difusión dos materiais didácticos 
en centros de ensino adscritos.    

Existe unha análise previa aínda que breve da existencia dun contexto desigual, en concreto ao redor da problemática do dereito ao 
hábitat - eixo central da proposta -. As necesidades identificadas proveñen sobre todo de persoas do Norte, especialmente colectivo 
docente e estudantado dos IES e a Universidade. Tamén se teñen en conta as necesidades da poboación en risco de exclusión, para a 
realización dalgunhas das accións. Cabe destacar o traballo interno do grupo de educación para o desenvolvemento da entidade en 
coordinación co grupo de cooperación local e de cooperación para o desenvolvemento. 

Tódolos actores implicados teñen clara a dimensión política, a través da transmisión de valores como a xustiza social e os dereitos hu-
manos aos diferentes axentes con capacidade de réplica e a través da capacitación, a formación e a sensibilización. Un dos colectivos 
meta identificados na intervención é a poboación en risco de exclusión ubicada en asentamentos chabolistas, coa que se vén traba-
llando en varias das fases. 

EN RELACIÓN Á 
DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL E 
SECTORIAL 

A intervención desenvólvese principalmente no ámbito urbano e periurbano da cidade da Coruña, mais tamén se traballa con centros 
educativos de zonas máis rurais coma Castroverde ou Camariñas, a través da colaboración co Proxecto Terra. 

A intervención diríxese fundamentalmente a contornas formais, principalmente no eido dos centros de ensino e universidades; se ben 
é certo que moitas das actividades se realizan fóra de horario lectivo, facilitándose así o uso de metodoloxías menos ríxidas dirixidas á 
comunidade estudantil de forma extra curricular, coma no caso dos Seminarios, o Curso Transformando ou o Curso en Liña. 

EN RELACIÓN A 
INCORPORACIÓN DO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

Na intervención identifícase unha evolución na introdución do enfoque de xénero de forma transversal na proposta, ademais dun in-
tento da organización por introducilo internamente na súa visión e estructura. Porén,  non se achega unha análise concreta de xénero 
no contexto da intervención. 
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2. EFICACIA 

EN RELACIÓN AOS 
OBXECTIVOS E 
RESULTADOS 

En xeral, os indicadores establecidos contan con fontes de verificación axeitadas e permiten a súa revisión. Porén, están orientados aos 
resultados inmediatos de cada unha das accións realizadas polo que o impacto é difícil de medir. Nos informes finais detállanse de 
forma clara tódolos logros previstos na proposta e o seu grao de consecución. Nos informes finais presentados descríbense os factores 
externos que repercutiron positiva ou negativamente nas distintas fases, destacándose a incorporación no novo plan de estudos do 
Grao de Arquitectura a materia "Habitabilidade Básica" que permite a transmisión ao alumnado aumentando o impacto dos resultados 
da intervención. Os elementos novidosos atópanse nos contidos das formacións e accións de sensibilización, existindo un esforzo por 
incorporar temáticas atractivas para o alumnado e por realizar actividades que fomenten a participación, como a obra de teatro. 
Os elementos novidosos atópanse nos contidos das formacións e accións de sensibilización, como é o caso das Cartografías Sociais, o 
Curso Transformando, a Antoloxía de Contos "Catro Paredes", e  cabe destacar ademais a publicación de podcast en canto ao seu nivel 
de accesibilidade e impacto. 

EN RELACIÓN Á 
PARTICIPACIÓN 

En xeral, as persoas destinatarias son suxeitos activos xa que a intervención está orientada a un colectivo meta con capacidade de ré-
plica e realízanse accións formativas específicas dirixidas aos axentes multiplicadores. Na proposta establécense indicadores que per-
miten medir de forma cuantitativa o colectivo meta e diferenciado por sexo e asemade identifícanse outros mecanismos de medición. 

EN RELACIÓN Á 
METODOLOXÍA 

Nas accións realizadas de formación e sensibilización inclúense aspectos socioemocionais como parte do itinerario de aprendizaxe 
tanto nas actividades dirixidas ao colectivo  meta como ás persoas que forman parte da organización (persoal técnico e voluntariado). 

Na intervención utilízanse metodoloxías participativas no conxunto das accións formativas e de sensibilización, como é o caso das Car-
tografías Sociais e o Curso Transformando, que teñen como obxectivo dar a coñecer metodoloxías e ferramentas participativas. Por 
outro lado, realizánse reunións de seguimento de forma participativa cos diferentes actores da intervención, ademais de outros proce-
dementos coma os diagnósticos, que permiten incluír as reflexións das persoas participantes. 

EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

Na intervención non aparece de forma expresa o uso de mecanismos correctores. A poboación participante depende da tipoloxía de 
grupos (en canto a número de nenos e nenas) que vén dado polos centros de ensino e as universidades e no caso das actividades de 
sensibilización teñen un carácter aberto. Existe unha evolución para incorporar o enfoque de xénero de maneira transversal e nos con-
tidos de varias das accións e tamén é unha variable a ter en conta nas avaliacións realizadas. 

A persoa técnica da ONGD na case totalidade dos proxectos ten formación, motivación e compromiso pola introdución de xénero na 
intervención e na estratexia global da ONGD. Na proposta vaise incorporando de forma clara a perspectiva de xénero, tanto nalgunhas 
das accións, como a nivel de enfoque transversal. 
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EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 
INSTALADAS 

Na intervención explícase para cada unha das actividades a existencia de asistencias técnicas, a forma de contratación e elección da 
empresa/entidades/persoa baixo criterios de experiencia previa, valor engadido, participación e experiencia en voluntariado e no ter-
ceiro sector e compromiso ético. Non existe un plan de traballo pero os criterios anteriormente expostos xustifican as asistencias téc-
nicas empregadas naquelas actividades ou accións que non están dentro da misión e traballo da organización de forma directa pero 
que son necesarias para acadar os obxectivos da intervención. A maioría de asistencias técnicas externas na proposta remítense aos 
momentos de elaboración de liñas de base, avaliacións externas e diagnóstico participativo.  Para a impartición dalgúns dos módulos 
do curso en liña, o Curso Transformando e a acción formativa Cartografías Sociais, contouse co apoio de persoas expertas nas materias 
seleccionadas ou de entidades que normalmente continuaron ao longo da proposta, como Qatay, Hábitat Social, Altekio, Taller 
Abierto, Raons Públiques e Estudio RURBAN (este último realizou unha asesoría en metodoloxías e ferramentas de recollida de infor-
mación). 

Na intervención identifícase unha mellora ano tras ano, analizándose a participación da poboación en cada unha das actividades da 
proposta. Xeráronse consorcios para levar a cabo as intervencións, en concreto no eido universitario (ETSAC e Facultade de Ciencias da 
Educación da UDC) e cunha entidade social colaboradora nun dos anos do período. A relación coa Universidade e os centros de ensino 
está coordinada e posibilítanse mecanismos de comunicación, pero non existen espazos de discusión formais ou estables. 

Arquitectura sen Fronteiras conta cunha longa experiencia dende o ano 1995 traballando na defensa do hábitat. O persoal técnico ten 
experiencia contrastada para a execución da proposta. O voluntariado, que nunha meirande parte provén do eido universiatario, e en 
concreto o grupo de ED que participa de forma activa en todalas accións dos proxectos, é un piar fundamental; porén, ao mesmo 
tempo é tamén un elemento que podería chegar a debilitar a execución e bo funcionamento da proposta, xa que se identifica risco de 
sobrecarga nos tempos de adicación, ás veces itinerancia das persoas e unha falta de coordinación interna e entre os actores partici-
pantes. Descríbense de forma moi clara os recursos empregados a a súa tipoloxía, que por outro lado son os imprescindibles para a 
execución das accións. 

O consorcio derívase do traballo que vén realizando a organización no ámbito da Universidade, en concreto coa ETSAC e posterior-
mente coa Facultade de Ciencias da Educación. Este traballo conxunto é froito da busca dun traballo máis sinérxico que permitiría 
acadar os obxectivos da intervención. Os roles exercidos por cada entidade están ben definidos no seu inicio; porén, existe un peso 
maior na ONDG, o que pode desequilibrar e influír na execución das accións. En xeral, o orzamento é equilibrado, existindo un cambio 
ao longo da intervención a causa de cuestións ligadas á xestión interna da Universidade, polo que a parte destinada a esas accións 
pasa a ser xestionada por AsF, o que tamén supón unha carga burocrática bastante elevada. No caso do traballo conxunto coa ETSAC,  
a implicación de parte do equipo da Universidade presenta feblezas. A colaboración co grupo de traballo da Facultade de Ciencias da 
Educación obtivo un mellor resultado en termos de coordinación. 

Identifícase un intento por realizar sistematizacións ao longo da intervención para recoller as leccións aprendidas e as melloras a im-
plementar. 

3. EFICIENCIA 
EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

Non se achega unha análise detallada dos custes en términos de eficacia se ben é certo que existe un alto grado de adicación do per-
soal voluntario ao conxunto de accións da intervención (alto nivel de valorización). 
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Os recursos utilizados son axeitados e o traballo conxunto coa Universidade e os centros educativos permite a utilización dos seus re-
cursos, o que aumenta e mellora os recursos globais cos que se pode contar. A execución orzamentaria cumpre a normativa de xustifi-
cación da Xunta de Galicia e non existen modificacións e desviacións substanciais. 

Aínda que as accións se desenvolven de forma correcta e a execución das mesmas cúmprese totalmente na intervención, existe unha 
alta dependencia do voluntariado. 

EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

En xeral, o orzamento non incorpora no seu deseño o enfoque de xénero nos recursos adicados, exceptuando o diagnóstico de xénero 
realizado no último ano. Porén, nas accións realizadas si se inclúe o enfoque de xénero así como por exemplo na selección de persoas 
para certas actividades (por exemplo, as ponencias) trátase de realizar discriminación positiva para a incorporación de mulleres. 

EN RELACIÓN Á PRO-
GRAMACIÓN 

En xeral, o cronograma de actividades desenvólvese segundo o previsto, aínda que existen modificacións (que en xeral están xustifica-
das) no cumprimento de prazos. Nótese non obstante que a planificación das actividades non foi de todo realista para posibilitar un 
cumprimento das mesmas dunha forma coordinada e con adicacións dimensionadas por parte das persoas executoras; nas sucesivas 
fases, esta planificación foise mellorando. 

Na intervención realizouse un seguimento periódico para conseguir unha temporalización axeitada para a realización das accións, que 
se executaron en xeral na súa totalidade aínda que se identifica unha dependencia nos tempos e adicación do persoal voluntario que 
impediu ás veces unha calendarización con ritmos máis estables. Ademais, a adaptación ao calendario escolar poder ser unha dificul-
tade co ciclo do proxecto en canto aos tempos de formulación e xustificación finais. A organización establece e identifica unha serie de 
melloras en cada unha das fases da intervención que intenta incorporar nas sucesivas formulacións. 

EN RELACIÓN AO 
SEGUIMENTO E A 
AVALIACIÓN 

As avaliacións realizadas por unha consultoría externa elabóranse caa participación de todo o equipo da organización e utilízanse téc-
nicas de recollida de datos que permiten a participación das persoas implicadas. 

Para cada un dos proxectos (ou fases) elabórase unha avaliación externa. Para o primeiro, a avaliación foi interna e permitiu a identifi-
cación de melloras para as seguintes fases. 

4. SUSTENTABI-
LIDADE 

EN RELACION AOS 
EFECTOS XERADOS 

Establécense mecanismos para garantir a continuidade da intervención a través de reunións de seguimento cos diferentes actores e a 
través da facilitación de materiais xerados aos actores con capacidade de réplica. Coa Universidade e os centros de ensino establé-
cense compromisos de continuidade tanto formais (consorcios) como informais. 

Traballar con axentes multiplicadores é un dos obxectivos da intervención para garantir a continuidade das accións e poder trasladar 
as actividades de formación a outros axentes de EDCG identificados. Existen plans de traballo cos principais axentes multiplicadores 
(persoal docente da Universidade e centros de ensino). Destácase o traballo en 2017 coa Facultade de Ciencias da Educación, xa que as 
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accións van dirixidas a futuros docentes e educadoras/es sociais; ademais, realízase unha formación específica para axentes multiplica-
dores (Cartografías sociais, Palabras que moven o mundo e O noso espazo). 

EN RELACIÓN AOS 
MECANISMOS DE 
TRANSFERENCIA 

Destacan recursos coma a web de recursos educativos ou a publicación dos podcast, que permiten a difusión de forma accesible dos 
coñecementos en materia de dereito ao hábitat; as actividades realizadas nos centros de ensino, que están orientadas a ser replicadas 
polo persoal docente en anos sucesivos; a posibilidade de realizar proxectos fin de carreira en temáticas relacionadas cos contidos da 
intervención; e a incorporación no novo plan de estudos do Grao de Arquitectura a materia "Habitabilidade Básica". 

EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

Si existen recursos que garanten a continuidade das accións, sobre todo a existencia dos grupos de voluntariado, que supoñen un peso 
moi forte nos recursos humanos, a elaboración de materiais como o podcast de libre accesibilidade, a web de recursos educativos ou 
as unidades didácticas elaboradas. 

EN RELACIÓN ÁS 
SINERXÍAS 

A entidade vén colaborando de forma máis ou menos coordinada con outras ONGD como Enxeñería sen Fronteiras, tamén participa de 
maneira activa na Coordinadora Galega de ONGD (CGONGD), con asociacións como Tinta Bacanal e con outras iniciativas como Feitoría 
Verde e Hábitat Social de forma máis puntual. 

A intervención adaptouse ao cronograma educativo, pero en ocasións foi difícil a calendarización para respectar os tempos de execu-
ción de tódalas actividades. Xéranse acordos coas Universidades que na actualidade perviven, aínda que esta colaboración é agora 
máis informal. Tamén cabe destacar a colaboración con Ludantia e Proxecto Terra. 

A organización participa en grupos de traballo da CGONGD, o cal redunda positivamente nas accións que vén realizando a entidade en 
relación ao seu traballo en rede e de xeración de tecido. 

Non se creou un espazo formal pero a creación da Rede Galega de Cooperación Universitaria inflúe positivamente no traballo das 
ONGD que traballan en consorcio coas Universidades. 

Identifícanse claramente os diferentes enfoques transversais na intervención e a forma de incidencia en cada unhas das fases de exe-
cución. A lingua galega é vehicular ao longo da proposta e utilízase de forma sistemática. 

