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CALIDOSCOPIO
Velaquí o espírito deste proceso condensado en dez letras que, xuntas, crean a metáfora que é
fondo e forma deste documento.

Co C, de Complexo, porque queremos recuperar o discurso da complexidade1, un paradigma
caracterizado, entre outras, pola incertidume permanente sobre os resultados.
Co A, de Asumir que existen moitas mochilas, moitas bolsas de experiencias diferentes,
contraditorias pero tamén complementarias que temos que facer que se miren e se
recoñezan.
Co L, de Loita, porque aínda que comezamos o proceso sen saber moi ben o que queriamos, si
que sabiamos como o queriamos descubrir, e como queriamos pelexalos.
Co I de Identidade, porque o que intentamos neste proceso é buscar os nosos elementos
identitarios e de proxecto común.
Co D de Diálogo dos nosos saberes, que conversaron e negociaron ao longo deste proceso
estratéxico- creativo.
Coa O de Oído, porque é o sentido que máis traballou, con diferenza.
Co S de Silencios, porque tamén son importantes; tivemos momentos nos que non falamos
porque precisamos repousar, descansar, mastigar e dixerir.
Cun segundo C de Conflito, pero entendendo o conflito como toma de decisións, como opcións
elixidas que nos foron marcando o camiño ata chegar a este documento.
Coa O de Orixinal, porque intentamos incorporar tanto nas formas coma nos fondos un punto
de vista orixinal e único; porque a Educación para o Desenvolvemento galega é propia nosa, e
os seus elementos caracterizadores debemos coidalos para que nos marquen o rumbo.
Co I de Ilusionante, porque é a primeira Estratexia e porque estamos nun momento clave para
soñar.

1

Gráfico deseñado polo avaliador Ricardo Wilson-Grau e recollido polo sociólogo, avaliador e blogueiro Pablo
Rodríguez Billela no seu espazo web “Al borde del caos. Desarrollo, Evaluación, Complejidad”.
https://albordedelcaosdotcom.files.wordpress.com/2011/08/simplecomplicadocomplejo.png
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INTRODUCIÓN
No mes de decembro de 2013, a Xunta de Galicia aproba o III Plan Director da Cooperación
Galega para o ciclo 2014-2017, documento que establece como parte do seu compromiso para
a mellora da planificación e xestión das actuacións a definición dun marco estratéxico de
acción en educación e comunicación para o desenvolvemento (L.A.7.1.) “que permita a
concentración dos esforzos naquelas dimensións, ámbitos e actores con efectos
multiplicadores sobre a base da dos resultados positivos e a experiencia acumulada pola
cooperación galega neste eido de traballo”.
Durante un ano lévase a cabo a elaboración da presente Estratexia, a cal concreta as liñas de
traballo esenciais no eido da Educación para o Desenvolvemento a fin de dar resposta tanto a
vellos como a novos desafíos, concretando axentes clave, articulando mecanismos e
establecendo uns xeitos específicos de facer que entroncan directamente cos discursos máis
actuais.
A Estratexia articúlase a través de tres apartados, tres espellos que nos axudarán a mirar a
educación para o desenvolvemento cara a que esta política pública ten o compromiso de
orientarse:
•

No primeiro espello, realizamos un paseo pola orixe e evolución normativa e socioeducativa da ED ata centrarnos nos debates actuais, que ofrecen o marco de
referencia que caracterizan o estado actual e debuxan os retos a afrontar no noso
contexto.

•

Tras estas consideracións previas, no segundo espello afóndase no proceso
metodolóxico levado a cabo para a elaboración do presente documento; un
percorrido que iníciase na súa ideación e proposta ata a súa validación final,
definindo os pasos dados así como os instrumentos deseñados para cada unha das
distintas fases.

•

Finalmente, no terceiro espello, preséntase o marco operativo, é dicir, os eixos de
traballo nos que se articulan as diferentes actividades e accións a levar a cabo
durante a vixencia da Estratexia.

•

Péchase o documento coa relación bibliográfica referenciada, así como cunha
relación de anexos que axudarán a completar a información aquí recollida.

Este longo proceso de debate e construción non tería sido posible sen a inestimable mirada de
moitas persoas, a quen temos que agradecer a súa participación activa, as suxestións, críticas e
reflexións dadas, ao tempo dedicado e a dispoñibilidade facilitada; e que desexamos que
continúen a ser tan intensas durante o complexo desenvolvemento dunha política pública
ideada coa vontade de ser plural, útil e pertinente.
Queremos dar as grazas a todas aquelas persoas que dende as súas distintas posicións e
traxectorias contribuíron á elaboración deste traballo. A quen participou e interesouse polos
diferentes espazos presenciais de reflexión conxunta, tanto os dados no marco do “Foro de
investigación en Educación para o Desenvolvemento e a Cidadanía Global” como nos
encontros itinerantes provinciais e autonómico; tamén, a quen realizou a achegas ao
documento. Alejandra Boni, Araceli Serantes “Boli”, Germán Vargas e Antonio Moreno,
facilitáronnos claves para reflexionar arredor de temas tan necesarios como son a importancia
da participación social, os enfoques transversais da cooperación para o desenvolvemento, a
transformación social desde os procesos educativos, e os debates actuais da Educación para o
Desenvolvemento e a cidadanía global e retos que se presentan; tamén, como parte deste
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grupo asesor non poden faltar Mariano Flores e a Jose A. Caride, apoiando en diferentes
momentos na resolución de dúbidas específicas. Durante todo o proceso, dende a ideación ata
a entrega, acompañounos unha rica miscelánea de persoas e ópticas que formaron Carolina
Diz, María Paz Gutiérrez, Laura Casal, Cármen Novas, Juan Fernández, María Barba, Marcos
Ulloa, Verónica Dopico e Ángela Fraga (graciñas pola motivación a pesar da “discontinuidade”
do proceso).
Tamén citar ás persoas coas que mantivemos entrevistas e que non se nomearon ata agora.
Neste grupo están Tania Jácome, Paula Rojas, Helena Capera, Sara García, Andrea M. García,
Vanesa Míguez, Julia Taboada, Mónica Martínez, Paz Fernández e Cristina Novoa. E, con
moitísimo cariño, destacar as voces do alumnado do CPI Virxe da Cela, quen nos acolleu e
regalou dúas horas de conversa.
Finalmente, queremos aproveitar para nomear (sen ter realmente que nomear) a todas as
persoas que neste tempo brindáchesnos apoio, coidados, confianza e alento, pois as vosas
miradas e palabras, as de todas nos, resultan imprescindibles na construción dun outro mundo
desexable e posible.

Tempo de Loaira S. Coop. Galega
Decembro 2016
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ESPELLO 1. MARCO REFERENCIAL. A lente dos conceptos, das
ideas e das reflexións.
1. Orixe e evolución da Educación para o Desenvolvemento.
A Educación para o Desenvolvemento (ED) xorde nos anos sesenta como resposta ao proceso
de descolonización e evoluciona parella aos condicionantes históricos da cooperación
internacional, así como ao discurso e á practica do desenvolvemento. E, na súa traxectoria de
xa máis de cinco décadas, está suxeita a distintas interpretacións, ben sexa por razóns
lingüísticas, políticas, estratéxicas e/ou conceptuais.
Se nun principio coa ED procúrase a sensibilización e o apoio público ás políticas e programas
de cooperación ao desenvolvemento, na súa evolución foi emerxendo unha perspectiva global
ao tempo que se foron adoptando posturas cada vez máis críticas, especialmente desde as
pedagoxías e ás relacións internacionais. Grazas ás perspectivas, achegas, interaccións,
aprendizaxes derivadas da reflexión e a acción dunha pluralidade crecente de actores e
axentes comprometidos coa solidariedade e a cooperación, desde o ámbito internacional ata
as organizacións contextualizadas no local, foise enriquecendo o seu alcance e contidos,
dotándose de entidade propia e configurándose coma un compoñente clave das políticas e
estratexias ao interno do sistema internacional de cooperación e axuda ao desenvolvemento.
Ata os nosos días, cando se repara no futuro da ED como paso de corrente minoritaria a
corrente establecida (Bourn, 2012).

1.1.

Percorrido normativo.

“A Educación é un dereito que pode transformar a vida das persoas na medida en
que sexa accesible para todos [e todas], sexa pertinente e estea sustentada en
valores fundamentais compartidos. Posto que unha educación de calidade é a
forza que máis inflúe no alivio da pobreza, a mellora da saúde e dos medios de
vida, o aumento da prosperidade e a creación de sociedades máis inclusivas,
sostibles e pacíficas, nos interesa a todos velar por que ocupe un lugar central na
axenda para o desenvolvemento” (UNESCO, 2014).

No ámbito internacional, destácanse as influencias de organismos que, a través de diversos
acontecementos e documentos normativos e estratéxicos, poñen en valor a educación como
medio para concienciar dos problemas globais2 e recoñecen o papel da mesma na procura do
desenvolvemento e a transformación social3. En particular, desde a recomendación que en
1974 realiza a Conferencia Xeral da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a
Ciencia e a Cultura realiza aos Estados Membros “a fin de fomentar a comprensión, a
cooperación e a paz internacionais e o respecto dos dereitos humanos e as liberdades
fundamentais” (UNESCO, 1974), definidos na Carta das Nacións Unidas, na Declaración
2

Desde o primeiro Cumio da Terra (Estocolmo, 1972), reitérase o compromiso coa sustentabilidade e se incrementa
o protagonismo da educación na Conferencia das Nacións Unidas sobre o Medio ambiente e Desenvolvemento (Río
de Janeiro, 1992); no Cumio Mundial sobre o Desenvolvemento Sostible (Johannesburgo, 2002); e na Conferencia
das Nacións Unidas sobre o Desenvolvemento Sostible (Río, 2012).
3

Un recoñecemento que se plasma nos obxectivos establecidos na Conferencia Mundial de Educación para Todas
(Jomtiem, 1990) e nos Foros Mundiais sobre a Educación (Dakar, 2000 e Incheon, 2015).
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Universal de Dereitos Humanos e nos Pactos Internacionais de Dereitos Económicos, Sociais e
Culturais e de Dereitos Civís e Políticos4. Así como as contribucións durante a década dos
noventa á difusión do paradigma do desenvolvemento humano e á incorporación de diversos
enfoques na procura dunha maior equidade, xustiza e sustentabilidade ambiental e social5.
Ademais, sublíñase a relación directa da ED coa axenda do desenvolvemento6, marcada polos
Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio desde a súa enunciación no ano 2000 ata o 2015; e
recentemente, polos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, que orientarán as políticas
e programas de cooperación ao desenvolvemento con miras ao ano 2030. Entre estes últimos
se sinala o de garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade e promover
oportunidades de aprendizaxe durante toda a vida para todas as persoas coa meta, entre
outras, de:
Garantir que todo o alumnado adquira os coñecementos teóricos e prácticos
necesarios para promover o desenvolvemento sostible, entre outras cousas
mediante a educación para o desenvolvemento sostible e a adopción de estilos
de vida sostibles, os dereitos humanos, a igualdade entre os xéneros, a
promoción dunha cultura de paz e non violencia, a cidadanía mundial e a
valoración da diversidade cultural e da contribución da cultura ao
desenvolvemento sostible, entre outros medios (Organización das Nacións
Unidas, 2015, p. 20).

Entre a Declaración do Milenio (ONU, 2000) e Transformar o noso mundo: a Axenda 2030 para
o Desenvolvemento Sustentable (ONU, 2015), documentos nos que se concretan
respectivamente os devanditos obxectivos, ten lugar o Decenio das Nacións Unidas para a
Educación para o Desenvolvemento Sustentable 2005-2014, no que se aposta pola educación
como motor de cambio cara un futuro máis sustentable en termos de integridade ambiental e
xustiza social (ONU, 2003).
No ámbito europeo, desde a Resolución sobre Educación para o Desenvolvemento e
sensibilización da opinión pública europea a favor da cooperación ao desenvolvemento (2001),
existe un compromiso crecente por ampliar o alcance da ED mediante a súa inclusión nos
planes e programas educativos, por estreitar os vínculos entre os diferentes actores e axentes
involucrados e por concretar contidos, metodoloxías e recursos da ED e/ou da Educación

4

Nesta recomendación de aplicación a todas as etapas e formas de educación, sublíñase o carácter interdisciplinar
da educación, coa integración de contidos tales como a igualdade, o desenvolvemento social e económico en
relación coa xustiza social; o colonialismo; o coidado dos recursos naturais e do patrimonio cultural ou as distintas
loitas a prol da mellora da calidade de vida e das condicións de saúde de todas as persoas.
5

Destácase a publicación dos Informes sobre o Desenvolvemento Humano do PNUD desde o ano 1990 que
empregan un Índice inspirado na formulación de Amartya Sen (2000) para medir o nivel de vida a partir de
indicadores económicos e sociais. E tamén as conferencias auspiciadas polas Nacións Unidas nas que se formulan
propostas revisionistas con achegas aos enfoques de dereitos humanos, de xénero ou de equidade no
desenvolvemento: Conferencia sobre dereitos humanos (Viena, 1993), Conferencia Mundial sobre a Muller
(Beijing,1995) e Cumio Mundial sobre Desenvolvemento Social (Copenhague, 1995), respectivamente.
6

Marcada, desde arriba, polos Foros de Alto Nivel sobre a Eficacia da Axuda celebrados: en Roma (2003), París
(2005), Accra (2008) e Busan (2011). Desde abaixo, polo crecente peso, cuantitativo e cualitativo, das OSC na
procura dunha axenda de desenvolvemento alternativa mediante a participación activa da cidadanía global
organizada.
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Global7, como se expresa nas definicións recollidas na Declaración de Maastrich sobre
Educación Global:
A Educación Global é unha educación que abre os ollos e as mentes das
persoas ás realidades do mundo, e os esperta para crear un mundo de maior
xustiza, igualdade e dereitos humanos para todas.
A Educación Global comprende a Educación para o Desenvolvemento,
Educación en Dereitos Humanos, Educación para a Sustentabilidade,
Educación para a Paz e Prevención de Conflitos e Educación Intercultural;
constituíndose nas dimensións globais da Educación para a Cidadanía (Unión
Europea, 2002, p. 1).

Un dos documentos de maior repercusión 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 de percibir
os aspectos do desenvolvemento mundial e a súa importancia local e persoal,
e de exercer os seus dereitos e responsabilidades como habitantes dun
mundo interdependente e cambiante, contribuíndo a facelo máis xusto e
sustentable (Unión Europea, 2007).

O tema da cidadanía pasa a primeiro plano na análise política tanto no seo da Unión Europea
coma nos países membros e, en diversos documentos que orientan a cooperación europea en
materia de educación, sublíñase o papel da educación na promoción dunha cidadanía
cohesionada, activa e responsable (Eurydice, 2012). Así mesmo, desde diversos ámbitos
educativos se apunta á necesidade e responsabilidade de promover capacidades ou
competencias sociais e cidadás que garantan a democratización cultural a través do exercicio
dos dereitos, liberdades e responsabilidades cívicas.
A nivel estatal, a ED recoñécese coma un compoñente clave na política de cooperación na Lei
23/1998, do 7 de xullo, de cooperación internacional para o desenvolvemento (Goberno de
España, 1998). Se ben, 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. De feito, inspirou a súa
consideración de ámbito estratéxico no III Plan Director da Cooperación Española 2009-2012
en relación a un enfoque de desenvolvemento baseado en dereitos ou na promoción das
capacidades humanas, así coma o seu protagonismo como cidadanía informada e
comprometida co desenvolvemento no IV Plan Director da Cooperación Española 2013-2016.
Neste referente estratéxico nacional en materia de ED, esta defínese coma:
Proceso educativo (formal, non formal e informal) constante encamiñado, a
7

Nos noventa, o termo “global” pasa a considerarse máis axeitado e comprensible que o de “desenvolvemento” por
parte de institucións e organizacións de países como Alemaña, Reino Unido, Finlandia, Canadá ou Australia (Bourn,
2012).

Páxina 10 de 125

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 sostible (Ortega, 2007).

De acordo coas bases e os principios establecidos na lei estatal, a Lei 3/2003 de cooperación
para o desenvolvemento (Xunta de Galicia, 2003), que regula o exercicio da competencia en
materia de cooperación ao desenvolvemento por parte da comunidade autónoma galega e as
entidades locais que esta comprende, a ED se aborda como obxectivo xeral, como prioridade
sectorial e como instrumento desta política autonómica:
1. Entre os obxectivos da política de cooperación galega sinálanse: impulsar e
promocionar a participación social e cidadá; fomentar a ED na sociedade galega; ou
Promove-la sensibilización das institucións de cara a unha aproximación progresiva da
porcentaxe que as respectivas entidades públicas destinan a políticas de cooperación ó
mínimo ético do 0,7 % dos recursos propios.
2. Como prioridades en sensibilización e ED incorpóranse: a concienciación da opinión
pública; a difusión do coñecemento da realidade mundial nos ámbitos educativos; o
fomento da investigación sobre as causas das asimetrías globais; e a potenciación dos
axentes8 da cooperación galega.
3. No plano instrumental, ademais da cooperación técnica e a económica e a axuda
humanitaria e de emerxencia, a Lei 3/2003 dispón que a política de cooperación se
leve a cabo mediante: a educación para a defensa dos dereitos humanos e dos valores
democráticos; a ED e a sensibilización social; e a investigación para o
desenvolvemento.
Aínda que as primeiras accións en ED financiadas pola Xunta de Galicia teñen lugar ao abeiro
da Orde do 29 de abril de 19969, a planificación cuadrianual da actividade non se concreta ata
tres anos despois da entrada en vigor da Lei 03/2003, coa aprobación unánime do I Plan
Director da Cooperación Galega para o Desenvolvemento 2006-2009 (Xunta de Galicia, 2006).
Tamén cabe nomear a existencia da convocatoria para a Consolidación e Fortalecemento de
ONGD, publicada dez veces dende aquela primeira no ano 2004 co fin de mellorar a
capacidade de planificación, xestión e avaliación nas áreas internas da organización así como
mellorar a xestión da base social da organización en Galicia.
Neste documento estratéxico determínase como primeiro dos seus obxectivos xerais: “Realizar
unha política activa e integral de fomento do coñecemento das desigualdades no mundo, de
sensibilización da poboación galega para a súa superación e de Educación para o
Desenvolvemento”. A “sensibilización e Educación para o Desenvolvemento” intégrase neste I
Plan Director como unha área orientada á “creación dunha cidadanía responsable, solidaria e
sobre todo activa” que contén catro sectores prioritarios vinculados á cooperación para o
8

Na Lei 3/2003 e para os seus efectos, recoñécense coma axentes da cooperación (artigo 23.1): a Administración
Autonómica e as entidades locais; as ONGD; as universidades; as empresas/organizacións empresariais; os
sindicatos; as comunidades galegas no exterior, e outros axentes sociais que teñan entre os seus fins a realización
de actividades de cooperación para o desenvolvemento. A condición (artigo 24) de que conten con personalidade
xurídica; teñan sede social ou delegación permanente en Galicia; carezan de ánimo de lucro; e dispoñan dunha
socia ou contraparte local na zona a intervir. Porén, destes dous últimos requisitos quedan excluídas as entidades
con personalidade xurídica pública (Xunta de Galicia, 2003).
9

Orde do 29 de abril de 1996 pola que se regula a concesión de axudas a ONGD para actividades formativas de
sensibilización e educación para ao desenvolvemento (DOG núm. 89, do 7 de maio de 1996, pp. 4.205-4.207).
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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. Como instrumento de canalización de
axuda establécense “convocatorias de axuda a actividades de sensibilización e formación en
temas de cooperación ao desenvolvemento” mantendo unha periodicidade anual.
No seguinte ciclo de planificación, amplíase a significación da ED coma dimensión
imprescindible na cooperación ao desenvolvemento galega. Entre os tres ámbitos de actuación
definidos no II Plan Director da Cooperación Galega para o Desenvolvemento 2010-2013
(Xunta de Galicia, 2010), establécese: a “promoción na sociedade galega da conciencia
solidaria e o coñecemento sobre a realidade do sur”. Este primeiro nivel de organización da
planificación estratéxica concrétase en tres obxectivos xerais: mellorar a capacidade técnica e
organizativa do tecido galego de cooperación para realizar unha contribución efectiva á
cooperación para o desenvolvemento; realizar unha política activa e integral de ED da
sociedade galega; incrementar o apoio á investigación e formación no sector da cooperación.
Coma prioridade sectorial da política pública galega, a ED estrutúrase en torno a catro
dimensións: sensibilización e concienciación da opinión pública; formación sobre o
desenvolvemento e difusión do coñecemento; investigación sobre o desenvolvemento; e
mobilización social. Mantense ademais o instrumento de canalización de fondos da Xunta de
Galicia nesta materia, que pasa a denominarse “convocatorias de axudas para proxectos de
Educación para o Desenvolvemento”.
En ambos documentos defínense as prioridades transversais encamiñadas á consecución dos
ODM. No I PD, recóllense “a loita contra a pobreza, a equidade entre mulleres e homes, a
protección do medio ambiente e o respecto polos dereitos humanos” (Xunta de Galicia, 2006);
e no II Plan Director engádese “a defensa da interculturalidade” (Xunta de Galicia, 2010); e xa
no III Plan Director vixente, afiánzanse estas cinco prioridades transversais (Xunta de Galicia,
2014).
O III Plan director da cooperación galega 2014-2017, reafirma o crecente protagonismo da ED
na cooperación autonómica. A ela faise referencia na propia visión do proceso de
desenvolvemento; expresión que arraiga a continuidade e a renovación dos fundamentos
desta política publica no momento actual:
Mediante unha cooperación e axuda eficaz e de calidade, a cooperación
galega ten contribuído á redución da pobreza e das desigualdades
colaborando coa consecución dos obxectivos internacionais de
desenvolvemento, fortalecendo o pleno exercicio dos dereitos e os procesos
de desenvolvemento humano sostible das persoas liderados polos países
socios, e promovendo unha cidadanía global concienciada, crítica,
comprometida e participativa que apoia as políticas e accións de solidariedade
a nivel local e global (Xunta de Galicia, 2014).

Nos propósitos xerais expresados neste documento galego de vixencia para os vindeiros anos,
alúdese explicitamente á ED, en aqueles vinculados á consolidación de procesos democráticos
e do Estado de Dereito; á promoción dos dereitos das mulleres; e á mellora da provisión dos
Bens Públicos Globais. E, en concreto, na derradeira orientación estratéxica: “construír unha
cidadanía global comprometida co cambio social, a solidariedade e o desenvolvemento
humano sustentable”. A ED como obxectivo xustifícase, mais aló do enfoque instrumental
asociado á lexitimidade da política pública de cooperación, co valor social que esta entraña por
estar encamiñada cara a construción dunha cidadanía global. A tal fin, as liñas de traballo
apuntan a: reforzar a ED mediante o deseño participativo dun marco estratéxico, impulsar a
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comunicación e a investigación para o desenvolvemento, fomentar o traballo en rede e a
complementariedade e coordinación entre os axentes e actores de cooperación e apoiar
accións que propicien unha identidade, individual e colectiva, propia de cidadanía global. Así
mesmo, mantense a ED coma prioridade sectorial, na que se afirma contar con “vantaxes
comparativas”. Consérvase a convocatoria pública de ED. E, como novidade, introdúcese a de
Investigación para o Desenvolvemento dirixida a grupos e centros de investigación e
departamentos das universidades galegas10.

1.2.

Percorrido socio- educativo.

Desde a súa orixe, a ED aparece vinculada á historia das organizacións non gobernamentais
(ONG) que, en base ao principio de solidariedade internacional, a incorporan coma actividade
e forma de actuación. Pese á crecente pluralidade e complexidade do panorama institucional
(coa aparición de novos actores tales coma organizacións intergubernamentais, medios de
comunicación (MMCC), institucións educativas ou organizacións sociais), estas entidades
manteñen un papel fundamental na definición de enfoques, temáticas e contidos da ED.
Precisamente, debido ao protagonismo das ONG (especialmente de desenvolvemento) na
configuración da ED, desde fai máis dunha década fálase dun modelo xeracional inspirado nas
propostas de evolución destas organizacións. Autoras como Manuela Mesa (2000, 2014)
distinguen cinco xeracións ou enfoques que se conformaron ao longo da segunda metade do
século XX e que coexisten na actualidade11.
1ª Xeración. Considerada un significativo precedente da ED, asóciase a un enfoque
caritativo- asistencial. Xorde nos anos corenta e cincuenta, cando a cuestión do
desenvolvemento apenas forma parte da axenda internacional e a meirande parte das
organizacións son humanitarias e/ou de adscrición relixiosa. Desde unha formulación
asistencialista, infórmase sobre situacións de emerxencia e de conflito para dar
resposta a carencias materiais. As accións son puntuais e diríxense á recadación de
fondos, apelando á xenerosidade individual e a sentimentos compasivos, altruístas ou
solidarios.
2ª Xeración. Supón a aparición da ED baixo o enfoque de desenvolvemento12. Na década
dos sesenta, incorporado o desenvolvemento na axenda internacional, esténdense o
paradigma da modernización que entende o desenvolvemento como un proceso lineal
(que ten como modelo a experiencia dos países industrializados), e que precisa de
achegas de capital, coñecemento e tecnoloxía. A ED céntrase en actividades que
informan á cidadanía do “Norte” sobre as situacións das poboacións do “Sur” e
oriéntanse á recadación de fondos e á difusión de iniciativas locais de
desenvolvemento das ONG para o Desenvolvemento (ONGD). O discurso distánciase
do asistencialismo, mais prevalece a aceptación acrítica do modelo occidental de
desenvolvemento.
3ª Xeración. Esta xeración ten un enfoque crítico e solidario. Xorde nos anos setenta, nun
período caracterizado pola aceleración do proceso de descolonización e o crecente
10

Orde do 2 de xullo de 2014 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de
concorrencia competitiva, para a realización de proxectos de investigación e para a creación de grupos de
investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento, que serán executados polos grupos e centros de
investigación das universidades galegas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.
11

Anexo 01. Xeracións da Educación para o Desenvolvemento

12

Tradución do español “enfoque desarrollista”.
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activismo internacional, no que emerxe o paradigma da "dependencia" coma
contrapunto ao desenvolvismo e xermola a conciencia de responsabilidade histórica do
Norte. As accións en ED tratan de visibilizar as interdependencias internacionais e as
súas causas, así coma a necesidade de cambios estruturais. Así mesmo, incorporan as
propostas críticas, solidarias e emancipatorias de renovación pedagóxica, de
movementos sociais e de novos enfoques do desenvolvemento. Fronte ao
eurocentrismo, cuestiónase a imposición de modelos de desenvolvemento e apélase á
acción tanto nacional como internacional para modificar o status quo. Ademais
aparecen novos actores: centros de investigación, comités de solidariedade,
organizacións internacionais, etc.
4ª Xeración. Correspóndese coa Educación para o Desenvolvemento Humano e
Sustentable. Nas décadas dos oitenta e noventa, nun contexto de importantes
cambios no panorama mundial que abren paso a unha nova orde internacional
caracterizada pola multipolaridade política e económica, evidéncianse os altos custos
sociais e ambientais dos programas de axuste estrutural e dos modelos de crecemento
e consumo ilimitado. Este enfoque13 sitúa ao ser humano no centro dun
desenvolvemento que se considera sustentable en tanto satisfacción das necesidades
das xeracións presentes sen comprometer a capacidade das xeracións futuras de
satisfacer as súas (Brundtland, 1987).
A ED, considerada un proceso en si mesmo, enfróntase a novos desafíos tratando de
promover a comprensión integral dos problemas Norte- Sur en termos de
corresponsabilidade co cambio global. En consecuencia, amplía a súa axenda temática:
crise do desenvolvemento; conflitos armados e afirmación da paz; dereitos humanos e
democracia; interculturalidade, racismo e migracións; sustentabilidade ambiental;
equidade de xénero e empoderamento; comercio xusto e consumo responsable; etc.
De xeito particular nos noventa, a ED conflúe e incorpora enfoques, contidos e
prácticas de movementos educativos con historia propia que xorden como resposta á
necesidade de entender a educación como un vehículo para a transformación social
(coeducación, educación popular, educación ambiental, educación intercultural,
educación para a paz)14; e de movementos sociais de resistencia, apoio mutuo e
empoderamento que, desde variadas formulacións, coinciden na defensa de dereitos e
liberdades e acadan un impacto nos procesos de aprendizaxe cotiáns en clave persoal
e colectiva15. Estas tradicións impulsoras de propostas alternativas, así coma as forzas
sociais existentes e emerxentes adquiren unha dimensión mundial que dá lugar ao
crecemento de redes de distinto alcance. Neste senso, movementos e organizacións
en loita pola redistribución dos recursos materiais, sociais, políticos, culturais e
simbólicos, constitúense coma globalización contrahexemónica (Santos, 2010)16.
13

A noción de Desenvolvemento Humano implica unha aposta por revalorizar a importancia das persoas e as
culturas (fronte a indicadores macroeconómicos); mentres a noción de Desenvolvemento Sostible refírese á
explotación racional dos recursos, á distribución equitativa dos bens e á solidariedade coas xeracións futuras
(Argibay e Celorio, 2005).
14

Na súa orixe a ED diferénciase doutras “educacións para” pola súa vinculación co Sur (Mesa, 2000a) mais, debido
aos cambios que se teñen producido na realidade internacional, a perspectiva inclusión/exclusión está substituíndo
ao cuestionado binomio Norte-Sur (Argibay, Celorio e Celorio, 2009; CONGD-E, 2004; Mesa, 2014).
15

Por canto contribúen a potenciar as condicións subxectivas que posibilitan a construción do suxeito colectivo
protagonista; especialmente cando tales procesos transcenden do plano ideolóxico e histórico-político e adéntranse
no plano das necesidades, emocións e vivencias (Martinez e Casado, 2013 en Celorio, 2013)
16

Este “cosmopolitismo subalterno” como o denomina o autor (Santos, 2010, p. 47), baseado nos principios da
equidade e do recoñecemento da diferenza, ten como expresión máis realizada o Foro Social Mundial: un espazo de
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Ademais, comezan a organizarse congresos e encontros encamiñados ao debate
democrático, o intercambio de experiencias e a formulación de propostas, que
enriquecen a reflexión e a articulación da ED co ánimo de facer fronte aos seus
desafíos17.
5ª Xeración. Falamos xa de Educación para a Cidadanía Global (ECG). A finais do decenio
dos noventa, constátase que a crise do modelo de desenvolvemento (occidentalizador,
eurocéntrico e económica, social e ambientalmente inviable de acordo coas teorías
deconstructivistas en auxe), afecta ao conxunto do planeta e que o acelerado proceso
de globalización e privatización da economía mundial ten efectos nas distintas
dimensións da vida de toda a súa cidadanía. Neste contexto, que pon de manifesto a
necesidade de marcos de gobernación global, a ED fai fronte a novos desafíos.
Na liña da “concientización” de Paulo Freire, a ED fundaméntase na comprensión e na
toma de conciencia crítica dos problemas mundiais e das dinámicas económicas,
sociais e políticas que os explican, co fin de contribuír á construción de alternativas en
contra dos efectos perversos da globalización e a prol da democratización e do bo
goberno. Para iso procura procedementos facilitadores dunha visión global que
permitan interconectar o local co global; enfoques participativos que impulsen
actitudes e valores favorables ao sentido de cidadanía global e de responsabilidade
global; e discursos que impliquen ao enteiro planeta no cambio (Mesa, 2000b).
Entre as novidades introducidas por este modelo, resáltanse: a comprensión crítica da
globalización coma modelo xerador de exclusión, inxustiza, pobreza, violencia; a
reflexión acerca dos dereitos humanos coma imperativo ético e moral dun
desenvolvemento en clave de xustiza e equidade global; o tratamento da cuestión de
xénero como enfoque transversal dirixido ao empoderamento; a educación para a
convivencia pacífica en sociedades multiculturais; e a promoción dunha conciencia de
cidadanía global orientada á denuncia das lóxicas dominantes, ás utopías, ás
alternativas, ás converxencias e á conquista política dos espazos públicos (Ortega,
2007b, pp. 74-75).
No concernente ás estratexias de acción, a ECG inclúe cambios perceptibles (Mesa,
2000b; Ortega, 2007b). Algúns exemplos que coinciden en sinalar as autoras son as
tendencias crecentes a: vincular a ED con campañas de incidencia política ou lobbying
que inclúen propostas de cambio; a coordinar o traballo en redes locais, autonómicas,
estatais e internacionais e establecer alianzas con outras organizacións sociais; ou a
utilizar os MMCC e as novas tecnoloxías da información (NTIC) e da comunicación. Polo
que, ao lado do papel fundamental das ONG para o Desenvolvemento (ONGD), outros
axentes e actores adquiren un maior protagonismo, como son as comunidades
educativas, as entidades da sociedade civil, os MMCC, a industria do espectáculo, ou as
alianzas sur e norte.
6ª Xeración. Actualmente comézase a debater no eido académico en torno á construción
dunha identidade cosmopolita e global, que afonde na análise das causas das
problemáticas mundiais e a comprensión das interrelacións co fin de movilizarnos ás
encontro da sociedade civil que abre a mirada esperanzada a outro mundo posible e necesario co compromiso de
construír “unha sociedade planetaria orientada cara unha relación fecunda entre os seres humanos e destes coa
Terra” (FSM, 2001).
17

Por exemplo: os Congresos de ED organizados pola UPV e o Instituto Hegoa en Vitoria-Gasteiz nos anos 1990,
1996, 2006 e 2014; os Encontros de Boas Prácticas e Experiencias Transformadoras organizados por Córdoba
Solidaria (Córdoba, 2008), o Colectivo Alternativo de Aprendizajes-CALA (Albuquerque, 2010) e a Asociación
Entrepueblos (Barcelona, 2013); ou as Xornadas Galegas de ED, convocadas pola CGONGD.
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persoas para actuar e incidir sobre as múltiples realidades glocais18. Unha nova
xeración que, se ben resulta en certo modo continuísta cos avances acadados coa ECG,
tamén propón rachar con algún dos seus fundamentos “que traspase a barreira das
actitudes-valores e, recuperando a filosofía social e o humanismo existencialista,
atrévase a dar o paso cara as grandes preguntas, cara o sentido da vida global”
(García-Rincón, 2013).
Con todo, nesa evolución da ED e das súas entidades promotoras, tense producido un
fortalecemento progresivo das estruturas e lóxicas de funcionamento en rede grazas,
especialmente, a procesos de maduración organizativa que potenciaron dinámicas
colaborativas (Padial, 2011). Así, o traballo en rede constitúese como un compoñente esencial
na praxe da ED, por canto resulta clave tanto para o intercambio de coñecementos e
experiencias que enriquece os seus procesos de aprendizaxe; como para o fortalecemento de
posicionamentos e estratexias comúns que permiten cristalizar a orientación transformadora
en accións políticas, sociais e educativas concretas.
Neste senso, nunha aposta decidida pola ECG (Boni, 2014), as coordinadoras de ONGD
articúlanse nos niveis europeo, estatal e autonómico como espazos clave para estes procesos
en rede. Ademais de supoñer exemplos de construción de cidadanía global en tanto que
plataformas democráticas de participación social, procuran a coordinación, coherencia,
adecuación e eficacia das actuacións en materia de ED.
No ámbito europeo, o Foro sobre Educación para o Desenvolvemento e Sensibilización Social
(Foro DARE) da Confederación de ONGD europeas para a Axuda e o Desenvolvemento
(CONCORD), concentra os esforzos en procurar a comprensión do desenvolvemento como
unha responsabilidade social compartida. Para iso concreta as súas contribucións á ED en tres
eidos: á mobilización do compromiso público, para o cambio individual; a emerxencia dunha
sociedade civil global, de cara o cambio colectivo e o fomento de novos paradigmas de
desenvolvemento sustentados no empoderamento da cidadanía e na coherencia de políticas
(CONCORD/DEEEP, 2011).
Aliñada coa plataforma europea da que participa, a Coordinadora de ONGD- España, no seu
empeño por responder aos desafíos da globalización mediante a promoción dunha cidadanía
global, contribúe á xeración de coñecemento, á sistematización de prácticas e recursos
educativos19 e á construción de discursos e posicionamentos comúns (CONGD, 2014). Doutra
banda, ten un papel clave no recoñecemento e difusión da ED coma “estratexia imprescindible
da cooperación”, insistindo en que para garantir a sustentabilidade das actuacións en
cooperación en favor do desenvolvemento dos pobos é preciso crear cambios nas actitudes e
valores das persoas a través dunha ED entendida coma:
Un proceso para xerar conciencias críticas, facer a cada persoa responsable e
activa (comprometida), a fin de construír unha nova sociedade civil, tanto no
Norte coma no Sur, comprometida coa solidariedade, entendida esta como
corresponsabilidade [...], e participativa, cuxas demandas, necesidades,
preocupacións e análises se teñan en conta á hora da toma de decisións políticas,
económicas e sociais (CONGDE, 2004).