5. IMPACTO 

EN RELACIÓN AOS 
PROCESOS 

Identifícanse os resultados así como as conclusións en cada un dos proxectos realizados para poder incorporalas nas sucesivas fases da 
proposta. A través dos materiais realizados e a transmisión de coñecementos aos colectivos meta (co rol de axentes multiplicadores) 
constátase un cambio nos valores e accións das persoas participantes na intervención. 

Existe unha relación directa entre a poboación estudantil e o persoal voluntario que ten un amplo rol executor na intervención. O per-
soal voluntario forma parte tamén do colectivo meta - poboación estudantil -Incorpóranse contidos nas formacións realizadas no 
marco da Universidade. Varios dos centros educativos forman parte do Proxecto Terra, que está vinculado á organización xa que foi 
unha importante canle de difusión dos contidos didácticos. 

O impacto previsto para cada unha das intervencións está correctamente identificado e susténtase no traballo que vén realizando a 
organización, na potencialidade dos axentes multiplicadores aos que se dirixe e na cristalización das sinerxías e contactos realizados no 
período para a continuidade das accións. 

EN RELACIÓN AO 
XÉNERO 

Existe unha intención dende o primeiro proxecto de incorporar contidos de xénero nas formación e accións de sensibilización, ademais 
de aplicar medidas de acción positiva para fomentar a participación das mulleres. 
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Non se identifican mecanismos de mellora respecto aos efectos non previstos en cuestión de xénero, se ben é certo que a inclusión do 
enfoque de xénero nos contidos das accións así como na vision da entidade ano tras ano permite garantir en certa medida que non se 
produzan efectos negativos. 

EN RELACIÓN Á 
MEDICIÓN 

A formulación de indicadores non ofrece perspectiva de xénero mais alá da desagregación por sexo que se fai no conxunto de indica-
dores para medir o alcance de resultados dunha forma diferenciada, soamente dende un punto de vista cuantitativo. 

A entidade ten establecido reunións cunha periodicidade semanal para realizar un seguimento da proposta. Na  intervención elaborá-
ronse dúas liñas de base: en 2013 (que supuxo sobre todo unha ferramenta de diagnóstico) e no ano 2017. 

EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 

A organización pasou de estar máis centrada na área de cooperación internacional a consolidar un grupo de educación para o desen-
volvemento no que se está a apostar por ter unha estrutura organizativa ademais de pór en valor o ámbito educativo como aliado. A 
intervención favoreceu a introdución da EDCG nos centros de ensino e na Universidade - en concreto naqueles seleccionados pola 
organización de forma previa - de tal forma que existe poder de réplica a partir das formacións e actividades realizadas. 

A intervención - con enfoque de continuidade - favoreceu a posta en marcha dun proceso de revisión e a elaboración dun Plan Estraté-
xico dentro de organización repensando o conxunto de actividades e accións que se están a facer cun enfoque de alcance, concretando 
e especificando o traballo con actores concretos para ir cara a unha escalabilidade no futuro. Un dos elementos máis salientables é o 
esforzo por atender os aspectos de coidados/emocionais dos equipos de traballo e poder visibilizar máis esa esfera que normalmente 
non ten tanto peso na medición de resultados ou nos plans de traballo dunha organización. O enfoque de xénero achegouse como raíz 
de traballo á estructura como raíz nestes anos. 

EN RELACIÓN Á 
DIFUSIÓN 

En relación a difusión, existe un intento de ofrecer unha idea de conxunto en tódalas accións realizadas pola entidade e este enfoque 
máis integral vén mellorándose ao longo dos anos. A través de recursos como a plataforma web creada no primeiro ano (proxecto 
2013), posibilítase o acceso aos materiais máis aló do tempo de cada proxecto ou "fase", así como á web de recursos educativos da 
entidade e os recursos web da Universidade. Por outro lado, difundíronse as accións da intervención vía mailing ao resto de ONGD e 
outros actores de interese; porén, non se utilizan en xeral canles de comunicación complementarias que permitirían chegar a un colec-
tivo mais amplo. 
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CRITERIOS SUBCRITERIOS COMENTARIOS 

1. PERTINENCIA 

EN RELACIÓN Á 
POBOACIÓN 
PARTICIPANTE 

A intervención é complexa e incardina un gran número de accións, que van reflexando de maneira cando menos parcial a evolución 
nas necesidades, mais faise de forma achegada a cada centro educativo en combinación coa evolución de certos compoñentes máis 
propios como o de xénero. Ampliouse o concepto de partida do proxecto e colleu corpo un proxecto que abarca moitos eixos de ac-
ción. O profesorado dos centros valora positivamente como se vai adaptando a intervención ás súas demandas e propostas na medida 
do posible. 

O perfil da poboación está desagregado a nivel de centro educativo, onde se identifica o tipo de alumnado co que conta o centro así 
como se detallan os grupos de alumnado (que, puntualmente, inclúen participación de profesorado e/ou persoal orientador) apoiados 
no marco da intervención cos que se conta continuar en cada fase. Ao longo de cada curso escolar, o seguimento permite achegarse 
máis aos perfís concretos: as diferenzas entre os tempos de formulación e o calendario lectivo derivan en variacións no público obxec-
tivo final, que na práctica é identificado cando se inicia a execución de cada proxecto. 

De mesmo xeito, é nas liñas de base onde se achega máis información cuantitativa e cualitativa para determinar o perfil de partida do 
alumnado participante, fundamentalmente. Identifícanse colectivos multiplicadores, nomeadamente profesorado e alumnado. Con 
ambos trabállase cara á sustentabilidade a través de accións concretas e no caso do profesorado achéganse referencias de apodera-
mento no tocante á autonomía para a promoción de actividades no centro educativo na liña da intervención. 

EN RELACIÓN AO 
PLAN DIRECTOR, 
ESTRATEXIA DE 
EPDCG E MARCO 
INTERNACIONAL 

A intervención establece áreas de traballo/dimensións en base ás prioridades transversais incluídas no Plan Director Vixente, evolu-
ciona nun marco coherente coa Estratexia de EDCG galega e marco normativo internacional e as liñas e procesos son coherentes coa 
estratexia das entidades ao longo da intervención. Evoluciónase nas temáticas e no uso de ferramentas que progresivamente incorpo-
ran unha visión máis achegada á quinta xeración. 

Escolas sen Racismo-Escolas para a Paz e o Desenvolvemento forma parte da rede global coa que comparte nome e ao tempo trata de 
incorporar actores sociais nas temáticas traballadas, referentes no activismo no Norte e no Sur, incluso incluíndo asistencias técnicas 
que forman parte do tecido asociativo e da economía solidaria galega. 

EN RELACIÓN AO 
CONTEXTO 

A intervención deséñase contando coa participación dos centros e ofrece espazos e momentos concretos de recollida de achegas, un 
forte seguimento e parcialmente consegue incorporar de xeito progresivo algunhas melloras que fortalecen o proxecto en eixos de 
acción concretos. A gran escala de actividades proposta dificulta materializar estratexicamente algunhas das propostas de mellora. 
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Ao longo da intervención xeráronse conexións con iniciativas da contorna (normalmente non identificadas na formulación, pero traba-
llándose a través de accións co alumnado, que identifica dito interese de conexión) así como se incorporaron no equipo actores rele-
vantes a nivel social e ambiental, nomeadamente tratándose de actores que participan como asistencia técnica no proxecto. No caso 
dalgúns centros educativos, axentes como Atalaia Social e a formadora en xénero Monse Vilar teceron redes con centros concretos 
que ampliaron as súas relacións máis aló da intervención. 

A intervención camiña desde unha visión que identifica as desigualdades Norte-Sur en paralelo a desigualdades na contorna local, 
deseñándose unha proposta desde o traballo en termos de cidadanía global que se adapta ás demandas da poboación participante e 
introduce de forma progresiva a desigualdade de xénero desde o transversal ao específico, especialmente nas últimas edicións do 
proxecto. 

As organizacións implicadas son conscientes das dimensións que buscan traballar no proxecto e expresan de forma clara a dimensión 
política (que defendemos e como o defendemos) da intervención, incorporando como parte da poboación destinataria a alumnado de 
centros educativos de áreas rurais como un dos puntos de aposta, mais a estratexia é alcanzar radios territoriais cercanos á sede cen-
tral, non tanto priorizar áreas máis periféricas. No marco da proposta, as alianzas entre centros non forman parte dun eixo estratéxico 
fundamental pero si se teñen apoiado desde a intervención, así como se achegan accións e se favorece a creación de espazos con en-
foque de traballo horizontal e desde o coñecemento da contorna. 

EN RELACIÓN Á 
DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL E 
SECTORIAL 

O mundo rural aparece parcialmente como destinatario da proposta. Si se inclúen temáticas e accións concretas que se achegan á 
realidade rural, desde un enfoque de desenvolvemento sustentable. 

A intervención traballa en contornas formais, incorporando as súas accións dentro do horario lectivo dos centros educativos cos que 
traballa. 

EN RELACIÓN Á 
INCORPORACIÓN DO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

As cuestións de xénero trabállanse de forma transversal mais tamén nun eixo concreto de accións, que progresivamente tomou forza 
no marco da intervención ao longo dos anos, como unha aposta clara por avanzar neste compoñente, tal e como se reflicte ao longo 
das distintas formulacións e na propia estratexia declarada das organizacións. 

2. EFICACIA 
EN RELACIÓN AOS 
OBXECTIVOS E 
RESULTADOS 

Hai indicadores suficientes e axeitadamente formulados para medir o impacto da intervención. Agora ben, á dificultade cualitativa da 
medición do impacto neste tipo de proxectos engádese a complexidade dunha medición integral tendo en conta a amplitude de eta-
pas, centros e tipoloxías diversas de liñas de acción formuladas e executadas. Descríbense logros concretos alcanzados así como se 
matizan cuestións que xeraron efectos non previstos. A intervención incorpora pouco a pouco pero de forma estable elementos novi-
dosos nalgúns dos eixos de acción, mentres outros se manteñen desde hai anos con poucas variacións. A dependencia dos ritmos e 
perfís dos e as docentes implicadas é alto e en base a iso establécense variacións e afóndase máis nalgunhas liñas concretas nuns cen-
tros educativos e outros, de forma non homoxénea. 
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EN RELACIÓN Á 
PARTICIPACIÓN 

A intervención ten definidos indicadores concretos para a medición do seu colectivo meta, sendo as destinatarias suxeitos activos ao 
longo da intervención, cuxa participación se mide nas distintas fases de forma xeral, sendo pouco intensiva dita medición máis aló do 
cuantitativo nalgúns momentos da intervención, por limitación de tempos e recursos. A incorporación da poboación participante non é 
moi variable ao longo da execución senón que se preestablece ao inicio de cada curso, seleccionándose grupos de aula por indicación 
do profesorado/persoal de orientación de referencia en cada centro, que tamén elixe as accións en que se participará a partir dun ca-
tálogo deseñado e entregado desde ACPP como ONGD que lidera o consorcio. 

EN RELACIÓN Á 
METODOLOXÍA 

A intervención traballa no seu enfoque e metodoloxías con ferramentas que incorporan a aprendizaxe socioemocional, nomeada-
mente a través do teatro foro e o traballo no compoñente de xénero, así como de xeito menos directo nalgunhas accións da liña de 
comunicación social executada por AGARESO. 

O proxecto fai uso de metodoloxías participativas coa poboación destinataria en diversos formatos,  propoñendo accións de reflexión 
tanto individual como colectiva. 

EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

A intervención deseña algúns indicadores que garanten a transversalidade de xénero e cóntase cunha asistencia técnica na execución 
nesta liña que vén apoiando a nivel de "asesoramento", malia que na entrevista á experta esta indica que sería necesario traballar máis 
en clave de perspectiva de xénero a propia identificación do proxecto, para reforzar internamente en tódolos eixos este compoñente, 
dificilmente medible de xeito integral polo de agora. 

A entidade traballa en espazos diversos ligados ao xénero, aínda que desde a asistencia técnica que executa especificamente accións 
ligadas a este compoñente se percibe a necesidade de marcar no proxecto metas a medio prazo para fortalecer e ampliar o alcance 
interno desta liña así como a transversalización nos distintos eixos a deseñar e executar. Hai persoal formado en xénero e a asistencia 
técnica vén reforzar no eido da execución as debilidades identificadas no colectivo do profesorado. 

EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 
INSTALADAS 

A intervención conta con numerosas asistencias técnicas no proxecto, que demandan unha maior coordinación interna entre elas 
como unha proposta clara de mellora. Malia que o último ano si se contou con algún punto de encontro entre estas, aínda se percibe 
como un aspecto a mellorar e reforzar para crear unha sinerxia real entre o equipo que executa a intervención ano tras ano. Desde a 
entidade percíbese e xustifícase a necesidade da magnitude de subcontratación por tratarse de aspectos moi específicos e seguindo a 
liña de ESR (non só en Galicia) onde o equipo técnico da ONGD "non vai á aula". 

A intervención incorpora múltiples actores na proposta, especificamente durante a execución, mais non hai unha sistematización iden-
tificada nesta liña de todo o proxecto. A entidade posibilita espazos de discusión e atópanse algunhas experiencias concretas no eido 
da mediación e a a igualdade que se crean e/ou reforzan no proxecto como mecanismos que favorecen a organización do compromiso 
da poboación participante. 

As ONGD do consorcio contan con experiencia contrastada en Galicia, así como ACPP ten expertise específico na comarca de Compos-
tela no eido da intervención e conta cun equipo con perfís e experiencia contrastadas, dentro dunha estrutura con un histórico que 
respalda o crecemento do proceso. No consorcio hai voluntariado e asistencias técnicas, así como presenza puntual de persoal en 
prácticas de ACPP que acompaña nalgunhas accións como parte da súa aprendizaxe. Na intervención detállanse os recursos utilizados 
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para a execución mais percíbese unha sobrecarga no persoal técnico no tocante á súa dedicación horaria, que entre outras cousas 
deriva nas sucesivas prórrogas de execución con que contan tódalas fases da intervención. As actividades desenvólvense de forma 
axeitada mais percíbese que os tempos e a gran carga de accións prevista dificultan un seguimento máis fondo dos resultados e do seu 
impacto. 

O consorcio xorde como consecuencia da busca de apoios demandada pola entidade líder, ACPP, que incorpora a AGARESO como 
parte executante do compoñente de comunicación. Os roles de ambas entidades son identificables e coherentes co expertise de cada 
unha. O orzamento planifícase e execútase de forma corresponsable e garda coherencia coa formulación da proposta. Obsérvase co 
paso dos anos un fortalecemento da relación entre ambas entidades máis aló incluso da intervención. 