A súa vez, a Coordinadora Galega de ONGD (CGONGD), promove a ECG no ámbito autonómico.
Especialmente, a través da Comisión de ED cunha actividade que abarca desde a promoción de
espazos de intercambio, reflexión crítica e debate ou a loita contra a exclusión e a defensa dos
18

19

Termo resultado de unir as palabras global e local.
Guía de recursos de ED. Dispoñible en: http://guiarecursos-epd.coordinadoraongd.org/
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dereitos humanos, ata a difusión do comercio xusto e de hábitos de consumo responsable na
sociedade galega. E mediante a incidencia política, participando na elaboración da Lei Galega
de Cooperación, nos diferentes plans directores, en convocatorias de axudas ou no Consello
Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (CONGACODE), e impulsando iniciativas
coma o Pacto Galego contra a Pobreza.

2. Reflexión e acción da Educación para o Desenvolvemento.
2.1.
Fundamentos, principios e elementos da Educación para o
Desenvolvemento.
Lonxe de basearse nun único paradigma, a ED nútrese de diversas fontes teóricas. Alejandra
Boni (2005) identifica catro fundamentacións da ECG:
1. Ideolóxica: aséntase nos valores morais presentes na Declaración Universal dos
Dereitos Humanos, no concepto de cidadanía global e nun modelo de
desenvolvemento a escala humana. Este desenvolvemento “concéntrase e susténtase
na satisfacción das necesidades humanas fundamentais, na xeración de niveis
crecentes de autodependencia e na articulación orgánica dos seres humanos coa
natureza e a tecnoloxía, dos procesos globais cos comportamentos locais, do persoal
co social, da planificación coa autonomía e da sociedade civil co Estado” (Max-Neff,
1994).
2. Psicolóxica20: susténtase, primeiro, nas teorías do desenvolvemento do xuízo moral en
base as cales se afirma que a conciencia moral que lle permite ao ser humano realizar
xuízos de valor e axeitar o seu comportamento, pode evolucionar a estadios
caracterizados por criterios de xustiza universal. Segundo, as que defenden una
perspectiva socioconstructivista da aprendizaxe, poñendo énfase na importancia da
bagaxe da persoa educando e do grupo como suxeito de aprendizaxe, así como do
contexto social que determina dita bagaxe (formación, sistema de valores,
necesidades, intereses, etc.). Terceiro, e coincidindo coas teorías da aprendizaxe
significativa, as que poñen en valor a concepción da aprendizaxe cooperativa, cuxas
técnicas ao tempo que favorecen o proceso de aprendizaxe, incrementan a
autoestima e a autonomía persoal e fomentan valores de solidariedade, respecto,
tolerancia e actitudes favorables cara á cooperación, a axuda, o diálogo e a resolución
pacífica de conflitos; favorecendo a interdependencia positiva e a
corresponsabilidade.
3. Pedagóxica21: refírese, primeiro, ao modelo de educación en valores como
construción da personalidade moral que promove a formación en criterios universais
de xustiza mediante metodoloxías e experiencias directas apropiadas e coherentes.
Segundo, ás propostas de Paulo Freire e a educación popular e as da educación como
20

Achegas de Dewey, Piaget e Kohlberg sobre o desenvolvemento do xuízo moral dos seres humanos; propostas de
Vigotsky sobre a construción socio-histórica dos valores morais; e as de Nonaka e Takeuchi sobre a natureza e
transmisión do coñecemento.
21

O modelo de educación en valores coma construción da personalidade moral; as propostas educativas
renovadoras da Escola Nova (Ferriére, Freinet e Wallon) e da Escola Moderna (Ferrer Guardia); as achegas de Freire
e a educación popular; os fundamentos da ciencia crítica da educación; as propostas da educación global; e as
teorías da aprendizaxe significativo de Ausubel e Novak.
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ciencia social crítica, influenciadas polos movementos renovadores da Escola Nova e a
Escola Moderna, que apuntan á orientación emancipadora da educación. Terceiro,
aos vínculos coa educación global, e a incorporación da interdependencia entre o
local e o global, das interconexións entre pasado, presente e futuro e das relacións
entre desigualdade, xustiza, conflito, deterioro ambiental e participación cidadá.
4. Axiolóxica: baséase no sistema de valores presente na Declaración Universal de
Dereitos Humanos: dignidade, liberdade, igualdade, responsabilidade, diálogo,
respecto activo, solidariedade, xustiza e paz.

A educación ao longo da vida baséase en catro pilares: aprender a coñecer,
aprender a facer, aprender a vivir xuntas e xuntos, aprender a ser. (Delors, 1996)

En base a estas catro “fundamentacións” identificadas, Alejandra Boni (2005) sinala certos
trazos que recolle a Estratexia de ED da Cooperación Española (Ortega, 2007a) e que
caracterizan a ED coma: política, enmarcada na perspectiva da educación como práctica social
crítica; problematizadora, que indaga nos distintos discursos sobre o desenvolvemento; en
valores, baseada no marco axiolóxico dos dereitos humanos; transformadora, que promove a
reflexión, o compromiso e a acción a prol do desenvolvemento humano e sustentable;
integral, que pretende formar nas distintas dimensións dos suxeitos; e global, que subliña a
interdependencia do local e o global e as interconexións temporais pasado-presente-futuro
desde un enfoque interdisciplinar.
A nomeada estratexia estatal explica ademais os principios reguladores da ED, así como os
seus conceptos máis significativos. Como principios fundamentais sinálanse: a xustiza social, a
corresponsabilidade; a non discriminación; a igualdade; a igualdade de xénero; a equidade; o
empoderamento; a solidariedade; a participación; e o diálogo. E como principios operativos: a
apropiación, o aliñamento, a harmonización e a transparencia e rendición de contas. Ademais
os conceptos clave da ED recollidos son os seguintes: Desenvolvemento humano sostible;
Cidadanía global; Ben común/Bens públicos globais; Codesenvolvemento; Educación en
valores; Educación para a Paz, os Dereitos humanos e a democracia; Educación intercultural;
Educación ambiental; Conciencia crítica; Educación para a cidadanía global; Consumo
responsable; Comercio xusto (Ortega, 2007a, pp. 29-35).
[O desenvolvemento
pretende conducirse como un] proceso sociopolítico
favorecedor de cambios estruturais profundos decididamente liberadores e
igualitarios respecto dos dereitos de todas as persoas e pobos dun sentido
democrático da vida pública e dunha convivencia pacificadora (Caride e Meira,
2001).

Máis recentemente, identifícanse os seguintes elementos esenciais da EDCG (Boni, 2014), que
se reflicten en menor ou maior medida nas definicións de ED recollidas anteriormente:


Cidadanía local e global. A cidadanía, activa no local e no global, colócase no centro.
Esta noción de cidadanía non se limita ao ser, ao posuír un determinado status, senón
que se amplía ao actuar, á práctica activa diaria. É dicir, exércese e constrúese como
algo dinámico de xeito universal, que transcende as fronteiras estatais como a idea de
comunidade mundial de iguais á cal se asocia. A cidadanía global refírese, pois, aos
dereitos como membros dunha comunidade global á que se está vinculado polo mero
feito de pertenza, así como ao seu exercicio e á acción corresponsable mediante unha
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participación social e política transformadora, en tanto que suxeitos e axentes
individuais e colectivos.
O termo cidadanía global dá conta das complexas interrelacións de fenómenos e
estilos de vida, polo que require dunha visión local-global que facilite a comprensión
da realidade existente e da realidade que se precisa, identificando relacións causais e
facilitando alianzas para a acción conxunta. Cuestións de relevo para unha ECG que
contemple a participación como: finalidade, metodoloxía, instrumento de aprendizaxe
colectiva e contribución á sustentabilidade. E considere as teorías sobre o poder e o
empoderamento, que poñen o foco no uso e distribución do poder para comprender a
transformación social 22.


Gobernanza democrática e profundización da democracia. En relación á idea de
cidadanía como participación das persoas, entendida en termos de capacidade de
influencia na procura da equidade social e do ben común, “está a visión da gobernanza
democrática e a profundización da democracia a través da construción da sociedade
civil, a gobernanza participativa e a democracia deliberativa” (Gaventa, 2005; en Boni,
2014, p. 104). Esta idea se concreta na construción dunha sociedade civil forte
independente e autónoma que mobilice demandas e controle accións
gobernamentais. O que require da xeración de espazos democráticos e de toma de
decisións conxunta e, asemade, da reflexión sobre o concepto de democracia23 e as
accións estratéxicas para a súa construción e sobre a práctica da deliberación nun
diálogo da cidadanía como comunidade democrática e de dereito (Boni, 2014).



Xénero e interculturalidade. O xénero, entendido como construción sociocultural das
maneiras de ser e facer as mulleres e os homes na sociedade, responde a un proceso
histórico de socialización que supón a xerarquización dos roles tradicionalmente
atribuídos a ambos sexos (CGONGD, 2008). Neste senso, a análise de xénero permite
destapar a desigual distribución de recursos e poder, identificar o carácter das
relacións sociais e desvelar os mecanismos de subordinación para facer fronte á
reprodución do (hetero)patriarcado (Boni, 2005). A tal fin, a procura dunha linguaxe
inclusiva, o empoderamento, a visibilización do traballo de coidados ou a coherencia
institucional, resultan estratexias clave para recoñecer a experiencia vital feminina,
promover a equidade e a corresponsabilidade entre mulleres e homes e contribuír á
participación activa de todas as persoas na transformación social.
Para superar as desigualdades de poder por razóns de xénero, a ECG ten como
referencia o enfoque de “Xénero no Desenvolvemento”. Nútrese das correntes
feministas que, fronte as visións androcéntricas, demandan a equidade real, efectiva
desde a ética da xustiza e/ou a ética do coidado. E apóiase na coeducación como
vertente precisa (tanto en clave de xénero como de etnia, clase ou capacidade) para a
unha inclusión educativa e social en íntima relación.
Doutra banda, o coñecemento e recoñecemento da diversidade cultural e das
múltiples identidades permite integrar sensibilidades e saberes que enriquecen a

22

Jo Rowlans (1997), distingue catro expresións de poder: o poder sobre (opresor), que representa un xogo de suma
cero; e as manifestacións de poder acumulativo ou suma positiva: poder para, xerador de posibilidades e accións;
poder con, multiplicador dos poderes individuais; poder desde dentro ou poder interno, xerador de confianza e
autoestima nas persoas.
23

Dentro da espesura de ideas que existen sobre o sistema democrático, Robert Dahl (1999) identifica ao menos
cinco criterios segundo os cales todo membro da comunidade política ha de ter iguais e efectivas oportunidades
para: a participación; o voto; a comprensión ilustrada acerca das políticas alternativas relevantes e as súas posibles
consecuencias; o exercicio do control final sobre a axenda; e a inclusión das persoas adultas.
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lectura e a comprensión do mundo. Con esta dimensión, a ECG promove o respecto e
o diálogo intercultural, velando pola preservación das identidades, valores e
expresións culturais e o respecto á diferenza sobre a base da dignidade e os dereitos
das persoas e dos pobos.
Polo tanto, a perspectiva de xénero e a dimensión intercultural resultan enfoques
imprescindibles na loita contra a exclusión e a discriminación social e constitúen partes
esenciais dunha práctica de desenvolvemento que atende á plural e enriquecedora
diversidade humana.


Sustentabilidade e interdependencia. A sustentabilidade fai fincapé na importancia
das relacións entre o medio físico e o medio humano. Se xa no Informe ao Club de
Roma sobre o Predicamento da Humanidade24 (Meadows, Meadows, Randers e
Behrens, 1972) anunciábase a necesidade de atender aos límites da biosfera; na
actualidade, afírmase que a presión que a humanidade exerce sobre a natureza excede
a capacidade de rexeneración do planeta (WWF, 2014). Isto nos sitúa ante o reto de
facer fronte á crise ecolóxica (perda da biodiversidade, cambio climático,
contaminación, perda da soberanía alimentaria, etc.), e ás súas repercusións no
reparto dos recursos naturais e dos impactos ambientais nas poboacións presentes e
futuras.

SABÍAS QUE: en menos de dúas xeracións humanas, o tamaño das poboacións de animais
vertebrados reduciuse á metade (WWF, 2014).

Para iso, é preciso un cambio nos modelos de relación social e de produción e
consumo que considere as relacións económicas, sociais, culturais, políticas e
ambientais. É dicir, a interdependencia que conecta ás persoas entre si nas distintas
esferas da vida humana (visibles e invisibilizadas) e a ecodependencia no planeta que
as alberga.
Nesta dirección, a ECG concíbese como unha acción socioeducativa que ten lugar nun
ámbito determinado pero promove a interacción no conxunto da comunidade social
na que se insire. Trata de preservar a pluralidade de modelos de desenvolvemento,
tendo en conta as circunstancias de partida e as peculiaridades históricas, políticas ou
culturais das distintas sociedades. E aposta polas propostas que colocan a
sustentabilidade da vida no centro: o ecoloxismo; o decrecemento; o ecofeminismo; o
“bo vivir” ou “sumak kawsay”, entre outras.


Concienciación. En suma, a ECG entende a educación como un proceso de
socialización crítica que “permite tomar conciencia da realidade e das capacidades
individuais e colectivas para actuar sobre a mesma” (Boni, 2015, p. 3) tendo en conta a
complexidade do sistema e as desiguais relacións de poder. Esta visión concienciadora
entronca coas teorías críticas da educación, que recoñecen a importancia do principio
participativo como piar fundamental dunha pedagoxía comprensiva e como práctica
imprescindible para a democracia real e a emancipación social. A posición crítica,
sostida na teoría social e/ou educativa e en movementos de acción social, implica

24

Se se manteñen as tendencias actuais de crecemento da poboación mundial, industrialización, contaminación
ambiental, produción de alimentos e esgotamento dos recursos, este planeta alcanzará os límites do seu
crecemento no curso dos próximos cen anos” (Meadows, Meadows, Randers e Behrens, 1972).
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situar a experiencia educativa na súa vertente como quefacer social e recoñecer o
papel da educación no proceso transformador das realidades.
Non obstante, neste proceso de desenvolvemento do compromiso crítico e a
reflexividade, sublíñase a relevancia da “literacia crítica” (Andreotti, 2014, p. 64),
baseada no presuposto de que todo coñecemento é parcial e incompleto por canto se
constrúe nun contexto, cultura ou experiencia determinada. Non se trata tanto de
revelar “verdades” ou o “deber ser”, como de crear espazos apropiados para a
reflexión sobre os propios xeitos de pensar, ser, sentir e actuar e as súas implicacións
en clave local e global, así como de favorecer a análise e a experimentación doutras
formas de ver o mundo e relacionarse con outras persoas tendo en conta a produción
histórica do coñecemento e do poder (Andreotti, 2014).
En efecto, trátase dunha educación orientada ao cambio individual, colectivo e social
desde unha visión positiva e alternativa que procura a participación democrática a
favor da diversidade, a equidade, a interculturalidade, a sustentabilidade, en
definitiva, a vida. E, en transformación, revirte nunha xeración de coñecemento
permanente a través da innovación, a creatividade (individual e colectiva), a
experimentación, o intercambio de saberes, a creación e fortalecemento de redes, a
avaliación, a investigación-acción, etc.
Así pois, a ED, contén unha dimensión pedagóxica que “implica un principio de acción social
próxima ás dinámicas dunha educación emancipadora que aposta polo impulso de estratexias
de empoderamento, intercambio e busca cooperativa dunha nova relación entre saber/
poder/ transformación” (Celorio, 2007, p.127). Unha dimensión política, que implica formar e
preparar “para a participación política activa e responsable na construción de sociedades
plenamente democráticas” (Celorio, 2007, p.127). Unha dimensión cultural, que “significa
apostar pola formación de facilitadores e ensinantes para ser sensibles a unha realidade plural
e aceptar que a democracia cultural forma parte indisoluble da democracia participativa e
reivindicativa dos dereitos humanos [...] (Polygone, 2003, p. 40). E unha dimensión
metodolóxica ou de sistematización25, a cal “implica recuperar a memoria do proceso de forma
ordenada para poder distinguir errores, detectar potencialidades e ameazas e conservar a
experiencia na súa totalidade” (Polygone, 2003, p. 50).
A ED fai referencia a un proceso educativo encamiñado a xerar conciencia crítica
sobre a realidade mundial e a facilitar ferramentas para a participación e a
transformación social en claves de xustiza e solidariedade. A ED pretende construír
unha cidadanía global crítica, politicamente activa e socialmente comprometida con
un desenvolvemento humano xusto e equitativo para todas as comunidades do
planeta (Gema Celorio, 2007).

2.2.
Accións da Educación para o Desenvolvemento: etapas,
contidos, dimensións e tipoloxías.
Diante da complexa realidade mundial e aos seus variados elementos, a ED conta con tres
compoñentes indisociables (Brennan, 1994; en Argibay, Celorio e Celorio, 1997, p. 25
definitiva, todas aquelas cousas “que sendo invisibles son):
25

Celorio (2007, p. 129) coincide con Polygone (Rede internacional de ED e Educación Popular) en sinalar as
dimensións política, pedagóxica e intercultural, pero no canto da dimensión metodolóxica integra a dimensión ética
“que implica supostos de valor desde os cales se analiza e se xulga a realidade”.
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A educación sobre o desenvolvemento, referida aos coñecementos (de índole social,
económica, política, histórica, ambiental...) relevantes para comprender causas e
efectos do desenvolvemento.



A Educación para o Desenvolvemento, asociada á teoría e á práctica de valores,
destrezas e actitudes favorables á promoción dunha sociedade xusta e solidaria



A educación como desenvolvemento, en tanto que praxe emancipadora alentada pola
participación activa

Coma proceso (inter)activo de ensinanza-aprendizaxe, a ED sobrevén en diferentes etapas:
sensibiliza, forma, xera conciencia e compromiso polo cambio social mediante a participación e
a mobilización. Unha sucesión na que se abordan diferentes contidos (Argibay et al. 1997;
Ortega, 2007a):


Conceptuais, que promoven o coñecemento comprensivo e crítico da realidade, desde
un enfoque transversal, sobre a xustiza social e a equidade, a globalización e a
interdependencia, o desenvolvemento, a diversidade, a paz, a axuda ao
desenvolvemento ou a cidadanía global.



Procedimentais, que fomentan o despregue de destrezas e habilidades tales coma: a
empatía, o diálogo, a cooperación, a resolución de conflitos, a decodificación e
desarticulación de mensaxes estereotipada.



Actitudinais e axiolóxicos, que promoven: a autoestima persoal e colectiva; a
comprensión da pluralidade, a diversidade e interdependencia mundial; a xustiza, a
equidade e os DDHH; a participación coma dereito e responsabilidade; a solidariedade
e a cooperación, entre outros.

Na procura de tales obxectivos, empréganse metodoloxías holísticas26 desde un enfoque
amplo, plural e interdisciplinar no denominado continuo de sensibilización, educación,
mobilización social e incidencia política e investigación (Ortega, 2007a):


Na Sensibilización empréganse metodoloxías propias dos MMCC e da publicidade a fin
de informar (no corto prazo) á opinión pública das causas da exclusión e as estruturas
que a perpetúan e de difundir propostas.



Na Educación e Formación, recórrese a metodoloxías educativas adaptadas aos grupos
aos que se destina unha intervención (no medio e longo prazo) que ten por obxecto
comprender as desigualdades, tomar conciencia delas e promover o cambio.



Na Incidencia Política e Mobilización Social, úsanse alianzas entre actores e/ou axentes
coma metodoloxía para (no medio e longo prazo) ter influencia nas decisións políticas
que se adoptan e propoñer alternativas.



Na Investigación para o Desenvolvemento, empréganse procesos metodolóxicos de
investigación-acción co obxectivo de (no longo prazo) analizar cuestións sobre o
desenvolvemento e fundamentar propostas de acción favorables ao desenvolvemento
humano.

Con frecuencia os programas e proxectos de ED integran diversas áreas. O que, pese a que
dificulta a relación das diversas accións nunha tipoloxía, pode favorecer a elaboración de
propostas mais completas ou integrais e/ou con variados axentes.

26

Integración de diversos enfoques, métodos e técnicas que proveñen de diversas disciplinas.
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Táboa 1: Tipoloxías de Accións en ED
SEGUNDO A SÚA NATUREZA

Campañas

Exposicións

Cursos, obradoiros e
seminarios

Xornadas, congresos
e foros

Actividades
artísticas

Viaxes de
solidariedade e
turismo solidario

Publicacións e
material didáctico

Instrumento que reclama a atención sobre unha determinada
cuestión para sensibilizar ou realizar presión política.
Difusión en MMCC; elaboración de materiais; realización de mesas
redondas, rodas de prensa, concentracións, manifestacións;
redacción dun manifesto e recollida de firmas, etc.
Estables ou itinerantes: paneis con texto, fotografías, proxeccións,
material explicativo da exposición, etc.
Viventes: coa reprodución de espazos ou situacións doutras
realidades, etc.
Interactivas: que formulan preguntas e suxiren actividades a quen as
visitan.
Actividades formativas que abordan a ED desde distintas
perspectivas e empregan metodoloxías participativas e innovadoras.
Son organizadas por diversos axentes e constitúen puntos de
encontro entre persoas e entidades interesadas nos problemas e
alternativas entorno ao desenvolvemento.
De formación homologados polo Ministerio ou as Consellerías de
Educación; de formación vinculados a unha acción concreta; de
formación interna; específicos de ED, etc.
Encontros que promoven o debate, a análise e a discusión sobre os
aspectos relacionados co desenvolvemento ou coa ED e favorecen o
intercambio entre colectivos e profesionais de ámbitos diversos.
Aproximacións ás cuestións do desenvolvemento grazas á
colaboración de profesionais dos ámbitos artísticos (ex.: cine, teatro,
pintura, música).
Teñen cabida, entre outras: as exposicións de arte, cerámica,
artesanía, téxtiles...; os festivais de cine, cómics, deseño gráfico...
Itinerarios no marco dun programa formativo mais amplo: redes
solidarias, irmanamento entre escolas, proxectos de intercambio,
visitas a países do Sur, etc.
Pode supoñer unha forma de turismo sostible e responsable que
aspira ao equilibrio entre aspectos sociais, medioambientais e
económicos.
Publicacións e revistas especializadas.
Guías e unidades didácticas, cadernos de traballo, maletas
pedagóxicas, contos, etc.
Vídeos, diaporamas, CD-ROM, páxinas web, etc.
NO ÁMBITO EDUCATIVO

Actividades de
formación de
conceptos e
actitudes

Actividades de recepción de información: charlas sobre diferentes
realidades, traballo con contos que transmiten valores solidarios,
visitas e propostas a instancias administrativas, etc.
Actividades de construción da información: obradoiros baseados en
xogos de rol, xogos cooperativos, xogos didácticos de mesa,
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Actividades de
proxección

Actividades de
organización do
centro

desenvolvemento de proxectos de investigación, etc.
Actividades de coñecemento do Sur: achegamento ás músicas ou
tradicións doutras culturas, irmanamento con outros centros
educativos, coñecer produtos de comercio xusto, etc.
Actividades contra a exclusión: cartas peticionarias, accións
reivindicativas, posibilidades de voluntariado e prácticas,
información sobre a Obxección de Conciencia Fiscal aos gastos
militares, etc.
Reformulación de modelos de aprendizaxe.
Análise do currículo oculto, do Proxecto Educativo de Centro,
documentos do deseño curricular, etc.
Libros de texto que abordan a ED; etc.
SEGUNDO A TEMÁTICA

Temas xenéricos
Economía e
consumo
Dereitos Humanos
Conflitos armados
Racismo e xenofobia
Ecoloxía
Áreas/países
Outros

Relacións Norte-Sur Global; pobreza e exclusión; fame; cooperación
internacional para o Desenvolvemento (CIpD); axuda ao
desenvolvemento; voluntariado; solidariedade; ONGD; etc.
Débeda
externa;
globalización
económica;
compañías
transnacionais; relacións comerciais internacionais; comercio xusto;
consumo crítico e responsable; etc.
Dereitos humanos; dereitos da infancia, traballo e explotación
infantil; etc.
Guerras; prevención de conflitos; procesos de paz; reconstrución de
posguerra; poboacións desprazadas e refuxiadas; nenas e nenos
soldado; armamento e desarme; paz e democracia; etc.
Migracións; inmigrantes; interculturalidade; estereotipos e
prexuízos; etc.
Medio ambiente e desenvolvemento; desenvolvemento sustentable;
etc.
África; Asia; América Latina; Caribe; etc.
Xénero e desenvolvemento; drogas e narcotráfico...
SEGUNDO O IMPACTO E A DURACIÓN

De un a varios anos

Impacto medido desde criterios cuantitativos e cualitativos etc.
OUTRAS

Aprendizaxe e
Proposta educativa que combina procesos de aprendizaxe reflexiva
Servizo
e de servizo á comunidade.
Voluntariado
Construción de cidadanía desde o voluntariado.
transformador
Ferramentas
Procesos participativos con métodos participativos audiovisiais para
audiovisuais
a promoción de cambios estruturais a través da comunicación.
Aprendizaxe
Creación de espazos de coordinación-aprendizaxe cooperativo no
cooperativo
ámbito universitario.
Fonte: Baselga, Boni e Ferrero (2004), Ortega (2007a) e CONGDE (2011). Elaboración propia.
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2.3.

Para non concluír...

No primeiro epígrafe, procuramos desdobrar o percorrido ED: dunha banda, desde as
perspectivas institucionais e gobernamentais e doutra, desde as perspectivas de organizacións
e movementos sociais e educativos. Coas súas controversias e heteroxeneidades, as variadas
visións contribuíron a un maior compromiso e interese polas cuestións globais, a un
incremento do impacto e alcance da ED, así como a un enriquecemento dos seus contidos e
propostas (desaprendendo e aprendendo).
Visto que nese percorrido os distintos discursos contiñan elementos do modelo de quinta
xeración, no segundo apartado centrámonos neste enfoque de ECG coa intención de reflectir,
desde un enfoque máis teórico, os seus fundamentos, principios e elementos; e, desde outro
máis operativo, os contidos, etapas e tipoloxía que se recollen no documento estratéxico
estatal de referencia (Ortega, 2007a).
A continuación, probamos a facer un achegamento de síntese ao contexto actual, a fin de
resaltar o relevante papel da educación en xeral, e da ED en particular. Finalmente, tentamos
aproximarnos a algunha clave para a reflexión e o debate nos vindeiros tempos.

2.3.1. Sobre o contexto actual e as oportunidades de cambio: o
papel da ED.
Na actualidade, as complexas e rápidas transformacións globais nos sitúan ante novas
perspectivas. Dunha banda, os grandes desafíos sociais, políticos, ambientais, culturais, etc.,
aos que se enfronta a humanidade nunha sociedade de risco que cuestiona as estruturas e
dinámicas actuais; e, en particular, a persistencia e xeración de novas asimetrías globais que
atentan contra dereitos humanos, tales coma o propio dereito á educación ou o dereito ao
desenvolvemento. Destoutra, as amplas oportunidades de cooperación e intercambio nunha
sociedade rede na cal os avances científicos e tecnolóxicos permiten tecer canles horizontais
de comunicación de crecente influenza na toma de decisións políticas favorecendo así a
creación de sinerxías transformadoras. Ademais, a crecente disposición a cuestionar
percepcións, suposicións e expectativas tradicionais socialmente aceptadas, nunha sociedade
de coñecemento que amplía as opcións de coñecer e actuar fronte á supeditación da xeración
e uso do coñecemento ás regras do mercado (capitalismo/economía de coñecemento). Entre
outros cambios e procesos que, en definitiva, chaman á reflexión profunda sobre as realidades
e/ou amplían ás opcións de acción na procura de horizontes que favorezan ao conxunto da
humanidade27.
Desde este punto de vista, o contexto presente de crise multidimensional, civilizatoria e
sistémica (Pérez Orozco, 2011), pode supoñer unha conxuntura de cambio, en tanto se
procuren respostas favorables a desenvolvementos alternativos apoiados nunha educación ao
servizo das comunidades e os pobos. Un cambio cara Outro Mundo Posible, como expresaba o
lema do Foro Social Mundial, mediante a promoción dunha cidadanía crítica comprometida
coa solidariedade e a xustiza global.
Nestas coordenadas, os procesos educativos adquiren, unha vez máis, un papel clave na
procura de respostas aos problemas da humanidade e de alternativas aos modelos xeradores
de desigualdades, exclusións e inxustizas. De xeito singular, os que teñen cabida na ED: por
fundamentarse na comprensión crítica da realidade mundial e as súas interdependencias e na
capacitación para unha acción responsable orientada ao cambio social; por analizar e
27

En termos de modernidade líquida (Bauman), tardía (Giddens) ou reflexiva (Beck); era da información (Castells);
democracia cosmopolita (Held) ou vida e natureza (Shiva).
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problematizar as dimensións do desenvolvemento e a educación de forma integrada; por
apoiarse no compromiso de distintos axentes educativos, políticos e sociais,etc; e, en
definitiva, polo seu valor coma proceso sociopoltico de aprendizaxe colectiva e coma
ferramenta para a xustiza social global.
Cando nos referimos á ED, falamos de dous referentes claves para a interpretación de
significados que se asocian á vida das persoas e as comunidades no seu entorno. E cuxa
relación se refire aos modos de evolucionar as sociedades e as culturas en base a formas de
vivir, de producir ou de coñecer nunha dimensión local e planetaria que da conta da natureza
dos problemas mundiais e das asimetrías globais e das súas múltiples causas; así como das
singulares raíces identitarias, particulares modos de vida, comportamentos, sensibilidades...
Nesta evolución, asociada á natureza e á vida en común, ponse de manifesto a necesidade de
abordar sexa o desenvolvemento sexa a educación, desde unha perspectiva integral, que
contemple o conxunto das dimensións da experiencia vital (social, educacional, sanitaria,
política, cultural, económica, espiritual, medioambiental, etc.), nos distintos escenarios da vida
persoal, familiar, social, comunitaria. Isto significa atender ás posibilidades e límites dun
ecosistema pechado e finito e a outras esferas e manifestacións da vida humana que implican
e afectan ás sociedades, como poden ser: o traballo doméstico e o traballo de subsistencia,
externos ás economías do denominado “sector formal”; a esfera dos coidados; as
organizacións sociais e redes de apoio mutuo de corte comunitario e sentido solidario; os
factores históricos, culturais, relacionais; emocións, sentimentos, afectos, valores; amor e
humor... En definitiva, todas aquelas cousas “que sendo invisibles son as que fan posible e
sosteñen o que vemos” (Schumacher, 2013, p.173).
Así mesmo, poñemos en valor a aspiración integradora, de novo tanto da educación coma do
desenvolvemento, referida á enteira humanidade en termos de inclusión da poboación,
cohesión social e convivencia pacífica das persoas e os pobos en harmonía coa natureza.
Estoutra perspectiva, implica recoñecer e promocionar o papel das persoas e colectivos como
suxeitos de dereitos e responsabilidades e coma axentes que participan na construción dun
proxecto de vida compartida.
Así pois, entendemos que os conceptos de educación e desenvolvemento se unen nun "para"
cooperativo que expresa o sentido autotélico da cooperación (con valor en e por si mesma), ao
tempo que reflicte a forma integrada da análise e comprensión en ED. Así e todo, o propio
proceso de desenvolvemento é educación (Carnoy, 1990). E esta, a súa vez, como manifesta
Faure (1973): "só pode ser global e permanente. Xa non se trata de adquirir illadamente
coñecementos definitivos, senón de prepararse para elaborar, ao longo de toda a vida, un
saber en constante evolución e de aprender a ser”.