A proposta non conta cunha sistematización integral do proceso, mais prevé realizar unha en 2020 e si conta con documentos-guía e 
algunhas ferramentas de utilidade que poden axudar a sistematizar parcialmente algúns eixos da intervención. 

3. EFICIENCIA 

EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

Achégase unha análise dos diferentes custes para a súa minimización cara ao logro dos obxectivos e estímase que o 
axuste entre o gasto previsto, o gasto executado e a realización das accións previstas é axeitado e dificilmente reducible. Porén, non se 
atopa unha análise ao redor da evolución do orzamento da intervención, útil para valorar tamén a eficacia en relación á carga de traba-
llo do cadro de persoal. 

A intervención desenvólvese sen modificacións substanciais entre as partidas orzamentarias previstas na formulación e a execución 
orzamentaria cumpre os criterios establecidos no orzamento e formulación inicial. Neste senso, trátase dunha proposta que axusta e 
detalla os diversos conceptos e estes cubren necesidades identificadas con claridade. 

O recursos previstos no tocante a aspectos materiais están orzamentados ao detalle, destacando unha carga de persoal elevada que 
condiciona a capacidade de seguimento ante a alta necesidade de coordinación de accións. Como xa se comentou, malia as amplia-
cións, execútanse os recursos e execútanse as actividades de forma axeitada. Non se atopa desde o consorcio de ONGD unha reflexión 
clara ao redor da posibilidade de diminuír a dimensión do proxecto ante a baixa probabilidade a curto prazo de obter máis recursos 
para a proposta. 

EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

Aparecen cando menos parcialmente identificados aspectos concretos do orzamento dirixidos a executar o compoñente de xénero. 
Para a cuantificación e seguimento, non se diferencian efectos de forma desagregada entre homes e mulleres. 
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EN RELACIÓN COA 
PROGRAMACIÓN 

Son sistemáticas as solicitudes aprobadas de ampliacións de prazo e admítese desde o consorcio que non hai marxe a imprevistos ante 
a axustada calendarización das accións. Porén, a temporización final da intervención ten en conta as necesidades dos centros educati-
vos e por iso se atopa con limitacións á hora de adaptarse ante imprevistos, tratándose de accións en horario lectivo. Non se atopan 
modificacións substanciais relevantes. 

O consorcio pon en marcha mecanismos de seguimento e coordinación xestionados pola persoa técnica responsable, que é o contacto 
directo cos centros educativos e centraliza dalgún xeito a información do proxecto (incluído o calendario de asistencias técnicas de 
execución). Toda medida correctora ten neste senso un matiz de rixidez e isto puntualmente pode afectar ao proxecto, un tanto verti-
cal desde esta perspectiva. Porén, a temporización é coherente cos ritmos e demandas dos centros educativos participantes e este é 
un dos valores engadidos identificados desde o persoal dos mesmos, así como a boa disposición e a calidade técnica do persoal da 
intervención. 

EN RELACIÓN AO 
SEGUIMENTO E A 
AVALIACIÓN 

As avaliacións realizadas contan con suficiente información por parte da proposta e incorporan a participación dunha mostra de parti-
cipantes que permite obter información do proxecto, mais a dimensión e perfil de heteroxeneidade do mesmo impide xeralizar conclu-
sións de parte dos resultados avaliados, por imposibilidade de recursos e tempos para realizar unha avaliación máis fonda nesta liña. 
Os centros educativos contan con visión parcial do proxecto, desde a súa "selección dentro do catálogo de accións" fronte a "participa-
ción de todo o catálogo de accións". 

Existen avaliacións externas tódolos anos en que se avalía a proposta, que mostran recomendacións parcialmente recollidas ao longo 
da execución. Ata agora non se traballou en sistematizacións mais si se conta con algúns recursos de utilidade que serven de referencia 
para recoller aspectos concretos do proxecto, a modo informe que guión de acción e de boas prácticas. 
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4. SUSTENTABI-
LIDADE 

EN RELACION AOS 
EFECTOS XERADOS 

Percíbese que parte dos centros contan cun equipo docente implicado mais a alta dependencia de asistencias externas e as debilida-
des de coordinación para promover unha maior visión "de proxecto" derivan en certo sentimento de descoordinación que ao seu 
tempo non permite un maior seguimento de compromisos de acción ao longo prazo. Hai boas prácticas concretas que se veñen mate-
rializado xa en equipos de mediación e igualdade e que xeran reflexións ao redor da boa estratexia de apoiar iniciativas endóxenas dos 
centros educativos, as cales son as que presentan un máis alto carácter de sustentabilidade. 

Na liña do comentado previamente, o traballo con profesorado multiplicador é factor de continuidade e identifícase un proceso de 
fortalecemento nalgúns eixos do proxecto, nalgúns centros en particular. Os equipos de mediación e igualdade poden progresiva-
mente fortalecerse en paralelo ao traballo interno dos propios centros. 

EN RELACIÓN AOS 
MECANISMOS DE 
TRANSFERENCIA 

Non hai un traballo en rede como proxecto cara ao interno, senón que se establecen espazos de colaboración con axentes desde a 
realidade de cada centro. A excepción é o traballo de apoio á consolidación de grupos estables no eido da mediación e a igualdade, 
mais non de forma común a tódolos centros educativos que forman parte activa do proxecto. 

EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

Non se traballa con unha sistematización ou protocolo integral cara aos centros educativos a nivel de seguimento ex post e/ou estrate-
xia de transferencia. Existen intrumentos de seguimento e dinámicas estables de acompañamento así como accións concretas de pre-
sentación da proposta, por exemplo. Porén, a súa aplicación é desigual e non se atopan efectos que faciliten a transferencia nesta liña. 

EN RELACIÓN ÁS 
SINERXÍAS 

Hai participación activa de axentes sociais diversas na intervención, malia que o seguimento se limita á execución e á recollida de boas 
prácticas para o seu traballo na aula. O proxecto, certamente, posibilita de forma aberta a entrada a colaboracións externas así como 
ao intercambio e coñecemento de iniciativas da contorna. 

Os compromisos xerados do proxecto cos centros gozan de continuidade no tempo e en xeral hai estabilidade nos centros participan-
tes. A planificacióna adáptase ao calendario lectivo de ditos centros. 

Percíbese desde as ONGD que o presente proxecto axudou a introducir novas miradas na Cooperación Galega, tanto a nivel institucio-
nal como no sector e de forma mutua a nivel interno no consorcio das ONGD. 

A intervención "anima" a coñecer espazos, iniciativas, axentes sociais da contorna, do Norte e do Sur. Porén, a intervención non se 
propón cun obxectivo de priorizar o establecemento de mecanismos estables nesta liña, mais aló de favorecer conexións. 

Identifícanse indicadores de medición nos eixos de xénero, medio ambiente e pertinencia cultural, traballándose nestes enfoques 
transversais con visibilidade ao longo da intervención. Sen dúbida, traballouse con actores estratéxicos de referencia nos eixos trans-
versais do proxecto. 
A lingua galega é vehicular e forma parte da filosofía da entidade líder do consorcio como ferramenta de valoración do compoñente 
cultural e así se traslada no consorcio e na proposta. 
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5. IMPACTO 

EN RELACIÓN AOS 
PROCESOS 

Hai percepción de cambio curso a curso pero o impacto ex post dificúltase na súa medición ao cambiar moito o público destinatario-
alumnado. Non hai capacidade de seguimento ex post neste senso malia que si se atopa un gran esforzo de seguimento durante a exe-
cución cos centros, cos que se soe traballar con continuidade. A medición do impacto dificúltase malia que a percepción é de que se 
consegue xerar impacto especialmente no nivel de sensibilización, máis fondamente no eido da formación para o desenvolvemento e 
máis desigualmente según centro educativo a nivel de incidencia e mobilización social. 

O proxecto promove procesos de empoderamento, directamente nas accións realizadas a través do traballo con emocións, análise 
crítica, visibilización de boas prácticas no Norte e no Sur, exposicións abertas, xeración de dinámicas ligadas á resolución pacífica de 
conflitos... Porén, a acotación dalgúns eixos de actividade en canto a duración temporal implica que neses casos (en función de cada 
centro) se afonde menos que cando se aposta por actividades que cun mesmo grupo teñen continuidade ao longo do ano. En xeral, 
percíbese máis potencial de impacto no acompañamento a grupos estables. 

A formulación deseña indicadores de calidade mais a meirande parte dos mesmos son de tipo cuantitativo, sendo más discretos a nivel 
de impacto cualitativo. 

EN RELACIÓN AO 
XÉNERO 

A intervención incorpora un compoñente de xénero e feminismos no proxecto, que reforza en contidos e duración outros bloques da 
proposta. Identifícanse efectos positivos no tocante á sensibilización de mulleres especialmente e apoia na construción e deconstru-
ción de espazos, de forma desigual en función do centro en que se traballe e os seus propios procesos internos. Queda pendente a 
medición deste tipo de impactos. 

A percepción de efectos non previstos no tocangte a xénero non está sistematizada (non se conta con información suficiente ao res-
pecto para analizar este aspecto). 

EN RELACIÓN Á 
MEDICIÓN 

Como xa se comentou, prevense indicadores, sendo más discretos a nivel de impacto cualitativo, incorporándose de forma escasa indi-
cadores integrais con perspectiva de xénero. 

A intervención incorpora estudos de liña de base, mais como xa se comentou só permiten a medición parcial da situación de partida. O 
seguimento busca incorporar medicións intermedias pero recoñécese a dificultade de realizar ditas medicións de maneira sistemati-
zada por parte do persoal técnico, máis aló do seguimento actividade a actividade. 

EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 

Ambas entidades recoñecen ter evolucionado internamente a partires da proposta. No caso de ACPP, supuxo introducir a comunica-
ción social como unha parte máis integral nas propostas e estratexia da organización. No caso de AGARESO, evidénciase que a partires 
da súa participación na intervención a entidade foi fortalecéndose progresivamente ata chegar a presentar outras propostas en solita-
rio á convocatoria de EDCG (EPdLab). 

Como xa se comentou, algunhas das áreas de traballo introducidas pola intervención supuxeron a instalación de capacidades e conti-
nuidade e incluso incorporación noutros proxectos de aspectos traballados no ESR. Principalmente no eido da educomunicación, 
tamén en proxectos que o consorcio está a executar en cooperación internacional para o desenvolvemento. 

EN RELACIÓN Á 
DIFUSIÓN 

A comunicación establécese como eixo importante dentro do proxecto, xerándose produtos construídos pola propia poboación desti-
nataria e incluíndo traballo directo coa comunicación como ferramenta de comunicación social para o cambio. O enfoque é integral, 
inclusivo e con perspectiva feminista. Malia que existe como tal un plan de comunicación, a posta en marcha do mesmo supedítase 
aos ritmos e dinámicas dos centros educativos e xéranse propostas dinamizadas desde os propios centros, con distintos ritmos. 
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CRITERIOS SUBCRITERIOS COMENTARIOS 

1. PERTINENCIA 

EN RELACIÓN Á 
POBOACIÓN 
PARTICIPANTE 

A intervención recolle as necesidades da poboación participante e vainas incorporando progresivamente baixo un enfoque de avalia-
ción e seguimento continuado, a partir de relacións de confianza con persoal directivo/docente e alumnado. 

A proposta foi adaptando o perfil da poboación destinataria no tocante á etapa educativa máis axeitada ao nivel de complexidade da 
proposta e en función dos resultados de cada proxecto parcial, así como na súa última fase foi incorporando traballo con colectivos 
especialmente vulnerables (grupos PEMAR...). 

A intervención incorpora progresivamente liñas de base con información de partida nas distintas fases de intervención, sobre as que 
existe certa reflexión ao longo da proposta. Na entrevista conxunta á coordinadora do proxecto e o técnico facilitador de accións na 
aula reflexiónase ao redor da necesidade de facer máis complexos os cuestionarios ante a elevación de nivel de coñecementos previos 
do alumnado nos últimos anos. 
Identifícanse colectivos multiplicadores, nomeadamente profesorado e alumnado. Con ambos trabállase cara á sustentabilidade, reco-
lléndose maior reticencia á transferencia no caso do profesorado (recepción versus uso xeralizado de guías didácticas). 

EN RELACIÓN AO 
PLAN DIRECTOR, 
ESTRATEXIA DE 
EPDCG E MARCO 
INTERNACIONAL 

A intervención establece áreas de traballo e dimensións en base ás prioridades transversais incluídas no Plan Director Vixente, evolu-
ciona nun marco coherente coa Estratexia de EDCG galega e/ou marco normativo internacional e as liñas e procesos son coherentes 
coa estratexia das entidades ao longo da intervención, facéndose un esforzo por parte da entidade tamén a nivel interno por incorpo-
rar enfoques na ONGD a partir da evolución da propia intervención. 

A intervención non funciona cunha estratexia de traballo en rede desde o seu deseño no marco doutras campañas globais, a excepción 
da participación puntual da ONGD en espazos de encontro con proxectos semellantes ao EpD-LAB que poderán dar lugar no futuro a 
unha sinerxia formal (mais polo momento non se estrutura como traballo en rede). 
En xeral, non se trata dunha proposta que mire cara á contorna dos centros educativos senón que traballa desde a formación na aula 
do alumnado con ferramentas concretas de xeración de contidos e análise crítica, malia que si se comparten experiencias de outras 
organizacións. 

EN RELACIÓN AO 
CONTEXTO 

A intervención deséñase contando coa participación dos centros e ofrece espazos e momentos concretos de recollida de achegas (por 
exemplo, o encontro anual de centro) que se van incorporando progresivamente na intervención así como se teñen en conta as reco-
mendacións propostas. 
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Como xa se comentou, non é esta unha intervención onde se busque directamente a xeración de sinerxías, como se recoñece no pro-
pio documento de formulación e nas entrevistas realizadas. Porén, si se percibe interese tanto do persoal técnico executante da 
ONGD, como desde o rol do profesorado e tamén do alumnado, en manter e fortalecer espazos de conexión con outros proxectos 
afíns e outros centros educativos respectivamente. 

A intervención traballa desde unha visión que identifica as desigualdades Norte-Sur e deseña unha proposta desde o traballo en ter-
mos de cidadanía global, identificando necesidades da contorna e relacionándoas a través de ferramentas e accións na aula coas de-
sigualdades Norte-Sur. Deséñase como unha actuación de comunicación para o cambio social, desde un plan de acción co medio rural 
galego como contexto menos frecuentemente beneficiario deste tipo de proxectos. 

As organizacións implicadas son conscientes das dimensións que buscan traballar na intervención e expresan de forma clara a dimen-
sión política (que defendemos e como o defendemos) da proposta, incorporando como poboación destinataria centros educativos de 
áreas rurais e puntualmente grupos de alumnado con maiores dificultades de aprendizaxe no eido formal. No marco da intervención, 
as metodoloxías e ritmo das sesións buscan xerar reflexión crítica a través da práctica con ferramentas de educomunicación de uso 
sinxelo polo alumnado. 

EN RELACIÓN Á 
DELIMITACIÓN TERRI-
TORIAL E SECTORIAL 

O mundo rural é o "destino" principal da intervención nun grao elevado como unha aposta estratéxica da organización á hora de discri-
minar positivamente a selección deste tipo de centros como posibles participantes na proposta, e incorpóranse temáticas medioam-
bientais na actuación malia que non de xeito único na intervención. 

A intervención traballa en contornas formais, incorporando as súas accións dentro do horario lectivo. 

EN RELACIÓN Á 
INCORPORACIÓN DO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

As cuestións de xénero trabállanse de forma transversal mais tamén nun bloque concreto de contidos. Non se conta cunha diagnose 
de xénero previa específica de cada centro ou específica neste compoñente para a intervención mais si se recolle información nas liñas 
de base que progresivamente tratan de medir e serven como ferramenta de medición de impacto nesta liña. 

2. EFICACIA 

EN RELACIÓN AOS 
OBXECTIVOS E 
RESULTADOS 

Os resultados previstos alcánzanse progresivamente, en boa medida, e a medición trazada polos indicadores axústase axeitadamente á 
formulación do obxectivo específico. Descríbense logros concretos alcanzados polo proxecto así como se matizan cuestións que xera-
ron efectos non previstos. A intervención incorpora pouco a pouco pero de forma estable elementos novidosos que permiten alcanzar 
os resultados esperados, de forma innovadora e participativa contando coa visión especialmente do profesorado. 

EN RELACIÓN Á 
PARTICIPACIÓN 

A intervención ten definidos indicadores concretos para a medición do seu colectivo meta, sendo as destinatarias suxeitos activos ao 
longo da intervención. Mídese a participación das persoas destinatarias. A incorporación da poboación participante non é variable ao 
longo de cada proxecto senón que se preestablece ao inicio de cada curso (1 grupo de aula por centro xunto co seu profesorado de 
enlace). 
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EN RELACIÓN Á 
METODOLOXÍA 

A intervención utiliza principalmente ferramentas de creación de recursos educomunicativos pero non traballa directamente co forta-
lecemento de habilidades emocionais senón máis ben coa identificación de situacións e a reflexión crítica. 

Un dos aspectos fortes da actuación é o uso de metodoloxías participativas coa poboación destinataria, que serven como resposta á 
identificación de situacións inxustas, discursos discriminatorios, e canle para a contracomunicación fronte a este tipo de compoñentes 
críticos. 

EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

Non hai mecanismos específicos no compoñente de xénero no tocante á participación máis aló da desagregación por sexos e non se 
desenvolve unha estratexia de corrección de participación nesta liña, porque a identificación da poboación participante vai en función 
do grupo que decide o centro educativo cada ano en cada centro. Porén, a intervención si que realizou un esforzo progresivo no to-
cante a xénero, non só no marco do proxecto senón como entidade. Neste senso, a intervención conta con algúns indicadores cara a 
transversalidade de xénero e tense feito uso de asistencias técnicas para traballar especificamente no deseño de indicadores específi-
cos para a medición de impacto, entre os que se atopan algúns indicadores de xénero. 

AGARESO vén realizando un esforzo como entidade nos últimos tempos neste eido, aínda que recoñece que resulta insuficiente e que 
é un obxectivo a medio prazo fortalecer e ampliar o alcance interno desta liña así como a transversalización nos distintos proxectos a 
deseñar e executar. 

EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 
INSTALADAS 

Apenas se traballa con asistencias técnicas externas na intervención, que se remiten aos momentos de elaboración de liñas de base, 
avaliacións e outros servizos de apoio a fases concretas do ciclo do proxecto, mais trátase de evitar a externalización da execución e 
son os recursos humanos da organización quen desenvolven o groso dos contidos formulados. 

A intervención no seu deseño non analiza a participación da poboación destinataria nas distintas fases, desde a formulación (maior-
mente co profesorado e resultados das avaliacións), pasando pola execución e o seguimento, así como durante a fase de avaliación se 
incorporan fórmulas de medición de impacto, en parte discretas no seu grao de ambición debido ao tipo de indicadores formulados, 
malia que certamente axeitada para cubrir os obxectivos marcados. 
A intervención convida pero non xera mecanismos concretos de colaboración co resto de actores da contorna. Porén, posibilita espa-
zos de discusión cercanos e doados para captar a atención de alumnado e tamén facilitan a conexión co profesorado a través de ac-
cións comunicativas específicas. 
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A entidade leva anos desenvolvendo unha intervención que foi gañando en consistencia, adaptabilidade e recolleu achegas da poboa-
ción destinataria ao tempo que o equipo técnico da proposta incorporou progresivamente ao voluntariado como parte remunerada da 
actuación. Na mesma, detállanse os recursos utilizados para a execución mais a achega en especie de parte do tempo voluntario queda 
como un dos elementos a vixiar desde a entidade para evitar sobrecarga de horas en paralelo á implicación de voluntariado e persoal 
remunerado. 
A execución das actividades programouse de forma que permitiu que a execución non sufrise grandes cambios a nivel xeral, excepto 
por causas externas ou de forza maior na intervención. 

Non procede. 

Vénse elaborando unha guía didáctica que se actualiza e mellora, útil como recurso de sistematización da proposta. 

3. EFICIENCIA 

EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

Non se atopa unha análise ao redor da evolución do orzamento da intervención e asúmese que a proposta conta cunha gran carga de 
custe en dietas e persoal dificilmente reducible ou modificable pola propia natureza dos proxectos, que se dirixen a zonas alonxadas da 
sede da ONGD. A meirande parte de custes previstos son estables na súa conceptualización e detállanse no orzamento formulado de 
forma axeitada, estimándose axuste entre o gasto previsto, o gasto executado e a realización das accións. 

A intervención execútase sen modificacións substanciais entre as partidas orzamentarias previstas na formulación, cumprindo os crite-
rios establecidos no orzamento e formulación inicial. A entidade realiza achegas en especie de persoal, que por momentos foi dimi-
nuíndo en número, asumíndose que isto puido derivar en riscos para un mellor seguimento. 

O recursos previstos no tocante a aspectos materiais están ben orzamentados, manténdose unha carga forte en dietas e transportes 
que está plenamente xustificada pola natureza da intervención. 
Porén, no tocante ao persoal é preciso sinalar o risco de sobrecarga que asume o equipo técnico derivado no tanto da carga de activi-
dades senón do grao de calidade que se asume e non sempre se contabiliza (condicionado pola necesidade de reforzo de persoal con 
grupos de alumnado con necesidades especiais, horas extra ligadas ás localizacións dos centros educativos...). Ao redor disto existe 
unha reflexión recollida na propia avaliación aínda que se recoñece unha coherente execución, en liña coa temporización das accións e 
o cronograma final. 

EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

Non se cuantifica no orzamento no compoñente de xénero de forma diferenciada así como se visibilizan pero non se cuantifican os 
efectos destinados a mulleres e homes de forma diferenciada. 

EN RELACIÓN Á 
PROGRAMACIÓN 

A intervención responde a un cronograma marcado polos tempos do calendario lectivo e adáptase a temporización das sesións ás su-
xestións dos centros educativos. Non se atopan modificacións substanciais de relevancia e o cronograma final non soe sufrir modifica-
cións relevantes. 
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A organización vén realizando un esforzo importante por sistematizar o seguimento, a nivel cuantitativo e vía indicadores específicos, 
que veñen dando como resultado principal o logro de obter unha certa sensación de "control" sobre a intervención, xa moi adaptada e 
en boa sintonía cos ritmos e realidade dos centros educativos cos que se traballa, na meirande parte dos casos con boa continuidade. 

EN RELACIÓN AO 
SEGUIMENTO E A 
AVALIACIÓN 

As avaliacións realizadas contan con suficiente información de calidade por parte da proposta e incorporan a participación dunha mos-
tra de participantes que permite obter información plural e en certa medida xeralizable ao proxecto a través de leccións aprendidas e 
recomendacións. 

Existen avaliacións externas tódolos anos en que se avalía a proposta, que mostran ser de utilidade para as sucesivas formulacións 
(incorporan recomendacións). Na mesma liña, a elaboración da guía para o profesorado e a súa mellora progresiva recolle as aprendi-
zaxes recollidas durante os anos de intervención. 

4. SUSTENTABI-
LIDADE 

EN RELACION AOS 
EFECTOS XERADOS 

O obxectivo das guías para o profesorado é agardar a continuidade da proposta máis aló da intervención de AGARESO. Na mesma liña, 
o traballo con alumnado a través da educomunicación préstase a xerar recursos e contidos que o estudantado poida utilizar e difundir 
no seu día a día. Sería preciso analizar máis a fondo a continuidade deste tipo de accións coa dificultade que supón que os grupos de 
alumnado nos centros cambien ano a ano como destinatario da proposta. Así e todo, nas avaliacións recóllense boas percepcións ao 
redor do impacto do proxecto. O profesorado parcialmente recoñece que usa a guía didáctica. 

Trabállase coa guía desde un enfoque de transferencia ao profesorado como colectivo multiplicador, así como a formación en marcha 
para o profesorado é outra canle para que no futuro e coa axuda de recursos como a guía sexa posible replicar as accións da actuación 
de forma autónoma. Porén, recoñécese que este é un aspecto a reforzar. 
Na mesma liña, o traballo con alumnado tamén se desenvolve con consciencia de que se trata de poboación multiplicadora. Os com-
promisos informais de réplica teñen que ver especialmente coa dinamización das redes sociais do proxecto e espazos online dos cen-
tros educativos, por parte destes. 

EN RELACIÓN AOS 
MECANISMOS DE 
TRANSFERENCIA 

Non se establecen estartexias de traballo en rede con outros colectivos, malia que si se planifican e executan momentos de encontro 
intercentros que xeran sementes de contacto entre o estudantado de diversos centros. Existen momentos puntuais de encontro entre 
profesorado pero son máis na liña de coordinación interna da execución. 

EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

A guía como elemento clave e recursos base de transferencia así como a capacitación en cuestóns de dinamización de redes sociais e 
perfís online nos centros, actúan como ferramentas de facilitación da continuidade da proposta desde un punto de vista técnico. 

EN RELACIÓN ÁS 
SINERXÍAS 

Como xa se comentou, non é esta unha intervención onde se busque directamente a xeración de sinerxías, como se recoñece no pro-
pio documento de formulación e nas entrevistas realizadas. Porén, a proposta si facilita o intercambio entre estudantes e o encontro 
puntual entre centros (estudantes e profesorado). 



 
6.7. EpD-LAB_Ficha de avaliación detallada. 

198 

 

Os compromisos xerados cos centros gozan de continuidade no tempo e en xeral hai estabilidade nos centros participantes. A planifi-
cacióna adáptase ao calendario lectivo de ditos centros. 

Un dos exemplos de resultado de incidencia é o inicio de formacións ao profesorado no eido de EDCG, como boa práctica que xorde e 
se pon en marcha directamente grazas á intervención. Na mesma liña, desde a proposta e desde a entidade filtráronse liñas de acción 
e a propia aposta pola comunicación social para o cambio como un compoñente estratéxico tanto para o traballo doutras ONGD gale-
gas como progresivamente incorporándose a nivel de políticas públicas na estratexia da Cooperación Galega. 

Os espazos xa nomeados de intercambio e diálogo son marcados no cronograma como reunións de docentes (coordinación) e un en-
contro anual de tódolos centros onde se xeran momentos de formación específica ao redor dunha temática, coas metodoloxías educo-
municativas como conexión creativa principal, pero son máis ben xerados cara ao eido interno (aínda que hai nestes momentos maior 
difusión cara á fóra). 

Trabállase en bloques a incidencia en certas temáticas transversais como xénero, medio ambiente e xénero, introducíndose algúns 
indicadores ligados á percepción na liña de base, que logo se poden "comparar" na avaliación final de cada fase. Nesta liña, identifi-
couse que as situacións de partida no tocante a coñecementos e percepcións previas vén sendo maior nos últimos anos que nos inicios 
da intervención. 
A lingua galega é vehicular e trátase de promover o seu uso durante as sesións formativas e no marco de tódolos produtos xerados na 
proposta. 

5. IMPACTO 
EN RELACIÓN AOS 
PROCESOS 

A percepción de cambios no nivel de sensibilización é relativa, asociándose melloras a curto prazo en paralelo á dificultade a medio 
prazo para a medición do impacto ao cambiar de forma xeral o grupo de traballo de referencia. Co profesorado si se percibe cambio e 
evolución ao ser un acto máis estable ao longo da intervención. As avaliacións ofrecen recomendacións que se tratan de incorporar 
nas fases seguintes da proposta e a entidade fai un esforzo claro cara á medición das metas formuladas. 

A poboación destinataria participa de forma activa nas accións xerando novas demandas de intervención que se incorporan progresi-
vamente e na medida dos recursos dispoñibles á proposta. O profesorado incorpora parcialmente os aspectos traballados, sensible-
mente máis a nivel de contidos pero non tanto a nivel práctico de ferramentas (malia a dispoñibilidade dunha guía). Puntualmente hai 
conexión entre centros educativos, que o profesorado demanda en maior medida, valorando como un punto destacable na proposta 
estes espazos, tamén altamente motivantes para o alumnado. 
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A entidade vén realizando un esforzo cara á medición e deseña indicadores durante a formulación, achegándose aos valores iniciais 
cando menos parcialmente na liña de base realizada internamente e facilitando así a medición posterior, tamén durante a fase de ava-
liación. 

EN RELACIÓN AO 
XÉNERO 

Na intervención identifícanse bloques temáticos concretos no compoñente de xénero e busca exemplos de referentes femininos para 
as actuacións previstas de sensibilización e formación. Porén, os efectos non están tan cuantificados, malia que si se percibe certa me-
llor resposta ao proxecto entre alumnas. 

Non se analizan a fondo efectos previstos e non previstos no tocante ao compoñente de xénero, malia que si hai indicadores que se 
achegan parcialmente á medición deste compoñente. Como xa se comentou, percíbese un maior impacto entre rapazas que entre 
rapaces, recolléndose tamén esta percepción nalgúns indicadores da proposta e nas reflexións de parte do profesorado. 