2.3.2. Sobre o presente e o futuro da ED.
Como adiantamos, o termo ED expresa un concepto vivo e dinámico que responde á
cambiante realidade social, económica e política e aos propios procesos de aprendizaxe
permanente e de construción conxunta que supón. Por iso está suxeita a unha revisión
constante que leva tanto a recoñecer puntos fortes e experiencias significativas coma a
reformular os puntos máis febles ou a corrixir posibles contradicións.
Neste senso, o debate actual apunta ás posibles limitacións na concepción e práctica da ECG e
incorpora novos contidos que reforzan o carácter crítico deste enfoque.
Así por exemplo, concordamos con Juan J. Celorio (2013, 2014) na conveniencia de recapacitar
sobre os posibles límites do modelo da ECG, así como na necesidade e ampliar: os seus
Páxina 26 de 125

ámbitos de acción, transcendendo da división entre educación formal, non formal e informal;
os sectores implicados, coma proceso vinculado á educación, á comunicación, á sociedade, á
cultura, á ciencia, á tecnoloxía, etc.; ou os axentes, incluíndo ao conxunto de movementos
sociais de impacto educativo, cultural e/ou mediático, que teñen en común a defensa de
dereitos.
Segundo esta proposta, para impulsar un desenvolvemento alternativo é preciso alentar unha
educación:


Que impulse a igualdade de oportunidades para todas e todos, integrando novas
relacións no ámbito comunitario entre distintos sectores, axentes culturais, actores e
movementos sociais locais, redes de alcance global, etc.



Crítica e emancipadora, que conecte o coñecemento coas prácticas sociais locais e
globais e empregue as NTIC coma ferramentas ao servizo da comunicación e a
cooperación (reducindo a brecha dixital).



Comprometida co cambio social, para que: abrace o coñecemento e a acción nos
distintos ámbitos educativos; conecte de xeito crítico a diversidade de saberes,
perspectivas, prácticas ou interaccións dos sectores sociais; integre un currículo para a
cidadanía global solidaria, participativa, ...



A prol da xestión da diversidade, que favoreza: a comprensión das diferentes
perspectivas e simboloxías culturais; a análise crítica dos usos comerciais; a
cooperación solidaria; a creación intercultural; o valor da diferenza coma riqueza e
oportunidade, ...

Desde este punto de vista, a educación colócase en transición, entendendo esta coma unha
estratexia de acción dos axentes interesados en participar e promover o cambio, no que as
propostas alternativas se articulen grazas ao soporte dunha base social organizada. Isto,
segundo o autor, supón o paso da ECG cara unha “educación na e para a transición
emancipadora” que se caracteriza pola sustentabilidade, a creatividade, a transformación e a
coeducación. Trazos básicos dos que se desprenden os principios reitores desta reformulación
da ED a favor do apoderamento, a inclusión, a participación, da visión crítica, da solidariedade,
a interculturalidade e o traballo en rede. De todos os xeitos, resáltase a necesidade de
reflexionar e debater acerca das transformacións necesarias na educación e, particularmente
na ED, pois “hai que cambiar a educación para que contribúa a cambiar o mundo” (Juan J.
Celorio, 2014).
Doutra banda, destacamos as achegas de Vanessa Andreotti (2014) respecto á diferenciación
entre as perspectivas soft e critical da ECG. A primeira, procura capacitar para a acción sobre
problemas globais, en base a motivacións humanitarias/morais de acordo a dunha definición
previa do que é o “mundo ideal”; a través de estratexias de sensibilización e campañas sobre
problemas globais. Mentres na súa versión crítica, a ECG ten coma obxectivo a capacitación
para a reflexión crítica e para asunción de responsabilidade nas propias decisións e accións, en
base a motivos políticos/éticos, e a través da promoción do compromiso coas cuestión globais
e o establecemento dunha ética para a diferenza a fin de traballar as inxustizas, crear bases de
diálogo máis iguais e acadar unha maior autonomía na determinación do propio
desenvolvemento28.
En fin, a evolución e/ou reformulación das propostas e contidos da ECG cara unha visión máis
ampla, integradora e crítica, pon de manifesto a necesidade de que a acción comprometida
dos axentes involucrados pase por procurar unha cultura (inter e intra) organizativa coherente
28

Anexo 02. Educación para a Cidadanía Global Soft versus Critical
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cos principios e valores que se defenden. Referímonos en concreto a incorporación e/ou
profundación de prácticas organizativas a prol da participación, a apertura, a transparencia e
bo goberno, a equidade de xénero, o consumo xusto e responsable, o voluntariado
transformador, a relacións de horizontalidade, a creación de materiais con licenzas libres, etc.
Neste senso, pese as experiencias significativas no ámbito das ONGD atópanse limitacións que
contribúen a obstaculizar a consolidación da ED coma corrente establecida (Bourn, 2012; Boni,
2014).
Xa que logo, desde as primeiras accións das ONGD do Norte Global que vinculaban a acción en
ED ao ideario de Paulo Freire ata a máis recente introdución da reflexión e cuestionamento
acerca do coñecemento, do poder e do cambio social houbo unha crecente incorporación de
contidos propios da pedagoxía crítica. Esta podería constituír o marco teórico sólido co cal as
defensoras da ED poderían vincular as propostas e metodoloxías29. E que ademais, segundo se
suxire, nos nosos días se presenta como unha oportunidade para a ED en tanto que
ferramenta para a xustiza social global (Bourn, 2012).
Augúranse tempos de consensos e disensos para con a ED...

29

Distanciándonos da idea, manifestada en distintos documentos estratéxicos e programáticos sobre a

ED, de que esta non conta cun marco teórico sólido.
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ESPELLO 2. DESEÑO METODOLÓXICO. A lente dos como.
1. Construíndo o calidoscopio
O proceso que se impulsou para construír de xeito colectivo esta planificación tivo forma de
calidoscopio, non só por como se deseñou o modelo de participación, senón tamén polo
propio concepto en si que orixinou esta necesidade estratéxica: a Educación para o
Desenvolvemento.
É a propia complexidade conceptual a que inspirou a metáfora do xogo das lentes, por un lado
porque a ED é un paradigma composto por dous termos densos e profundos que se poden
aprehender dende perspectivas diversas. Por outro lado, porque a realidade da ED en Galicia é
moi heteroxénea a nivel de espazos, temáticas, metodoloxías, voces e xeitos de facer.
Pensamos que o calidoscopio é unha metáfora que nos permite poñer en valor todas esas
lentes de xeito que, todas xuntas, constrúan unha ferramenta única por onde mirar o
horizonte. Esa ferramenta pretende ser esta Estratexia, e o seu horizonte son os vindeiros
catro anos.

2. Que queremos ver?
Inspiradas na metodoloxía proposta dende a análise de marcos30 entendemos que un marco
de política pública é unha configuración de posicións sobre un tema que abrangue, entre
outras, as dimensións de diagnóstico e prognóstico do problema que se pretende resolver.
Nesta mesma liña, o enfoque da Profesora Emérita da Universidade de Adelaida (Australia),
Carol Bacchi, denominado What’s the problem? (2014) analiza o vínculo entre a construción do
problema, o desenvolvemento de políticas públicas e os procesos de gobernanza31, indicando
que as propostas políticas conteñen de xeito implícito na súa proposta de actuación
representacións do que é un problema polo que, dependendo dende onde enfoquemos ese
problema, estaremos enfocando tamén a solución.
No proceso metodolóxico que acompañou á xeración de información obtida no marco desta
Estratexia, pretendemos facer explícita a lóxica interna do marco interpretativo empregado á
hora de definir o problema que fai necesaria unha política pública de CIpD, centrándonos
especificamente na necesidade dunha articulación estratéxica da parte específica de Educación
para o Desenvolvemento.
Dende esta óptica é dende onde impulsamos a recollida de información, un proceso que nos
foi marcando o que queremos ver neste proceso: os problemas, as debilidades, as fortalezas,
as oportunidades e o camiño polo que todas vemos necesario avanzar.

3. O proceso metodolóxico e ferramentas empregadas
30

Análise de Marcos ou Critical Frame Analysis (CFA). Este método parte da tese de que a existencia de “marcos
interpretativos” diferentes en relación cun mesmo problema, inflúe na formulación das políticas públicas que
pretenden enfrontar ese problema. Pódese coñecer un pouco máis a aplicación deste método neste artigo no que
se recolle a experiencia de traballo da profesora e avaliadora María Bustelo e a investigadora Emanuela Lombardo,
sobre as políticas de igualdade de xénero.
31

Capítulo titulado “Introducing the ‘What’s the Problem Represented to be?’ approach” do libro Engaging with
Carol Bacchi. Strategic interventios and Exchanges editado por Angelique Bletsas e Chris Beasley (2014).
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As diferentes etapas do proceso de ideación e elaboración dunha planificación estratéxica
esixen unha toma de decisións e a selección dunha serie de técnicas e metodoloxías que
acaban conformando o deseño singular de cada un destes tipos de documentos. Neste
apartado pretendemos explicar cales foron esas eleccións, describindo a sucesión de fases que
van dende o encargo ata os momentos finais de interpretación e elaboración do documento.

3.1.

O Encargo

Dentro do III Plan Director da Cooperación Galega que organiza e planifica o ciclo 2014-2017
da política pública de CIpD na nosa comunidade, establécense sete Resultados de Xestión que
serán os que marquen a axenda da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión
Europea da Xunta de Galicia (DXREeUE) durante ese período programático. O sétimo e último
deses resultados establece como necesaria que se cumpra a seguinte proposta: “A
cooperación galega mellora a planificación e xestión das actuacións en Educación para o
Desenvolvemento. Dentro das liñas de acción programadas para dar cumprimento desta meta,
establécese como primeira medida a definición dun marco estratéxico de acción en educación
e comunicación para o desenvolvemento que levará como produto asociado a propia
Estratexia de Educación para o Desenvolvemento da cooperación galega, que deberá ser
deseñada de xeito participativo”. Dende aí xurde o encargo da DXREeUE.
Tal e como marca o seu documento de Planificación, a DXREeUE estableceu unha serie de
demandas e obxectivos vinculados á creación desta Estratexia.
1.

Elaboración dun documento de xeito participativo, característica que marca de
xeito definitivo os seguintes pasos do proceso metodolóxico.

2.

Creación dun marco teórico amplo, que permita recoller a amplitude de discursos
da ED galega coa finalidade de que o documento poida sentirse como propio por
parte das diferentes entidades que levan anos identificando os seus proxectos
como intervencións de ED.

Unha vez expostas as inquedanzas e os termos nos que debía realizarse a elaboración da
primeira Estratexia de Educación para o Desenvolvemento da Xunta de Galicia, o equipo de
traballo procedeu a concretar os principais aspectos e características deste proceso de
planificación:
1.

Presentouse unha proposta sustentada en tres grupos diferentes de reflexión para
estruturar e organizar o proceso participativo, partindo da premisa de que é
posible situar ás persoas máis interesadas e afectadas polas derivas da política
pública nun lugar protagonista no que traballar xunto coas persoas que se sitúan
no espazo de toma de decisións.

2.

Deseñouse un proceso metodolóxico de portas abertas para permitir entrar con
liberdade a aquelas persoas e colectivos que, sen ser parte dos axentes clásicos da
ED galega, forman parte xa das novas correntes polas que se está a mover a esta
en Galicia. As portas abertas permiten, ademais, ir a buscar a eses axentes, en caso
de que a información non lles chegue polas vías de comunicación habituais
empregadas polo sector.

3.

Unha Estratexia que abarque a territorialidade galega e nos permita romper coa
centralidade á que nos invita o feito de que, tanto as oficinas de Cooperación
Galega como da CGONGD, estean situadas en Santiago de Compostela. Ante este
feito presentamos un proceso metodolóxico itinerante, que camiñe polas catro
provincias.
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4.

Un itinerario metodolóxico flexible e variable en función das necesidades de
participación dos diferentes grupos. Coa finalidade de ser capaces de adaptarnos e
dirixir o proceso cara a vontade das diferentes voces participantes do proceso,
deseñamos unha proposta metodolóxica que non se caracteriza pola rixidez do
carballo, senón pola flexibilidade do xunco, capaz de permanecer arraizado na
terra independentemente da intensidade dos ventos. Por iso a metodoloxía estivo
sempre en construción, sendo revisada en todo o momento de cara a dar o
seguinte paso.

A pesar desa flexibilidade, resulta imprescindible trazar un itinerario, revisable e flexible, pero
que nos permita comprobar e recordar en todo momento os diferentes pasos que debemos
dar. Así, tendo en conta as características enumeradas anteriormente, establecéronse as
seguintes fases:
Táboa 02. Tarefas clave segundo a fase de elaboración da Estratexia
Fases
Conformación
dos
grupos de reflexión:
- Grupo de traballo
- Grupo
acompañamento
- Grupo asesor
Deseño
compartido
Estratexia

tres

de

da

Traballo de campo (fases
simultáneas)

Análise, interpretación e
elaboración da matriz de
intervención da Estratexia

FASES DA ESTRATEXIA
Tarefas clave
- Mapeo dos axentes clave da ED en Galicia.
- Mapeo de novos actores vinculados a procesos e
proxectos de ED en Galicia.
- Elaboración das solicitudes personalizadas a cada
representante da entidade clave á que se quere invitar a
participar ao longo de todo o proceso da Estratexia.
- Conformación dos 3 grupos de reflexión diferenciados.
- Busca da bibliografía
- Estudo da documentación
- Elaboración dunha proposta metodolóxica
- Validación da proposta
Estudo
- Construción do marco teórico e
documental
institucional
Ideación e posta - Ideación do primeiro encontro onde
en marcha dos
participarán o grupo asesor de
espazos
de
persoas expertas, o grupo de traballo
encontro
e o grupo de acompañamento.
- Ideación dos encontros provinciais
itinerantes (Lugo, A Coruña, Vigo,
Ourense).
- Ideación do encontro autonómico
- Sistematización de cada espazo e
comunicación cos grupos
Roteiro
de - Mapeo e proposta de persoas e
entrevistas
en
grupos a entrevistar
profundidade
- Elaboración de cada entrevista
individual e grupal
- Codificación,
gravacións
e
transcricións
Enquisas a socias - Elaboración e envío de enquisas ás
locais
socias locais
- Análise de toda a información e dos discursos xerados
- Elaboración da matriz de planificación
- Apertura de prazo para achegas de todas as entidades
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Incorporación das achegas e
elaboración e validación do
documento
Maquetación da Estratexia e
proceso de difusión

3.2.

-

interesadas
Revisión e incorporación das achegas ao documento
Elaboración do documento da Estratexia completo
Validación do documento
Maquetación do documento da Estratexia
Difusión colaborativa da Estratexia
Elaboración propia

O itinerario metodolóxico

Unha parte moi importante desta Estratexia está formada polo proceso metodolóxico que a
acompañou, a posibilidade de aproveitar oportunidades, de mudar itinerarios e de intentar
incorporar múltiples voces. Por iso, parécenos moi interesante que toda esta experiencia
quede recollida de xeito detallado neste apartado metodolóxico.

Fase 1: Conformación dos tres grupos de reflexión. Comeza o calidoscopio.
Bota unha ollada compañeira/o...
Un calidoscopio é un tubo que contén tres espellos, que forman un prisma triangular.
Tamén é un dos xoguetes máis coñecidos do mundo. Estamos encargadas de pensar en
como facer a Estratexia de Educación para o Desenvolvemento en Galicia e pensamos en
construír un calidoscopio. Axúdasnos?

Así comezaba o correo electrónico no que invitabamos a determinadas persoas a formar parte
dos grupos de reflexión creados para compartir a información e impulsar os diversos procesos
enmarcados na elaboración da Estratexia. A proposta de perfís foi primeiramente revisada
pola DXREeUE e pola Comisión de Educación para o Desenvolvemento da CGONGD. Unha vez
acordados os perfís precisos e propostas de persoas conformamos os seguintes grupos:
1.

Grupo de traballo. Formado polas integrantes da cooperativa sen ánimo de lucro
Tempo de Loaira, que suman experiencia recente no impulso da reflexión e
coñecemento da ED no ámbito galego.

2.

Grupo de acompañamento. Formado por seis persoas pertencentes a unha serie
de entidades recoñecidas como axentes da ED galega: Subdirección Xeral de
Cooperación Exterior (SXCE), CGOGND e da súa Comisión de ED, AGARESO
(entidade especialista en comunicación social), municipalismo galego (Concello de
Vigo), Universidades (Grupo de investigación SEPA da Universidade de Santiago de
Compostela, e Vicerreitoría de Extensión Universitaria e Relacións Institucionais da
Universidade de Vigo), centro público de educación obrigatoria (Centro Público
Integrado Virxe da Cela), e outro axente de ED (Grupo de Teatro dx Oprimidx
100tolas).

3.

Grupo asesor. Foi o grupo con máis dificultades para conformar, xa que moitas das
persoas especialistas en ED en Galicia xa formaban parte do grupo de
acompañamento e, a nivel do Estado Español, as axendas de traballo non
permitían formar parte do proceso. Porén, de xeito puntual, contamos co discurso,
consello e acompañamento das seguintes persoas: Alejandra Boni (Profesora da
Universidade Politécnica de Valencia e especialista en ED), Araceli Serantes
(Doutora do Departamento de Filosofía e Didáctica da Universidade de A Coruña),
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Germán Vargas (Profesor e Doutor do Departamento de Teoría da Educación,
Historia da Educación e Pedagoxía Social, da Universidade de Santiago de
Compostela), e Antonio Moreno (Integrante do equipo CRAC, Centro de Recursos
para Asociacións de Cádiz e da Bahía, especializado en Educación para a
participación).

Fase 2: Deseño compartido da Estratexia.
Froito desta fase creamos a seguinte documentación:


Documento comparativo dos diferentes marcos estratéxicos da ED do Estado
Español32. Era preciso facer ese primeiro repaso normativo para poder estruturar os
diferentes contidos que pretendiamos abordar nas fases da estratexia. Nesta fase, non
se trataba só de idear os espazos de participación, senón de enchelos de itinerarios
para a reflexión. Así, analizamos diversos documentos normativos e construímos un
mapa comparativo.



Elaboración dunha proposta de itinerario para coñecer as diferentes fases e tamén
unha proposta de estrutura do documento final da Estratexia; ambos tratados como
documentos orientativos, pois foron mudando en función das necesidades e da propia
lóxica do proceso, pero serviron como guía para avanzar e para ser conscientes en
todo momento do camiño que queda por percorrer.

Fase 3: Traballo de campo. Os camiños paralelos.
Sendo a fase máis complexa tamén é a que fai desta Estratexia un documento único e propio,
dialogado e compartido. Este é o momento máis coidado e revisado, de onde sae
practicamente todo o que se recolle na matriz de intervención. É por isto que intentaremos
debullalo devagar. Como explicamos anteriormente, trátase dun momento da Estratexia no
que se abriron varios camiños paralelos para poder extraer a máxima información posible
(obxectivo principal dos traballos de campo). Neste apartado describiremos cada unha desas
vías que se entrecruzaron ao longo de varios meses.
1) Estudo documental. Trátase dunha fase fundamental para poder deseñar as ferramentas
de extracción de información precisas para os seguintes momentos (o deseño das
entrevistas e os diferentes encontros). A proposta desta análise estivo dividida en tres
marcos diferenciados: o marco teórico, o marco instrumental e o marco operativo. Para
súa realización levouse a cabo a sistematización dos documentos que conforman a
bibliografía a través dunha ficha de análise33.
2) Ideación e posta en marcha dos espazos de encontro. Para favorecer o proceso
participativo pensamos a Estratexia coma lugar de encontro, facilitando o diálogo entre
voces diferentes e complementarias para construír un documento vivo. A continuación
explicaremos brevemente os diferentes espazos creados en torno á reflexión e ideación
desta Estratexia.



32
33

Pensando en Paralelo. Espazo xerado para presentar o proceso e arrancar cun
primeiro encontro de reflexión teórica en colaboración con Solidariedade Internacional

Anexo 03. Cadro comparativo de documentos estratéxicos
Anexo 04. Ficha modelo de Análise Documental

Páxina 33 de 125

de Galicia, quen estaba a organizar un foro internacional de investigación para o
desenvolvemento, e coa Comisión de Educación para o Desenvolvemento da CGONGD,
quen estaba a preparar as segundas Xornadas de ED. Deste modo articulouse unha
proposta común na que confluían os obxectivos das tres propostas. Así, no marco
deste Foro de Investigación en Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía Global
(A Coruña, outubro de 2015) desenvolveuse o espazo chamado “Pensando en
Paralelo” no que participaron as persoas invitadas a formar parte do grupo asesor, do
grupo de acompañamento, e todas aquelas con interese en formar parte deste espazo.
Cunha metodoloxía similar á dos diálogos café, creáronse catro grupos rotatorios nos
que quedaron á fronte de cada un unha persoa representante do grupo asesor
dinamizando os seguintes eixos temáticos: debates actuais en torno á ED;
participación; transformación social; e enfoques transversais en Educación para
Desenvolvemento34.


Encontros provinciais. Co obxectivo de collerlle o pulso ao sector construíndo un FODA
colectivo creáronse estes encontros itinerantes polas catro provincias galegas, cunha
estrutura que se foi adaptando en función do testado nos encontros anteriores e
tamén do número de persoas asistentes35. Este produto resultante restou de grande
utilidade de cara ao seguinte espazo de traballo programado36.



Encontro autonómico. Aproveitouse este espazo de encontro ao final do traballo de
campo para consensuar unha serie de discursos que resultaba interesante abordar de
xeito colaborativo, como son a definición do problema e unha primeira aproximación
ás liñas de accións da Estratexia37 38.
i)

Definición do problema. Como vimos ao principio deste apartado, a análise de
marcos indícanos que a programación política sempre está relacionada coa
definición do problema que se formule (ben sexa de xeito implícito como
explícito). No encontro autonómico quixemos definir colectivamente o problema
que trae consigo a solución da ED. E isto foi o que se falou:
“Vivimos nun mundo caracterizado pola inxustiza social”
“Esta inxustiza vén motivada porque vivimos nun sistema que non funciona:
porque é capitalista, patriarcal, desmobilizador e que fomenta o
individualismo”
“A sociedade galega non percibe as desigualdades globais (inxustiza globallocal) como problema colectivo a tratar porque o global é algo moi abstracto”
“Vivimos nunha sociedade que ten medo a perder o que ten”

ii) Construíndo liñas de acción por categorías. O FODA itinerante resultado dos
encontros provinciais serviu de base para definir as seguintes categorías de
traballo: institucional, cognitiva, procedimental, instrumental e xeración de
coñecemento. Estas serviron á súa vez como eixo de reflexión para a elaboración
de propostas grupais desde a que abordar as necesidades percibidas polo sector a
abordar no eido da ED en Galicia.
34

Anexo 05. Resumo das ideas recollidas no espazo Pensando en Paralelo
Anexo 06. Metodoloxía dos Encontros Provinciais Itinerantes
36
Anexo 07. Sistematización do FODA itinerante
37
Anexo 08. Metodoloxía do Encontro Autonómico
38
Anexo 09. Sistematización das propostas por categoría
35
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Táboa 3. Rexistro de participantes nos diferentes encontros
Pensando
en
Paralelo

Lugo

Tipo de espazo
Encontros provinciais
A
Vigo
Ourense
Coruña
Persoas
13
6
3
5
4
0
18
10
3
Colectivos
10
4
3

Total

Encontro
autonómico

28
10
38

18
5
23

21

11

Mulleres
Homes
Total

20
8
28

6
1
7

ONGD
Institucións
educativas
Administración
Asociacións
Cooperativa/
Proxectos de
vida
Total

11

4

7

0

2

1

0

3

3

2
1

0
1

0
0

1
0

0
0

1
1
2

2
0

0

1

0

1

0

21

6

12
7
Elaboración propia

3

1
28

17

3) Roteiro de entrevistas en profundidade. Dentro das técnicas que forman parte da
metodoloxía cualitativa a entrevista é a proposta máis característica, que ten como criterio
fundamental coñecer os grados de comprensión e valoración das posicións persoais dos
suxeitos, os grados de conciencia persoal, os puntos de vista. Neste proceso de recollida de
información empregamos as seguintes técnicas39:

39
40



Entrevista estruturada. Discurso non continuo que segue a orde das preguntas
presentadas. Neste sentido, as preguntas están preparadas de antemán e se formulan
nunha orde determinada. A información que se recolle é parcial e abreviada, pero
realízase dun xeito moito máis áxil. Este tipo de entrevistas requiren dun nivel alto de
información previa.



Entrevista semi estruturada. Discurso cuxa orde pode resultar máis ou menos
determinada segundo sexa a reactividade da persoa entrevistada e os saltos dun tema
a outro. Aínda así a información segue a estar guiada, aínda que se precisa máis tempo
para recollela.



Entrevista non estruturada. O discurso é continuado xa que non hai preguntas
preparadas con anterioridade, polo que se pode introducir en temas que non están
relacionados co proceso de investigación.



Grupo de traballo. Outra das técnicas empregadas para recoller información foi a
través da creación dunha metodoloxía de traballo grupal específica para este proceso
e para coñecer as opinións e puntos de vista de 6 rapaces e 6 rapazas dun centro de
educación obrigatoria40.

Anexo 10. Guións xerais das entrevistas
Anexo 11. Metodoloxía do grupo de traballo
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Enquisa ás socias locais. Co obxectivo de intentar incluír nesta Estratexia esa interconexión
global e local na que se basean os discursos da ED de 5ª xeración, elaboramos unha
enquisa que enviamos ás ONGD para que a movesen entre as súas socias41, se ben, non
recibimos ningunha resposta. Trátase dunha cuestión novidosa facer partícipes ás socias
locais das programacións políticas dos nosos territorios; pero entendemos que nesta
proposta concreta pode ser moi interesante conseguir os seus puntos de vista.

A continuación presentamos a seguinte táboa na que se recolle información sobre a técnica
empregada, a entidade ou persoa entrevistada e o tipo de colectivo que representa.
Táboa 4. Análise da participación segundo o tipo de técnica

ENTREVISTAS ESTRUTURADAS, SEMIESTRUTURADAS E GRUPOS DE TRABALLO

Persoas
Tipo de técnica
Entrevista
semiestruturada:
SXCE
Entrevista
semiestruturada:
Secretaría Técnica
da CGONGD
Entrevista
semiestruturada:
Comisión de ED e de
Incidencia da
CGONGD
Entrevista
semiestruturada:
Áreas de
Cooperación e
Voluntariado das
Universidades
Galegas
Entrevista semi
estruturada:
Asesoría de
Innovación
Educativa da
CCEeOU

41

Colectivos

Nº de
Nº de
Institucións
Total ONGD
Administración Total
mulleres homes
educativas
2

1

3

0

0

1

1

3

0

3

1

0

0

1

8

0

8

7

0

0

7

1

1

2

0

2

0

2

2

0

2

0

0

1

1

Anexo 12. Enquisa ás socias locais de cooperación
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Entrevista semi
estruturada: O
Fondo Galego
Entrevista non
estruturada:
Bibliotecas Escolares
de Galicia
Grupo de traballo:
Alumnado do CPI
Virxe da Cela de
Monfero
Totais

1

0

1

0

0

1

1

2

0

2

0

0

1

1

6

6

12

0

1

0

1

25

8
33
8
Elaboración propia

3

4

15

Coa finalidade de valorar a calidade da participación neste momento do proceso, elaboramos a
seguinte táboa con datos depurados para contabilizar o número de persoas e colectivos que
participaron, polo menos unha vez, nalgún momento do traballo de campo.
Táboa 5. Resumo da participación durante o traballo de campo42
Totais ao longo da Estratexia
Mulleres
Persoas Homes
Total
ONGD
Institucións educativas
Administración
Colectivos Asociacións
Cooperativas /proxectos de
vida
Total
Elaboración propia

66
24
90
17
8
5
3
3
36

Fase 4: Análise, interpretación e elaboración da matriz de intervención da Estratexia
A través da análise de toda a información sistematizada iniciamos a elaboración da matriz de
intervención na que identificamos niveis de obxectivo xeral, específico e obxectivos
operativos que nos permitiron reformular as categorías iniciais xeradas no traballo de campo
en 5 eixos de intervención:




42

Eixo 0. Nivel operacional: coordinación e toma de decisións sobre o
desenvolvemento da estratexia.
Eixo 1. Aspectos institucionais e de relación entre axentes: participación,
coordinación e complementariedade
Eixo 2. Aspectos activadores: impulso da reflexión, co-responsabilidade e
compromiso na cidadanía

Os totais calcúlanse sen ter en conta as persoas e/ou entidades que participan en diferentes espazos.
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Eixo 3. Instrumentos de financiamento: Dotar á ED dos mecanismos e ferramentas
de financiamento axeitados
Eixo 4. Aspectos avaliativos e de Xestión do Coñecemento

Os diferentes eixos están divididos en liñas de acción, accións estratéxicas, indicadores de
logros, produtos, entidades ou grupos suxeitos de deberes e suxeitos de obrigas e deberes así
como un cronograma asociado.
A matriz creouse nun documento de formato colaborativo e enviouse a todas as persoas que
participaron nalgún momento de elaboración da Estratexia, invitándoas a difundila entre
aliadas e colectivos educativos cos que traballan.
Posteriormente, abriuse un proceso de recompilación de achegas de reflexións e propostas nas
que se recibiron comentarios e suxestións de catro entidades a título individual xunto coas
propostas conxuntas dun grupo de entidades participantes da Comisión de ED da CGONGD.

Fase 5: Incorporación das achegas e elaboración e validación do documento
Neste momento do proceso, lévase a debate interno as achegas para tomar a decisión sobre a
súa incorporación na nova proposta de matriz. Ao mesmo tempo, elaborouse un argumentario
de cada unha das accións estratéxicas para que se comprenda o porqué da inclusión de cada
unha.
Este documento final facilítase e ponse en común coas persoas que nalgún momento
participaron no proceso de creación da Estratexia, antes da súa validación final e aprobación
pola entidade que encargou a proposta.
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ESPELLO 3. DESEÑO OPERATIVO. A lente dos retos.
1. Prioridades transversais
No III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017 reafírmanse como prioridades
transversais as seguintes:






A loita contra a pobreza
A equidade de xénero
A defensa da sustentabilidade ambiental
O respecto polos dereitos humanos
A defensa da interculturalidade

Esta Estratexia, como parte natural deste Plan Director, asume como propias ditas prioridades,
reafirmada a súa necesidade e pertinencia durante todo o proceso de reflexión e recollida de
información, sendo indispensable a garantía do seu cumprimento explícito por parte de todas
as propostas, accións, produtos e políticas impulsadas no seu marco de acción.
Sendo estas as guías indispensables do accionar da ED, impulsaranse espazos de encontro e
formación que inviten á reflexión sobre as múltiples formas de entender e vivir ditas
prioridades, que dean cabida a inquedanzas tales como a promoción da economía social, do
dereito á información e á comunicación e dos feminismos.

2. Obxectivos Comúns
2.1.

Obxectivo Xeral

Mellora organizativa e de planificación da ED que se realiza en Galicia afondando na reflexión
sobre as interdependencias mundiais, fomentando o pensamento crítico sobre os sistemas que
sustentan as múltiples desigualdades e impulsando a toma de conciencia individual e colectiva,
tanto da cidadanía galega en xeral como dos axentes multiplicadores, que afonde na coresponsabilidade e no desenvolvemento de propostas e iniciativas transformadoras dos
modelos económicos, educativos e socioculturais que perpetúan as inxustizas.

2.2.

Obxectivo Específico e Obxectivos Operativos

Obxectivo Específico. Deseño e posta en marcha dunha estratexia de ED a nivel autonómico.
Obxectivos Operativos.
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 coresponsabilidade e compromiso, e acordar propostas conxuntas de mellora que
contemplen as singularidades do territorio, poboación e cultura galegas así como
as inter-relacións globais.
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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.