EN RELACIÓN Á 
MEDICIÓN 

Como xa se comentou, a entidade busca mellorar a medición do impacto nos seus proxectos. Porén, recoñécese a dificultade cara á 
medición en propostas formuladas e avaliadas (e cofinanciadas) case anualmente. Porén, si se atopan algúns indicadores relevantes 
que permiten avaliar o impacto, en concreto en relación a xénero a última avaliación recoñece un avance nesta liña. 

A intervención incorpora estudos de liña de base realizados de forma interna, que permiten a medición inicial de partida e durante a 
execución. Así e todo, trátase de instrumentos xerados que se acotan a unha batería breve de indicadores. 

EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 

EpD-LAB identifícase na entidade como un motor que fortaleceu a organización e as súas capacidades. No tocante á poboación desti-
nataria, cando menos nunha parte notable dos aspectos traballados si se percibiu cambio na materia obxecto de intervención. 

Como xa se comentou, o EpD-LAB é un proxecto que supuxo un punto de inflexión na organización e "utilizouse" para testar ferramen-
tas e metodoloxías que se foron incorporando ao traballo noutras áreas de AGARESO. 

EN RELACIÓN Á 
DIFUSIÓN 

O papel da comunicación social é o aspecto diferenciador da intervención e, máis aló da xeración dun plan de comunicación, establé-
cense vínculos da poboación destinataria con este compoñente, converténdose en protagonistas da difusión do proxecto. A informa-
ción está dispoñible en distntos espazos online. Malia que non se trata dunha proposta que se dirixa a toda a comunidade educativa 
nin á contorna exterior, si existe a reflexión ao redor de retos cara á mellora na difusión externa da intervención. 
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CRITERIOS SUBCRITERIOS COMENTARIOS 

1. PERTINENCIA 

EN RELACIÓN Á 
POBOACIÓN 
PARTICIPANTE 

Nos documentos revisados aparece unha xustificación da necesidade da investigación no conxunto de todo o proceso. O inicio da in-
tervención no 2014 vén precedido dun traballo previo que veu confirmar a necesidade desta investigación coa hipótese inicial de como 
introducir a educación para o desenvolvemento na educación formal. Existe unha diagnose realizada a centros educativos con entre-
vistas a docentes e alumnado que serviu de mostra representativa para as seguintes fases da intervención. 

Aparece en tódolos proxectos (cada fase da intervención) unha breve desagregación das persoas que intervirán desagregadas por sexo 
e tipoloxía de roles. 

A intervención enmárcase na liña de investigación (unha das dimensións da EDCG) con enfoque de continuidade onde os resultados de 
cada fase (ou proxecto) van reflectirse na formulación da seguinte. Existe unha diagnose previa na fase inicial que serve de base funda-
mental para o traballo sucesivo. Ademais, empréganse ferramentas como entrevistas á poboación participante. Existencia unha liña de 
base na última fase. En toda a documentación revisada (formulacións/informe de xustificación) identifícanse de forma clara os axentes 
multiplicadores (docentes tanto da educación primaria e secundaria coma da superior) ademais do resto de ONGD do territorio con 
capacidade de réplica dos produtos resultado do conxunto de intervención (materiais didácticos, publicación final do estudo). 

EN RELACIÓN AO 
PLAN DIRECTOR, 
ESTRATEXIA DE 
EPDCG E MARCO 
INTERNACIONAL 

En toda a documentación revisada, principalmente nos documentos de formulación, establécese de forma clara o aliñamento da inter-
vención: o III Plan Director Galego da Cooperación 2014-2017 (obxectivo específico 8: construír unha cidadanía global comprometida 
co cambio social, a solidariedade e o desenvolvemento humano sostible); as liñas estratéxicas da Dirección Xeral de Relacións Exterio-
res e a Unión Europea sobre “a educación é a base para crear unha cidadanía responsable". A intervención enmárcase na denominada 
EDCG de 5ª xeración (contribuír a crear unha cidadanía global, activa e comprometida coa democracia, a xustiza social e os dereitos 
humanos) e a nivel internacional cos ODM (ODM 8: Fomentar unha asociación mundial para o desenvolvemento) e ODS. O proceso 
desenvolvido pola ONGD no período avaliado responde ás liñas de traballo reflectidas no seu Plan Estratéxico: o proceso enmarcado 
na área de investigación permite á ONGD continuar a labor de sensibilización nos centros educativos de forma máis cohesionada e con 
ferramentas que permitan a súa transversalidade. 
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De forma directa a intervención non se integra en proxectos ou campañas globais pero Solidariedade Internacional de Galicia (SIG) está 
a participar con outras propostas nas áreas de Comercio Xusto e cooperación internacional e pretende que poidan incidir de forma 
positiva e cohesionada. Tamén está a participar no Plan Proxecta en consorcio con outras ONGD. Principalmente as intervencións con-
tan cun actor clave que é a UDC ademais dos centros de ensino primario (CEIP), en concreto o CPI de Monfero. Por outra parte, SIG 
traballa en varias actividades con AGARESO. 

EN RELACIÓN AO 
CONTEXTO 

Unha das identificacións máis importantes foi a selección do centro de ensino CPI Virxe da Cela para dous dos proxectos, de forma 
participativa co grupo de investigación da UDC. 

O actor principal co que se fai sinerxia é a UDC, en concreto co grupo de investigación da Universidade de Ciencias da Educación. Estas 
sinerxías continuúan na actualidade, tamén con AGARESO que é unha das ONGD con quen máis traballa SIG facendo obradoiros na 
Universidade, salientando a súa contribución e experiencia contrastada en comunicación social. Ademais, tamén son de destacar as 
estadías e as persoas que investigan en EDCG (a través de congresos e sobre todo coa UAB e a Universidade de San Sebastián). A siner-
xia coa Universidade do País Vasco desenvólvese a través dun practicum en terreo (foi unha proposta desta Universidade). O Programa 
de Coñecemento da Realidade (PCR) é unha bolsa mais non está integrada como o Practicum; esta idea incorporouse nun novo proxe-
cto de SIG que está fóra do marco desta avaliación, mentres a colaboración coa USC si que xurdiu a partir da presente intervención 
avaliada. 

O enfoque do conxunto da intervención versa sobre a transversalización da EDCG e a sua introdución no ámbito da educación formal. 
Ademais, parte da proposta intenta integrar a transversalidade da EDCG priorizando o contexto rural, desde unha consideración de o 
Sur no Norte desde a entidade. Neste senso, considérase que de forma indirecta se teñen incorporado as necesidades específicas do 
Sur. A entidade identifica a problemática de introducir a EDCG na educación formal, buscando que se incorpore en materias con máis 
peso no currículo, polo que de forma indirecta se está a facer un exercicio de revisión dos paradigmas educativos instaurados no 
Norte. 

Os colectivos meta son os actores cos que normalmente se vén traballando en EDCG, precisamente porque son os colectivos usados 
como mostra representativa para a investigación realizada, polo que é pertinente que sexan estes actores. 

EN RELACIÓN Á 
DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL E SEC-
TORIAL 

O mundo rural está no plan estratéxico coma unha prioridade, así como na identificación de centros educativos, varios están ubicados 
no rural galego (máis en concreto, o centro elixido para o proxecto piloto). 

A intervención non se dirixe a espacios informais de forma significativa, senón que de forma maioritaria se desenvolve en espacios 
formais e oficiais (Universidade e centros de ensino) sendo un obxectivo da organización que a EDGC se incorpore a nivel curricular, é 
dicir, no nivel formal.   

EN RELACIÓN Á 
INCORPORACIÓN DO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

Non aparece reflectida a cuestión de xénero no contexto da intervención excepto de forma clara no último proxecto, onde se realiza 
unha liña de base con enfoque de xénero. 
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2. EFICACIA 

EN RELACIÓN AOS 
OBXECTIVOS E 
RESULTADOS 

Na intervención en xeral acádanse todos os resultados previstos, que contribúen ao logro do obxectivo. O feito de que sexa unha in-
vestigación que contribúe o desenvolvemento da EDCG así como a propia participación de actores no eido da educación coma os CEIP 
e a Universidade, son en sí mesmo un elemento innovador e cun alto valor engadido. 

EN RELACIÓN Á 
PARTICIPACIÓN 

As persoas destinatarias previstas na formulación son as beneficiarias pero ao tratarse dunha intervención de investigación é máis 
dificil constatar se os resultados desta investigación chegan a beneficiar realmente as persoas/colectivos/axentes identificados. 

EN RELACIÓN Á 
METODOLOXÍA 

A aprendizaxe socioemocional inclúese nos contidos das formacións realizadas, sobre todo na última fase co estudantado dos Graos de 
Educación. Malia non ser o elemento fundamental, é un aspecto a ter en conta pola organización. 

As xornadas de educación para o desenvolvemento son parte dos espazos de debate onde participan outros actores (ONGD de Gali-
cia), así como as reunións periódicas entre a organización e a Universidade tamén posibilitaron a reflexión e o debate aínda que cun 
carácter máis interno. As visitas ao colexio facilitaron abrir espazos de reflexión. Todo isto  incidiu no traballo de SIG, que abre refle-
xións no eido interno da organización. 

EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

Aínda que a participación das mulleres nos equipos de traballo é maioritaria, isto non garante a introdución do enfoque de xénero na 
proposta. Por outro lado, a realidade de que tanto no sector das ONGD como no colectivo de profesorado haxa maioría de mulleres 
non é un factor provocado pola organización. Tampouco se fai unha reflexión ampla ao respecto, se ben na liña de base se introduce 
de forma expresa o compoñente de xénero. feito de que o 3º sector e o profesorado sexa maioritariamente femenino non é un factor 
provocado directamente pola intervención. 

As persoas do equipo técnico que executaron a intervención teñen formación en xénero, malia que non é a súa formación principal nin 
é algo que se destaque nos documentos revisados de formulación e xustificación. Na intervención non aparece como eixo de acción o 
enfoque de xénero, mais si se incorpora - como un dos eixos transversais da EDCG - nas formacións e obradoiros realizados na Univer-
sidade ou nos centros de ensino; porén, non se destaca en ningún documento polo que non se pode contrastar esta información. 

EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 
INSTALADAS 

Na intervención practicamente non se contou con asistencias técnicas, excepto con AGARESO para un vídeo, cunha empresa especiali-
zada para a plataforma dixital e con outra entidade para a edición do libro, como asistencias de carácter puntual e para unhas necesi-
dades que xustifican a contratación externa. O groso da intervención executouse a través do persoal técnico da ONGD e persoal da 
Universidade. Con AGARESO vén facéndose traballo de forma continuada ata a actualidade, participando conxuntamente en obra-
doiros. 
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Dende o inicio, a intervención realizouse en consorcio coa Universidade, unha alianza que segue na actualidade, xunto coa colabora-
ción cos centros de ensino que participaron na investigación. 

Detállase o perfil do persoal na documentación da formulación, achegándose 14 anos de experiencia, e cóntase recursos e experiencia 
de traballo noutras liñas de EDCG e cooperación exterior. Achéganse os CV das persoas do equipo tanto da organización coma o per-
soal da Universidade e en cada actividade detállanse os recursos empregados. 

O consorcio xorde da identificación realizada pola organización, que foi a que demandou a entrada do actor principal - a Universidade- 
na intervención. 

Adicouse tempo á realización de enquisas e outras ferramentas para acadar información relevante para a incorporación de melloras. 
Malia isto, tratándose dun proxecto de investigación con resultados que pretenden incidir nun amplo abanico de axentes de EDCG, é 
necesaria a mellora no proceso de sistematización. 

3. EFICIENCIA 

EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

Non se realizou unha análise en termos de custo-eficacia na intervención mais si que existe unha desagregacion clara dos custos en 
cada unha das accións. 

Non houbo modificacións substanciais no transcurso da intervención, exceptuando o documento de sistematización de recomenda-
cións no terceiro ano - fase II Proxecto Piloto- que resultou no seguinte proxecto na publicación do libro. 

Os medios foron axeitados, tanto a nivel humano como materiais e económicos. 

EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

Non aparecen detallados recursos específicos para a implementación do enfoque de xénero na intervención. 

EN RELACIÓN Á 
PROGRAMACIÓN 

Houbo cambios posteriores a planificación, no cronograma previsto, en concreto nalgunhas etapas da investigación no CPI de Virxe da 
Cela. O feito de que a intervención estivese dividida por anualidades, pero que na práctica funcionase coma un proxecto de continui-
dade, permitiu a realización dalgunhas accións no ano seguinte. Nalgúns casos déronse retrasos e tempos non parellos aos calendarios 
do curso escolar. 

A organización estableceu mecanismos de seguimento periódicos para adaptarse aos diferentes cambios, como no caso da rotación de 
persoal docente no CEIP de Monfero. 

EN RELACIÓN AO 
SEGUIMENTO E A 
AVALIACIÓN 

O produto principal foi o deseño e publicación dun libro que é a sistematización das investigacións realizadas ao longo da intervención. 
As avaliacións realizadas inclúen a participación dos diferentes actores. 
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Para cada un dos proxectos realizouse unha avaliación externa que permitiu a identificación de melloras para as sucesivas fases da 
intervención. 

4. SUSTENTABI-
LIDADE 

EN RELACION AOS 
EFECTOS XERADOS 

Si pode agardarse no caso da Universidade, non así cos centros de ensino co que se traballou no proxecto de investigación. 

Existen axentes multiplicadores, principalmente no caso cos docentes que como principal axente multiplicador - centros ensino e do-
centes da UDC - así como do persoal estudante en prácticas na ONGD. 

EN RELACIÓN AOS 
MECANISMOS DE 
TRANSFERENCIA 

A capacidade de transferencia vén garantida da man do obxectivo final de introducir os resultados en materias dos centros de ensino e 
Universidade e que poidan tamén ser replicadas por parte das ONGD. 

EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

Non se nomean ou identifican recursos que permitan seguir desenvolvendo intervencións por parte da organización, se ben é certo 
que a través da colaboración cos centros de ensino e a Universidade poden seguir realizándose accións, ademais de contar con mate-
riais elaborados en anos anteriores e a presencia de persoal voluntario. 

EN RELACIÓN ÁS 
SINERXÍAS 

Mantéñense e promóvense vínculos coa UDC e a través do voluntariado (coas prácticas). 

A coordinación nalgúns casos non foi de todo positiva a causa de problemas na adaptación dos tempos da intervención coa Universi-
dade e o CEIP. 

A organización está presente na xunta directiva e en grupos de traballo da Coordinadora Galega de ONGD, en concreto no grupo de 
educación. O traballo de investigación realizado no intervención incide directamente no resto de ONGD polo que a presenza na 
CGONGD facilita a difusión e transmisión de resultados. 

Aínda que non existe un espazo estable, a organización promoveu espazos para que os diferentes colectivos poidan establecer diálo-
gos. 

Aínda que se nomean os diferentes eixos transversais, non aparecen de forma clara mecanismos de medición nin como incluír estes 
compoñentes en forma de políticas activas tanto no equipo coma no estudantado que é o principal colectivo diana. Nos documentos 
de formulación aparece de forma expresa a utilización e fomento do galego coma lingua vehicular. Coordináronse accións con axentes 
estratéxicos, sobre todo co persoal da UDC, con outras universidades no conxunto do proceso de investigación e con persoas con ex-
pertise en diferentes materias nas xornadas realizadas de forma anual. 



 
6.8. Investigación da dimensión global da EDCG_Ficha de avaliación detallada. 

205 

 

5. IMPACTO 

EN RELACIÓN AOS 
PROCESOS 

A intervención ten carácter de continuidade e formúlase anualmente tendo en conta os resultados do proxecto (fase) anterior. Esta-
blécense mecanismos coma os test iniciais-finais para poder medir o grao de cambio nos valores das persoas, ademais de realizarse 
unha liña de base no último proxecto. 

Promovéronse espazos de empoderamento a través dos convenios de prácticas; no caso da UDC, nos Graos de Educación, que son 
parte do obxecto da investigación e tamén beneficiarios. 

O resultado da investigación permite xerar un coñecemento sobre como incorproar transversalmente a EDCG e mellorar os procesos 
de deseño e intervención das propostas en educación así como fomentar a investigación especializada neste ámbito. 

EN RELACIÓN AO 
XÉNERO 

A intervención non mide nin establece posibles cambios nas relacións de xénero, o cal é unha das grandes eivas na proposta. 

Non se establecen de forma clara efectos positivos en canto a xénero. 

EN RELACIÓN Á 
MEDICIÓN 

Os indicadores establecidos na intervención están dirixidos sobre todo a acadar os resultados de cada proxecto e á obtención de pro-
dutos concretos. Non existen indicadores con perspectiva de xénero, atopándose unicamente desagregación por sexo. 

Existe unha liña de base no último proxecto ademais dun diagnóstico inicial de selección dos centros educativos para o estudo de in-
vestigación. 

EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 

Houbo unha transformación na propia entidade que se materializa no último plan estratéxico, onde a investigación é unha dimensión 
da EDCG ademais de que á súa vez é máis transversal e holística. Todo parte da necesidade de Cidadanía Global tanto cara á ED coma 
cara ao resto de áreas da entidade. 

A raíz da investigación realizada, os resultados axudaron a dirixir mellor a exposición de como introducir a educación para o desenvol-
vemento na formación secundaria e superior. 

EN RELACIÓN Á 
DIFUSIÓN 

A organización ten un plan de comunicación propio. Márcanse na formulación e execútanse mecanismos de difusión: xornadas de edu-
cación para o desenvolvemento e presenza noutros espazos de difusión como os Congresos. 
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CRITERIOS SUBCRITERIOS COMENTARIOS 

1. PERTINENCIA 

EN RELACIÓN Á 
POBOACIÓN 
PARTICIPANTE 

A intervención recolle problemas identificados a nivel global, en base á Axenda 2030, e formúlase desde a adaptación dunha estratexia 
lanzada a nivel estatal, adaptándose parcialmente ás necesidades dos centros educativos específicos cos que se traballa. Porén, malia a 
existencia de rixideces derivadas da estratexia centralizada desde sede, incorpóranse medidas concretas en función de demandas ope-
rativas recibidas da poboación destinataria (especialmente no tocante a profesorado, en certa medida voluntariado, e en menor me-
dida alumnado). 

O perfil da poboación está desagregado mais non hai unha análise detallada ao longo da intervención que permita afondar nos roles 
específicos de cada tipo de actor, máis aló de comprenderse en liñas xerais o tipo de público destinatario da proposta (alumnado, vo-
luntariado, profesorado) participante nas accións. 

Non se teñen realizado diagnósticos nin liñas de base e a xustificación da selección e perfís da poboación é en boa medida discrecional 
por parte do centro educativo, que non achega maior información sobre o alumnado como poboación meta principal. Identifícanse 
colectivos multiplicadores ao longo do proceso de forma visible, nomeadamente profesorado, alumnado e voluntariado. 

EN RELACIÓN AO 
PLAN DIRECTOR, 
ESTRATEXIA DE 
EPDCG E MARCO 
INTERNACIONAL 

A intervención establece áreas de traballo dimensionadas en base ás prioridades transversais incluídas no Plan Director vixente, evolu-
ciona nun marco coherente coa Estratexia de EDCG galega e/ou marco normativo internacional e as liñas e procesos son coherentes 
coa estratexia das entidades ao longo da intervención, que vén marcada a nivel de entidade e se replica nos distintos territorios onde 
actúa a ONGD. 

A Rede Solidaria da Mocidade forma parte da rede global do mesmo nome deseñada desde unha estratexia estatal e desenvolvida en 
diversos territorios. A proposta tamén se conecta con outros programas de Entreculturas como Entrescuelas, así como apostas inter-
nacionais como as redes de mocidades +21, con vocación internacional. A intervención tamén incorpora, a través de accións puntuais, 
a participación de axentes diversos do tecido asociativo e da acción social, principalmente, nas accións programadas nas Axendas Soli-
darias do alumnado. 

EN RELACIÓN AO 
CONTEXTO 

A intervención non se basea en identificacións participativas. Porén, si se incorporan, cando menos parcialmente, algunhas das reco-
mendacións e suxestións recibidas a través de valoracións de actividades e avaliacións de proxecto. Malia todo, percíbense rixideces na 
proposta neste senso. 
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A intervención elixe como destinatarios/as principais aos alumnos e alumnas de centros educativos e incorpora cando menos parcial-
mente un enfoque de dereitos para promover a participación de estudantes na proposta. Xéranse sinerxías claras entre centros educa-
tivos (alumnado e profesorado) grazas aos espazos de encontro planificados na intervención (asembleas, xuntanzas docentes...). Non 
pode valorarse a estabilidade da sinerxia nas colaboracións de tipo máis puntual que ano a ano se producen entre alumnado/centro 
educativo con iniciativas de acción social coas que se colabora desde os centros educativos onde se ubican os grupos da ede Solidaria 
de Mocidade. 

A intervención identifica claramente e coa Axenda 2030 e os ODS da man ao longo da formulación, información e análise ao redor das 
causas da pobreza e desigualdades como aspectos a traballar na intervención. Deséñase tendo en conta por tanto as necesidades do 
Sur e do Norte, en tanto que parte da axenda común global. Non pode valorarse ata que punto se presenta na proposta unha visión 
crítica da cultura do Norte de forma integral, por falta de información e a percepción de que parte das axentes non chegan a afondar 
nestes aspectos senón que se presentan materiais e recursos dados que non sempre se chegan a traballar na aula (por falta de tempo 
en numerosas ocasións, como vén recoñecendo o profesorado). 

A dimensión política está identificada con claridade no proxecto por algunhas das axentes (persoal técnico e voluntariado claramente). 
Porén, desde o profesorado non sempre se atopa unha visión de incidencia como a que teoricamente a intervención propón. Na 
mesma liña, non se afonda na percepción do alumnado ao redor destes conceptos e aínda que se formula unha proposta moi ligada ao 
fomento da mobilización social, as accións realizadas na práctica son puntuais e o seguimento ao alto número de centros participantes 
ten mostrado que non é posible asegurar que se estea afondando nesta liña. Non se trata dunha intervención que traballe con poboa-
ción á que xeralmente non se chega desde a EDCG. Un dos puntos fortes da proposta é a celebración de encontros e a facilitación de 
espazos concretos onde se traballan compromisos e planifican accións futuras (para o curso en marcha). 

EN RELACIÓN Á 
DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL E 
SECTORIAL 

O mundo rural non é destinatario principal na proposta no momento actual, mais as temátcas tratadas nos contidos si incorporan este 
compoñente de forma habitual. 

A intervención traballa en contornas non formais, xa que aínda que se ubica en centros educativos, faino maiormente fóra de horario 
lectivo. 

EN RELACIÓN Á 
INCORPORACIÓN DO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

As cuestións de xénero trabállanse especialmente no tocante a contidos e ao seu tratamento con alumnado, mais queda fóra da iden-
tificación como poboación meta do traballo en xénero o profesorado, malia que hai avaliacións onde se recollen debilidades nesta liña. 
Como sexa, non se analiza na xustificación da proposta a cuestión de xénero dunha forma integral (si global). 
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2. EFICACIA 

EN RELACIÓN AOS 
OBXECTIVOS E 
RESULTADOS 

Hai indicadores axeitadamente formulados para medir o impacto da intervención. Porén, á dificultade cualitativa da medición do im-
pacto neste tipo de propostas engádese a complexidade dunha medición integral tendo en conta a amplitude de centros educativos e 
os escasos recursos para facer un acompañamento amplo a estas axentes. A intervención incorpora pouco a pouco algúns elementos 
novidosos, mais trátase de accións puntuais e non tanto elementos estratéxicos de mellora. A excepción é a incorporación gradual de 
traballo máis en habilidades e non totalmente en contidos, como resposta a unha demanda do profesorado. Trátase en xeral dunha 
intervención que non cambiou apenas na súa formulación, por tanto obxectivos e resultados agardados, nos últimos anos. 

EN RELACIÓN Á 
PARTICIPACIÓN 

A intervención ten definidos indicadores concretos para a medición do seu colectivo meta, sendo as destinatarias suxeitos activos ao 
longo da intervención. Mídese a participación das persoas destinatarias. A incorporación da poboación participante non é moi variable 
ao longo da proposta senón que se preestablece ao inicio da mesma, seleccionándose grupos de aula que indican o profesorado de 
referencia en cada centro, que soe ser o mesmo ano tras ano (1 docente por centro educativo). Non se identifican esforzos por incor-
porar na intervención á poboación participante dun xeito orixinal. 

EN RELACIÓN Á 
METODOLOXÍA 

A intervención non inclúe accións que incorporan a aprendizaxe socioemocional no seu enfoque e consecuentemente na súa base 
metodolóxica. 

A proposta fai uso de metodoloxías participativas coa poboación destinataria en diversos formatos e xera actividades que facilitan a 
xeración de reflexións individuais e colectivas. 

EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

A intervención desagrega a participación de nenas e nenos, docentes mulleres e homes, pero non vai máis aló e non conta con meca-
nismos de medición e correctores que garantan unha participación equitativa de mulleres e homes e/ou traballan cunha estratexia de 
participación que atende a esta cuestión. Por contra, vense recoñecendo a feminización da participación nos grupos de acción de estu-
dantes mais non se traballou na motivación equitativa nin se tomaron medidas. En xeral, malia o tratamento de contidos que si están 
vinculados a xénero e a participación de alumnado, incluso promoción e deseño, de accións ligadas á igualdade de xénero, non se pode 
dicir que existan mecanismos claros que garantan a transversalidade de xénero na intervención en tódalas accións realizadas. 

Unha das eivas ata o momento é este eixo de acción. Porén, si se traballa en contidos ligados a xénero, de maneira frecuente. 
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EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 
INSTALADAS 

A intervención non se basea en exceso na subcontratación de asistencias técnicas, mais aquelas que participan na proposta están ben 
xustificadas e incluso algunha como Abeloni é "semi-externa", apostándose polo compromiso con iniciativas que parten de volunta-
riado ou ex-voluntariado da Rede Solidaria da Mocidade. As relacións neste senso son coordinadas e a entidade esfórzase, incluso en 
momentos de debilidade da estrutura da delegación galega, en desenvolver unha boa comunicación interna sede-delegación para a 
coordinación con asistencias técnicas (por exemplo, con esta avaliación). 

Como xa se comentou, a intervención carece dunha diagnose ou análise en profundidade que analice a participación da poboación 
meta nas diferentes fases do proxecto. Xéranse algúns compromisos de colaboración e coordinación cos actores da contorna por parte 
dos distintos grupos de estudantes da Rede Solidaria da Mocidade en cada centro educativo. Principalmente nas asembleas, a enti-
dade posibilita espazos de discusión e mecanismos para o compromiso da poboación participante. 

A entidade conta con longa experiencia no estado e en Galicia no eido da intervención. Durante anos contou con persoal técnico con 
perfís e experiencia contrastadas, dentro dunha estrutura con un histórico que respaldou a traxectoria da Rede Solidaria da Mocidade 
en distintos territorios (tamén internacionais). Porén, no momento de realización desta avaliación non se contaba con persoal técnico 
e por tanto é complexo valorar este aspecto no presente. Hai voluntariado e precisamente pola ausencia de persoal técnico estable 
nos últimos tempos recoñécese o risco de desequilibrio e "abuso" do papel do voluntariado. Na intervención detállanse os recursos 
utilizados para a execución mais tense percibido estes anos unha sobrecarga no persoal técnico no tocante á súa dedicación. As activi-
dades desenvólvense de forma axeitada mais percíbese que os tempos dificultan un seguimento máis fondo dos resultados. 

Non procede. 

A intervención conta cunha sistematización do proceso, mais está elaborada a nivel estatal hai xa varios anos. 

3. EFICIENCIA 
EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

A meirande parte de custes previstos son estables na súa conceptualización e detállanse no orzamento formulado de forma axeitada, 
estimándose axuste entre o gasto previsto, o gasto executado e a realización das accións. Porén, non se atopa unha análise ao redor da 
evolución do orzamento da intervención, útil para valorar tamén a eficacia en relación á carga de traballo do cadro de persoal, que se 
percibe elevada. 
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Cúmprense os criterios establecidos no orzamento e formulación inicial, e non se perciben modificacións substanciais entre as partidas 
orzamentarias previstas e a execución orzamentaria. Neste senso, trátase dunha proposta que axusta e detalla os diversos conceptos e 
estes cubren necesidades identificadas con claridade. Os centros educativos ligados a xesuítas son estruturas comprometidas de forma 
estable coa proposta da Rede Solidaria da Mocidade, mais tamén no caso dos centros educativos, onde soe identificarse profesorado 
voluntario de Entreculturas, que apoia a proposta máis aló do cronograma marcado formalmente en cada proxecto da intervención. 