3. Eixos Vertebradores
Tras a definición da problemática sobre a que queremos actuar, establécese o presente ciclo
de planificación para levar a cabo nun período de catro anos co fin de acadar os obxectivos
propostos, articulada en torno a de cinco eixos vertebradores, que constitúen as metas a
acadar polos axentes galegos de ED, nun exercicio de diálogo, participación e
corresponsabilidade.
Eixo 0. Nivel operativo: coordinación e asesoramento para a toma de decisións.
Eixo 1. Aspectos institucionais e de relación entre axentes. Participación, coordinación e
complementariedade.
Eixo 2. Aspectos activadores: impulso da reflexión e a acción na cidadanía galega. Dimensión
cognitiva e metodolóxica.
Eixo 3. Instrumentos de financiamento. Instrumentos propios da DXREeUE da Xunta de
Galicia para o financiamento de iniciativas de ED.
Eixo 4. Avaliación da ED e Xestión do Coñecemento. Toma de decisións, apropiación,
transparencia e rendición de contas.

3.1.

Eixo 0. Nivel operacional

O suxeito individual, fundamentado nun concepto tradicional de responsabilidade sobre a súa
propia autonomía, xa non é quen de facer fronte á complexidade dos problemas que
acontecen na sociedade actual. Estes precisan de novas éticas discursivas de responsabilidade
compartida tanto de obrigas como de compromisos. A corresponsabilidade.
Partindo da necesaria corresponsabilidade e tomando como referencia o enfoque de dereitos
a matriz operativa da Estratexia detalla quen debe considerarse como suxeitos e deberes e de
dereitos, tendo en conta a clasificación realizada na Guía para a incorporación do enfoque
baseado en dereitos humanos nas intervencións de cooperación para o desenvolvemento (ISI
Argonauta, 2010):






Titulares de dereitos: o ser humano pasa de ser un suxeito de necesidades que deben
ser cubertas a ser un suxeito de dereitos con capacidades para exercelos. É un suxeito
activo do desenvolvemento, protagonista dos cambios e transformacións da súa
comunidade.
Titulares de obrigas: desde o propio concepto dos dereitos humanos, non existen
dereitos se non hai alguén que ten obrigas sobre eles. O Estado pasa a ser o suxeito
con obrigas xurídicas e morais en relación co cumprimento e desenvolvemento
efectivo dos dereitos humanos.
Titulares de responsabilidades: o ser humano, ao igual que ten dereitos, ten
responsabilidades relacionadas co cumprimento e desenvolvemento dos dereitos
humanos, polo feito de formar parte dunha sociedade. O Estado non pode cumprir
coas súas obrigas relacionadas cos dereitos humanos, sen o apoio e participación dos
demais membros da sociedade.
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Liña 0.1. Creación dun Grupo de Traballo de Asesoramento e Seguimento da Estratexia de
ED (Grupo de Traballo de ED) con carácter plural, participativo, pro activo e paritario.
O obxecto da presente Estratexia non se reduce simplemente a pautar as guías que orienten a
política pública autonómica en materia de ED, senón tamén a ser unha práctica de ED en si
mesma. Deste esta visión, considérase necesaria a creación de espazos permanentes para que
os sectores sociais e educativos participen non só no deseño, senón tamén na aplicación e
seguimento desta política pública, contribuíndo así ao seu desenvolvemento como suxeitos de
deberes, en tanto que teñen a responsabilidade de actuar para o cumprimento das metas e
obxectivos comúns, así como tamén como titulares de dereitos, sendo a dimensión
participativa unha característica esencial do suxeito político.
A creación dun Grupo de Traballo de ED, composto por unha representación dos suxeitos de
deberes comprometidos co cumprimento dos obxectivos da Estratexia, terá como función
primordial asesorar e guiar a toma de decisións para o deseño das diferentes accións e
políticas impulsadas pola Xunta de Galicia. Mais tamén este espazo nace con vontade de
constituírse como lugar de construción colectiva e de articulación de acordos, que faciliten os
debates, as negociacións e as argumentacións que motiven a elección de determinadas liñas
de actuación e decisións finais.
Se ben no presente documento oriéntanse tanto os fins como a función xeral deste espazo, a
vontade da súa creación e regulación é de ser de abaixo cara arriba, é dicir, que sexan as
propias entidades participantes quen axuden a definir, a través da práctica, experiencia e
necesidades as pautas para un desenvolvemento operativo, útil, transparente e
representativo.
“Non queremos que se promova a multiplicación de espazos ou estruturas adicionais non
operativas, sen fins concretos e alcanzables, e que non funcionen” (Entrevista á CGONGD).

3.2.

Eixo 1. Aspectos institucionais e de relación entre axentes

Un dos elementos esenciais da ED é o traballo en rede e a coordinación tanto dos axentes e
actores como das propias iniciativas; deste xeito, favorécese o traballo de calidade, aumenta a
diversidade de rexistros comunicativos e educativos, así como a eficacia e o impacto das
accións que se levan a cabo (J. Escudero e M. Mesa, 2011).
É por isto que só desde un traballo coordinado poderase avanzar cara a consecución dos
obxectivos enunciados na presente Estratexia, polo que, no marco da mesma, impulsaranse as
seguintes accións:





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.

Liña 1.1. Promoción da coordinación e complementariedade
A necesidade, sinalada xa no informe CAD 2016 de reactivar o traballo conxunto entre as
administracións públicas e a sociedade civil, recóllese ao longo do proceso de reflexión para a
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elaboración desta Estratexia. Así, enúnciase reiteradamente a importancia de fomentar e
facilitar o traballo en rede, as colaboracións e o coñecemento mutuo, facilitando a
participación a todas as entidades e colectivos que no noso contexto estean a impulsar e
promover iniciativas de educación para transformación social.
A articulación deste proceso complexo, tanto pola diversidade de axentes implicados como
polos seus ritmos e nivel de reflexión arredor da ED, estrutúrase a nivel conceptual en tres
niveis: un primeiro de coñecemento, un segundo de coordinación e, finalmente, un terceiro de
complementariedade.
1. Impulso do coñecemento mutuo. Para poder articular dito coñecemento é
imprescindible realizar, primeiramente, un achegamento a saber quen somos, que
facemos e onde estamos, que facilite a incorporación de novos axentes ao sector da
ED pola afinidade en canto aos seus obxectivos, discursos e prácticas e que amplíe a
propia visión do sector. Tras este proceso de identificación e caracterización, crearanse
encontros propositivos que afonden na presentación e coñecemento dos diferentes
axentes participantes e establezan axendas de acción. Suxírense dous tipos
diferenciados de espazos; por un lado, encontros públicos multi-axentes, nos que se
facilite unha participación diversa co fin de establecer estratexias comúns, afondar no
coñecemento das accións, das modalidades e formas de traballo así como dos seus
obxectivos xerais e necesidades específicas, sinalar que os espazos formativos, de
intercambio e aprendizaxe mutua43; por outro lado, o necesario coñecemento ao
interno da propia administración pública autonómica facilitarase coa organización de
reunións entre aquelas direccións xerais, departamentos, axencias ou outros órganos
dependentes que tivesen sido identificados como estratéxicas para o mellor
desenvolvemento desta política pública, identificando posibles puntos de unión para o
establecemento de futuras coordinacións (ex.: Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado,
O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e a Corporación Radio e
Televisión de Galicia).
2. Consolidación de espazos de coordinación. Os diversos axentes contan con múltiples
experiencias que serven de fontes de aprendizaxe á hora de articular os novos espazos
de coordinación e planificación. Así, a nivel de traballo entre diferentes axentes
atopamos, por exemplo, a Comisión de Seguimento do Pacto Galego contra a Pobreza,
CONGACODE, o Consello Galego de Acción Exterior, o Consello Galego de Acción
Voluntaria, o Consello Municipalista de Solidariedade, o Consello Galego de
Cooperación do Concello de Vigo e, a nivel de coordinación, existen experiencias
puntuais entre ONGD e Universidades ou entre plataformas de segundo grao
(CGONGD e O Fondo Galego). Se ben, cabe destacar as reunións que se dan no seo da
CGONGD tras a resolución das convocatorias públicas de financiamento de proxectos
de ED da Xunta de Galicia. Estas experiencias, en tanto que dotan ás entidades dunha
bagaxe ampla, servirán para orientar os novos espazos cara a súa propia
operatividade, establecendo obxectivos concretos, claros e alcanzables, co fin de
mellorar a eficiencia das intervencións, evitando duplicidades e solapamentos,
maximizando o impacto, mellorando a calidade e potenciando a difusión e
participación nas actividades.
3. Promoción das complementariedades. Finalmente, búscase que os esforzos realizados
polos axentes para a súa coordinación eclosionen na complementariedade das súas
accións, maximizando o impacto e calidade das mesmas a través dunha racionalización
43

No “Diagnóstico das Accións de ED” noméanse os obradoiros de coworking organizados pola CGOGND
como bos exemplos de experiencia de coñecemento e aprendizaxe mutua.
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dos recursos que eviten duplicidades. Así mesmo, considérase que esta
complementariedade débese reflectir tamén na propia administración pública en dous
niveis diferenciados; por un lado, entendida como coherencia de políticas, en tanto
que ten que existir un aliñamento de discursos e prácticas (ex.: contidos do currículos
dos centros de ensinanza); e, por outro, a nivel de liñas de financiamento, que axuden
a identificar e impulsar novas liñas e instrumentos desde as diferentes Consellerías
que dean resposta a necesidades específicas dos diferentes axentes, e que incluso
permitisen promover estratexias máis amplas, colaborativas e integrais entre os
diferentes axentes de ED.
“A área de cooperación pode ofrecerlle á educación un cambio de paradigma, que as
aprendizaxes non sexan estáticas ou só para pasar un exame senón que sexan para
contextualizar nun proxecto de vida” (Entrevista á CCEeOU)

Liña 1.2. Impulsar o coñecemento das accións de ED e de axentes chave
Un xeito efectivo de poder acceder ás iniciativas de ED que se levan a cabo en todo o territorio
e ámbitos é mediante a utilización de banco de recursos virtual deseñado a tal efecto, co
obxectivo de facilitar o acceso a todo tipo de contidos e recursos, así como visibilizar e
compartir o traballo que os diferentes actores desenvolven neste eido.
Ano a ano no marco das diferentes accións impulsadas polos axentes de ED créanse unha
cantidade significativa de materiais, metodoloxías e coñecementos o cal, en palabras do
propio sector, constitúe unha das grandes fortalezas, tanto pola cantidade de recursos
educativos, como pola calidade, diversidade e adaptación a diferentes colectivos; se ben, o seu
potencial transformador e educativo vese limitado por unha falta de capacidade na súa
difusión e disposición pública.
“Todo o material que creamos ao longo do tempo son recursos, e moitas veces por non
compartilos e non poñelos dispoñibles acábanse perdendo” (Encontro Autonómico).
Coa creación dun banco de recursos virtual especializado búscase mellorar a calidade e
eficiencia da educación transformadora, así como tamén aproveitar o capital de coñecementos
comúns. Mais cabe sinalar que este tamén é un exercicio de transparencia e rendición de
contas, ao pór á disposición da poboación xeral información útil, veraz e actualizada das
accións que se levan a cabo con recursos públicos.
Sen ánimo de ser exhaustivas na descrición das características e estrutura deste banco de
recursos virtual, cabe sinalar certos aspectos relevantes para a creación dunha ferramenta útil
e adaptada aos propios principios da ED desexada:





O acceso ao banco de recursos ten que ser libre, facilitando a localización e uso do
recurso específico en todo momento ou lugar por todo calquera persoa ou entidade
interesada.
Os diferentes recursos teñen que posibilitar a súa adaptabilidade e reempregabilidade, isto é, dar a información suficiente para poderse modificar e adaptar
á realidade do novo contexto no que se quere utilizar.
Os metadatos de cada recurso individual ten que facilitar o seu almacenamento e
busca, axudando a atopar a información útil e facilitar a súa comprensión.
Recursos abertos e uso non lucrativo. Promoverase a elaboración de recursos abertos
e facilitarase a súa busca no banco de recursos virtual e garantirase o seu uso non
comercial, á vez que permite a súa utilización, adaptación e distribución gratuíta.
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Responsabilidade compartida. Nas tarefas de actualización dos contidos e
sistematización da información todos os axentes participan con igual grao de
responsabilidade se ben as tarefas se distribuirán segundo as capacidades.
Variedade de recursos e información. Unha característica da tipoloxía de accións
levadas a cabo en ED é a súa gran diversidade (formacións, materiais e actividades
divulgativas, exposicións, obradoiros, material audiovisual, etc.) a cal se reflectirá na
estrutura da propia ferramenta, achegando información relevante e útil sobre técnicas
e metodoloxías concretas, sobre o desenvolvemento, resultados, avaliacións e
aprendizaxes das distintas iniciativas.
Capital humano. Complementariamente as recursos materiais, porase tamén o acento
no capital humano co que contamos, coa creación dun directorio de entidades e
persoas especialistas en ED así como das liñas transversais e prioritarias da
cooperación galega, que complementará a aqueles xa creados por outros axentes
galegos.

SABÍAS QUE: A Comisión Europea lanzou o portal Open Education Europa44 co obxectivo de
proporcionar un único portal cos recursos educativos abertos de Europa en distintos idiomas.

Quen son as persoas beneficiarias dos proxectos de ED? Como se fai ese achegamento a elas?
Son algunhas das preguntas que se enunciaban xa no “Diagnóstico das accións de Educación
para o Desenvolvemento” no ano 2013 e que constantemente aparecen nos procesos de
reflexión estratéxica.
Hai un dito que di que non se ama o que non se coñece; nesta Estratexia dámoslle unha volta
para dicir que non se pode transformar o que non se coñece e, se queremos construír unha
cidadanía activa e comprometida un paso fundamental é afondar na análise dos diversos
públicos participantes das accións de ED no noso contexto particular, que nos dean pistas
sobre cales son as súas características, intereses e necesidades específicas co obxecto de
promover a participación e compromiso dos grupos tradicionais, así como orientar o
achegamento a novos espazos e ámbitos.
SABÍAS QUE: En Galicia máis da metade dos concellos superan os 5045 anos de media de idade
da súa poboación e todas as comarcas presentan saldo vexetativo negativo46. Datos recentes
indican que o 70% da poboación galega concéntrase no 6% do territorio, desprazándose cara o
eixo atlántico e as cidades47.
Deste xeito, elaborarase un estudo de análise que dea pistas sobre:



44

Coñecer quen son, que queren e como o queren. Recollendo as súas voces en primeira
persoa e revalorizando a súa natureza como axentes de cambio.
A elaboración de metodoloxías adaptadas ás súas características e ás do seu entorno,
que impulsen a súa participación activa na ideación e desenvolvemento das accións e
recuperen a dimensión emocional polo seu potencial transformador.

http://www.openeducationeuropa.eu/

45

http://praza.gal/movementos-sociais/11661/en-184-concellos-a-idade-media-supera-xa-os-50-anos/
Crecemento natural ou vexetativo dunha poboación é a diferenza entre o número de nacementos e o
número de defuncións dunha poboación nun determinado período de tempo.
47
http://praza.gal/movementos-sociais/11497/o-70-da-poboacion-galega-concentrase-no-6-doterritorio-do-pais/
46
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Como incorporar elementos orixinais e innovadores, é dicir, como facer cousas novas
para acadar resultados novos ou diferentes, ou, dito doutro xeito, como chegar de
mellor modo a acadar os nosos obxectivos.
Que elementos son importantes para adaptar a comunicación, os conceptos e
discursos facilitando a súa apropiación e a creación do seu propio discurso.
Novos espazos a explorar que amplíen o alcance das accións e afonden no traballo
colaborativo e no establecemento de sinerxías estratéxicas na súa contorna, para
facilitar o desenvolvemento das propostas tanto como para recuperar o sentido
comunitario da transformación social.

“Son moitos anos traballando e ano a ano aprendemos un chisquiño máis e a vontade é que
todos nos adecuemos ás demandas e peculiaridades das nosas socias e socios, isto é,
centrarnos e ser máis coñecedoras da realidade na que traballamos. (Entrevista a O Fondo
Galego).

3.3.
Eixo 2. Aspectos activadores: impulso da reflexión e a acción
na cidadanía galega
Todos os actores educativos, políticos, sociais, etc., temos a responsabilidade de implicarnos
na construción dunha cidadanía global e transformadora, na que cada persoa entenda a súa
responsabilidade, tanto como ser individual como parte dun todo, na loita contra as
desigualdades e inxustizas globais, isto é, interconectadas.
Se ben esta responsabilidade é compartida non así o son os enfoques, discursos e prácticas.
Esta heteroxeneidade nas formas de pensar, facer e sentir, ten o potencial de enriquecer o
propio sector galego de ED sempre que se facilite o diálogo entre estas diferentes dimensións
da realidade; promovendo lazos entre diferentes actores, facilitando a dialéctica entre as
realidades locais e as visións globais e fortalecendo os vínculos entre a teoría e a acción,
recuperando, en definitiva, a complexidade dos marcos desde os que interpretamos e
actuamos nas realidades, cunha visión máis profunda e global.
Así mesmo, crearanse ferramentas específicas que faciliten o cumprimento desta
responsabilidade a determinados axentes chave, pois é cometido desta estratexia acompañar
no fortalecemento das capacidades dos múltiples axentes e mellorar a calidade das súas
actuacións, que pasan necesariamente polo aliñamento coas liñas transversais da cooperación
galega, sendo especialmente sensibles ao enfoque de xénero e feminismos, o enfoque de
dereitos, o coidado ambiental e a comunicación transformadora, así como na apropiación de
discursos e metodoloxías innovadoras no noso contexto.
“Se non participas non ves. Non se aprende igual se non che deixan participar pois aprendes
mellor pensando” (Encontro no CPI Virxe da Cela)

Liña 2.1. Promoción da ecoloxía de saberes e impulso do compromiso e a coresponsabilidade
A ecoloxía de saberes (Bonaventura de Sousa Santos, 2006) é unha forma de entender os
coñecementos dende unha dimensión dialóxica, horizontal, democrática e transcultural desde
a cal crear saberes, experiencias e prácticas compartidas, en contraposición á xerarquización
dun tipo de coñecementos sobre outros. Pártese do suposto de que os distintos saberes non
só poden coexistir, senón que se poñen en valor a pluralidade de pensamentos diversos e as
interconexións que se xeran entre eles.
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Desde esta perspectiva de promoción do diálogo e posta en común de saberes e
coñecementos, é que se fomentará a organización de encontros nos que reflexionar sobre os
múltiples discursos, coñecer o que se está a facer non só no noso contexto máis inmediato,
senón tamén compartir as prácticas significativas doutros lugares e realidades, mellorar as
ferramentas e metodoloxías tanto como o coñecemento dos espazos e actrices protagonistas
das iniciativas que se levan a cabo, e avanzar na construción dun marco de traballo e
conceptual compartido. Deste xeito, promoverase a xeración de espazos de diálogo e
coñecemento mutuo entre os diferentes axentes sociais, educativos, políticos, etc., implicados
na ED concretamente, e na Cooperación para o Desenvolvemento de forma xeral, como unha
forma de conectar o contexto galego con outros contextos internacionais.
A conexión local e internacional mostra que o mundo actual no que vivimos presenta grandes
desafíos dos que todas e todos temos a responsabilidade de afrontar e superar; se ben, existen
determinados ámbitos e axentes que se consideran chave no noso contexto por desempeñar
un rol estratéxico na construción dos novos modelos de ser, estar e relacionarse no mundo.
Consecuentemente, é necesario dispor de ferramentas que faciliten a súa labor na construción
de cidadanías activas, responsables e participativas co fin de transformar as realidades glocais
cara un mundo máis xusto e respectuoso.




Profesionais da Cooperación para o Desenvolvemento. Tal e como se recolle no III
Plan Director da Cooperación Galega “o investimento en recursos humanos permite
aos axentes galegos de cooperación contar con persoal técnico especializado ou
realizar actuacións intensivas en recursos humanos por mor da natureza das accións
previstas”, este investimento non só se reduce ao tan necesario apoio económico,
senón que tamén hai que investir en coñecementos, capacidades e habilidades dos
actores e axentes galegos de cooperación, tal e como tamén se recolle nese
documento estratéxico. Investir na creación de itinerarios formativos específicos que
axuden ás entidades a afondar tanto nos discursos teóricos como nas prácticas e
metodoloxías significa apostar pola mellora da calidade do sector.
Profesorado de Educación Obrigatoria. Se o mundo no que vivimos está cheo de retos
e desafíos, a escola representa un espazo privilexiado dende o cal construír as posibles
respostas. A través da formación de cidadás e cidadáns críticos, reflexivos e
mobilizados seremos quen de impulsar as transformacións ideadas desde o paradigma
da ED. As persoas docentes non só teñen o mandato de liderar procesos educativos de
ensinanza de contidos e valores, senón que son persoas clave no acompañamento do
alumnado nos seus aprendizaxes e reflexións dialóxicas. Complementariamente ao
recoñecemento da súa labor e papel, para facilitar e mellorar o desempeño dos seus
roles, máis tamén como ferramentas que lles axuden na súa transformación persoal
como cidadás, resulta necesario ofrecerlles mecanismos, estratexias e instrumentos
específicos e adaptados tanto á súa labor docente como ás persoas ás que se dirixen.
“A innovación pasa por ter novas ferramentas que motiven e xeren ilusión” (Entrevista
ás universidades)



Comunidade universitaria. As Universidades, como institucións de libre pensamento
preocupadas polos intereses humanos, teñen a responsabilidade de colaborar na
resolución dos problemas tanto como afondar na aprendizaxe e coñecemento dos
mesmos. É por isto que impulsar a xeración de espazos de sensibilización e formación
dirixidos á comunidade universitaria resulta unha labor indispensable para a activación
do papel protagonista que as Universidades teñen que asumir nos procesos de
desenvolvemento e transformación social, é dicir, sumándolle ao necesario
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desenvolvemento de coñecementos e habilidades técnicas ou tecnolóxicas específicas
(saber facer) a creación de cidadás e cidadáns (saber estar).
A tal fin impúlsanse a organización de espazos e iniciativas de sensibilización
conxuntamente coa articulación de propostas formativas académicas e actividades de
extensión universitaria dirixidas ás diversas actrices e actores desta comunidade.
Sinalar a relevancia que no desenvolvemento destas iniciativas ten as estruturas
solidarias constituídas no seo das mesmas, tales como a Rede Galega de Cooperación
Universitaria ao Desenvolvemento (RGCUD) e as oficinas de voluntariado e de
cooperación, e que resultan claras na coordinación e difusión das actividades, así como
a experiencia previa na articulación coa sociedade civil, especialmente coas ONGD, que
complementan os discursos teóricos coa práctica transformadora.
Medios de Comunicación. Medios de comunicación. O dereito á información é un
dereito fundamental recoñecido na Declaración Universal dos Dereitos Humanos
(Artigo 19), e posteriormente, no ano 1980, coa publicación “Voces Múltiples, Un Só
Mundo” da UNESCO, afóndase no dereito á comunicación, a través dunha análise das
relacións que se establecen entre a comunicación e a democracia.
É nos últimos anos que a defensa deste dereito cobra gran importancia no eido da
EpD, defendendo o acceso en condicións de igualdade á información e ao
coñecemento non mercantilizado, elaborado de xeito aberto e colaborativo,
posibilitando a análise crítica da realidade e promovendo o diálogo. Construíndo, en
definitiva, unha comunicación para o cambio social.
Se ben entendemos a comunicación dende unha visión ampla, que se estende dende
as relacións interpersoais ata os medios de comunicación e as novas tecnoloxías,
destácase a necesidade de traballar directamente coas persoas profesionais
comunicadoras que promova a xeración de alianzas e a súa implicación como axentes
responsables e concienciados para o cambio social, xerando espazos de formación e
reflexión específicos que promovan unha comunicación máis accesible, democrática e
plural así como recoñecendo as boas prácticas que se levan a cabo desde este sector.
Persoal da administración e cargos políticos. As Administracións Públicas, é dicir, as
persoas que desde estas institucións forman parte do bo desenvolvemento das
políticas públicas ao servizo do benestar das e dos individuos, teñen a
responsabilidade de asumir como propia a loita pola mellora social. Neste sentir, a ED,
e en extensión todos os valores e principios que recolle, eríxese como política
indispensable para acadar a transformación social local e mundial. Porén, as entidades
non perciben a suficiente vontade na promoción e institucionalización desta política
social así como o traballo pola coherencia de políticas nas administracións que
promovan dita transformación desde un enfoque de dereitos e de igualdade. É por isto
que se considera fundamental xerar espazos de debate e reflexión que axuden a
mellorar non só os coñecementos senón tamén as prácticas das persoas responsables
do deseño e desenvolvemento das políticas públicas galegas.
Voluntariado Xeral. A Estratexia de Acción Voluntaria 2016-2018 da Xunta de Galicia
establece o obxectivo de consolidar programas de formación efectivos para persoas
voluntarias, fin que se aliña coa necesidade sentida polo sector da ED de contar con
instrumentos específicos que permitan á persoa voluntaria desenvolver unha maior
comprensión da importancia da súa labor, das causas sobre as que traballa e os
cambios aos que contribúe, construíndo unha cidadanía global consciente das interrelacións mundiais e locais a través da promoción dun voluntariado transformador ou
transformariado, isto é, un modelo de voluntariado que se converte nun proceso
educativo que forma suxeitos políticos que participan e inciden no seu entorno e no
mundo para melloralo.
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3.4.

Eixo 3. Instrumentos de financiamento

Dous son os canais a través dos que a Xunta de Galicia desenvolve as accións de ED: convenios
e convocatorias públicas para proxectos de ED e de Fortalecemento institucional.
As liñas que aquí se recollen buscan dar resposta a distintas inquedanzas:
1. Garantir a previsibilidade no financiamento das accións de ED, tal e como se recolle no
IIIPD, dotando este compromiso dun marco orzamentario suficiente e estable para
consolidar o traballo neste sector e que contribúa ao éxito no cumprimento da
Estratexia.
2. Mellorar os propios instrumentos de canalización da axuda en base a súa
funcionalidade e axuste ao marco de actuación aquí definido. Cabe sinalar que se ben
durante a recollida de información e revisión da Estratexia solicitouse expresamente o
impulso da publicación dunha convocatoria de subvención de Programas de ED para
ONGD, como aposta nos procesos a longo prazo, xa no IIIPD especifícase a
racionalización dos instrumentos de financiamento polo que non se crearán novas
liñas de subvención como os Programas de ED.
3. Continuar e mellorar os mecanismos participativos na fase de deseño e revisión destes
instrumentos que incidan no diálogo e na transparencia.
Liña 3.1. Convenios directos con entidades e propostas estratéxicas.
A cooperación directa a través do establecemento de convenios forma parte dos instrumentos
de co-financiamento que a Xunta de Galicia contempla para a canalización de recursos de ED e
Consolidación e Fortalecemento Institucional. Neste caso, o acceso a esta modalidade de
axuda especifícase para garantir a consolidación e continuidade de catro propostas
estratéxicas se ben, segundo a disposición orzamentaria dos Plans Anuais, poderíase
considerar o establecemento de novos canais de colaboración sempre e cando non supoñan
un detrimento das convocatorias públicas de axudas por concorrencia competitiva.
Considéranse entidades de segundo nivel aquelas estruturas formalmente constituídas que
agrupan de modo estable entidades de base (en particular, redes, coordinadoras e
federacións), establecidas en torno a temáticas e/ou distribución xeográficas. A forma
resultante de organización adoita a ser un espazo común para a comunicación e a cooperación
entre as organizacións membro e como unha ferramenta para satisfacer necesidades
específicas e impulsar iniciativas. En Galicia dúas entidades de segundo nivel contan nesta
Estratexia cun compromiso de financiamento concreto para consolidar e impulsar as accións
que levan a cabo con axentes chave da ED e aliñadas á súa propia planificación estratéxica.
Estas son:


A Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento: A CGONGD é unha
asociación que nace no ano 1991 e agrupa, en 2016, a un total de 44 ONGD que
traballan no ámbito da cooperación ao desenvolvemento, a acción humanitaria e de
emerxencia, a Educación para o Desenvolvemento e a incidencia política. A
Coordinadora traballa principalmente na construción dun modelo de cooperación ao
desenvolvemento de calidade e transformador para Galicia, mediante a potenciación
dun espazo de intercambio e reflexión das ONGD integradas que concerte os esforzos
individuais das ONGD para a acción conxunta.
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O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade: O Fondo Galego é unha asociación
de carácter municipalista que xorde a finais do ano 1997 e 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.

As tres universidades do sistema universitario galego unen as súas motivacións e esforzos no
edio da Cooperación Universitaria para o Desenvolvemento e a Educación para o
Desenvolvemento na Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento, a cal
conta con apoio de financiamento da Xunta de Galicia a través do instrumento de convenios.


A Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento: A RGCUD ten
como finalidade promover o traballo en rede entre as universidades públicas galegas
nos eidos da Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento, e a Educación para o
Desenvolvemento co fin de converterse en referente da investigación, da educación e
da cooperación universitaria ao desenvolvemento en Galicia.

Vinculada coa relevancia que o traballo conxunto entre Consellerías e outras Administracións
Públicas toma na presente Estratexia, resulta lóxica a aposta pola consolidación da
participación da DXREeUE no marco do Plan Proxecta, unha iniciativa da Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na que os distintos departamentos da Xunta de
Galicia presentan propostas de traballo a realizar nos centros educativos.
Trátase dun plan que busca un avance nas dinámicas de mellora da calidade educativa e
favorecer a innovación nos propios centros a través de programas externos que leven á
motivación e ao traballo activo, cooperativo e en rede, do alumnado e do profesorado
implicado. Para iso, un dos principais obxectivos deste plan é promover a realización de
proxectos interdisciplinarios que poidan servir de modelo de traballo ou de boa práctica, tanto
para o propio centro en que se orixinan como para o resto da comunidade educativa galega.
http://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta
No xerme da participación da DXREeUE nesta iniciativa buscábase unha proposta coral e
harmónica de traballo conxunto entre as ONGD, que deu lugar ao proxecto “Cooperación
Galega: O mundo que queremos”. No marco da Estratexia garántese a continuidade do apoio
a este proxecto, mediante a sinatura dun convenio de colaboración, así como a articulación
dos mecanismos necesarios para a participación de novas entidades que sumen novas ideas,
modos e discursos ou a financiar novos proxectos complementarios que se integren no Plan
Proxecta, aliñados sempre ás últimas correntes de ED. Tamén, como compromiso coa
apropiación, transparencia e rendición de contas, maximizaranse o uso dos canais dos
diferentes axentes e entidades, a fin de dar a coñecer esta proposta e os seus resultados.

Liña 3.2. Convocatorias públicas de concorrencia competitiva da Xunta de Galicia.
O instrumento de convocatoria pública é o principal tanto para a canalización de axudas como
para o impulso de iniciativas vinculadas coa ED. É por isto que resulta pertinente e necesaria a
súa revisión e a adaptación aos cambios de contexto para contribuír a dar resposta a
necesidades enunciadas polo sector garantindo sempre os compromisos de financiamento
asumidos coas distintas convocatorias.
1. Educación para o Desenvolvemento
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Resulta manifesta a necesidade de impulsar un proceso de reflexión da convocatoria de
subvencións en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de
Educación para o Desenvolvemento de ONGD a fin de mellorar a funcionalidade deste
instrumento sometendo a revisión tanto as bases da convocatoria como os documentos de
formulación, seguimento e xustificación, respondendo á recomendación dada polo Comité de
Axuda para o Desenvolvemento para a CIpD de simplificar os procedementos de acceso a
recursos e requirimentos para atopar un equilibrio entre a rendición de contas e a aprendizaxe
(OCDE, 2016).
Nesta revisión, porase especial atención á adaptación dos obxectivos e esixencias aos recursos
e orzamentos dispoñibles, mantendo o compromiso coa transparencia e rendición de contas; á
creación de mecanismos sensibles aos cambios dos contextos e ás realidades dos públicos
participantes; á revisión dos límites e partidas orzamentarias; e medidas para a promoción da
continuidade dos proxectos garantes de marcos de acción máis amplos.
Complementariamente, sinálase o interese en reforzar a valoración de diversos criterios:









A promoción do traballo nas zonas rurais atendendo ás súas singularidades e
características.
Manter unha ampla diversidade de temáticas e contidos, reforzando a obrigatoriedade
do traballo real nas áreas transversais e impulsando a práctica da Comunicación para a
Transformación Social.
Impulsar a xeración de coñecemento compartido, tanto a nivel teórico como
metodolóxico.
Ter unha visión integral das comunidades48 e afondar no coñecemento da súa
idiosincrasia.
Camiñar cara unha Educación para a Transformación Social, que sexa participativa e
proactiva, que afonde na reflexión crítica e que dea lugar a aprendizaxes significativas.
Recuperar o traballo nas rúas, nos espazos públicos e reforzar o traballo en incidencia.
Xerar incentivos para o traballo en rede que aumente a diversidade e a
complementariedade entre axentes.
Definir o concepto de innovación dunha forma ampla, entendéndoo tanto no contexto
galego xeral, no espazo máis inmediato así como cara o interno da propia entidade.