Como xa se comentou, ao non contarse no momento da avaliación co persoal técnico contratado previsto para a xestión da Rede Soli-
daria da Mocidade en Galicia, é complexo poder valorar este aspecto. Porén, ata 2017 si se contou cunha técnica especializada en 
EDCG que executou os recursos de maneira eficiente. En xeral, cúmprense os cronogramas e incluso no momento actual visualízase 
que o esforzo desde os centros educativos e o voluntariado deu os seus froitos no tocante á corrcta execución do proxecto en tempos 
e prazos. Porén, acúsase certo desgaste do profesorado, derivado tamén de que non se atopa rotación nos/as docentes implicados na 
Rede Solidaria da Mocidade en cada centro desde hai anos (algúns/unhas seguen coa motivación moi alta, mais non é así en tódolos 
casos). Non hai reflexións na actualidade ligadas ao orzamento e a súa evolución, mais no seu momento recoñecíase a limitación que 
supuxo non poder contar con recursos extra para apoio técnico en aspectos concretos, así como se indicaba que o número de centros 
implicados é demasiado alto para os recursos dispoñibles para o seguimento e acompañamento (persoal técnico previsto). 

EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

Non se atopan identificados aspectos concretos do orzamento dirixidos a executar o compoñente de xénero. Para a cuantificación e 
seguimento, non se diferencian efectos de forma desagregada entre homes e mulleres. 

EN RELACIÓN Á 
PROGRAMACIÓN 

A temporización final da intervención ten en conta as necesidades dos centros educativos e hai unha adaptación total aos espazos 
temporais dispoñibles por parte tanto do profesorado implicado como do alumnado participante (recreos, espazos entre sesións de 
mañá e tarde...). O cronograma final de execución non soe presentar variacións relevantes. 

A Fundación Entreculturas soe poñer en marcha mecanismos de seguimento e coordinación xestionados pola persoa técnica responsa-
ble, que é o contacto directo cos centros educativos e centraliza dalgún xeito a información da proposta. A temporización é coherente 
cos ritmos e demandas dos centros educativos participantes. 
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EN RELACIÓN AO 
SEGUIMENTO E A 
AVALIACIÓN 

As avaliacións realizadas contan con suficiente información por parte da proposta e incorporan a participación dunha mostra de parti-
cipantes que permite obter información da intervención. mais a dimensión e perfil de heteroxeneidade da mesma impide xeralizar 
conclusións de parte dos resultados avaliados, por imposibilidade de recursos e tempos para realizar unha avaliación máis fonda nesta 
liña. Os centros educativos contan con visión global da intervención mais a dimensión da participación fai complicada unha maior par-
ticipación no deseño e avaliación do mesmo por parte da poboación meta. 

Existen avaliacións externas tódolos anos en que se avalía a proposta, que mostran recomendacións parcialmente recollidas ao longo 
da execución. Ata agora non se traballou en sistematizacións en Galicia mais si se conta con algúns recursos de utilidade a nivel estatal, 
así como materiais e procedementos que serven de referencia para aproveitar aspectos concretos e ferramentas útiles para a Rede 
Solidaria da Mocidade galega. 

4. SUSTENTABI-
LIDADE 

EN RELACION AOS 
EFECTOS XERADOS 

Percíbese que todos os centros contan con unha docente implicada desde hai varios anos, comprometida, tal e como se visualiza en 
momentos onde non se contu con persoal técnico contratado, con dar continuidade a parte das accións en marcha. Xéranse nesta liña 
compromisos de participación a medio prazo, reforzados non só desde a existencia de centros educativos xesuítas que forman formal-
mente parte da rede aliada de Entreculturas; tamén ten que ver con que parte do profesorado participante-multiplicador é xa volunta-
rio da entidade. 

Na liña do comentado previamente, o traballo con profesorado multiplicador é factor de continuidade. Atópase ano a ano a identifica-
ción da eiva de formación ao profesorado, sendo esta unha situación complexa de resolver porque o profesorado demanda máis for-
mación e acompañamento, a Fundación Entreculturas trata de reforzar este aspecto, pero ao tempo o persoal docente ten escasa dis-
poñibilidade para participar de maneira estable en ditos espazos. 

EN RELACIÓN AOS 
MECANISMOS DE 
TRANSFERENCIA 

A Rede Solidaria da Mocidade forma parte dunha rede global e non hai dúbida da permanencia de compromisos de participación máis 
aló da intervención. Porén, é preciso reforzar o acompañamento ao profesorado e aos centros educativos para que a participación 
sexa en clave de centro e non de persoa docente. 

EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

Non se traballa con unha necesaria sistematización ou guía concreta cara aos centros educativos, mais si existe unha vinculación histó-
rica en parte dos centros cara a dar continuidade aos procesos iniciados nun futuro; por outra banda, existe risco en tódolos centros 
de que se desaparece o profesorado asociado, non haxa máis docentes para acompañar aos equipos da Rede Solidaria da Mocidade 
nos respectivos centros educativos. 
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EN RELACIÓN ÁS 
SINERXÍAS 

A intervención posibilita a entrada a colaboracións externas así como ao intercambio e coñecemento de iniciativas da contorna. Trabá-
llase en rede internamente con outros proxectos da entidade malia que non existen plans de traballo estables con outros espazos. Os 
movementos sociais non participan de forma estable aínda que si se dan colaboracións e espazos de encontro. 

A planificación adáptase ao calendario lectivo dos centros educativos, xerándose convenios de colaboración con IES principalmente. 

Recoñécese desde a Fundación Entreculturas que esta intervención veu promover internamente un punto de inflexión cara á promo-
ción da participación e a mobilización social a través das propostas de EDCG deseñadas e executadas desde a entidade. 

A intervención "anima" a coñecer espazos, iniciativas, axentes sociais da contorna, do Norte e do Sur. 

Identifícanse indicadores de medición escasos ou non se identifican, nos eixos de xénero, medio ambiente e pertinencia cultural, tra-
ballándose nestes enfoques transversais máis ben no eido dos contidos ao longo da intervención e a través de visitas ou intercambios 
moi puntuais. 
A lingua galega non é vehicular de forma integral na proposta aínda que si se traducen materiais ao galego para a súa difusión na inter-
vención. 

5. IMPACTO 
EN RELACIÓN AOS 
PROCESOS 

Os resultados e obxectivos contan con poucas modificacións ao longo da intervención e só parcialmente se incorporan melloras ao 
ritmo en que se identifican necesidades e suxestións. As avaliacións reflicten que si se perciben cambios a nivel de sensibilización e 
coñecementos en valores e accións das persoas e colectivos participantes. A entidade ten estrutura suficiente para facer seguimento 
ex post aos centros educativos con que traballa, sumado a que ata o momento a meirande parte dos mesmos seguen dentro da Rede. 
Unha parte do voluntariado actual da rede Solidaria daa Mocidade vén de ser estudantado destinatario da proposta en fases anterio-
res da proposta. 

A intervención promove a participación da poboación destinataria na execución mais o deseño da proposta vén marcado en boa me-
dida desde sede central. Unha parte da poboación destinataria vén quedando como voluntariado na Fundación Entreculturas, como 
axentes multiplicadores implicados. O persoal docente está sensibilizado e afirma incorporar dalgún xeito os valores da Rede Solidaria 
da Mocidade na aula, mais trabállanse as propostas en xeral fóra de aula. Os centros educativos formalmente forman parte da Rede, 
mais é o/a profesor/a implicado/a quen na práctica se integra no proceso. 

Prevense indicadores non só de tipo cuantitativo, senón tamén de impacto cualitativo. 
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EN RELACIÓN AO 
XÉNERO 

A proposta incorpora un compoñente de xénero no tocante máis ben a contidos mais non se percibe un reforzo en clave de xénero 
noutros bloques da proposta. A intervención identifica efectos positivos no tocante á sensibilización en relación aos "macro"machis-
mos mais non noutros niveis. 

A percepción de efectos non previstos non se identifica no eido do xénero. 

EN RELACIÓN Á 
MEDICIÓN 

Como xa se comentou, prevense indicadores cualitativos e cuantitativos, sendo más discretos a nivel de impacto cualitativo, mais non 
se atopan indicadores suficientes con perspectiva de xénero máis aló da desagregación por sexos. 

A intervención non incorpora estudos de liña de base da Rede galega e non se atopan en xeral metas intermedias, malia que o persoal 
técnico ten como tarefas intensivas tarefas de seguimento e se visibilizan indicadores e accións nesta liña durante a execución. 

EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 

A entidade vén desenvolvendo esta proposta durante anos en distintas delegacións e malia que na actualidade hai outros programas 
que crecen na Fundación Entreculturas, é claro que a visión da Rede Solidaria da Mocidade impregna de forma transversal a toda a 
organización. 

A Rede Solidaria da Mocidade forma parte dunha estratexia da propia entidade con percorrido histórico e conéctase con outras pro-
postas, relaciónase con actores de proxectos de cooperación internacional para o desenvolvemento... E conéctase entre outras cousas 
con centros educativos da propia Rede, nomeadamente xesuítas, onde se vincula á entidade. 

EN RELACIÓN Á 
DIFUSIÓN 

Unha das eivas da proposta é no tocante á comunicación, como se ten analizado nas sucesivas avaliacións. Non hai unha proposta par-
ticipativa nesta liña e a estratexia comunicativa adoece de fortalecerse a nivel operativo e territorial. 
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CRITERIOS SUBCRITERIOS COMENTARIOS 

1. PERTINENCIA 

EN RELACIÓN Á 
POBOACIÓN 
PARTICIPANTE 

No conxunto das intervencións, identifícase de forma continuada a necesidade de introducir os valores da EDCG na comunidade uni-
versitaria e no ensino secundario ademais de realizarse actividades de sensibilización orientadas a este colectivo meta. 

Existen datos desagregados por sexo do colectivo meta, pero non se fai unha descrición de cada un dos subgrupos que forman parte 
do colectivo destinatario senón que se sinala en xeral a comunidade universitaria (docentes e alumnado) incidindo na capacidade de 
réplica deste colectivo ademais do persoal voluntario. Non se fai unha distinción dende o enfoque de titulares de dereitos, obrigas e 
responsabilidades. A desagregación por sexo é meramente cuantitativa. 

Elaborouse unha liña de base no 2013 principalmente dirixida á comunidade universitaria. Esta liña de base serviu coma un documento 
de diagnose para identificar o contexto marco e poder identificar necesidades e accións. Ao longo da intervención identifícanse os 
colectivos multiplicadores de forma xeral - o persoal docente e tamén o alumnado -; porén, percíbese como unha debilidade o feito de 
non ter podido transmitir ao persoal docente as aprendizaxes e coñecementos cara á súa actuación como axentes con capacidade de 
réplica. 

EN RELACIÓN AO 
PLAN DIRECTOR, 
ESTRATEXIA DE 
EPDCG E MARCO 
INTERNACIONAL 

A intervención enmárcase na Axenda dos ODM:  Acceso á ensinanza universal (ODM2), Reducir a mortaldade infantil (ODM4), Mellorar 
a saúde materna (ODM5) -mediante actividades de sensibilización e educación relacionadas coa auga-, Garantir unha sustentabilidade 
ambiental (ODM7), Fomento dunha asociación mundial para o desenvolvemento (ODM8). De xeito transversal: Eliminación das de-
sigualdades de xénero (ODM3) a Erradicación da pobreza (ODM1). Coa Axenda dos ODS, a entidade intenta tamén ter un aliñamento 
cos novos obxectivos propostos. Ademais, existe un aliñamento coa estratexia da entidade: poñer a tecnoloxía ao servizo do desenvol-
vemento humano coma un proceso que pasa por un cambio social económico e político, cultural e tecnolóxico como unha das liñas de 
actuación máis importantes e definida no primeiro Plan Estratéxico 2008-2011 da entidade. Dentro da liña de EDCG definida no Plan 
Estratéxico, a entidade oriéntase claramente cara á formación nas universidades. 

A intervención non se integra en campañas globais e o seu ámbito de intervención está moi orientado á comunidade universitaria mais 
tamén se colabora con outras entidades puntualmente, destacando a asociación Espiga, coa que se fixo un traballo no eido da biocons-
trución. 
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EN RELACIÓN AO 
CONTEXTO 

Nunha das fases da intervención elaborouse un diagnóstico que serviu para coñecer o interese de entidades do sector profesional tec-
nolóxico galego no eido da educación para o desenvolvemento e a tecnoloxía para o desenvolvemento, mais en xeral  no conxunto do 
período non se realizaron diagnoses ou liñas de base. 

En xeral, o tipo de participación non foi analizada de forma expresa baixo un enfoque de dereitos. Nas últimas fases incrementáronse 
as sinerxías con outras entidades ao traballarse de forma conxunta con entidades como a asociación Trezecatorce ou a asociación Es-
piga, para ampliar a difusión e a consecución dos resultados (traballouse en zonas máis rurais e co colectivo de Formación Profesional 
grazas á colaboración con estas entidades). Cabe destacar o traballo coas universidades como principal sinerxia acadada ao longo da 
intervención. 

Achégase unha análise previa aínda que breve que recolle a existencia dun contexto desigual e a  necesidade de poñer a tecnoloxía ao 
servizo do desenvolvemento humano buscando pechar a fenda no acceso aos servizos básicos. A xustificación do contexto e antece-
dentes lexitímase a través da experiencia da entidade no seu traballo en países do Sur e o intento de achegar esta realidade dende a 
súa experiencia ao contexto de Galicia. Desa forma, as necesidades identificadas proveñen dunha experiencia vital da organización e o 
seu intento de trasladalo ao contexto do Norte. 

Todos os actores implicados teñen clara a dimensión política e a Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano engloba xa esta parte 
política, ademais da gobernanza e o enfoque de soberanía alimentaria. 

EN RELACIÓN Á 
DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL E 
SECTORIAL 

A intervención desenvólvese principalmente no ámbito urbano e arredor da contorna universitaria dos tres centros de educación supe-
rior (USC/UDC/UVigo). Tamén se traballou con zonas rurais a través da colaboración coa asociación Trezecatorce. 

A intervención diríxese fundamentalmente a contornas formais, fundamentalmente no eido dos centros educativos e universidades; se 
ben é certo que moitas das actividades se realizan fóra de horario lectivo cun obxectivo dobre: por un lado, incorporar materias e con-
tidos no currículo formal; por outro lado, realizar actividades con metodoloxías menos ríxidas dirixidas á comunidade estudantil de 
forma extra curricular. 
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EN RELACIÓN Á 
INCORPORACIÓN DO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

Dende un principio a perspectiva de xénero está presente na intervención coma un enfoque transversal e tamén de forma directa en 
moitos dos contidos das actividades realizadas. Un dos fitos da proposta é a colaboración coa CEXEF, que deu resposta ás necesidades 
de acompañamento e formación da organización nesta temática. Neste senso, existe unha evolución ademais dun intento da organiza-
ción por introducilo na súa visión e estructura. 