No III Plan Director da Cooperación Galega inclúese unha liña de racionalización de
instrumentos debido “á crise económica e fiscal e as consecuentes medidas de consolidación
fiscal e loita contra o déficit público”, polo cal durante a súa vixencia experimentarase unha
racionalización dos seus instrumentos, o cal implica non crear novos instrumentos como a
convocatoria de Programas de ED, unha demanda histórica do sector. Consecuentemente, se
ben existe unha aposta por ampliar o traballo a realizar con diferentes colectivos, espazos e
entidades, enténdese que neste momento non resulta viable abrir novas liñas de
financiamento dirixidas a outros axentes que non sexan as ONGD, se ben estes sempre
poderán participar de forma colaborativa no desenvolvemento de iniciativas concretas.
“Estamos nun momento de restrición de fondos, polo que non é momento de abrirnos a máis,
ademais, estamos a reflexionar que non nos coordinamos, que non nos coñecemos a nós
mesmos, entón meter a máis xente dificultará tamén estes procesos” (Encontro Autonómico)

48

Un grupo social dinamico, histórico e culturalmente constituido e desenvolto, que comparte intereses,
obxectivos, necesidades e problemas, nun espazo en un tempo determinados e que xera colectivamente unha
identidade, así como formas organizativas, desenvolvendo e empregando recursos para acadar os seus fins (M.
Montero, 1998).
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Porén, os compromisos asumidos no III Plan Director referentes á previsibilidade financeira
garante a publicación e resolución anual das convocatorias de ED durante a súa vixencia, a cal
se amplía ao marco temporal da presente Estratexia e na que se explicita a tendencia a
garantir un mínimo orzamentario semellante á convocatoria do ano 2017.

2. Consolidación e Fortalecemento.
Aliñada coa mellora da funcionalidade dos instrumentos de canalización da axuda, levarase a
cabo un proceso de revisión profunda da convocatoria para Consolidación e Fortalecemento
de ONGD, que recolla as múltiples voces e realidades e que atenda á grande diversidade das
entidades que traballan activamente en Galicia.
Se ben, ao ser un proceso participativo os eixos de reflexión son abertos, sinálanse como
puntos relevantes os seguintes:







Debater sobre as necesidades e os obxectivos concretos a impulsar a través desta
convocatoria.
Reflexionar sobre os posibles solapamentos técnicos e de financiamento entre a liña
de subvención de Consolidación e Fortalecemento e a de Educación para o
Desenvolvemento, e afondar na delimitación das fronteiras entre ambas convocatorias
(públicos destinatarios, actividades, instrumentos, etc.)
Revisar os requisitos solicitados tanto ás entidades solicitantes como aos proxectos e
axustar ás posibilidades reais das ONGD para concorrer a ditas subvencións,
promovendo tanto a área de consolidación como a área de fortalecemento
institucional.
Garantir tanto a transparencia do proceso como a previsibilidade da axuda, é dicir,
existindo un compromiso de que os posibles cambios desta revisión non impliquen un
detrimento nos orzamentos totais destinados á suma de ambas liñas de
financiamento.

3. Investigación para o Desenvolvemento
No ano 2014 publicouse a primeira e única convocatoria de subvencións, en réxime de
concorrencia competitiva, para a realización de proxectos de investigación e para a creación de
grupos de investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento.
O feito de que só foxe publicada nunha ocasión, dificulta coñecer o verdadeiro impacto desta
convocatoria na mellora e impulso do sector da CIpD en xeral. A pesar disto, considérase
necesario garantir, no marco da presente planificación, a convocatoria deste instrumento
como mínimo con carácter bienal dirixida aos centros de investigación, grupos de investigación
e departamentos das universidades públicas galegas.
Como novidade nesta convocatoria, suxírese potenciar a complementariedade desta
convocatoria con certas inquedanzas do sector, nas que destacan a elaboración de estudos
concretos (ex.: diagnósticos sectoriais, análises de percepción, innovación en ED), a creación
de instrumentos (ex.: indicadores específicos para medir os cambios propios da ED e de
impacto) así como afondar no uso e estudo de metodoloxías participativas (ex.: investigaciónacción, teatro foro). Así mesmo, como obxectivo desta liña de financiamento, búscase
promover o diálogo internacional, que alimente as reflexións e investigacións, especialmente
pensando nas voces das socias prioritarias pola cooperación galega.
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3.5.

Eixo 4. Avaliación da ED e Xestión do Coñecemento.

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. En base a isto, a Estratexia ten que crear e garantir a posta
en práctica de instrumentos útiles e oportunos así como dotar dos recursos de financiamento
imprescindibles para que se leven a cabo con calidade e responsabilidade. Co fin de iluminar a
toma de decisións, entendemos que o proceso de sistematización e análise é un continuo que
iníciase xa no proceso de identificación das propostas e descrición do sector e camiña cara a
avaliación final, tanto das intervencións individuais, como análises sectoriais e da propia
Estratexia, creando insumos suficientes que axuden a reflexionar e debater sobre a ED que
desexamos e xerando información útil que guíe a toma de decisións, mentres facemos
partícipe desta realidade ao conxunto da sociedade galega.

Liña 4.1. Coñecer e iluminar a toma de decisións e a rendición de contas
Tanto se buscamos orientar unha determinada política como unha intervención precisamos
indiscutiblemente da recompilación de información relevante que axude a iluminar a situación
de partida. Precisamos de fotografías actualizadas e concretas da realidade sobre a que
queremos intervir.
No marco da presente Estratexia, búscase impulsar o coñecemento inicial de tres procesos
complementarios, a elaboración de liñas de base, o diagnóstico das intervencións e a
identificación do sector (caracterización na que se afonda xa no Eixo 1), que facilitarán a toma
de decisións pertinentes para acadar os obxectivos desexados en cada caso.
A identificación correspóndese coa definición das necesidades específicas sentidas como
prioritarias polos diferentes colectivos participantes, así como das súas debilidades e
fortalezas, que que levará posteriormente á selección de estratexias de acción.
O sector de ED precisa dunha recollida de información significativa de xeito xeral, que
contribúa a dar unha visión actualizada do mesmo e que apoie a súa difusión tanto na
sociedade en xeral como en espazos e sectores afíns, axudando deste xeito a cada persoa,
espazo e colectivo a posicionarse e actuar para acadar a transformación social desexada,
incidindo no coñecemento e recoñecemento social das actividades neste eido e converténdose
en si mesmo nun exemplo de práctica da comunicación transformadora.
“Iso permitiría un maior impacto das accións e propostas, e tamén levaría un maior impulso
das accións, e conseguiríase unha importante sensibilizacion social" (Encontro Autonómico).
As liñas de bases son estudos que ofrecen evidencias e apreciacións tanto da situación inicial
dun proxecto en base a un conxunto de indicadores seleccionados como do contexto no que
se intervén, deste modo, a información recollida poderase comparar con cambios acadados
durante o seguimento e a avaliación da intervención. Complementariamente, contamos tamén
cos diagnósticos como instrumentos que axudan a identificar necesidades, capacidades e
potencialidades sobre a realidade concreta e orienta a acción dos ‘que’ e ‘como’ traballar. A
estas características xerais, a aposta é facer destes instrumentos procesos participativos,
implicando e coñecendo a comunidade, na medida do posible, estendendo as súas
potencialidades a converterse nun instrumento de sensibilización, mobilización para o cambio
e identificación de potenciais alianzas.
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A situación de debilidade financeira que vive o sector da ED no contexto galego, sinalado por
moitas entidades motiva que, se ben considéranse que estes instrumentos resultan necesarios
para a mellora da calidade das accións, só se obriga a realización de liñas de base a aquelas
novas intervencións que nacen con vocación de continuidade (fases), e para as que se
incorporan medidas positivas para a súa realización, tanto nos criterios de valoración das bases
da convocatoria de subvención de ED como no monto económico subvencionable.
Complementariamente, impúlsase mais non se obriga a realización de estudos diagnósticos
e/ou identificacións.
A avaliación das iniciativas de ED enténdese non só como unha ferramenta concreta senón
como un proceso que favorece a reflexión crítica, a identificación de aprendizaxes significativas
e a proposta de melloras das nosas intervencións, que nos axuden á toma de decisións ao
longo da vida do proxecto así como a incorporación de cambios a nivel organizacional.
Para isto, realízase un proceso sistemático, ordenado e obxectivo de análise das intervencións
e dos nosos modos de facer, achegando informacións cribles e útiles e enunciando valoracións
en base a uns criterios consensuados. Tradicionalmente, estes criterios son os adoptados polo
CAD para a avaliación da Axuda para o Desenvolvemento: pertinencia, eficiencia, eficacia,
impacto e sustentabilidade; se ben non todas as avaliacións realízanse exclusivamente en
función destes, pois a súa elección tense que fundamentar nos obxectivos concretos de
avaliación aliñados coas necesidades de todas as persoas e axentes implicados.
Resulta importante sinalar neste momento que, asociadas a estes procesos avaliativos,
atopámonos cunha grande necesidade de recursos humanos, técnicos e económicos, que as
entidades identifican como limitantes á hora de impulsar estes procesos con calidade e dando
resposta á necesidade manifestada de afondar nas avaliacións tanto de procesos como de
resultados, e de cumprir co compromiso coa transparencia e rendición de contas. Así mesmo,
sinálase a necesidade de garantir o desenvolvemento de iniciativas a longo prazo e de maior
amplitude para poder realizar avaliacións de impacto dada a complexidade dos cambios
perseguidos pola ED, avaliacións que axudarían a entender a contribución do sector na
construción dunha sociedade comprometida e co-responsable coa loita contra as causas que
perpetúan as desigualdades.
“Os esforzos póñense en executar, non en avaliar. Funcionamos por actividades, sen
contemplar a avaliación coma unha actividade máis” (Entrevista á CGOGND).
Co ánimo de mellorar os procesos avaliativos optimizando os custos asociados, proponse a
actuación en tres áreas específicas:




Avaliacións internas. Desenvolveranse instrumentos específicos que axuden ás
entidades a sistematizar dunha forma sinxela a información significativa da
intervención e sensible aos enfoques transversais, consensuando previamente os
obxectivos e necesidades que como sector nos gustaría responder, e creando un
procedemento compartido para todas as iniciativas financiadas pola Xunta de Galicia
que axuden a debuxar o alcance das accións de ED. Así mesmo, este modelo estará a
disposición de todas aquelas persoas e actores que, independentemente do seu
mecanismo de financiamento, desexen sumar voces e experiencias.
Sendo esta unha actividade novidosa e precisando tempo para que as entidades a
integren como parte da súa práctica habitual, óptase por incorporala como unha
proposta optativa, desexable pero non obrigatoria, que se analizará positivamente nas
convocatorias públicas de financiamento.
Avaliacións externas. Entendendo que os proxectos a longo prazo precisan someterse
a unha revisión externa que complemente as análises internas e que afonden nos
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procesos, establécese a obrigatoriedade de realizar unha avaliación externa na
segunda fase de desenvolvemento dun proxecto. Se ben non se concretaron criterios
definitivos para a consideración obxectiva e consensuada das fases, establécense dúas
características como guías; por unha banda, a repetición do traballo con públicos,
obxectivos, actividades e/ou ámbitos similares; e por outra, a propia argumentación da
entidade solicitante de considerar os diferentes proxectos como partes dun continuo e
dun proceso máis amplo.
Avaliacións de impacto. O fin último da ED é a transformación social, cambio de difícil
medición a través dunha visión a corto prazo e individual como é a dos proxectos; é
por isto, que a responsabilidade de analizar o impacto que o sector está a acadar no
territorio non pode ser responsabilidade dunha in
iciativa, senón dun estudo amplo e en profundidade. Recollendo a experiencia da CIpD
idéase a 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 complementándose con accións de
difusión e apropiación dos resultados, promovendo a utilidade das mesmas. Será no
marco do propio Grupo de Traballo de ED quen, a través da experiencia acumulada,
paulatinamente traballe na definición dos criterios de análise.

Tamén, indicáronse cales eran as características destacables das avaliacións a realizar. Estas
son:







Útiles e proactivas. As avaliacións teñen que orientarse cara a mellora das propostas e
motivar ao cambio. Teñen que ser flexibles para adaptarse aos contextos e
idiosincracias particulares, sen comprometer os seus obxectivos. Precisan
complementarse con espazos de socialización para debater sobre a información
recollida.
Significativas. Esta característica responde a un dobre sentido; por un lado, ten que
transcender á simple descrición para establecer correlacións; por outro, teñen que
servir para identificar prácticas e experiencias significativas, isto é, tanto con
resultados positivos como negativas, que dean claves para a mellora do sector.
Compartidas. As avaliacións tanto internas como externas deben ser públicas e
accesibles, promovendo a aprendizaxe colectiva e afondando na reflexión conxunta
como sector.
Equilibradas. Os custos asociados á realización desta actividade téñense que axustar
ao custo total da intervención, polo que resulta necesario durante o proceso de
revisión da convocatoria, repensar os límites e obrigas orzamentarias a fin de
axustarse á promoción real das avaliacións como parte da vida das intervencións.

En resumo, a suma destas actuacións contribuirán ao cumprimento das funcións básicas das
avaliacións, que inciden tanto na rendición de contas como na avaliación como instrumento de
aprendizaxe, non só a nivel proxecto, senón para iluminar a realidade do sector galego de ED.
Deste xeito, falamos das avaliacións como: retroalimentación ou mellora dos proxectos ou
accións executadas ou en execución (improvement); aproveitamento das experiencias do
pasado para actividades futuras (enlightenment); e rendición de contas de cara á sociedade
galega, ás entidades financeiras así como a todos aqueles actores implicados nos procesos de
ED en concreto, e de accións social en xeral (accountability).
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Liña 4.2. Mellora continua da Estratexia de Educación para o Desenvolvemento.
O seguimento e avaliación son procesos relevantes en toda acción de desenvolvemento,
aportando información suficiente sobre o cumprimento dos resultados así como a análise de
diferentes criterios como a eficiencia, coherencia e pertinencia. Paralelamente, ten unha
motivación de aprendizaxe e educativa, que afonda na reflexión da ED que se realiza no noso
contexto particular a nivel tanto teórico como de procesos, que é flexible e aberta aos
cambios, que se orienta á mellora da ED en particular e da Cooperación para o
Desenvolvemento en xeral. Esta estratexia en tanto que se vincula a unha política pública ten a
obriga tamén de comprometerse cos procesos de transparencia e rendición de contas de cara
á cidadanía galega en xeral e aos axentes e actores galegos de ED.
Se ben considérase que a avaliación da estratexia é un proceso continuo durante o seu
desenvolvemento, destácanse dous momentos concretos nos que se incidirá no cumprimento
dos compromisos a través do seguimento dos indicadores, actualización das propostas aquí
recollidas e extracción de aprendizaxes de mellora: unha avaliación intermedia e unha
avaliación final.
1. Avaliación intermedia: Esta permitirá realizar un seguimento dos indicadores, revisalos
e re-valorar a súa pertinencia en base a unha análise tanto do contexto cambiante
como da propia experiencia adquirida no seu desenvolvemento, a cal servirá de base
para incorporar posibles adaptacións.
2. Avaliación final: Que ademais de dar conta do cumprimento dos compromisos, dote de
insumos suficientes para que o sector, a través do Grupo de Traballo de ED, decida
sobre a pertinencia de prolongar a vixencia da presente, tras a incorporación das
actualizacións oportunas, ou se ben considérase necesario e pertinente preparar a
planificación da que será unha nova estratexia. Para a extracción de aprendizaxes
significativas que orienten as conclusións, recomendacións e toma de decisións faise
imprescindible contar coa voz dos diferentes axentes e públicos protagonistas así
como coa información xerada ao longo do desenvolvemento da estratexia.
Agárdase que o Grupo de Traballo de ED participe activamente nas actividades de seguimento
e avaliación da estratexia, realizando anualmente unha reunión de valoración das accións e
estratexias centradas no Plan Anual da Cooperación Galega previsto e executado; e no caso
das avaliacións, nel recaerá o encargo de traballar conxuntamente na definición e preparación
dos criterios específicos de avaliación para a selección dos equipos externos e independentes
que impulsarán os procesos e redactarán os documentos asociados a cada actividade. Así
mesmo, unha vez rematado o período de vixencia de catro anos e tras un proceso de reflexión
e análise, ten a responsabilidade de validar a decisión de ampliar dita vixencia ou, pola contra,
dar inicio á seguinte planificación.
Unha característica desta Estratexia é a intención de ser aberta e plural, no que se busca non
só recoller as diferentes voces senón tamén idear instrumentos concretos que afonden no
compromiso de promover o seu coñecemento e apropiación por todos os axentes, tanto os
tradicionais como os potenciais aliados. A vontade coa que nace a Estratexia é que esta
natureza dialogante e transparente transcenda ao seu propio deseño e guíe a súa
implementación.
Entendemos que a difusión e apropiación de cara esta Estratexia, é unha responsabilidade
fundamental para garantir o seu propio cumprimento, deste modo as accións que se deseñen
deben ser sensibles á realidade dos diferentes axentes e actores e motivalos a se implicar
directamente, facendo deste documento algo propio e próximo.
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“A apropiación lígase a unha elaboración participativa, xerando debate e permitindo unha
mellor organización do que xa se está a facer” (Entrevista á SXCE).
Faise necesario, polo tanto, a instrumentalización desta necesidade a través da elaboración
dun Plan de Comunicación con accións específicas de difusión e apropiación:







Que defina accións específicas e aterradas en cada axente, actor e posibles aliadas.
Que potencie o uso dos canais e ferramentas xa existentes para cada axente e actor,
evitando a multiplicidade e mellorando a eficiencia.
Que promova a coordinación e coherencia de políticas, complementando así o traballo
a realizar no marco da Estratexia.
Que afonde na institucionalización da política de Cooperación para o
Desenvolvemento e a súa visibilización.
Que incida no ciclo vital da estratexia, dende a presentación da Estratexia ata a
rendición de contas das avaliacións.
Que a súa propia filosofía constitúa unha actividade de ED, incorporando os principios
e procesos da Comunicación para a Transformación Social así como os enfoques
transversais.

4. Sistema de Seguimento e Avaliación
A presente Estratexia, a través do Grupo de Traballo de ED creado ad hoc, así como por medio
do traballo esforzo continuado en elaborar documentos de reflexión e análise, garantirá o seu
control e adaptación ao propio devir da ED e da Cooperación para o Desenvolvemento en xeral
en Galicia.
Este compromiso se operativiza expresamente na propia matriz de intervención, articulándose
como parte do Eixo 4, significando unha aposta clara por avanzar cara a xestión do
coñecemento, a transparencia e a rendición de contas, piares fundamentais dunha política e
práctica transformadora.
A aposta polo bo desenvolvemento desta liña de traballo reflectirase tamén na asignación de
recursos de financiamento, materiais e persoais suficientes e de calidade, destinados a afondar
na mellora continua e na integración das aprendizaxes significativas acumuladas no sector da
ED.
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MATRIZ OPERATIVA
EIXO 0

Nivel operativo: coordinación e asesoramento para a toma de decisións

LIÑAS DE
ACTUACIÓN
SUX.
SUX.
ACCIÓNS ESTRATÉXICAS
INDICADORES DE LOGROS
PRODUTOS
MEDIDAS
DEBERES
DRTOS
ESPECÍFICAS
L.0.1. Creación dun Grupo de Traballo de Asesoramento e Seguimento da Estratexia de ED (Grupo de Traballo de ED) con carácter plural,
participativo, pro activo e paritario
A.0.1.1.1. Creación dun Grupo de
M.0.1.1. Impulso da
Traballo de ED que asesore, oriente
· Acta de
creación dun Grupo
e propoña medidas para a toma de
1) No primeiro ano, constitúese un
creación e
de Traballo de ED
decisións das accións que aquí se
Grupo de Traballo de ED para levar a regulamento
· Axentes e
plural, consultivo e
·DXREeUE
enmarcan e que resultan
cabo funcións de seguimento,
de
actrices e
con capacidade de
·Entidades
fundamentais para o bo
avaliación e de elaboración de
funcionamento
actores de
negociación en
integrantes
desenvolvemento da mesma así
propostas técnicas cara a mellora da · Actas de
ED
relación co
como para o deseño das diferentes ED no noso territorio.
reunións
transcurso vital da
accións e políticas impulsadas pola
publicadas
presente estratexia
Xunta de Galicia no eido da ED.
EIXO 1

ANO
DESENV.
1 2 3 4

Aspectos institucionais e de relación entre axentes: participación, coordinación e complementariedade

LIÑAS DE
ACTUACIÓN
ACCIÓNS ESTRATÉXICAS
MEDIDAS
ESPECÍFICAS
L.1.1. Promoción da coordinación e complementariedade

INDICADORES DE LOGROS

PRODUTOS

SUX. DEBERES

SUX.
DRTOS

ANO
DESENV.
1 2 3 4
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2) No segundo ano, realízase un
A.1.1.1.1. Favorecer o coñecemento
estudo centrado na análise e mapeo
das actrices e actores principais que
· Documento
dos axentes da ED en base ás súas
levan a cabo accións de ED en
de estudo
características, potencialidades e
Galicia.
complementariedades.
· Memoria do
A.1.1.1.2. Facilitar espazos de
encontro
coñecemento mutuo para a busca
M.1.1.1.
3) No terceiro ano, realízase un
· Documento
de complementariedades e traballo
Identificación das
encontro dinámico, reflexivo e
resumo de
conxunto entre as principais actrices
actrices e actores e
propositivo.
acordos e
e actores que levan a cabo accións
establecemento de
compromisos
de ED en Galicia.
medidas que
adquiridos
promovan o
4) A partir do primeiro ano,
coñecemento
realízanse cando menos 1 reunión
mutuo.
anual con cada unha das direccións
A.1.1.1.3. Impulsar a articulación de
xerais ou departamentos
espazos de coñecemento mutuo e
· Listado de
identificados como
articulación se sinerxías que afonde
reunións
complementarias para afondar no
na promoción da área de CIpD ao
celebradas
coñecemento mutuo, no
interno da Xunta de Galicia.
establecemento de coordinacións
estables e na articulación de traballo
conxunto.
5) Mantense nas convocatorias o
A.1.1.2.1. Establecer medidas de
criterio de maior puntuación para as ·
M.1.1.2. Fomento
acción positiva nas convocatorias
propostas presentadas en consorcio, Convocatorias
do traballo e
públicas de financiamento da
así como o establecemento dun
publicadas
coordinación entre
DXREeUE que promovan os
límite maior orzamentario.
que
axentes de ED para
consorcios e o traballo conxunto de
promovan a
mellorar a eficiencia
axentes de ED para a realización de 6) Incorpórase nas convocatorias un coordinación
das intervencións .
accións de ED.
criterio de valoración positiva para
entre axentes
as propostas presentadas que

· DXREeUE
· Axentes de
· Axentes
ED con
de ED
financiamento
da XG
· DXREeUE
· Axentes de
· Axentes
ED con
de ED
financiamento
da XG

· Xunta de
Galicia

· Axentes
de ED
·
Sociedade
xeral

· DXREeUE

· Axentes
de ED
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incorporen traballo de coordinación
con outros axentes da ED non
tradicionais (asociacións, entidades
xuvenís, colectivos feministas,
empresas da economía social, etc).
7) Anualmente organízase unha
reunión cos diferentes axentes de
ED co obxectivo de presentar as
A. 1.1.2.2. Consolidar un espazo
propostas, actividades, cronogramas
anual de coordinación das
e identificar posibles puntos de
planificacións de ED dos diferentes
unión e coordinación, maximizando
axentes.
o impacto, mellorando a calidade e
potenciando a difusión e
participación nas actividades.
L.1.2. Impulsar o coñecemento das accións de ED e de axentes chave
8) No primeiro ano, actualízase e
complétase o modelo resumo das
iniciativas de ED, incidindo tanto en
cuestións técnicas e metodolóxicas,
resultados e avaliacións, como nas
aprendizaxes compartidas e a
M.1.2.1. Promoción
replicabilidade da experiencia, e
dun banco de
A.1.2.1.1. Sistematizar as iniciativas
que así mesmo, contribúa á
recursos específicos de ED impulsadas polos diferentes
visibilización das accións (municipios
en ED e axentes
axentes galegos.
aos que se chegou, número de
chave
persoas en cada lugar, tipo de
espazo, tipo e actividade, temática,
etc.), e lévase a cabo a
sistematización da información.

· Invitación
pública
· Acta
publicada con
relación das
entidades
participantes

· DXREeUE
· Axentes de
· Axentes
ED con
de ED
financiamento
da XG

1 2 3 4

· Fichas
completas
publicadas
· Base de
datos de
recursos
creados con
criterios de
busca útiles

· DXREeUE
· Axentes de
ED con
financiamento
da XG

· Axentes
de ED
·
Sociedade
xeral

9) No primeiro ano, créase unha
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ficha modelo para os recursos de ED
dispoñibles, e lévase a cabo a súa
sistematización.
10) Dende o primeiro ano, a
convocatoria promove a
elaboración dos produtos baixo
licenzas libres ou dominios públicos.

M.1.2.2.
Afondamento da
análise dos públicos
participantes

11) No segundo ano créase un
A.1.2.1.2 . Crear un directorio de
directorio que complemente o xa
entidades e persoas especialistas en elaborado por outras actrices e
ED así como das liñas transversais e actores cun forte carácter de
prioritarias da cooperación galega
utilidade para as diversas entidades
que axude a facer un mapeo de
e MMCC na procura de voces e
saberes e capacidades no territorio opinións lexítimas, que atenda con
galego.
especial sensibilidade á visibilización
e empoderamento das mulleres.
A.1.2.2.1. Elaborar un estudo
centrado nos públicos principais aos 12) No terceiro ano, elabórase
que se dirixen de forma tradicional participativamente un estudo
as accións de ED impulsadas
descritivo dos públicos analizando as
analizando as súas necesidades e
súas necesidades e intereses a fin de
intereses a fin de poder suxerir
redactar recomendacións específicas
recomendacións que orienten o
que orienten o traballo futuro.
traballo futuro

· Directorio
web de
entidades e
persoas
especialistas
en ED con
enfoque de
xénero

· DXREeUE
· Axentes de
·
ED con
Sociedade
financiamento xeral
da XG

· Estudo
participativo
dos públicos

· DXREeUE
· Axentes de
·
ED con
Sociedade
financiamento xeral
da XG
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EIXO 2

Aspectos activadores: impulso da reflexión, co-responsabilidade e compromiso na cidadanía

LIÑAS DE
ACTUACIÓN
ACCIÓNS ESTRATÉXICAS
INDICADORES DE LOGROS
MEDIDAS
ESPECÍFICAS
L.2.1. Promoción da ecoloxía de saberes e impulso do compromiso e a co-responsabilidade
M.2.1.1. Cocreación de
marcos
conceptuais e
metodolóxicos
comúns en torno á
ED e á
Comunicación
para a
Transformación
M. 2.1.2. Mellora
da formación e
sensibilización de
actrices e actores
multiplicadores
clave: profesionais
da cooperación e
ED

A.2.1.1.1 . Favorecer espazos de
encontro (nacionais e
internacionais) para a reflexión
sobre a ED e a CpTS.

13) Bienalmente, organízase un
encontro para afondar na
reflexión sobre a ED e a CpTS
(enfoque, contidos, metodoloxías)
a nivel local, estatal e
internacional, e onde teña cabida
o traballo conxunto e o
intercambio de experiencias.

14) Anualmente, organízase unha
A.2.1.2.1 . Promover a xeración de
formación especializada dirixida á
espazos de formación anuais
mellora da práctica da ED en
centradas en aspectos chave das
Galicia por parte das persoas
últimas xeracións da ED dirixidas
profesionais responsables da
principalmente a profesionais do
coordinación, desenvolvemento e
sector de cooperación.
planificación de iniciativas.

PRODUTOS

SUX. DEBERES

SUX. DRTOS

ANO
DESENV.
1 2 3 4

· Memoria do
encontro e
aprendizaxes
significativas
· Definición
colectiva do
marco
conceptual da
ED

· DXREeUE
· Axentes de ED
con
financiamento
da XG

· Memoria final
de cada
formación.
·Relación de
persoas
participantes e
diplomas
acreditativos.

· DXREeUE
· Axentes de ED
con
financiamento
· Axentes de ED
da XG
· Grupo de
Traballo de ED
· CGONGD

· Axentes de ED
e cooperación,
sociais,
educativos e
comunicativos
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M. 2.1.3. Mellora
da formación e
sensibilización de
actrices e actores
multiplicadores
clave: profesorado
de educación
obrigatoria

M. 2.1.4. Mellora
da formación e
sensibilización de
actrices e actores
multiplicadores
clave: comunidade
universitaria

A.2.1.3.1. Promover a xeración de
espazos de formación anuais
adaptados ás características e
necesidades do profesorado de
educación obrigatoria.
A.2.1.3.2. Elaboración de dúas
maletas viaxeiras sobre ED de
quinta xeración, que incluirá
materiais específicos sobre a loita
contra a pobreza,
interculturalidade, defensa dos
dereitos humanos, xénero e
feminismos, sustentabilidade
ambiental e decrecemento, así
como de comunicación para a
transformación social.

A.2.1.4.1. Promover a xeración de
espazos de sensibilización no seo
das universidades dirixido ao
profesorado, PDI e PAS.

· Memoria final
de cada
15) Anualmente, incorpórase unha
formación.
actividade formativa no Plan Anual
· Relación de
de Formación do Profesorado dos
persoas
Centros de Formación e Recursos
participantes e
da CEeOU.
diplomas
acreditativos.
16) No segundo ano, elabórase
· Dúas maletas
colaborativamente unha maleta
viaxeiras.
viaxeira adaptada á educación
· Rexistro de
primaria que formará parte do
solicitude e
catálogo que ofrece a CEeOU.
préstamos.
· Informe de
17) No segundo ano, elabórase
avaliación de
colaborativamente unha maleta
uso e
viaxeira adaptada á educación
pertinencia dos
secundaria que formará parte do
materiais.
catálogo que ofrece a CEeOU.

18) Dende o primeiro ano, créase
e impleméntase un Plan de
Sensibilización dirixido ás
profesionais universitarias, que
complemente o Plan de Formación
da RGCUD.

· Plan de
Sensibilización
con obxectivos,
metas,
actividades,
cronograma e
responsables

· DXREeUE
· CEeOU
. Grupo de
Traballo de ED

· Profesorado
de educación
obrigatoria

· DXREeUE
· CEeOU

· Profesorado e
alumnado de
educación
primaria e
secundaria

· DXREeUE
·Departamentos
responsables da
xestión da
RGCUD
· PAS e PDI
· Oficinas de
universitario
Cooperación e
Voluntariado
das
universidades
públicas
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A.2.1.4.2. Impulsar e acompañar a
creación de formacións específicas
o nos ciclos afíns das
universidades públicas galegas,
polo seu carácter multiplicador
(Ciencias da Comunicación e
Ciencias da Educación) ou ben
pola experiencia de traballo previa
(Enxeñería e Arquitectura) e
dirixidas ao estudantado
universitario
M. 2.1.5. Mellora
da formación e
sensibilización de
actores
multiplicadores
clave: medios de
comunicación

M. 2.1.6. Mellora
da formación e
sensibilización de
actrices e actores
multiplicadores
clave: persoal da
administración e
cargos políticos

19) Dende o primeiro ano,
promóvese a creación e/ou
mantemento de programas
formativos específicos e
adaptados ao desenvolvemento
da súa profesión dunha maneira
responsable e sensibles na ED.

·Actas de
reunións
· Memoria final
de cada
formación.
·Recoñecemento
acreditativo da
universidade
pola realización
da formación.

· DXREeUE
· Órgano
universitario
competente

· Alumnado
universitario

A. 2.1.5.1. Promover a xeración de
espazos de formación anuais
adaptados ás características e
necesidades das persoas
xornalistas e comunicadoras dos
medios de comunicación públicos.

20) A partir do segundo ano,
incorpórase unha actividade
centrada en ED e Comunicación
Transformadora no Plan
Formativo da CRTVG.

. Memoria final
de cada
formación.
· Relación de
persoas
participantes e
diplomas
acreditativos.

DXREeUE
· SXCE
. CRTVG
. Grupo de
traballo ED

· Sector do
xornalismo e
da
comunicación

A.2.1.6.1. Promover a realización
de accións de sensibilización e
formación nas administracións
públicas galegas centradas no
impulso da corresponsabilidade e
coherencia de políticas.

21) Dende o primeiro ano,
introdúcese no Plan de Formación
da EGAP actividades formativas en
Cooperación para o
Desenvolvemento que inclúa ED
dirixidas a persoas traballadoras
da Administración Pública galega,
especialmente centrada naquelas
que desenvolven actividades de
administración, planificación,
desenvolvemento e avaliación de

· Memoria final
de cada
formación.
· Relación de
persoas
participantes e
diplomas
acreditativos.

· DXREeUE
· Axentes de ED
con
financiamento
da XG
· Grupo de
Traballo de ED
· O Fondo
Galego

· Persoal que
forma parte da
Administración
Pública
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políticas públicas da Xunta de
Galicia.

· Memoria final
de cada
formación.
· Relación de
persoas
participantes e
diplomas
acreditativos.

M. 2.1.7. Mellora
da formación e
sensibilización de
actrices e actores
multiplicadores
clave:
voluntariado xeral

A.2.1.7.1. Promover a xeración de
espazos de formación anuais
adaptados ás características e
necesidades do voluntariado.

EIXO 3

Instrumentos de financiamento: Dotar á ED dos mecanismos e ferramentas de financiamento axeitados

22) Anualmente, incorpórase unha
actividade formativa no Plan de
Formación para persoas
Voluntarias da Dirección Xeral de
Xuventude, Participación e
Voluntariado da Xunta de Galicia.

LIÑAS DE
ACTUACIÓN
ACCIÓNS ESTRATÉXICAS
INDICADORES DE LOGROS
MEDIDAS
ESPECÍFICAS
L.3.1. Convenios directos con entidades e propostas estratéxicas

PRODUTOS

·DXREeUE
· Dirección Xeral
de Xuventude,
Participación e · Voluntariado
Voluntariado
· Grupo de
Traballo de ED

SUX.
DEBERES

SUX. DRTOS

ANO
DESENV.
1 2 3 4
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A.3.1.1.1. Establecer un convenio
anual coa CGONGD promovendo
no seu marco de acción, e aliñado
coa súa propia planificación
estratéxica, a realización de
actividades de promoción do
diálogo, reflexión e debate en
torno ás definicións e prácticas de
ED que existen no noso contexto; a
realización de actividades de
formación; así como a realización
de actividades de incidencia
M.3.1.1.
política dirixidas a aumentar a coFortalecemento de
responsabilidade tanto á
entidades de
poboación xeral como a cargos de
segundo nivel
responsabilidade política,
responsables de
traballadoras da administración
impulsar o traballo
pública e MMCC.
de axentes chave
A.3.1.1.2. Establecer un convenio
da ED.
anual con O Fondo Galego
promovendo no seu marco de
acción, e aliñado coa súa propia
planificación estratéxica, a
realización de actividades de
sensibilización e formación tanto
de traballadoras da administración
como de cargos de
responsabilidade política en
materia de ED; así como a
realización de actividades dirixidas
á poboación civil e adaptadas ás

· Convenio anual
establecido coa
CGONGD.
23) Anualmente asínase un
· Memorias ou
convenio coa CGONGD cun
informes de
orzamento mínimo igual ao do ano execución.
2017.
· Memoria e
avaliación das
accións
realizadas.

· DXREeUE
· CGONGD

· Convenio anual
establecido con O
Fondo Galego.
24) Anualmente asínase un
· Memorias ou
· DXREeUE
convenio con O Fondo Galego cun informes de
· O Fondo
orzamento mínimo igual ao do ano execución.
Galego
2017.
· Memoria e
avaliación das
accións
realizadas.

· ONGD

· Concellos,
deputacións e
Entidades
Locais
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características relevantes dos
concellos aos que se dirixen.

M.3.1.2.
Consolidación de
redes e iniciativas
levadas a cabo en
agrupación levados
a cabo no eido do
sistema educativo
público

A.3.1.2.1. Establecer un convenio
bianual coas tres universidades do
Sistema Universitario Galego (SUG)
arredor da RGCUD promovendo no
seu marco de acción, e aliñado coa
súa propia planificación
estratéxica, a realización de
actividades de sensibilización e
formación para a comunidade
universitaria en materia de ED.

25) Bienalmente asínase un
convenio coas tres universidades
do SUG arredor da RGCUD cun
orzamento que permita o seu
funcionamento regular.

· Convenio anual
establecido coas
tres universidades
do SUG.
· Memorias ou
informes de
execución.
· Memoria e
avaliación das
accións
realizadas.

· DXREeUE
·
Universidades
públicas do
SUG

· Comunidade
das
universidades
públicas do
SUG
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A.3.1.2.2. Establecer un convenio
anual para dar continuidade ao
proxecto "Cooperación Galega: O
Mundo que Queremos" aberto á
participación de novas entidades
no inicio de cada edición e
favorecer outras iniciativas
complementarias no marco do
Plan Proxecta.

26) Anualmente asínase un
convenio con ONGD para o
desenvolvemento do proxecto
"Cooperación Galega: O Mundo
que Queremos", cun orzamento
mínimo igual ao do ano 2017.

· Convenio anual
establecido coas
ONGD do
proxecto
"Cooperación
Galega: O Mundo
que Queremos".
· Documento de
formulación dos
proxectos.
· Informes de
execución.
· Avaliación das
accións
realizadas.

· DXREeUE
· CEeOU
· Entidades
agrupadas

· Centros
públicos de
ensinanza
obrigatoria

L.3.2. Convocatorias públicas de concorrencia competitiva da Xunta de Galicia

M.3.2.1. Mellora
das convocatorias
públicas

A.3.2.1.1. Realizar un proceso de
revisión e reelaboración
participativa das bases
convocatoria de ED así como os
documentos de formulación,
seguimento e xustificación.

27) No primeiro ano, actualízanse
as bases e os documentos
formulación seguimento e
xustificación da convocatoria
pública de financiamento de ED co
obxectivo de simplificar os mesmos
potenciando, a súa vez, a recollida
de información significativa.

1 2 3 4

· Memoria do
proceso
participativo.
· Documentos
actualizados.

· DXREeUE
· Grupo de
Traballo de
ED

· Axentes de
ED
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A.3.2.1.2. Realizar un proceso
participativo de revisión e reflexión
participativo sobre a convocatoria
específica de Consolidación e
Fortalecemento Institucional
independente da propia
convocatoria de ED.

M.3.2.2. Fomento
de actuacións de
ED financiadas a
través de concurso
público.

A.3.2.2.1. Publicar unha
convocatoria anual para o
financiamento de iniciativas de ED
dirixida a ONGD e que fomente a
realización de proxectos teórica e
metodoloxicamente aliñados á
estratexia.

28) No primeiro ano, revísase o
instrumento dirixido á
consolidación e fortalecemento
institucional en base á reflexión
sobre, como mínimo, os criterios
de pertinencia, eficiencia, utilidade
e complementariedade con outros
instrumentos.
29) Anualmente durante o
primeiro trimestre, e tras un
proceso participativo de revisión
dos borradores, convócase a
concorrencia competitiva de
proxectos de ED que
obrigatoriamente integren as liñas
transversais da cooperación
galega, promovan a realización de
propostas conxuntas, a longo
prazo, que atendan ás
características das diferentes
participantes así como ás
idiosincracias dos contextos
xerando coñecemento útil e
pertinente, e cunha tendencia a
garantir mínimo igual ao do ano
2017.

· Memoria do
proceso
participativo.
· Documentos
actualizados (en
caso de que
proceda).

· DXREeUE
· Grupo de
Traballo de
ED

· Axentes de
ED

· Convocatoria
pública de ED.
· Resolución da
convocatoria.
· Informes
individuais de
avaliación externa
e independente
ex-ante de
proxectos.

· DXREeUE
· Grupo de
Traballo de
ED

· Axentes de
ED
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· Convocatorias
de Investigación
para o
Desenvolvemento
publicadas.
· Resolución da
convocatoria.
A.3.2.2.2. Publicar unha
30) Como mínimo bienalmente e · Informes
convocatoria para o financiamento tras un proceso participativo de
individuais de
de iniciativas de Investigación para revisión dos borradores, convócase avaliación externa
o Desenvolvemento dirixida a
a concorrencia competitiva a
e independente
grupos e centros de investigación convocatoria de Investigación para ex-ante de
das universidades públicas galegas. o Desenvolvemento.
proxectos.
· Estudos
realizados e
publicados polos
grupos de
investigación
especialistas en
ED.

EIXO 4

· DXREeUE
· Grupo de
Traballo de
ED
·
Universidades
públicas do
SUG

·
Universidades
e grupos de
investigación
públicos
· Axentes de
ED
· Profesorado
universitario

Aspectos avaliativos e de Xestión do Coñecemento

LIÑAS DE
ACTUACIÓN
ACCIÓNS ESTRATÉXICAS
INDICADORES DE LOGROS
MEDIDAS
ESPECÍFICAS
L.4.1. Coñecer e iluminar para toma de decisións e a rendición de contas

PRODUTOS

SUX.
DEBERES

SUX.
DRTOS

ANO
DESENV.
1 2 3 4
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M.4.1.1. Xestión do
coñecemento

M.4.1.2.
Fortalecemento do
proceso de
avaliación das
iniciativas de ED.

A.4.1.1.1. Promover a realización de
liñas de base e diagnósticos nos
proxectos a longo prazo

A.4.1.2.1. Mellorar e impulsar os
procesos de avaliación interna e
transparencia das iniciativas de ED
que contan con financiamento da
Xunta de Galicia.

31) Dende o primeiro ano, a
convocatoria de ED incorpora como
criterio de avaliación a
obrigatoriedade de realizar unha liña
de base para os proxectos que se
impulsan con carácter de
continuidade a través de fases.

32) No primeiro ano, elabórase unha
guía e modelo para a realización da
actividade de avaliación interna
participativa que integre os
enfoques transversais.
33) A partir do segundo ano, a
convocatoria de ED incorpora como
criterio de avaliación da entidade
solicitante a achega e publicidade de
avaliacións internas de accións de ED
que contan con financiamento da
Xunta de Galicia.

· Convocatoria
pública de ED.
· Informes
individuais de
avaliación
externa e
independente
ex-ante de
proxectos.
· Documentos
de liñas de
base e
diagnóstico
realizados.
·Guía de
avaliación
interna
·Convocatoria
pública de ED.
·Resolución da
convocatoria.
·Informes
individuais de
avaliación
externa e
independente
ex-ante

· Sector da
ED

· Axentes
de ED

· DXREeUE
· Grupo de · Axentes
Traballo de de ED
ED
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34) Dende o primeiro ano, a
convocatoria de ED promove a
realización de iniciativas con carácter
de continuidade a través de fases.

· Convocatoria
pública de ED
· Informes
individuais de
A.4.1.2.2. Impulsar os procesos de
avaliación
avaliación externa e transparencia
35) Dende o segundo ano, a
externa e
das iniciativas de ED que contan con convocatoria de ED incorpora como independente
financiamento da Xunta de Galicia
criterio de avaliación a
ex-ante de
na súa segunda fase de realización. obrigatoriedade de realizar unha
proxectos.
avaliación externa e pública que
· Documentos
axude a traer unha nova mirada ao
de avaliación
proxecto, así como conclusións que realizados e
orienten as accións futuras.
publicados.
36) Bienalmente, realízanse
· Dúas
avaliacións ex-post dos proxectos de avaliacións exED segundo os criterios
post dos
A.4.1.2.3. Analizar o impacto das
consensuados como máis
proxectos de
accións de ED impulsadas con
pertinentes, útiles e/ou relevantes ED.
financiamento da Xunta no territorio para a mellora de futuras propostas · Dúas
galego.
(ex.: territorio, innovación, públicos, presentacións
etc.) e fortalecemento do sector,
públicas dos
incluíndo a análise de prácticas
resultados das
significativas.
avaliacións.
L.4.2. Mellora continua da Estratexia de Educación para o Desenvolvemento
37) No primeiro trimestre, elabórase · Plan de
M.4.2.1.
un plan de comunicación e
Difusión da
A.4.2.1.1. Favorecer a socialización
Compromiso coa
apropiación da estratexia que inclúe estratexia.
da estratexia, das avaliacións
promoción da
accións específicas a realizar coas
· Memoria das
intermedias e finais, dos seus
apropiación da
diferentes actrices e actores e
accións
produtos e documentos específicos.
Estratexia
axentes, así como os suxeitos de
realizadas.
deberes e de dereitos, de xeito que · Rexistro de

· DXREeUE
· Grupo de
Traballo de
ED
· Axentes
de ED

· Axentes
de ED
· Sociedade
xeral

· DXREeUE
· Grupo de
Traballo de
ED

· Axentes
de ED
· Sociedade
xeral

1 2 3 4
· DXREeUE
· Grupo de
Traballo de
ED

· Axentes
de ED
· Sociedade
xeral

Páxina 71 de 125

se afonde no compromiso común e
co-responsabilidade na consecución
e mellora da ED.

A.4.2.1.2. Crear produtos
divulgativos sobre ED que apoien o
seu coñecemento na sociedade en
xeral así como en espazos e sectores
afíns.

A.4.2.2.1. Realización dunha
avaliación intermedia da Estratexia.

M.4.2.2. Avaliación
da estratexia.

A.4.2.2.2. Realización dunha
avaliación final da Estratexia.

38) Anualmente, realízase un
produto divulgativo sobre ED, con
datos e información actualizada, útil
e de interese que en si mesmo se
corresponda coa práctica da
comunicación transformadora.

accións e
entidades ás
que se achegan
os
documentos.
· Produtos
divulgativos de · DXREeUE
ED anuais

· Documento
39) No último trimestre do segundo de avaliación
ano, realízase unha avaliación
intermedia.
intermedia externa e independente ·
sobre o cumprimento dos
Sistematización
compromisos, pertinencia e
das achegas ao
coherencia da mesma.
documento
final.
· Documento
de avaliación
40) No último trimestre do cuarto
final.
ano, realizarase unha avaliación final
·
externa e independente do
Sistematización
cumprimento dos compromisos,
das achegas ao
pertinencia e coherencia da mesma.
documento
final.

· Sector da
ED

· DXREeUE
· Grupo de
Traballo de
ED

· Axentes
de ED
· Sociedade
xeral

· DXREeUE
· Grupo de
Traballo de
ED

· Axentes
de ED
· Sociedade
xeral
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ANEXO 01. XERACIÓNS DA EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO

1ª Xeración
(antecedentes)
ED caritativaasistencialista

Xurdimento
Visións do
desenvolvemento e do
subdesenvolvemento

Anos corenta - cincuenta
Subdesenvolvemento
entendido como
“atraso”.
A solución está na axuda
que se dá desde os
países ricos, xa que as
persoas do Sur son
obxectos pasivos que
esperan a caridade e
compaixón allea

2ª Xeración

3ª Xeración

ED “desenvolvista”

ED crítica e solidaria

Anos sesenta
Baixa renda per cápita.
Carencias educativas, de
capital, tecnoloxía e
infraestrutura (Tª do
“elemento ausente”) que
impiden que as
comunidades e pobos do
Sur satisfagan as súas
necesidades por si
mesmas.
Subdesenvolvemento:
“problema dos países do
Sur”

4ª Xeración

ED para o
desenvolvemento
humano e
sustentable
Década dos setenta
Década dos oitenta
Subdesenvolvemento:
Desenvolvemento
non é un simple estadio
Non sustentable no
de atraso, senón un trazo Norte.
estrutural das
“Mal
economías, as sociedades desenvolvemento”
e os sistemas políticos
no Sur.
das sociedades do Sur,
Pobreza e
nas que o colonialismo e desigualdade
o neocolonialismo
entendidas como
seguían a ter unha
exclusión, como
influencia determinante. denegación dos
Relacións de explotación dereitos humanos
entre o “centro” e a
básicos e falla de
“periferia”
acceso ao poder.

5ª Xeración
ED para a Cidadanía
Global

Década dos noventa
Desenvolvemento /
Subdesenvol
vemento: Problema
global.
Dinámicas da
globalización:
subordinación das
metas sociais ao
mercado global.
Poder crecente das
empresas
transnacionais e as
finanzas
especulativas.
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Desenvolvemento:
imaxe obxectivo

Desenvolvemento =
Crecemento económico

Desenvolvemento como
proceso lineal “por
etapas” desde a
sociedade tradicional
cara a modernización.
Modelo: os países
Industrializados.

Proceso de
desenvolvemento
“autocentrado” no plano
político e económico.
“Autonomía colectiva” do
Sur e “desconexión” das
estruturas internacionais.

Desenvolvemento
humano e
sustentable. Metas
internacionais de
loita contra a
pobreza, a
mortalidade infantil,
e de acceso á saúde e
á educación.
Igualdade de xénero.

Marco de
gobernación global
para facerlle fronte á
globalización e ao
crecente poder dos
mercados
financeiros e os
actores económicos
globais (ex.:
empresas
transnacionais).

Estratexias de acción

Asistencialismo /
beneficencia.
Axuda humanitaria e de
emerxencia ante
situacións críticas
(guerra, desastres, fame)

Crecemento económico
rápido a través do
investimento en
infraestrutura produtiva.
Acceso á educación. AOD
para o financiamento da
inversión e para
proxectos de
desenvolvemento, que a
nivel comunitario
baséanse en estratexias
de “auto-axuda”.

Cambio social e
económico, reforma e/ou
revolución. Afirmación
dunha Nova Orde
Económica Internacional:
cambios estruturais no
comercio mundial, o
financiamento do
desenvolvemento e
control das empresas
transnacionais.
Cooperación non
Gobernamental como
alternativa á axuda
oficial.

“Gobernación global
en favor do
desenvolvemento”:
reformas nas
institucións
multilaterais, nas
relacións comerciais
e nos mercados
financeiros para
enfrontarse ás
dinámicas do
modelo de
globalización
neoliberal.
Democratizació e
“bo goberno”.

Obxectivo educativo

Sensibilización

Sensibilización

Formación para a
concienciación crítica e

Redución e/ou
condonación da
Débeda externa.
Incremento da axuda
ao desenvolvemento.
Incorporación da
dimensión ambiental
do desenvolvemento
e do concepto de
sustentabilidade.
Políticas para a
inclusión social, a
igualdade entre
mulleres e homes e o
empoderamento das
persoas pobres e
doutros grupos.
Formación para a
acción. Actuar para

Formación para a
transformación
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Coñecementos e
temáticas

Información sobre
situacións de
emerxencia e/ou sobre
as manifestacións do
subdesenvolvemento.

Información sobre as
causas e os “obstáculos”
ao desenvolvemento que
definen o contexto local
dos proxectos e as
iniciativas comunitarias /
nacionais. Difusión das
iniciativas de auto-axuda
no Sur.

solidaria.
Constatación da pobreza
e
da
desigualdade
internacional.
Comprensión da relación
estrutural entre o
desenvolvemento e o
subdesenvolvemento.
Importancia dos factores
históricos: o papel do
colonialismo e o
imperialismo.

Difusión dos proxectos
de desenvolvemento
impulsados polas ONGD
e os gobernos do Norte.
Cuestionamento do
“Educación sobre a axuda eurocentrismo.
ao desenvolvemento”.
Novas temáticas:
demografía, medio
ambiente, dereitos
humanos, diversidade
cultural...
Crítica da AOD.

“prever o problema”.
Multiculturalismo.
Coñecemento da
diversidade social e
cultural (mulleres,
grupos étnicos,
minorías relixiosas e
culturais...) desde a
súa propia
percepción e
referentes.

persoal e colectiva.
Comprensión da
interdependencia
global e os nexos
estruturais entre o
Norte e o Sur, entre
a vida cotiá e as
cuestións “macro”
(“educación global
fronte
á
globalización”).

Crítica ao racismo e
á xenofobia.
Coñecemento crítico
dos
“problemas
globais”
(medio
ambiente,
armamento,
migración).
Cuestionamento dos
valores e o modelo
sociocultural e de
desenvolvemento do
Norte. Exame crítico
das causas e
consecuencias dos
conflitos armados
contemporáneos.
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Tipoloxía das
accións

Sensibilización social e
captación de fondos

Accións de
información e
sensibilización social
sobre a realidade do Sur
e sobre os proxectos de
desenvolvemento a nivel
local.
Tensión crecente entre
este tipo de campañas e
a recadación de fondos.

Campañas de denuncia
da opresión e o
neocolonialismo.
Solidariedade e apoio a
movementos de
liberación nacional
e/ou movementos
revolucionarios.
Activismo reivindicativo.
Demanda do 0,7% do PIB
para AOD.

Enfoque máis integral
e busca de sinerxías:
vinculación crecente
entre investigación,
educación,
mobilización social e
acción sociopolítica.
Comercio xusto,
consumo consciente.
Irmandamentos
locais. Converxencia
da ED con outras
“educacións
globais”: ed.
ambiental, ed. para a
paz, ed. multicultural,
ed. sobre os dereitos
humanos...

“Da protesta á
proposta”:
actividades de
incidencia,
Presión política e
lobbying. Campañas
sociopolíticas sobre
temas globais.
Coordinación
crecente, traballo en
redes locais,
nacionais e
internacionais
(networking) e
alianzas con outras
organizacións
sociais.
Uso crecente das
NTIC (vídeo,
internet...).

Autorregulación
crecente: códigos de
conduta.
Fonte: Adaptado de Manuela Mesa (dir) “A Educación para o Desenvolvemento na Comunidade de Madrid: tendencias e estratexias para o S. XX”
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ANEXO 02. EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA GLOBAL SOFT VERSUS CRITICAL
Problema
Natureza do problema

EDCG Soft
Pobreza, desamparo.
Carencia de ‘desenvolvemento’,
educación, recursos,
competencias, cultura,
tecnoloxía, etc.

Xustificación para a
existencia de posicións
privilexiadas (no Norte
e no Sur)
Base para preocupación

‘Desenvolvemento’, ‘historia’,
educación, traballo máis arduo,
mellor organización, mellor uso
de recursos, tecnoloxía.
Humanidade común/ser
bo/compartir e coidado.
Responsabilidade POR a outra
(ou para ensinar a outra).

Motivos para actuar

Humanitarios/morais (con base
en principios normativos para o
pensamento e para a acción).
Estamos todas interconectadas
de forma igual, todas queremos
as mesmas cousas, todas
podemos facer as mesmas
cousas.
Estruturas, institucións e
individuos que son unha
barreira ao desenvolvemento.

Comprensión da
interdependencia

O que é necesario
cambiar

Para que

Para que todas alcancen o
desenvolvemento, a harmonía,
a tolerancia e a igualdade.

Papel dos individuos
‘comúns’

Algunhas persoas son parte do
problema, mais calquera persoa
pode ser parte da solución unha
vez que pode facer presión para
o cambio de determinadas
estruturas.
Apoiar campañas para cambiar
as estruturas, doar tempo,
coñecemento e recursos.

O que as persoas poden
facer

EDCG Critical
Desigualdade, inxustiza.
Estruturas complexas,
sistemas, suposicións,
relacións de poder e actitudes
que crean e manteñen a
explotación e o
enfraquecemento forzado e
tenden a eliminar diferenza.
Beneficio e control dos
sistemas e das estruturas
inxustas e violentas.
Xustiza/complicidade nos
problemas. Responsabilidade
PARA CON a outra (ou para
aprender con a outra) –
accountability.
Políticos/éticos (con base en
principios normativos para as
relacións).
Globalización asimétrica,
relacións de poder desiguais,
elites do Norte e do Sur
impoñen as súas propias ideas
como universais.
Estruturas, sistemas (de
crenzas), institucións,
presupostos, culturas,
individuos, relacións.
Para que as inxustizas sexan
traballadas, para a creación de
bases de diálogo máis iguais e
para que os individuos teñan
máis autonomía na
determinación do seu propio
desenvolvemento.
Somos todas parte do
problema e parte da solución.

Analizar a súa propia
posición/contexto e participar
no cambio de estruturas,
ideas, identidades, actitudes e
relacións de poder no seu
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Como é que acontece o
cambio
Principio básico para o
cambio

Obxectivo da ECG

Do exterior cara o interior
(cambio imposto).
Universalismo (visión nonnegociable para comprender
como todas deben vivir e o que
todas deben querer ou ser).
Capacitar ás persoas para a
acción (ou para facerse cidadás
activas), de acordo cunha
definición previa do que son
boas condicións de vida e do
que é un mundo ideal.

Estratexias para a ECG

Sensibilización para as cuestións
globais e promoción de
campañas.

Potenciais beneficios
da ECG

Maior consciencia para algúns
problemas, apoio a campañas,
maior motivación para
axudar/facer algunha cousa
(participar), sentirse ben.
Sentimentos de autoimportancia, presunción e de
supremacía cultural, reforzo dos
presupostos e das relacións
coloniais e reforzo da alienación
parcial e da acción acrítica.

Potenciais problemas

propio contexto.
Do interior cara o exterior.
Reflexividade, diálogo,
continxencia e relación ética
para comprender a diferenza
(alteridade radical).
Capacitar ás persoas para a
reflexión crítica sobre os
legados e os procesos das súas
culturas, para imaxinar
solucións futuras diferentes e
para asumir responsabilidade
sobre as súas decisións e
accións.
Promoción do compromiso
coas cuestións e perspectivas
globais e o establecemento
dunha relación ética para a
diferenza, considerando a
complexidade do sistema e as
relacións de poder desiguais.
Pensamento crítico,
independente e informado e
acción ética e responsable.

Culpa, conflito interno,
marasmo, quebra do
compromiso por fomento de
visión crítica, sentimento de
desamparo.

Fonte: Vanessa Andreotti (2014).
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ANEXO 03. CADRO COMPARATIVO DE DOCUMENTOS ESTRATÉXICOS
Documentos consultados:
1. Galicia: III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017.
2. Estado Español: Estratexia de ED da Cooperación Española (2007)
3. Andalucía: Programa Operativo de ED 2010-2012.
4. Asturias: Estratexia Asturiana de ED e Sensibilización (2013)
5. Cataluña: Caracterización e análise da ED en Cataluña; documento de síntese (2010)
6. Navarra: Estratexia Navarra de ED 2009-2012.

GALICIA

Definición

Elementos

Dimensións
ED

CONCEPTO DE EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO

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, a erradicación da pobreza e da exclusión e mais o
desenvolvemento humano sostible a través da participación cidadá inclusiva na proposta de
alternativas transformadoras e na definición e construción de institucións e políticas nacionais e
internacionais baseadas en criterios normativos de xustiza social e global para a efectiva realización dos
dereitos humanos.

Aposta pola ED no nivel da concienciación crítica da sociedade e da mobilización social.

A cidadanía como práctica: participación, igualdade, solidariedade, fraternidade, equidade, tolerancia e
xustiza social.

Comunidade Imaxinada de cidadáns do mundo e identidade cosmopolita. Recoñecemento da
interdependencia.

Responsabilidades da cidadanía na construción dun outro mundo máis xusto a nivel local e global.

Transformación do sistema global: eido ético (ética global) e institucional (gobernanza global), asociado
dialecticamente a un proceso de cambio persoal.
Sensibilización, formación, investigación para o desenvolvemento e mobilización social.

Coma Orientación Estratéxica.

Coma prioridade sectorial.

Coma instrumento.
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Actores e axentes

Definición

ESTADO ESPAÑOL

Elementos

Dimensións
Actores e axentes

Actores da CG: administración autonómica e entidades locais, institucións que as integren e as
organizacións que as representen.

Axentes de cooperación: ONGD, universidades, empresas e organizacións empresariais, sindicatos,
comunidades galegas no exterior, e outros axentes sociais ou entidades que teñan entre os seus fins a
realización de actividades de cooperación para o desenvolvemento.

LCID, 1998; DEEEP, 2005; II Plan Director de la Cooperación Española; Ortega Carpio, 2006:

Proceso educativo (formal, no formal e informal) constante encamiñado a promover unha cidadanía
global, a través de coñecementos, actitudes e valores capaces de xerar unha cultura da solidariedade
comprometida na loita contra a pobreza e a exclusión así como coa promoción do desenvolvemento
humano e sostible.

Enfoque: de quinta xeración, ECG.

Trazos: Educación global, integral, baseada en mostrar problemas e causas, en valores.

Dimensións proceso educativo: cognitiva, procedimental e actitudinal.

Etapas proceso educativo: sensibiliza, forma (reflexión analítica e crítica), concientiza; xera compromiso
individual pola transformación social a través da participación e a mobilización.

Ámbitos de actuación: formal, non formal e informal.

Contidos: conceptuais, procedimentais e actitudinais.

Tipoloxía accións: Cursos, talleres, seminarios, charlas; Xornadas, congresos, foros; Accións en centros
educativos; Programas de ED na universidade; Cursos de formación convalidados polo Ministerio de
Educación e Ciencia o por Consellerías de Educación; Materiais didácticos e de sensibilización;
Campañas; Apoio a centros de documentación e recursos; Exposicións; Viaxes de solidariedade e
turismo solidario; Actividades artísticas; Programas de voluntariado internacional.
Sensibilización, Educación-Formación sobre o Desenvolvemento, Investigación para o Desenvolvemento,
Incidencia política e mobilización social.

Marco institucional internacional. Prioritario: nacións Unidas (Unesco, UNICEF, UNIFEM, OMS, OIT,
ACNUR); Unión Europea (Comisión Europea, Consello de Europa, Parlamento Europeo); OCDE.
Complementario: Organizacións pola igualdade de xénero, de pobos indíxenas etc. Coordinación:
CONCORD; DEEEP; EUFORIC; Oxfam Internacional; CIDSE; Caritas Internacionalis; IFAT; EFTA; NEWSI;
FLO; FINE; WIDE.

Marco institucional nacional. Prioritario: MAEC; SECI; AECID; MEC; MTAS; INJUVE; ONGD; MMCC; CRUE;
Movementos de Renovación Pedagóxica. Complementario: MMA; MSC; Fundación Carolina; sindicatos
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e organizacións empresariais. Coordinación: Consello de Cooperación para o Desenvolvemento; CICI;
CONGDE; Conferencia Sectorial de educación e Comisión Xeral de Educación (MEC); CEURI;
Confederación de Fondos de Cooperación e Solidariedade; FEMP; Confederación Estatal de
Movementos de Renovación Pedagóxica; Coordinadora de Comercio Xusto.
Marco institucional autonómico: Consellerías con competencias en cooperación; Consellerías
autonómicas de Cooperación; Unidades Autonómicas de Cooperación; centros educativos; claustro;
centros de formación del profesorado; entes locais. Coordinación (Galicia): CONGACODE; CINCODE;
CINTERCODE.
DEEEP, IIIPD e Estratexia de ED da DGPOLDE; CONGDE; CAONGD; AACID.
Proceso educativo encamiñado a xerar conciencia crítica sobre a realidade mundial e a facilitar
ferramentas para a participación e a transformación social en claves de xustiza social, equidade de
xénero, respecto polo medio ambiente e solidariedade.
Modelo: de cambio social e exercicio da cidadanía global, solidaria, activa, crítica e responsable.
Cidadanía como suxeito activo e protagonista da transformación social.
Peculiaridades: moitos actores; dimensións como proceso educativo; distintos espazos. Realidade
territorial de Andalucía (extensión e diversidade); proximidade do Sur (xeográfica e patrimonio natural
e histórico compartido; saberes poboación emigrante retornada e inmigrante); contexto institucional e
normativo da cooperación andaluza.
Trazos: educación en valores; educación integral (coñecementos, habilidades, valores e actitudes);
perspectiva interdisciplinar, relacións local-global; baséase en amosar problemas e causas (compresión
global); metodoloxía holística de información-formación-acción que xere compromiso pola
transformación social a través da participación e a mobilización.
Contidos: conceptuais, procedimentais e actitudinais.
Etapas proceso educativo: sensibilizar, promover cambios na mentalidade e as actitudes da poboación
a través da formación; promover o cambio social a través da denuncia, a mobilización social e a
incidencia política.
Dimensións proceso educativo: pedagóxicas ética, política e intercultural.
Grupos “obxectivo” claramente identificables.
Ámbitos: formal, non formal, informal.
Procesos: sensibilización, formación, cultura de paz e non-violencia...
Transformacións: cambio persoal, cambio local, cambio global.
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Habilidades e capacidades: cidadanía informada, formada, crítica, responsable, global, activa, solidaria);
perspectiva do Sur como elemento esencial.
Xunta de Andalucía; Administracións Locais; universidades andaluzas (RACUD); Fundacións no marco da
Cultura de Paz; CAONGD; Grupo de traballo de ED; ONGD; Organizacións sindicais e empresariais; MMCC;
Voluntariado.

Proceso educativo orientado a xerar conciencias críticas, a nivel individual e colectivo, co fin de
transformar a sociedade civil, tanto no Norte coma no Sur, nunha sociedade comprometida,
participativa e solidaria, de tal forma que incida coas súas demandas, necesidades, preocupacións e
análise na toma de decisións políticas, económicas e sociais, construíndo así unha democracia real e
xusta.

Enfoque: quinta xeración.

Sensibilización. Acción puntual de concienciación baseada na transmisión de información, desde un
enfoque de dereitos e de xénero, con fincapé no desenvolvemento de competencias que permitan
alertar sobre as causas da pobreza, a súa relación coas vulneracións de dereitos e as estruturas que a
perpetúan.

Formación sobre o Desenvolvemento. Proceso educativo horizontal que pretende formar en contidos,
habilidades, valores e actitudes, cun público obxectivo claro e metodoloxías educativas específicas.
Causas das desigualdades e desenvolvemento de propostas de acción para o cambio.

Investigación para o desenvolvemento. Analizar en profundidade a problemática do desenvolvemento
e fomentar propostas críticas para promover a transformación social.

Mobilización social e incidencia política.

Ámbitos de actuación: formal, non formal e informal

Fases proceso educativo: exploración, reacción e acción.
Administracións públicas, rexionais o locais; ONGD; Profesorado e/ou comunidade educativa; Universidades;
Colectivos ou asociacións socio-educativas; Sindicatos, organizacións profesionais; movementos sociais.

PD Gencat (2007-10); FCONGD (2007); IIIPD da CE e DGPOLDE (2007); Goberno de Navarra (2008);
Consenso europeo sobre o desenvolvemento (2007); CONCORD (2005); Est. ED Goberno Irlanda (200711); DFID, ED strategy paper; Development Education Association (1994); Argibay, Hegoa, (2005); Rede
Polygone (2001).

Enfoque: ECG.

Caracterización: instrumento-comprender profundas inxustizas e causas; educación en valores e
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Dimensións

Actores e axentes

NAVARRA

Definición
Elementos

Dimensións

transformadora (dereitos humanos e desenvolvemento humano sostible; procesos de aprendizaxe
permanente que xeran nas persoas reflexións e acción críticas.

Interpretacións (M. Eizaguirre): ampla e específica.

Ámbitos: formal, non formal, informal.

Enfoques: xénero, dereitos humanos, cultura de paz, sustentabilidade, interculturalidade.

Diferenza con outras educacións: énfase en determinados valores e contidos. Ex.: xénero, dereitos
humanos, cultura de paz, sustentabilidade, interculturalidade.

Tipoloxía de accións: Xornadas, obradoiros, seminarios e cursos; xornadas de sensibilización; xornadas,
congresos o foros especializados; actividades artísticas e culturais; accións en centros de educación
formal; accións en centros de educación non-formal; produción de materiais; accións nos MMCC; fíos
de solidariedade; intercambios; accións nas empresas; campañas; accións de influencia política;
proxectos e programas de ED; construción de capacidades dos actores; investigación.