2. EFICACIA 

EN RELACIÓN AOS 
OBXECTIVOS E 
RESULTADOS 

En xeral, os indicadores establecidos contan con fontes de verificación axeitadas e permiten a súa revisión. Porén, están orientados aos 
resultados inmediatos de cada unha das accións realizadas polo que o impacto é difícil de medir. Nos informes finais detállanse os lo-
gros acadados pero no caso de efectos non previstos non hai detalle descritivo, polo que cabe pensar que non se realizou unha análise 
profunda neste senso. 

EN RELACIÓN Á 
PARTICIPACIÓN 

En xeral, as persoas destinatarias identificadas nas sucesivas formulacións son as beneficiarias das accións de formación e sensibiliza-
ción realizadas. Pódese afirmar que son suxeitos activos no intento de crear axentes con capacidade de réplica e ao dirixirse á poboa-
ción universitaria para un cambio de conciencia que repercuta no seu futuro profesional, se ben é certo que se identifica unha febleza 
en tanto non se logra transmitir de forma clara ao profesorado este cambio de actitudes e valores. Por outra parte, cabe destacar o 
voluntariado e su papel como axente receptor e transmisor das accións realizadas. Ao longo da intervención establécense indicadores 
que permiten medir de forma cuantitativa o colectivo meta, diferenciado por sexo, identificándose outros mecanismos de medición. 

EN RELACIÓN Á 
METODOLOXÍA 

Nos contidos das accións realizadas de formación inclúense aspectos socioemocionais. Non é algo a destacar no conxunto da interven-
ción, aínda que se desenvolven accións puntuais como a realización da actividade de teatro social. 

Na intervención realizánse enquisas e reunións de seguimento de forma participativa e nunha das fases elaborase un diagnóstico para 
coñecer o interese do profesorado universitario na EDCG. 
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EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

Na intervención non aparece de forma expresa o uso de mecanismos correctores neste senso. A poboación participante - dende unha 
desagregación por sexo - depende da tipoloxía dos grupos (en canto a número de alumnos e alumnas que vén dado polas universida-
des) e no caso das actividades de sensibilización teñen un carácter aberto.Apréciase unha evolución no tocante á incorporación do 
enfoque de xénero de maneira transversal e nos contidos de varias das liñas de acción. 

O persoal técnico e sobre todo o persoal voluntario que ten moito peso na organización experimenta unha evolución en canto a maio-
res cotas de compromiso e motivación para a introdución do enfoque de xénero tanto nas accións realizadas coma na propia organiza-
ción. O contexto social dos últimos anos favoreceu a introdución no centro do debate das cuestións de xénero, feito que incidiu positi-
vamente na organización, que está formada por persoas que proveñen das bases sociais.   

EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 
INSTALADAS 

Na intervención explícase de forma moi breve a existencia de asistencias técnicas pero non aparece de forma detallada nin se xustifica 
a forma e criterios de contratación e elección da empresa/entidades/persoa; tampouco existe un plan de traballo. Porén, o certo é que 
a maioría de asistencias técnicas externas se remiten aos momentos de elaboración de liñas de base ou avaliacións externas e no resto 
de casos trátase de servicios externos específicos como por exemplo a realización dun documental dunha das xornadas. 

Na intervención identifícanse certos intentos de mellora, se ben é certo que non se realiza unha análise en profundidade aínda que se 
identifica o intento de tecer máis redes coas universidades aproveitando o valor engadido que achega a experiencia da organización 
neste eido. Ao longo da proposta créanse consorcios para levar a cabo as sucesivas execucións, en concreto no eido universitario e 
cunha entidade social como colaboradora nun dos anos do período. A relación coa Universidade está coordinada e facilítanse mecanis-
mos de comunicación, mais non existen espazos de discusión formais ou estables. 
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Enxeñería sen Fronteiras conta cunha longa experiencia (dende o ano 1993) traballando en aspectos de tecnoloxía para o desenvolve-
mento humano. A súa  base social (un dos seus piares básicos segundo a organización) vén participando na súa maioría nos Programa 
de Coñecemento da Realidade (PCR) polo que son unha chave importante para a transmisión dos valores, experiencias e visión do Sur 
no contexto de Galicia. Ademais, gran parte da base social provén da comunidade universitaria. O persoal técnico ten experiencia con-
trastada para a execución da intervención. O voluntariado, malia que é un piar fundamental, é ao mesmo tempo un elemento que 
pode chegar a debilitar a execución e bo funcionamento das propostas debido á sobrecarga nos tempos de adicación e a frecuente 
itinerancia das persoas, así como por certa falta de coordinación interna e entre os actores participantes; esta é unha das maiores de-
bilidades identificadas na intervención. Os recursos empregados, aínda que aparecen descritos, non mostran información moi deta-
llada. 

O consorcio derívase do traballo que vén realizando a organización no ámbito da Universidade, conxuntamente. Os roles exercidos por 
cada entidade están ben definidos no seu inicio e detállanse os compromisos adquiridos por cada unha. En xeral, Enxeñería sen Fron-
teiras é o actor que asume o maior peso na execución da intervención e o rol da Universidade tradúcese sobre todo na cesión de espa-
zos e do equipo humano participante. 

Na intervención non aparece detallada a adicación á realización de sistematizacións. 

3. EFICIENCIA 
EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

Non se achega unha análise detallada dos custos en termos de eficacia, se ben é certo que existe un alto grao de adicación do persoal 
voluntario ao conxunto de accións da intervención (alto nivel de valorización). Isto inflúe ás veces na correcta execución das accións. 
Por outro lado, existe un intento de mellorar a orzamentación no caso da elaboración dalgúns materiais que en ocasións ten estado 
por debaixo do custo real de mercado. 

Os recursos utilizados son axeitados e o traballo conxunto sobre todo coa Universidade - mais tamén con outras entidades - permite a 
utilización dos seus recursos, o que aumenta e mellora os recursos globais cos que se pode contar. A execución orzamentaria cumpre a 
normativa de xustificación da Xunta de Galicia e non existen modificacións e desviacións substanciais. 

Malia que as accións se desenvolven de forma correcta e a execución das mesmas cúmprese totalmente no conxunto das interven-
cións, existe unha alta dependencia do voluntariado. 
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EN RELACIÓN AO 
ENFOQUE DE XÉNERO 

En xeral o orzamento non incorpora no seu deseño o enfoque de xénero nos recursos adicados. Porén, nas accións realizadas si que se 
inclúe a perspectiva, sobre todo no último proxecto coa colaboración do CEXEF. 

EN RELACIÓN Á 
PROGRAMACIÓN 

En xeral, o cronograma de actividades cúmprese no seu conxunto aínda que nalgún dos anos se ten solicitado un ampliamento no pe-
ríodo de execución. Por outro lado, o cumprimento dos prazos depende en gran medida do persoal voluntario, o que pode ser unha 
dificultade; así como a falta de persoal nalgunhas das demarcacións da organización ten impedido a execución dalguna actividade, 
como nun caso en Ourense malia que e solventou finalmente coa realización dunha actividade noutro espazo para cumprir cpa planifi-
cación inicial.   

Na intervención realizouse un seguimento periódico para conseguir unha temporalización axeitada para a realización das accións, que 
se executaron en xeral na súa totalidade aínda que se identifica unha dependencia en tempos e adicación do persoal voluntario que 
ten impedido unha calendarización con ritmos máis estables, ademais de ter que equilibrarse os tempos da proposta co calendario 
escolar. 

EN RELACIÓN AO 
SEGUIMENTO E A 
AVALIACIÓN 

A avaliación identifícase coma un elemento clave e realízanse para cada actividade enquisas, así como se aplican outras ferramentas. 
Porén, non se aprecia unha avaliación conxunta cun carácter de globalidade, exceptuando dous anos nos que se elabora unha avalia-
ción externa.  Porén, non se aprecia unha avaliación conxunta cun carácter de globalidade, exceptuando dous anos nos que se elabora 
unha avaliación externa. 

Soamente se realizaron dúas avaliacións externas no conxunto do período. 

4. SUSTENTABI-
LIDADE 

EN RELACION AOS 
EFECTOS XERADOS 

O traballo realizado no conxunto deste período pola organización posibilitou a xeración de coñecementos e aprendizaxes no ámbito da 
comunidade universitaria, que é un apoio constante mais alá da execución dos proxectos. Ademais, a elaboración - e difusion- dos 
materiais e o fortalecemento da base social da organización é unha das grandes fortalezas ao tempo que un dos desafíos da entidade 
para garantir a continuidade dos resultados acadados. 

Traballar coa comunidade universitaria por un lado, e por outro co persoal voluntario coma un axente diana cun potencial transforma-
dor, son elementos positivos para garantir a continudade das accións e poder trasladar as actividades de formación e sensibilización da 
organización. 
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EN RELACIÓN AOS 
MECANISMOS DE 
TRANSFERENCIA 

Destácase o curso de formación da UDC, incorporado no currículum oficial de forma estable e transferido a este ente. Malia que non 
se precisan de forma concreta outras actividades transferidas, existe unha potencialidade no resto de formacións que veñen a facerse 
coas outras universidades públicas galegas. 

EN RELACIÓN AOS 
RECURSOS 

Existen recursos que garanten a continuidade das accións, sobre todo a existencia dos grupos de voluntariado que supoñen un peso 
moi forte nos recursos humanos. 

EN RELACIÓN ÁS 
SINERXÍAS 

A entidade vén colaborando de forma máis ou menos coordinada con outras ONGD coma por exemplo Arquitectura Sen Fronteiras ou 
a asociación Espiga, así como tamén participa de maneira activa na Coordinadora Galega de ONGD. 

A intervención adaptouse ao proceso educativo pero ás veces foi difícil a calendarización para respectar os tempos coa execución de 
tódalas actividades. Identifícase coma un elemento negativo a adaptación das actividades dirixidas á comunidade universitaria co novo 
Plan Bolonia.  Xeráronse convenios coas Universidades, que na actualidade son colaboración máis informais. 

A organización participa en grupos de traballo da Coordinadora Galega de ONGD, onde está incidindo para fortalecer o papel das Uni-
versidades coma axentes de cooperación. 

Non se ten creado un espazo formal pero inflúe positivamente a creación da Rede Galega Universitaria de Cooperación para o Desen-
volvemento. 

Identifícanse claramente os diferentes enfoques transversais ao longo da intervención e a forma de incidencia en cada un deles. A 
lingua galega é vehicular e utilízase de forma sistemática. 
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5. IMPACTO 

EN RELACIÓN AOS 
PROCESOS 

Identifícanse os resultados de cada unha das accións realizadas e unhas conclusións xerais. Porén, non se atopan recomendacións sus-
ceptibles de incorporarse nas fases sucesivas, excepto nas dúas avaliacións externas realizadas. Os cambios no eido dos valores e ac-
cións das persoas constátanse polo interese e demandas da poboación destinataria cara á continuidade das accións. A través das en-
quisas realizadas ao colectivo meta a organización pode medir os cambios logrados, se ben é certo que no tocante ás actividades de 
sensibilización se identifica a dificultade de medir o grao de sensibilidade acadado nas persoas. 

Existe unha relación directa entre a pobloación estudantil e o persoal voluntario, que ten un amplo rol executor na proposta. Parte do 
persoal voluntario forma parte tamén do ámbito do colectivo meta (poboación estudantil). Incorpóranse contidos nas formacións rea-
lizadas no marco da Universidade (cursos de formación) e a través dos materiais educativos elaborados. 

O impacto previsto para cada unha das intervencións está correctamente identificado e susténtase en centrarse na poboación estu-
dante como axente multiplicador cara ao resto da sociedade  así como na realización de actividades de forma continuada para formar 
a diferentes xeracións de estudantes en actividades que teñen interese para a comunidade educativa. 
Ademais, identifícase como unha mellora o establecemento dunha liña de base nun dos anos da intervención coa finalidade de poten-
ciar o traballo coa Universidade e traballar noutros espazos educativos como no eido da Formación Profesional, ademais do inicio 
dunha estratexia de traballo co sector profesional para o fomento - e avaliación - de boas prácticas. 

EN RELACIÓN AO 
XÉNERO 

Existe unha intención dende o inicio da intervención de incorporar contidos de xénero nas formación e accións de sensibilización. Po-
rén, non se identifican os efectos positivos resultantes da incorporación deste enfoque. 

Non se identifican mecanismos de mellora respecto aos efectos non previstos en cuestión de xénero, se ben é certo que a inclusión da 
perspectiva de xénero nos contidos das accións así coma na visión da entidade ano tras ano favorece que non se produzan efectos 
negativos. 

EN RELACIÓN Á 
MEDICIÓN 

A formulación de indicadores non incorpora a perspectiva de xénero mais aló da desagregación por sexo que se fai no conxunto de 
indicadores para medir o alcance de resultados dunha forma diferenciada, soamente dende un punto de vista cuantitativo. 
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A entidade ten establecido reunións de seguimento periódicas. Elaborouse unha liña de base que se perfilou como unha ferramenta de 
diagnóstico. 

EN RELACIÓN ÁS 
CAPACIDADES 

A organización mellorou na formulación e planificación de actividades para encamiñar as súas intervencións a unha estratexia de EDCG 
cunha estructura máis ordeada. A intervención favoreceu a introdución da EDCG na Universidade e tamén en centros de ensino nunha 
segunda fase, de tal forma que se percibe poder de réplica das formacións e actividades realizadas. 

A execución da intervención garante a realización das liñas de acción previstas no plan estratéxico da entidade e constitúen, confor-
man e complementan as accións realizadas a través dos proxectos de cooperación ao desenvolvemento, outra das súas áreas de traba-
llo. O traballo realizado en materia de xénero, sobre todo no último ano, incidiu positivamente na estrutura da entidade. 

EN RELACIÓN Á 
DIFUSIÓN 

A organización non ten elaborado un Plan de Comunicación externo a nivel de entidade, algo que no momento presente se identifica 
coma unha necesidade. Porén, existe unha aposta por ter actualizada a organización en ferramentas 2.0. adaptadas ao novo contexto. 
A través de recursos como a radio, o blog  e o vídeo difúndense as accións realizadas e as mensaxes máis salientables para que teñan 
impacto na cidadanía. 

 



 