Temáticas: Posibilidades: agrupalos segundo os dereitos máis fundamentais non respectados; segundo
o potencial de xerar reflexións e acción críticas da cidadanía; segundo as temáticas con vínculos
directos entre o Sur e Cataluña; ou en función da análise que se poda facer sobre cales son os principais
cambios para o impulso do DHS (pode partir dos temas de maior consenso na axenda internacional).

Dimensións como proceso educativo: sensibilización-educación/ formación-toma concienciaparticipación.

Dimensións en función lóxica: política, intercultural, ética ou pedagóxica.

Dimensións ED: sensibilización, educación-formación, investigación, mobilización social e incidencia
política.
Administración da Generalitat; Entidades vinculadas á Generalitat; Entes territoriais e locais; sector
educativo; ONG, movementos, redes e plataformas; MMCC (anexo 6).
Eizaguirre, 2000; LCID, 1998; Mesa, 2001; DGPOLDE, 2008.

Concepcións: específica e integral. Sentido estrito e amplo.

Trazos proceso educativo: carácter permanente, radical, activo, integral e global.

Etapas: sensibiliza, forma, concientiza, xera compromiso individual pola transformación social a través
da participación e a mobilización. Sensibiliza, forma, promove a participación activa na vida da
comunidade, polo tanto, transmite coñecementos, fomenta o desenvolvemento de habilidades,
promove valores e actitudes de solidariedade, xustiza social e dereitos humanos e ofrece alternativas.
Sensibilización, Educación-Formacion para o Desenvolvemento, Investigación e participación social.
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Planificación e Coordinación: Administracións Públicas; CONGD; expertos
Executores e colaboradores: Administracións Públicas Locais; ONGD; ONG de acción social, cultural,
ambiental...; Universidades; sindicatos.
Futuros colaboradores: Entidades financeiras; organizacións empresariais; MMCC; clase política.
Grupos Diana: Poboación en xeral e/ou por sectores; centros educativos; asociacións de ocio e tempo
libre.

PRINCIPIOS, PRIORIDADES, OUTROS

Principios da CG: Ser humano no centro; desenvolvemento: multidimensional, opción de realización dos pobos,
responsabilidade compartida, conquista efectiva dos dereitos para as persoas.

Principios (operativos): apropiación; aliñamento; harmonización transparencia e rendición de contas (necesidade
de reforzar o apoio e a confianza da cidadanía: promoción dunha conciencia solidaria crítica na cidadanía galega e
a súa participación e compromiso activo nas accións de solidariedade a nivel local e global nun horizonte de
transformación social e xeración de cambios positivos e sostibles na vida das persoas).
Transversais: loita contra a pobreza, equidade de xénero, defensa da sustentabilidade ambiental, respecto polos
dereitos humanos e defensa da interculturalidade. Sectoriais: cobertura de necesidades básicas; desenvolvemento
económico local; participación social, empoderamento e dereitos das mulleres; desenvolvemento institucional, bo
goberno e construción de paz; acción humanitaria; ED; investimento no ser humano; xestión ambiental sustentable e
hábitat; consolidación e fortalecemento de axentes.

Criterios: eficacia, previsibilidade e concentración da axuda, transparencia, coherencia de políticas, participación
social, integración, complementariedade e coordinación. Fundamentos: logros e aprendizaxes, valor engadido e
vantaxes comparativas.

Enfoques dunha política para o desenvolvemento humano: desenvolvemento humano e das capacidades; DDHH;
xénero; sostible; xestión orientada a resultados de desenvolvemento; inclusivo; proceso de aprendizaxe; eficacia
no desenvolvemento.

Fundamentais: xustiza social; corresponsabilidade; non discriminación; igualdade; igualdade de xénero; equidade;
empoderamento; solidariedade; participación; diálogo.

Principios operativos: apropiación; aliñamento; harmonización; transparencia e rendición de contas.

Horizontais: loita contra a pobreza; defensa DDHH; igualdade de xénero; sustentabilidade ambiental; respecto á
diversidade cultural.

Sectoriais: educación, saúde, loita contra a fame, pobos indíxenas, sustentabilidade medioambiental, acción
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Orientacións
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humanitaria, gobernabilidade democrática, participación cidadá e desenvolvemento institucional, cultura e
desenvolvemento, promoción do tecido económico e empresarial, construción da paz, xénero e
desenvolvemento.
Conceptos clave: desenvolvemento humano sostible; cidadanía global; ben común/bens públicos globais;
codesenvolvemento; educación en valores; educación para a paz, os dereitos humanos e a democracia; educación
intercultural; educación ambienta; conciencia crítica; ECG; consumo responsable; comercio xusto.
Operativos: apropiación, aliñamento, xestión orientada a resultados e coordinación e complementariedade dos
distintos axentes.
Horizontais: equidade de xénero, protección do medio ambiente e a súa xestión sostible, fomento da diversidade
cultural e fortalecemento institucional público e das organizacións representativas da sociedade civil.
Orientacións: valor engadido da cooperación andaluza, concentración e coherencia integral do modelo de cooperación.
Enfoque de dereitos, igualitario e ecoloxicamente xusto; corresponsabilidade.
Elementos esenciais: xustiza social, non discriminación, Igualdade, Empoderamento, Solidariedade, Participación e
Diálogo. Principios ECG: Intermón-Oxfam (2004).
Conceptos: Desenvolvemento humano sustentable; Cidadanía global; Ben común; Codesenvolvemento; Educación en
valores; Educación para a paz e os dereitos humanos; Educación intercultural; Educación ambiental; conciencia crítica;
consumo responsable; comercio xusto.
Fálanse só de prioridades estratéxicas.
Valores: xénero, dereitos humanos, cultura de paz, sustentabilidade, interculturalidade.
Transversais: Remítese ao IPD de Navarra (erradicación da pobreza, promoción da equidade de xénero, garantía de
sustentabilidade ambiental, defensa dos DDHH, democratización e respecto á identidade cultural, xeración de
capacidades e organización comunitaria.
Valores: solidariedade, equidade, xustiza social, dereitos humanos.
OBXECTIVOS E LIÑAS
Resultados de xestión; liñas de acción; indicadores; produtos.

OE 1: Consolidar procesos democráticos e o Estado de dereito: promoción dos valores da cultura da paz a través
das actuacións de ED.

OE 3: Promover oportunidades económicas para as persoas en situación de pobreza/risco de exclusión: mención
á investigación no SUG.

OE 5: Promover os dereitos das mulleres e a igualdade de xénero: apoio a proxectos que fomenten o enfoque
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Liñas de traballo

Resultados de Xestión

integral de masculinidades nas actividades de ED.

OE 6: Mellorar a provisión de Bens Públicos Globais e Rexionais, como a sustentabilidade ambiental e a
diversidade das expresións culturais e a interculturalidade: incentivos a proxectos de ED que combatan o racismo, a
xenofobia e os prexuízos culturais.

OE 8: Construír unha cidadanía global comprometida co cambio social, a solidariedade e o desenvolvemento
humano sustentable: Dobre visión da ED: instrumental (lexitimidade); e social (construción dunha cidadanía global).
1. Reforzará os procesos de ED integrando as dimensións de sensibilización, formación, investigación para o
desenvolvemento e mobilización social nun marco estratéxico propio que será o resultado dun proceso participativo
inclusivo de todos os actores públicos e axentes sociais relevantes.
2. Impulsará o enfoque de comunicación para o desenvolvemento co obxectivo de visibilizar, dar voz e empoderar
ás persoas excluídas ou en situación de pobreza ou desvantaxe mediante un uso participativo das tecnoloxías da
información, o fortalecemento da capacidade crítica para a análise dos MMCC e a priorización da Visión e da Voz do
Sur.
3. Fomentará o traballo en rede e a complementariedade entre os axentes e actores de cooperación para unha
actuación coordinada e complementaria en ED, cunha especial atención ao traballo coa CCeEOU.
4. Impulsará a investigación para o desenvolvemento coa creación dunha convocatoria específica dirixida aos
centros de investigación, grupos de investigación e departamentos das universidades galegas mais incentivando o
traballo conxunto co resto de axentes.
5. Apoiará aquelas iniciativas e experiencias que provocan efectos multiplicadores no xurdir dunha identidade
individual e colectiva como cidadá ou cidadán global. Neste senso fomentaranse aquelas actuacións que faciliten a
concienciación crítica sobre os problemas de desenvolvemento e as causas estruturais da pobreza, a participación
activa e o sentimento de corresponsabilidade. Asemade, atenderase especialmente a redes de traballo e
experiencias de mobilidade internacional que fomenten a empatía intercultural ou o intercambio de experiencias e
capacidades como medio para o aumento do compromiso persoal e institucional coa transformación social e o
desenvolvemento humano sostible.

RX 6: A cidadanía galega accede a unha información de calidade sobre os logros colectivos da cooperación
galega na loita contra a pobreza.
L.A 6.1: Facilitar o acceso público a toda a información sobre as actividades de cooperación.
L.A 6.2: Promover unha cultura de avaliación, investigación e aprendizaxe organizativa no sistema galego de
cooperación.

R.X.7. A CG mellora a planificación e xestión das actuacións en ED.
Páxina 91 de 125

Matriz
Obxectivo Global

ESTADO ESPAÑOL

Obxectivos Específicos

Liñas Estratéxicas

LA 7.1: Definir un marco estratéxico de acción en educación e comunicación para o desenvolvemento
 Que mellore o alcance e impacto das intervencións financiadas e que permita a concentración dos esforzos
naquelas dimensións, ámbitos e actores con efectos multiplicadores sobre a base dos resultados positivos e a
experiencia acumulada pola cooperación galega.
 Realizarase a través dun proceso de participación inclusiva que integre a todos aqueles actores e axentes de
cooperación con capacidade, experiencia ou valor para este ámbito de actuación, cunha especial atención ao sector
educativo, ás entidades do Terceiro Sector e aos MMCC social.
 Punto de partida da estratexia: os resultados do diagnóstico e da avaliación das actividades de ED da cooperación
galega realizados no 2012.
o Indicadores: Nº de axentes e actores participante no deseño da estratexia da cooperación galega en
educación e comunicación para o desenvolvemento.
o Produtos: Estratexia de ED da CG deseñada de xeito participativo.
LA 7.2: Garantir a previsibilidade financeira das actividades de ED
o Indicadores: Nº de convocatorias de ED publicadas e resoltas.
o Produtos: Convocatorias de ED resoltas.
Obxectivo Global; Obxectivos Específicos; eixos estratéxicos; liñas estratéxicas; medidas; accións; metas de xestión.
OG: Promover unha cidadanía global comprometida na loita contra a pobreza e a exclusión así como na promoción
do desenvolvemento humano e sostible, a través de procesos de educación que transmitan coñecementos e
promovan actitudes e valores xeradores dunha cultura da solidariedade.
OE 1: Elevar a ED á categoría de ámbito estratéxico da cooperación e aumentar a coordinación e
complementariedade entre as diferentes administracións públicas e outros actores da ED.
OE 2: Promover procesos de ED coherentes cunha cultura da solidariedade e que contribúa á construción dunha
cidadanía global.

LE 1: Dotar á ED de mecanismos e ferramentas específicos que permitan situala como un ámbito estratéxico na
política de Cooperación Española.

LE 2: Favorecer o coñecemento sobre as interrelacións económicas, políticas, sociais e culturais froito do proceso
de globalización nas súas tres dimensións (cognitiva, procedimental e actitudinal).

LE 3: Promover entre a cidadanía actitudes favorables á cooperación, a paz, a xustiza, o respecto aos dereitos
humanos e o cumprimento dos mesmos así como a solidariedade entre os pobos.

LE 4: Fomentar a participación, a coordinación e a complementariedade entre os diferentes axentes con
competencias directas e indirectas na ED.
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LE 5: Fomentar procesos educativos -formais e non formais- e de sensibilización de calidade e coherentes cunha
cultura da solidariedade, dirixidos aos actores da cooperación, da educación e da comunicación, e potenciar a
investigación e a avaliación da ED.

LE 6: Impulsar procesos de formación e sensibilización social tendentes á construción dunha cidadanía global.
Obxectivo xeral; liñas prioritarias; obxectivos específicos; resultados esperados; medidas; actuacións; axente; posta
en práctica.
OX: Estableceranse as bases e obxectivos do modelo andaluz de ED, adaptado ás características e particularidades
da sociedade e política andaluza de cooperación para o desenvolvemento, que contribúa á erradicación da pobreza
e á promoción do DHS, integrando actuacións que promocionen unha conciencia de Cidadanía Global.
LP 1: Intervención nos procesos educativos.
LP 2: Sensibilización
LP 3: Cultura de Paz.

OE 1.1: Favorecer a integración da ED na ensinanza regrada

OE 1.2: Mellorar as ferramentas e metodoloxías específicas que permitan realizar accións de ED contemplando
todas as súas especificidades ao longo da vida da intervención.

OE 1.3: Fomentar a formación dos axentes educativos en ED tanto a través da educación formal como da non
formal e informal.

OE 2.1: Impulsar procesos de sensibilización que fomenten a cultura da solidariedade e o compromiso coa
situación de pobreza no mundo. OE 2.2: Reflexionar sobre a relación entre pobreza, DHS, RSE, comercio xusto e
consumo responsable.

OE 3.1: Impulsar a Cultura de Paz en Andalucía como elemento integrador da ED.
Obxectivo xeral; liñas estratéxicas/eixos; obxectivos específicos; resultados esperados; medidas.
OX: Mellorar a calidade da ED asturiana en termos de impacto sobre os coñecementos e actitudes da poboación
respecto á situación dos países en desenvolvemento de xeito que promova o compromiso activo da cidadanía.
LE 1: Contido e ámbito das actuacións en ED.
LE 2: Fortalecemento de capacidades en ED.
LE 3: Aspectos instrumentais.
LE 4: Avaliación.
 OE 1: Favorecer o coñecemento das desigualdades mundiais existentes, orientado á promoción dunha cidadanía
responsable e solidaria.
 OE 2: Promover o compromiso social e responsable a partir de valores como a solidariedade, a tolerancia e a
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Liñas Estratéxicas

xeración de actitudes favorables cara a cooperación.
 OE 3: Dar a coñecer a vulneración de DDHH con especial incidencia na vulneración de dereitos das mulleres e
nenas, promovendo cambios a favor da igualdade.
 OE 4: Fomentar a formación en materia de Cooperación e ED, dirixida aos axentes da cooperación asturiana, da
educación e da comunicación e potenciar a investigación.
 OE 5: Mellorados os espazos de coordinación entre os distintos axentes da ED.
 OE 6: Dotar á ED e sensibilización asturiana de mecanismos e ferramentas para o seu desenvolvemento.
 OE 7: Dotar á ED asturiana de información, sistematización e análise das intervencións a través de procesos de
avaliación das mesmas e da propia estratexia.
Obxectivo xeral, obxectivos específicos; liñas estratéxicas; pautas de acción.
OX: Fortalecer procesos de ED de calidade, orientados á transformación social, a partir dos cales aspirar a promover
en Cataluña unha cidadanía comprometida cos dereitos humanos e o DHS.
OE 1: Crear as condicións para mellorar a eficacia e o impacto da ED da Generalitat.
OE 2: Promover e/ou fortalecer procesos de ED de calidade e a longo prazo.

Vinculados ao OE 1:
LE 1: Mellorar a planificación, metodoloxías, ferramentas e instrumentos, e impulsar a sistematización, avaliación,
investigación e innovación da ED.
LE 2: Facilitar a apropiación da ED, construción de capacidades e articulación dos actores, e a sensibilización e
capacitación de actores novos ou incipientes.
LE 3: Impulsar o traballo conxunto da Administración de la Generalitat para mellorar a coherencia de políticas
públicas coa cooperación ao desenvolvemento.
LE 4: Fomentar a sensibilización e formación da cidadanía e promover actitudes favorables cara o
desenvolvemento e a cooperación.

Vinculados ao OE 2:
LE 5: Fortalecer procesos de ED a longo prazo orientados á construción dunha cidadanía global. LE 5.1: Impulsar a
incorporación da ED nos centres educativos. LE 5.2: Impulsar o papel das universidades en ED. LE 5.3: Apoiar accións
de sensibilización, campañas e incidencia a longo prazo articuladas entre os actores e conectadas a nivel estatal e
internacional. LE 5.4: Apoiar o papel dos consellos de cooperación municipal para planificar a ED cos diferentes
actores no municipio.
 LE 5.5: Promover a apropiación da ED nos MMCC.
 LE 5.6: Promover a ED na educación non-formal para a infancia e xoves.
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Matriz
Obxectivo Global

Obxectivos Específicos

NAVARRA

Liñas

Obxectivo xeral; obxectivos específicos; eixos; liñas; medidas; accións estratéxicas; metas de xestión/desempeño.
OG: Mellorar a calidade da ED en Navarra en termos de impacto sobre os coñecementos que ten a poboación da
nosa Comunidade Foral sobre a situación dos países en desenvolvemento e a interdependencia mundial, as
actitudes positivas á colaboración cos países socios e o compromiso activo da cidadanía.

Fortalecemento institucional – xeración de capacidades en ED dos axentes implicados.

Deseño e posta en marcha dunha estratexia compartida por todos os axentes.

Vinculadas ao Eixo 1: Contido e metodoloxía da ED
Liña 1.1: Favorecer o coñecemento, a reflexión e a toma de conciencia.
Liña 1.2: Promover o compromiso social e xerar actitudes favorables á cooperación, paz, xustiza, DDHH.

Vinculadas ao Eixo 2: Aspectos institucionais (axentes) da ED.
Liña 2.1: Fomentar a formación en cooperación e ED dirixida aos actores da cooperación, da educación e da
comunicación e potenciar a investigación e avaliación da mesma.
Liña 2.2: Mellorar os espazos de coordinación e complementariedade entre os distintos axentes.

Vinculadas ao Eixo 3: Mecanismos e instrumentos
Liña 3.1: Dotar á ED e á sensibilización dos mecanismos e ferramentas adecuadas para o seu desenvolvemento no
marco desta estratexia.

Vinculadas ao Eixo 4: Avaliación da ED
Liña 4.1. Avaliación das actuacións realizadas e da propia Estratexia en materia de ED.
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ANEXO 04. FICHA MODELO DE ANÁLISE DOCUMENTAL

FICHAS DE SÍNTESE INFORMATIVA PARA A
ELABORACIÓN DA ESTRATEXIA DE EDUCACIÓN
PARA O DESENVOLVEMENTO EN GALICIA
Sistematización da información de interese recollida en
documentos de planificación estratéxica similares noutros
territorios e áreas
TÍTULO, AUTORÍA, EDITORIAL, CIDADE, ANO

ETIQUETAS
UTILIDADE PARA A
ESTRATEXIA
VALORACIÓN
FONTE DE
INFORMACIÓN
DEFINICIÓN DE ED
PROPOSTA
REFLEXIÓNS QUE
SUSCITOU O
DOCUMENTO
RESUMO, IDEAS E
INFORMACIÓN
RELEVANTE
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ANEXO 05. RESUMO DAS IDEAS RECOLLIDAS NO ESPAZO PENSANDO EN PARALELO

Foro de Investigación en Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía Global
22 e 23 de Outubro de 2015 – A Coruña

QUE FACEMOS
/ENTENDEMOS

-

FACTORES
POSITIVOS

-

-

FACTORES
NEGATIVOS

-

-

-

QUE PODEMOS
FACER

-

REFLEXIÓN

-

-

QUE FACEMOS
/ENTENDEMOS

PARTICIPACIÓN
Participación asociada ao desenvolvemento dos proxectos
(participación das persoas destinatarias) non á cultura
democrática ao interno da entidade; dificultades conceptuais.
“Trampas”: participación como contido, non como metodoloxía
ou forma de facer.
Sabemos como fomentar a participación nos proxectos de ED e
existe disposición a traballar en rede.
Capacidade de xerar “diálogos imposibles”, isto é, promover
relacións que habitualmente non se dan, non só cos novos
movementos sociais, senón tamén e sobre todo con outros
colectivos doutras realidades no contexto global.
Dificultades para favorecer a participación na articulación da
sociedade civil ao non ser este, a participación, un elemento que
forme parte do cotián). Vincúlase a este punto certa idea de
desconexión coas bases sociais.
Falta de espazo para a participación dentro das entidades, que
transcenda á planificación e ao desenvolvemento de
determinados proxectos.
Dificultade de favorecer a participación en “territorios hostís”,
nos que os discursos e/ou prácticas relacionados coa
competitividade e a individualidade prevalecen sobre os
vinculados á participación, cohesión ou traballo cooperativo.
Coñecer profundamente á xente coa que nos relacionamos, o cal
require tempo e habilidades para escoitarnos e relacionarnos
dun xeito que vaia alén do “asistencialismo”. Ser escola de
participación.
Xerar sinerxías entre a sociedade civil e converternos en aliadas
dos procesos de cambio en marcha.
Integrar a participación nos obxectivos e na misión das
organizacións.
A participación é realmente un elemento cultural característico
do noso contexto?
TRANSVERSAIS
Transversalidade asociada á defensa dos Dereitos Humanos,
igualdade de xénero, interculturalidade, sustentabilidade
ambiental, loita contra a pobreza; se ben se baralla a
posibilidade de ampliar a outros eixos, como o consumo
responsable e comercio xusto, gobernabilidade e poder,
participación e incidencia, empoderamento (entendendo todas
as dimensións e forma de poder –poder de, poder desde, poder
como, e poder para-).
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FACTORES
POSITIVOS

-

FACTORES
NEGATIVOS

-

QUE PODEMOS
FACER

-

REFLEXIÓN

-

-

QUE FACEMOS
/ENTENDEMOS

FACTORES
POSITIVOS

FACTORES
NEGATIVOS

-

-

Oportunidade de colaborar con entidades, movementos e
organismos expertos nos distintos ámbitos.
Traballo desde a comunicación transformadora ou nas relacións
cos MMCC.
A interiorización das mesmas provoca que de xeito natural estas
se teñan e respecten.
Pénsase que a transversalidade menos traballada é a
sustentabilidade ambiental.
Falta de orzamentos para a súa aplicación efectiva.
Transversalidade moitas veces entendida como unha “lousa” ou
“engadido”; cuestiónase se realmente se integran e coñecen.
Necesidade de formación nos diferentes eixos transversais (tanto
nas organizacións como no profesorado).
Evidenciar boas prácticas que nos iluminen e dean ideas.
Introducir discursos e prácticas de ED en novos contextos ou
para procurar aliados.
Introducir realmente estas perspectivas, que deixen de ser unha
lousa.
Aproveitar as potencialidades contextuais, da realidade na que
traballamos.
Ter discursos e prácticas máis estratéxicas: identificar e dirixirnos
a quen toma decisións e articular alianzas clave.
Impulsar a participación na toma de decisións de quen ten que
desenvolver/apoiar os procesos.
Reflexionar sobre cales deben ser as transversais da ED en
Galicia.
Os eixos transversais axúdanos a avanzar ou son lousas porque
responden a unha realidade de outrora?
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Transformación social asociada á promoción de procesos
reflexivos e de xeración de coñecemento. Así coma tamén á
democracia interna das organizacións (coherencia dos modelos
organizativos coa visión transformadora e democrática e os
principios e valores declarados polas entidades).
Emprego de ferramentas comunicativas para que diferentes
colectivos expresen as súas visións, críticas e necesidades.
Tamén se sinalan aos MMCC como mecanismos de promoción
de posicionamentos, toma de conciencia e temas clave para
situar nas axendas políticas e sociais.
Consideración dos elementos que contribúen á transformación
social na determinación das bases das convocatorias.
A mobilización social no contexto actual.
Necesidade de formación específica.
Falta de compromiso real pola transformación social.
Distanciamento entre os discursos e as prácticas: o coñecemento
arredor da transformación social con frecuencia queda relegado
ao plano do discurso e non se amplía á práctica.
Ausencia de canais de comunicación e falta de espazos de
participación.
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QUE PODEMOS
FACER

REFLEXIÓN

QUE FACEMOS
/ENTENDEMOS

-

-

FACTORES
POSITIVOS

-

FACTORES
NEGATIVOS

-

QUE PODEMOS
FACER

-

REFLEXIÓN

Dificultades de participación nos deseños dos proxectos de ED,
como punto de inicio de procesos transformadores.
Dificultade de chegar a novos públicos.
Límites de recursos, tanto de financiamento, como materiais e
humanos para integrar as prácticas transformadoras.
Difundir materiais didácticos que inclúan esta visión
transformadora, así como compartir e intercambiar experiencias,
especialmente con axentes estratéxicos, como é o profesorado.
Visibilizar testemuñas de colectivos que traballan en procesos de
cambio social.
A transformación social parte do individual e do que está no
noso entorno, é dicir, da nosa vida cotiá.
DEBATES ACTUAIS
Heteroxeneidade e diversidade no discurso e na práctica da ED.
ED asociada á participación en redes, en espazos de construción
colectiva de coñecemento e de traballo con outros actores.
Promoción da apropiación dos proxectos por parte das persoas e
as organizacións; o que garante a continuidade dos mesmos.
Participación activa do voluntariado e de persoal formado.
Adecuación dos proxectos aos contextos nos que se
desenvolven; o que comporta un bo coñecemento dos centros,
das necesidades, etc.
Falta de tempo para garantir a continuidade dos procesos de ED.
A dispersión xeográfica de Galicia.
Presenza de estereotipos, mensaxes estendidas no imaxinario
colectivo, contrarias á ED.
Falta de formación do profesorado para implantar a ED nas
aulas.
Existencia de inercias nos diferentes axentes e grupos implicados
(profesorado, alumnado, das profesionais de ED, etc.)
Distanciamento entre o discurso de ED das organizacións e as
preocupacións diarias das persoas.
Sistema de planificación e indicadores restritivos.
Falta de financiamento.
Incrementar o orzamento público dedicado a ED e promover
liñas de financiamento plurianuais, que permitan a realización de
proxectos a longo prazo.
Procurar unha maior coordinación dentro das Administracións
Públicas.
Trabar máis na liña da incidencia, tanto a nivel administracións
Públicas, involucrando diferentes actores, como no ámbito
educativo, creando discursos claros.
Xuntarse e traballar en rede cos colectivos que se mobilizan na
rúa.
Como construír un discurso compartido? Reflexionando
conxuntamente ao interno das entidades pero tamén
xuntándonos e creando rede con outros axentes, especialmente
co profesorado e os movementos sociais.
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ANEXO 06. METODOLOXÍA DOS ENCONTROS PROVINCIAIS ITINERANTES
Cidade e data: Lugo, A Coruña, Vigo, Ourense; realizado en horario de tarde os días 11, 14, 17 e 18
de decembro de 2015 respectivamente.
OBXECTIVOS
• Coñecer como as diversas persoas vinculadas á ED en Galicia perciben o estado actual da
mesma, así como as súas expectativas.
• Establecer un diálogo entre persoas con opinións diversas sobre o futuro deste eido de
traballo, identificando tanto as áreas de consenso como os puntos principais de diverxencia
e/ou conflito entre intereses contrapostos.
• Recoller a riqueza de necesidades, ideas e propostas aportadas polas persoas participantes.
Título e Obxectivos

Desenvolvemento

Introdución
Presentación do equipo de traballo, da planificación estratéxica e
Presentación do encontro e das das persoas asistentes.
persoas participantes.
Explorar
expectativas, 1. Preguntas sobre o proceso que queremos descubrir:
motivacións e problemas.

Cales son as grandes dificultades ás que te enfrontas ao
levar a cabo un proxecto educativo?

Cales son para ti os tres elementos esenciais da ED? (se
estas faltan, xa non sería ED)

Cales deberían ser os obxectivos da ED en Galicia?

Que é o que máis che motiva cando traballas no eido da
ED?

Cales son as túas expectativas de cara á Estratexia que se
está a realizar?
2. Posta en común das ideas recollidas e reflexións finais.
Análise FODA
Construción colectiva
matriz FODA

Peche

1. Resumo das ideas chave dos documentos de Diagnóstico e
dunha
Avaliación da ED e análise comparativa de documentos
normativos entre CCAA.
2. Traballo en grupos arredor de cada compoñente FODA.
3. Reflexión grupal sobre a seguinte pregunta: que
precisariamos para converter as nosas debilidades en
fortalezas? e que precisamos para conseguilo? Cales son as
nosas necesidades?
Resumo da sesión, conclusións finais e invitación a participar no
encontro autonómico de construción de propostas.
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ANEXO 07. SISTEMATIZACIÓN DO FODA ITINERANTE
Documento de síntese dos FODA provinciais
FACTORES CONTEXTUAIS
Contexto socioeconómico
Ameazas
Políticas de recortes e perda de liñas de financiamento tradicionais en
Educación e en Cooperación para o Desenvolvemento.
Intereses económicos das grandes empresas.
Concentración dos recursos (actualmente en crises humanitarias).
Contexto socio-político

Aumento da visibilidade de políticas sociais por mor das eleccións
autonómicas e estatais.

Contexto político-social que promove o cambio.

Tras os últimos acontecementos (crise das persoas refuxiadas), maior
Oportunidades
vontade de implicación e compromiso por parte das administracións
locais.

Aposta social e/ou política (ex.: proposta de elaboración da presente
Estratexia ).

Reducido compromiso, apoios e vontade para as políticas sociais. A ED
non se inclúe na axenda política.

Pouca consciencia de que a CIpD é unha política social e
descoñecemento xeral deste eido, especialmente da ED.

Estratexia de ED coma forma de promoción pública. Emprego
Ameazas
partidista.

Escasa preparación e sensibilización para a toma de decisións que
responda a unha coherencia de políticas a favor do social.

Emerxencia de partidos políticos radicais.

Falta de leis estatais que promovan a seguridade e defensa dos
dereitos básicos (ex.: Lei “mordaza” ou a nova lei educativa)

Maior traballo cos partidos políticos e coa clase política.

Incidencia política a favor das políticas sociais (cooperación, igualdade,
Necesidades
educación, etc.)

Esixir no cumprimento das promesas.
Contexto sociocultural

Aumento do interese nas cuestións que aborda a ED.

Auxe do voluntariado e do lecer.

Cambio de mentalidades (menos reacción ao cambio; máis
Oportunidades
colaboración), que a súa vez facilitan unha maior consciencia da
interrelación do global e o local e das situacións de pobreza e
exclusión, o compromiso e a creatividade, e a promoción da cidadanía
global.

Sistema capitalista e patriarcal.

Os contidos dos mass media.

Cultura do “sálvese quen poda” xunto a cultura da culpabilización e a
Ameazas
responsabilidade individual.

Criminalización de todo o que saia do pensamento único. Etiquetas e
deslexitimación.

Crecente xenofobia pola conxuntura internacional.

Espertar o pensamento crítico (parte do sistema educativo; non
Necesidades
depender de vontades individuais).
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INSTITUCIONAL-RELACIONAL-AXENTES
Participación-capacidades axentes
 Experiencia das ONGD en base a súa traxectoria e profesionalidade.
 Diversidade das ONGD coas súas capacidades específicas (de
negociación, de resposta, de difusión, de incidencia política, de
neutralidade).
 Especialización das ONGD en ED así como tamén en diferentes ámbitos
Fortalezas
de actuación (acción humanitaria, comercio xusto, comunicación,
saúde, ecoloxía, infancia, coidados, etc.).
 Coñecementos particulares sobre: o tecido social, a realidade galega, o
traballo doutros grupos noutras partes do mundo, etc.
 Capacidade crítica/autocrítica. Concepción das persoas coma axentes
de cambio. Preocupación polo coidado das persoas.
 Coñecemento, formación, compromiso e experiencia acumulada dos
diversos axentes e actrices (ONGD, profesorado, universidades).
Oportunidades
 Experiencia acumulada para levar a cabo accións con maior
participación e impacto social (por parte das entidades do sector).
 Reducida capacidade de actualización nos temas da ED.
 Despolitización. Entidades coma prestadoras de servizos educativos
máis que plataformas de participación cidadá.
Debilidades
 Non existe un aproveitamento das distintas experiencias de todas as
actrices.
 Desconexión entre as áreas de cooperación e ED ao interno das
entidades.
 A atomización do sector que concentran a experiencia e oportunidades
nas ONGD.
 Polarización e participación.
Ameazas
 Reducida independencia das delegacións galegas.
 Asistencialismo das ONGD.
 Desconfianza en termos de eficacia.
 Facer autocrítica (repensar, ser exemplo).
 Apostar pola educación por parte das diferentes actrices.
 Apoiar e aproveitar a especialización das diferentes entidades como
Necesidades
algo enriquecedor.
 Identificar as necesidades de todos os axentes implicados. Identificar
axentes e definir estratexias específicas (mapeo).
Relacións e sinerxías (con outros axentes)
 Lexitimidade das ONGD recoñecida por axentes.
Fortalezas
 Apertura a outros xeitos de traballar con outros axentes/persoas.
 Posibilidade de colaboración e/ou coordinación entre axentes de
diferente natureza e visións.
 Creación de novos espazos de traballo e posibles sinerxías con
entidades que traballan no contexto.
Oportunidades  Incremento da presenza e forza de colectivos e movementos sociais
e/ou das iniciativas comunitarias (cidadás, sociais e locais).
 Relación coas iniciativas sociais no rural das que aprender.
 Existencia de diferentes comisións de traballo ao interno da CGONGD
aberta á participación.
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Debilidades





Relacións das ONGD con outros axentes non afianzadas (en xeral).
Incoherencia de políticas.
Tendencia, por parte das AAPP, a incorporar a empresa como axente de
cooperación ao desenvolvemento independentemente das súas
Ameazas
políticas, obxectivos e prácticas.
 Desconexión entre as áreas de Cooperación, Educación e Xuventude
(entre consellerías e entre axentes).
 Dificultade de implicar a novos axentes.
 Deseñar proxectos nos que participen e se conecten as distintas
institucións (ex.: Plan Proxecta).
 Implicar á consellería de educación.
 Abrir o diálogo coa Consellería de Xuventude: que integre o
voluntariado transformador; visibilice a cooperación e a ED; fomente o
voluntariado; promova a participación das entidades no proceso de
Necesidades
elaboración.
 Crear espazos de relación con xornalistas e MMCC e promover o
traballo conxunto.
 Impulsar alianzas con colectivos sociais.
 Crear espazos de intercambio e coñecemento mutuo.
 Aproveitar as sinerxías coas persoas participantes nas accións.
Articulación, complementariedade, visión estratéxica
 Existencia dunha visión, un documento específico ou un plan
estratéxico nas entidades nas que se integra a ED.
Fortalezas
 CGONGD como entidade lexitimada para aproximarse ao corpo
administrativo e político (representación de distintas visións).
 Participación no proceso de elaboración desta Estratexia.
 Vontade de colaboración por parte das ONGD.
Oportunidades
 A propia Estratexia.
 Falta de traballo en conxunto; visión do sector en conxunto; e de
Debilidades
formas de comunicación conxunta.
 Facilitar espazos de encontro para a posta en común e traballo
Necesidades
conxunto, tanto físicos como virtuais.
 Xerar encontros abertos entre os diferentes axentes.
Traballo en rede (inter)
 Moita experiencia de traballo en rede, tanto en redes específicas de ED
Fortalezas
como de traballo con outras entidades e colectivos de alcance global.
 Promoción da coordinación entre actores e axentes (CGONGD, ONGD,
AAPP, colectivos sociais, etc.).
Oportunidades
 Conexión con outros proxectos a nivel global: maior aprendizaxe,
colaboración e mestura.
 Rede coma instrumento. En ocasións cuestionadas pola súa
Debilidades
(in)operatividade.
 Carencia de novas redes.
 Traballar máis e mellor en rede, creando redes operativas, é dicir,
dirixidas a propostas concretas (ex.: compartir metodoloxías).
Necesidades
 Fomentar e facilitar o traballo en rede entre colectivos desde a
administración.
COGNITIVA
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Coñecementos, Actitudes, Valores
 Traballar no desenvolvemento dunha conciencia crítica.
 Visibilidade da economía social (incorporada á ED).
 Afondar no poder transformador e multiplicador da ED que dirixe
Oportunidades
cara a acción.
 ED como nexo de unión entre os proxectos de cooperación
internacionais e a realidade galega (conecta realidades, problemas).
 Educación baseada nos conceptos e non na análise crítica dos
mesmos (non se interiorizan).
 O risco da educación: modifica condutas, para ben ou para mal.
 A transformación da educación (e das políticas educativas) na
Ameazas
procura de “éxito social” en lugar de persoas.
 Traballar coa área de Responsabilidade Social Corporativa das
empresas pode ser contraproducente, ao dirixirse a diferentes
obxectivos e ter naturezas contrapostas en tanto que se loita contra
os modelos hexemónicos.
 Promover unha cidadanía responsable e un consumo responsable
para loitar contra o capitalismo
Necesidades
 Promover a corresponsabilidade e a visión crítica (somos parte do
problema e podemos contribuír á solución).
Concepto de ED
 O termo “Educación para o Desenvolvemento”, a pesar das críticas,
Fortalezas
permite aliñarse tanto con outros axentes como cos ODS.
 Cambio de denominación (deixar de falar de ED par apor o foco na
Oportunidades
educación transformadora) coma pulo para comunicarnos e
conectar con outros axentes.
 Falta de definicións compartidas do termo, que depende do enfoque
de cada entidade.
 Cuestiónase a pertinencia do propio termo “Educación para o
Desenvolvemento”, mais non hai acordo nunha proposta alternativa.
Porén, tamén se entende que se pode e empregar o mesmo termo
Debilidades
mais baixo un enfoque diferente. Especificamente o termo
“desenvolvemento” asóciase a un continuo crecemento, tendo
connotacións economicistas e etnocéntricas que non recolle as
distintas sensibilidades e resulta alleo noutros espazos, contextos e
rexións do mundo.
 A xente non sabe o que significa ED por ser un termo pouco
Ameazas
intuitivo.
 Procurar unha alternativa clara e próxima á cidadanía ao tempo
Necesidades
que se superan os límites do concepto “desenvolvemento”.
Temáticas
 Experiencia de traballo e especialización en ampla diversidade de
Fortalezas
temáticas
 A amplitude de temáticas pode dar acollida a moita xente con
intereses diferentes.
Oportunidades
 Versatilidade: pódese traballar unha mesma temática desde as
distintas materias educativas.
 Dificultade de enfocar as temáticas para promover a motivación.
Debilidades
Dificultade de incorporar as distintas dimensións da ED para
traballar o mesmo tema (con distintos públicos).
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Ameazas
Necesidades




A amplitude de temáticas pode provocar dispersión.
Manter o traballo de temáticas e traballo en conxunto, en
coherencia cos principios e valores da ED.

Enfoques transversais
 Perspectiva feminista por parte das ONGD e traballo dende os
coidados.
Fortalezas
 Consubstanciais ao discurso da ED.
 Claridade sobre cales son.
Oportunidades
 A transversalidade do xénero coma garante de políticas de mínimos.
 Non incluír especificamente a obrigatoriedade das transversais no
Ameazas
deseño dos proxectos por dalas por supostas.
 Incluír as transversais no deseños dos proxectos (posibilitan a
reflexión das persoas que os levan a cabo).
 Seguir apostando polas transversais na Estratexia de ED.
Necesidades
 Procurar a súa efectividade.
 Reflexionar sobre como incorporamos as transversais (traballo cara
o interno).
Comunicación para a Transformación
 Emprego de ferramentas comunicativas para a reflexión e/ou a
Fortalezas
acción (radio, vídeo, fotografía) cara o interno e o externo por parte
dalgunhas entidades.
 A comunicación: como ferramenta posibilitadora para chegar a máis
xente; como ferramenta de replicabilidade nos centros (as NTIC
dispoñibles permiten a reapropiación das accións); como
visibilización (dar a coñecer os proxectos); como metodoloxía
(ferramenta para implementar actividades dunha forma máis
efectiva); como incidencia (dereito á comunicación e á información).
 Difusión das redes sociais (velocidade, universalidade).
Oportunidades
 Complementariedade da Comunicación Transformadora coa ED.
 A educomunicación está por se descubrir en Galicia.
 Alternativas para educar e reflexionar sobre os discursos dominantes
dos medios hexemónicos.
 Auxe dos MMCC alternativos (non formais).
 Sensibilización e capacitación de xornalistas e medios locais para que
se convertan en axentes para o cambio social desde a comunicación.
 Pouca claridade do termo Comunicación para o Desenvolvemento,
moitas veces entendido en función da súa relación cos MMCC.
 Escasa experiencia en Galicia de traballo neste eido.
Debilidades
 A comunicación non é unha prioridade, o que se mostra no uso de
formas vellas de comunicación.
 Ausencia de formas de comunicación conxunta.
 Clarificar o significado do termo e superar os límites do concepto
“desenvolvemento”.
 Estratexia de CpD para facer comunicación transformadora, crítica,
pedagóxica.
Necesidades
 Ser conscientes da importancia da CpD nas entidades e reflexionar
sobre o tipo de comunicación que realizamos.
 Promover unha comunicación emotiva (que remova os sentimentos,
a conciencia e a forma de pensar).
 Profesionalizar a comunicación nas entidades e facilitar a formación
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Fortalezas
Necesidades






Fortalezas

Oportunidades

Debilidades
Necesidades
Fortalezas
Oportunidades

Debilidades

















Ameazas

Necesidades
Fortalezas






Oportunidades


Debilidades
Necesidades






específica.
Crear un grupo de traballo en CpD e promover o diálogo cos MMCC.
PROCEDIMENTAL
Obxectivos da ED
Todas as ONGD teñen na súa misión construír un mundo máis xusto
e solidario.
Sumar entre todas as entidades.
Definir obxectivos dos espazos de traballo.
Alcance
Relación local-global. Pártese de accións concretas no local para
entender realidades de desigualdade e xustiza global.
Traballo desde a realidade inmediata na que se desenvolve a acción
educativa.
ED coma ponte para conectar o local e o global.
Adaptarse ás problemáticas da contorna e conectalas con cuestións
globais.
Testemuñas de persoas doutras realidades.
A interdependencia global non está interiorizada.
Dificultade de conectar o global e o local dun xeito innovador.
Achegarnos á cidadanía
Actuar no local pensando globalmente.
Actuacións
Existencia de cambios con resultados visibles e orientados á acción.
Socias locais.
Proxectos de cooperación como ferramenta para achegar realidades
e testemuñas.
Falta coherencia entre a teoría e a práctica.
Falta de adecuación dos proxectos ao contexto galego.
Linguaxe moi técnica.
Burocracia que obstaculiza a entrada e traballo nos diferentes
espazos (institucións, prisións, centros educativos, convocatorias,
etc.).
Xeración de procesos de resistencia, por parte do alumnado e da
sociedade en xeral.
Marcos de acción máis amplos
Metodoloxías
Participativas, vivenciais, que tratan de xerar interese a través do
significativo; novidosas; holísticas; dinámicas.
Potencial transformador das emocións.
Aproveitar a diversidade do grupo co que se traballa para poñelo en
valor.
Formación en NTIC, públicos novos, etc., que desemboque en
accións novas e alternativas.
Falta de renovación, innovación e variedade nas metodoloxías.
Dificultade de mellorar a metodoloxía para dinamizar procesos
participativos.
Falta de formación nos propios axentes de ED.
Conectar coas emocións, coas vivencias e recordos; potenciar o
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Debilidade
Necesidade

Fortalezas
Oportunidades











Debilidades


Ameazas



Necesidades

Fortalezas
Oportunidades
Debilidades

Necesidades

Fortalezas
Oportunidades















compoñente experiencial significativo que axude ás persoas a
conectar cos problemas e realidades.
Adaptarnos aos grupos e contextos.
Transmitir o significado de cidadanía con dereitos e obrigas
(participación).
Formación en metodoloxías participativas e creación de espazos de
encontro para compartindo experiencias.
Innovación
Dificultade de atopar ideas orixinais e falta de innovación nas
metodoloxías.
Orixinalidade.
Intercambio de experiencias.
Públicos
Formación de axentes con potencial multiplicador.
Accións abertas ao público xeral.
Promoción das persoas como suxeitos de cambio.
Traballo con novos públicos (ex.: ANPAS, colectivos sociais, persoas
maiores).
Non sabemos promover a participación.
Non chegamos a un público heteroxéneo senón que nos centramos
no público "cautivo" (alumnado de educación obrigatoria). Existen
inercias de traballo por parte dos axentes para dirixirnos aos
mesmos colectivos.
Respostas pouco adaptadas aos intereses e/ou necesidades das
destinatarias.
Dificultade para realizar diagnósticos axeitados (necesidades,
intereses).
Saturación de certos públicos.
Estudo para coñecer aos nosos públicos e as súas necesidades.
Atender á universalidade do público (nenez-senectude) e motivar
para chegar a novos grupos.
Incidir na formación e sensibilización con: o alumnado da
universidade (xornalismo, comunicación, etc.); o profesorado (en
educación emocional, metodoloxías participativas, habilidades
comunicativas); as AAPP (políticos con capacidade real de
transformación); etc.
Espazos
Diversidade de localizacións das nosas accións.
Existencia de espazos sociais.
Concentración da actividade nas áreas urbanas.
Recursos limitados para chegar ao rural.
Grande dispersión xeográfica.
Apropiarnos dos espazos públicos.
Promover o traballo no rural e a coherencia ao traballar nestes
lugares (entender os custos asociados e financialos).
Ámbitos
Sector educativo implicado.
Ampla traxectoria de participación do sector educativo formal.
ED no sistema educativo: oficialidade da ED no currículo educativo;
integrar a toda a comunidade educativa nos proxectos de ED; efecto
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multiplicador.
ED na Universidade: formación de profesionais cualificadas.
Concentración da actividade na comunidade educativa formal e
obrigatoria.
Sobrecarga de traballo do persoal docente e restricións (suxeito a
temario, contidos determinados). Inexistencia de estratexias de
centro. A ED nos centros educativos depende de vontades
individuais.
Motivar e formar ao profesorado.
Impulsar a corresponsabilidade dos centros educativos
NTIC
Uso estendido das “novas” tecnoloxías.
Maior acceso ás novas tecnoloxías e á información no rural galego.
Aprendizaxe entre iguais.
Replicabilidade dos proxectos. Posibilidade de propoñer, poñer en
conxunto e compartir información.
Integración das NTIC no noso traballo coma ferramenta útil.
Uso conciente e efectivo das tecnoloxías no deseño de actividades
de ED.
Aproveitar a interacción das redes (diversidade dos públicos).
Duración-Impacto
Dificultade de acadar unha transformación real das persoas
implicadas.
Escasa continuidade das accións.
A non integración curricular os contidos (actividades puntuais).
Seguir apostando por medir os impactos do traballo en educación.



Debilidades

Necesidades
Fortalezas
Oportunidades

Necesidades














Debilidades
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Fortalezas
Oportunidades





Debilidades
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Oportunidades
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INSTRUMENTAL
Persoal dispoñible (RRHH)
Persoal (voluntario e/ou contratado) preparado, cualificado e
comprometido.
Alta motivación e gañas das persoas implicadas.
Voluntariado máis formado.
Insuficiente persoal dispoñible (voluntario ou profesional)
especialista en ED, cunha significativa sobrecarga de traballo.
Falta renovación do persoal.
Ausencia de diálogo con outras consellerías ou áreas da AAPP
provocan incoherencia de políticas e sobre esforzos.
Cobertura de postos de traballo con voluntariado.
Promover o voluntariado transformador.
Facilitar espazos de formación específica para o persoal,
profesional e voluntario.
Recursos Materiais
Ampla dispoñibilidade e variedade de recursos educativos de
calidade.
Recursos educativos específicos para os principais colectivos.
Difusión e accesibilidade a unha gran cantidade de materiais tanto
físicos como dixitais.
Falta de recursos materiais para o desenvolvemento das
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actividades de ED.
Formación para elaborar recursos educativos adaptados aos
colectivos.
 Unificar recursos nun espazo para a súa busca.
Recursos de Financiamento
 Diversidade de recursos económicos (propios ou públicos).
 Liñas de financiamento público específicas
 Insuficientes recursos económicos por parte das entidades,
especialmente de recursos propios que provoca unha gran
dependencia de un sistema de financiamento público cada vez máis
mermado.
 Competencia por escasos recursos.
 Redución das subvencións para a ED.
 Burocracia excesiva e ríxida para acceder ao financiamento público.
 Falta de financiamento alternativo ou falta de proxectos
innovadores que "atrapen" novas formas de financiamento.
 Asignación orzamentaria suficiente para traballar as distintas
propostas que existen na Estratexia así como para impulsar o sector.
 Busca de financiamento alternativo.
 Flexibilidade burocrática e simplificación dos procedementos.


Necesidades

Fortalezas
Oportunidades

Debilidades

Ameazas

Necesidades

Fortalezas
Oportunidades





Debilidades

Necesidades

Fortalezas
Oportunidades









Debilidades

Oportunidades




Necesidades





Fortalezas



XERACIÓN DE COÑECEMENTO
Coñecemento compartido e difusión
Vontade de compartir e aprender.
Compartir metodoloxías de traballo por parte das entidades.
A sobrecarga de traballo do persoal voluntario e profesional
dificulta o intercambio de recursos, informacións, coñecementos,
materiais.
Difusión pasiva (non atende a interese das persoas destinatarias).
Crear espazos nos que aprender de proxectos previos.
crear espazos de encontro (difusión do que se fai no sector).
compartir e intercambiar as avaliacións para que sexan útiles.
Recoñecemento e visibilización
Existencia do impulso da CGONGD para compartir coñecemento.
Área de comunicación para a visibilización do traballo en terreo así
como os valores propios do sector.
Reducida visibilidade pública das accións que provoca o illamento e
descoñecemento da nosa labor en cooperación e en educación.
Escasa credibilidade na ED.
Investigación e sistematización
A sistematización pode impulsar a satisfacción de necesidades de
compartir información, experiencia, metodoloxías, etc.
Promover experiencias de sistematización e a xeración de
coñecemento.
Realizar un mapeo de axentes.
Motivar a realización de diagnósticos, liñas de base...
Potenciar a investigación-acción.
Seguimento e avaliación
Boa predisposición a socializar as avaliacións.
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Oportunidades

Debilidades

Ameazas
Necesidades

Obrigatoriedade de publicar e compartir as avaliacións pagadas
con cartos públicos.
 Solicitar avaliadoras locais, con coñecementos da realidade galega.
 Utilidade das avaliacións internas.
 A avaliación aporta claves para mellorar.
 Aplicar as aprendizaxes e conclusións das avaliacións.
 Non acordo en que tipo de avaliación queremos.
 Dificultade de obxectivar resultados de avaliación (final ou
continua) e de facer unha avaliación a corto prazo dos nosos
proxectos.
Avaliación externa como mecanismo pernicioso (pagas a quen che
avalía).
Espazo de encontro para intercambiar resultados e avaliacións.
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ANEXO 08. METODOLOXÍA DO ENCONTRO AUTONÓMICO
Cidade e data: Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2016 en horario de mañá.

OBXECTIVOS
 Coñecer como as diversas persoas vinculadas á ED en Galicia perciben o estado actual
da mesma, así como as súas expectativas.
 Establecer un diálogo entre persoas con opinións diversas sobre o futuro deste eido de
traballo, identificando tanto as áreas de consenso como os puntos principais de
diverxencia e/ou conflito entre intereses contrapostos.
 Recoller a riqueza de necesidades, ideas e propostas achegadas polas persoas
participantes.
 Implicar ás asistentas ao encontro no proceso de revisión do esbozo do documento da
estratexia e, posteriormente, na difusión, apropiación e control da mesma.
Título e Obxectivos
Introdución
Presentación do encontro

Desenvolvemento
Definición dos obxectivos do encontro e resumo da
información recollida durante os encontros itinerantes.

Definición do problema
Reflexión en subgrupos sobre a pregunta “Cal é o
Reflexionar e definir conxuntamente o problema e como o definimos?”
problema que nos leva a impulsar a Posta en común das respostas; reflexión colectiva sobre
presente política de ED.
os problemas subxacentes e busca dos puntos de
consenso e de disenso.
Eixos de traballo: categorías
1. Previo ao encontro facilítanse tres documentos que
Enunciado e consenso de propostas de
se toman como referencia para o desenvolvemento
acción específicas a levar a cabo no marco
deste punto: o cadro comparativo de estratexias a
de cada unha das cinco categorías de
nivel estatal, o FODA itinerante, e o documento
análise propostas.
resumo de sistematización das entrevistas.
2. Fórmanse subgrupos e cada un traballará sobre
unha das categorías de análise propostas,
definindo, principalmente, os obxectivos e
propostas.
3. Posteriormente, todas as persoas de xeito libre e
aleatoria, pasearase sobre as ideas das
compañeiras, achegando anotacións, propostas e
dúbidas ao seu traballo.
4. Os subgrupos reúnense novamente para
reflexionar e incorporar as propostas e establecer
unha proposta de priorización e temporalización
das propostas.
5. Exposición final, aclaracións e reflexións grupais.
Peche

Resumo da sesión, conclusións finais e invitación a
participar no proceso de revisión do esbozo do
documento da estratexia e, posteriormente, na
difusión, apropiación e control da mesma.
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ANEXO 09. SISTEMATIZACIÓN DAS PROPOSTAS POR CATEGORÍA

Ideas xerais














Consensos






Disensos







DEFINICIÓN DO PROBLEMA
Existen realidades non problemas, e esas realidades poden chegar a ser
problemáticas ou non.
O sistema non nos gusta; este pode chegar a ter cousas boas pero ten
moitas inxustas, e temos que facer algo para eliminar esta discrepancia.
Problema da atomización na ED en Galicia: moito esforzo individual e
pouco conxunto, hai pouca coordinación entre as accións que facemos.
Falta de formación do profesorado do ámbito formal.
Traballamos por territorios pero con axentes concretos, non a nivel
comunitario.
O modelo educativo, entendido non só como educación formal, senón
cultura, valores, sociedade, etc., favorece a desigualdade e a ausencia de
comportamentos solidarios; o sistema educativo está inmerso no
sistema económico, nútrese del, e non cuestiona o status quo, non
promove a reflexión, a crítica, a autonomía entendida como a iniciativa
persoal de facer cambios.
Temos un sistema económico que o impregna todo e que pode con todo,
e ese modelo sérvese dun modelo educativo, entendido dunha forma
ampla, non centrada simplemente nun sistema educativo.
Confrontación entre os obxectivos que pretende a ED e os prexuízos e
condutas adquiridas por parte das persoas obxecto da nosa acción, o
substrato que temos cada quen adquirido a través do tempo, e que é
moi difícil romper todos eses prexuízos; e entendemos que este ten que
ser o noso obxectivo.
É o momento de deixar de lado un paradigma das ONGD que é a
neutralidade política, hai que visualizar o conflito e realizar incidencia
política.
Non hai xustiza social no mundo; mais non vemos os problemas
afastados senón que nos centramos nos próximos.
Vivimos nun mundo inxusto cun sistema co que non estamos de acordo,
un sistema que se mete por todas as ranuras da nosa vida, e nos falta
como sociedade unha reflexión crítica en todos eses ámbitos.
A cidadanía galega e os poderes públicos non perciben a desigualdade
global como un problema colectivo a abordar desde a
corresponsabilidade.
As discrepancias baséanse en como se entende o modelo educativo, pois
certas persoas o acoutaban á educación formal mais no debate
estendeuse tamén á cultura, aos valores, a como se estrutura a
sociedade.
A neutralidade política é un problema exclusivo das ONGD ou
poderiámolo entender como un dos problemas que nos afecta á
sociedade galega do 2016, de forma máis xeral? Somos unha sociedade
despolitizada? Necesidade de reflexionar en torno aos termos “política”
e “ideoloxía” para entender se existe, pode existir e queremos que exista
unha neutralidade real nas nosas accións e na ED en xeral.
Abordamos o problema desde un enfoque culpabilizador da sociedade
ou esta (de forma xeral) non se implica de forma corresponsable na
resolución dos problemas e non se mobiliza como resultado lóxico do
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sistema no que vivimos?

INSTITUCIONAL

COGNITIVO

METODOLÓXICA

PROPOSTAS POR CATEGORÍAS
a) Abrir a outros colectivos posibles liñas de financiamento
para execucións de accións de ED sempre que se impliquen
a novos axentes de financiamento. Ampliar o espectro da
ED en Galicia.
Nota: Esta proposta enúnciase con dúbidas relacionadas
coa disonancia existente entre a necesidade de potenciar a
participación de outros axentes coa competitividade por
recursos de financiamento cada vez máis insuficientes.
Medio b) Potenciar o coñecemento mutuo e a comunicación entre
Prazo
as entidades. Facer mapeos, grupos de traballo, grupos de
discusión, etc., co fin de establecer estratexias comúns,
identificar posibles alianzas e enriquecernos.
c) Difusión da ED desde as institucións públicas que facilite
unha maior visibilización e permita un maior impacto das
accións e propostas, á vez que contribúe á sensibilización
social.
Longo
d) Articulación de recursos de financiamento por parte
Prazo
das AAPP que permitan ofrecer liñas de financiamento
complementarias e interrelacionadas que promovan
estratexias amplas, colaborativas e integrais.
Curto a) Favorecer espazos de encontro internacional, no que
prazo
participen tamén as socias locais de cooperación, que
permitan ampliar e enriquecer os distintos espectros da ED
(enfoque, contidos, metodoloxías, etc.), tendo presente
para esta definición as temáticas e transversais recollidas
na convocatoria de proxectos do ano 2015 por ser o
suficientemente amplas para poder ser o punto de partida.
Medio b) Avanzar na construción dunha definición de mínimos en
prazo
torno ao concepto de ED, que axude a enfocar a dirección
a tomar no marco da Estratexia e facilite a visibilización e
incidencia deste sector, ao facelo máis comprensible.
Nota: Existen debates non pechados sobre se o termo a
empregar
ten
que
ser
“Educación
para
o
Desenvolvemento”, “Educación para a Transformación
Social”, “Educación para a Cidadanía Global” ou algún
outro alternativo, mais cabe sinalar que existen moitos
puntos en común sobre o que esta ten que ser e como o
ten que facer; se ben no nome existen grandes
discrepancias, percíbese certo quorum, xeitos de facer
compartidos.
c) Desenvolver accións dirixidas á clase política e á sociedade
en xeral para mellorar o coñecemento sobre a ED e as
potencialidades de transformación social que teñen a nivel
local e internacional.
Curto a) Crear mecanismos para potenciar a Educación para a
prazo
Transformación Social afondando o traballo dende varias
dimensións: participación proactiva, fomentando unha
Curto
Prazo
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visión crítica; aprendizaxe entre iguais; ensinanza
significativa.
Medio b) Crear un banco de experiencias con responsabilizade
prazo
compartida na súa creación e dinamización (vinculado coa
cultura da participación).
Nota: necesidade de impulsar a accesibilidade dos materiais
e de promover a comunicacións como socialización do que
se realiza.
INSTRUMENTAL Curto
a) Elaborar un plan de formación consensuado específico
prazo
para os diferentes axentes de ED (ONGD, administracións,
profesorado, MMCC, etc.).
b) Garantir fondos suficientes, previsibles e estables para a
ED, co establecemento de compromisos orzamentarios en
harmonía ás reivindicacións históricas do sector,
canalizados principalmente a través de convocatorias de
concorrencia competitiva e mantendo os convenios coa
CGONGD, con O Fondo Galego e coa RGCUD así como con
redes do terceiro sector, sen dar pé a convenios con
entidades e/ou organizacións que non integren na súa
natureza a defensa e promoción dos valores propios da ED
(ex.: multinacionais ou departamentos de RSC de
empresas con prácticas e obxectivos que vaian en contra
ou simplemente non promovan estes valores).
Nota: esta ampliación de fondos e fortalecemento
organizacional enténdese á propia SXCE e a necesidade de
reforzala con persoal técnico especializado.
c) Reflexión sobre a convocatoria de fortalecemento e
adaptación ás necesidades reais.
Medio d) Coñecemento sobre os resultados da convocatoria de
prazo
investigación e impulso desta dimensión.
e) Nova liña de financiamento de programas de ED que
garanta a estabilidade do sector e impulse o alcance das
propostas e o impacto dos seus resultados.
AVALIACIÓN,
Curto
a) Fomentada a sistematización das experiencias co fin de
TRANSPARENCIA prazo
xerar aprendizaxes conxuntas.
E RENDICIÓN DE
b) Fomentada a visibilización do papel da administración na
CONTAS
cooperación para o desenvolvemento, na ED, no papel que
ten que ter a Xunta e a administración pública no fomento
da corresponsabilidade
c) Fomentado o coñecemento entre os diferentes axentes
orientado a promover a avaliación, a transparencia e a
rendición de contas. Para isto é clave que as avaliacións
dos proxectos sexan públicos e accesibles, así como
promover encontros para pór en común os diferentes
aprendizaxes e os resultados das avaliacións de xeito tal
que axuden a mellorar colectivamente o sector.
Medio a) Promovida a avaliación global do proceso da estratexia
prazo
b) Fomento da avaliación de procesos dos proxectos e
accións, que afonde nos impactos reais da ED no noso
territorio así como nas leccións aprendidas e experiencias
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significativas dos nosos actuares.
ANEXO 10. GUIÓNS XERAIS DAS ENTREVISTAS

ENTREVISTA Á COMISIÓN DE ED E Á COMISIÓN DE INCIDENCIA DA CGONGD
OBXECTIVOS
A incidencia política e a ED comparten obxectivos? Cales son os obxectivos da ED? Cales son os
obxectivos da incidencia? Como se relacionan?
ARTICULACIÓN
a) Existen mecanismos de articulación e/ou espazos de reflexión, coordinación e traballo
conxunto entre as comisións?
b) E entre as comisións e as universidades, outros axentes e movementos sociais
galegos?
c) E coas administracións públicas (local, autonómico ou estatal)?
CONVOCATORIA
a) Cal é a vosa valoración xeral da convocatoria de ED? E da de fortalecemento?
b) Existen solapamentos entre ambas convocatorias? De que xeito se complementan?
c) Pensades que a convocatoria de ED debería promover o traballo na dimensión de
incidencia? de que xeito?
COGNITIVA-METODOLÓXICA
a) Existen potencialidades desde as comisións para incidir e incorporar a perspectiva de
cidadanía global e transformadora nas ONGD en particular, e na sociedade galega en
xeral?
b) Que entendedes por Comunicación para o Desenvolvemento ou transformadora?
Como se incorpora nos vosos traballos e discursos como comisións? Como pensades
que se debe introducir na estratexia?

ENTREVISTA ÁS TRABALLADORAS DA ASESORÍA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DA CEeOU
PLAN PROXECTA
a) Que é? De onde xurde?
b) Cal é a súa vinculación coa ED?
c) Como se estrutura?
A ED NO SISTEMA EDUCATIVO
a) Como se traballa? Como se facía antes?
b) Moitas entidades séguense a achegar aos centros de forma independente, como se
podería coordinar? Como se pode distribuír a oferta?
c) Existe algún mecanismo, sistema de méritos ou de recoñecemento para aquel
profesorado que traballa neste tipo de temáticas ou actividades que son
complementarias ao currículo pero que non vai a través do plan proxecta?
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d) Está a ED introducida no currículo?
e) Está a haber moitos problemas na convivencia dentro dos centros educativos?

A ED E A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN.
a) Tendes necesidade de coñecer e saber o que as ONGD están a facer nos centros
educativos?
b) Hai unha sobre representación do traballo das ONG nas cidades do eixo atlántico,
tamén pasa coas vosas propostas?
c) A nivel pedagóxico facedes algún tipo de asesoramento ou acompañamento? E
facedes iso mesmo sen necesidade de estar vinculadas ao Plan Proxecta?
d) Poderíase integrar nese programa formativo a ED?
e) Que pode ofrecer a área de cooperación á educación?
f)

ESTRATEXIA: Esta Estratexia de Educación e Comunicación para o Desenvolvemento
pode resultar de utilidade no marco da CCEeOU? Considerades que sería preciso
realizar accións de difusión e formación sobre a mesma?

ENTREVISTA AO FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE
INTRODUCIÓN
a) Como se articula a ED en O Fondo? E a Comunicación para o Desenvolvemento?
b) En xeral, pensas que as diversas persoas e concellos que participan de O Fondo teñen
un coñecemento do que é a ED? E da CpD?
c) Existen diferencias de concepción en torno á ED á hora de desenvolver accións entre
os concellos? A que se debe isto?
AFONDANDO NO FONDO
a) Existen canles de comunicación e/ou espazos de reflexión, coordinación e traballo
conxunto entre os concellos e as ONGD, as universidades, os outros axentes e
movementos sociais galegos? Cales son? Deberíanse ampliar e/ou fortalecer? Como?
b) E coa Xunta de Galicia? (concretar as consellerías)
c) Participa O Fondo ou os concellos nalgunha rede vinculada á ED e/ou CpD nos niveis
autonómico, estatal e/ou internacional? Considérase importante esta participación?
Como se podería estimular?
d) Existen potencialidades desde O Fondo para incidir e incorporar a perspectiva de
cidadanía global nos concellos? E da CpD? Cales son as principais dificultades para
conseguilo, tanto internas como externas? Que aliadas tedes identificadas para
conseguilo?
e) A ED articúlase en torno a catro dimensións: sensibilización, formación, investigación
para o desenvolvemento e mobilización social e incidencia política. Pensas que O
Fondo debe promover no seu seo o impulso dunha das dimensións ou, pola contra,
contribuír de igual xeito no impulso das catro áreas? De que forma?
f)

Existen mecanismos de coordinación de actividades propostas polos diferentes
concellos? Deberían existir? Cales poderían ser?
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AFONDANDO NAS CATEGORÍAS

a) Cales deberían ser os obxectivos da ED que se realiza desde O Fondo? E desde os
concellos?
b) Existe algún axente que non sexa concello que actualmente participe de O Fondo? De
que xeito? Pensades que outros actores deberíanse implicar máis? De que modo? Con
que fin? Cales son as súas capacidades?
c) Na análise da realidade galega atopámonos con que existen dúas características sobre
dimensionadas: a territorialidade (trabállase maiormente nas cidades, especialmente
do eixo atlántico) e a sensibilización (fronte a investigación e a incidencia política).
Pensades que desde O Fondo estanse a promover accións para corrixir esta asimetría?
Que dificultades atopades? Que medidas facilitarían o traballo nesta dirección?
d) Cales son os instrumentos de financiamento cos que conta O Fondo para levar a cabo
propostas de ED? E os concellos? Cal é a valoración sobre os mesmos?
e) Cales pensades que son os maiores logros acadados no seo de O Fondo nos últimos
anos en relación á ED? E á CpD?
f)

Como pode O Fondo promover o acceso ao coñecemento? Hai espazos para compartir
metodoloxías, aprendizaxes e coñecementos entre as entidades e persoas? (ter en
conta a inestabilidade do persoal)

PECHE.
a) Esta Estratexia pode resultar de utilidade no marco de O Fondo? Como se pode
promover dita utilidade?
b) Que se pode facer durante a vixencia da estratexia para que todos os axentes e
persoas se apropien da mesma? Como se debe difundir a estratexia?
c) Que mecanismos serían recomendables crear? quen debería participar nos mesmos?
Como pode O Fondo participar deste seguimento?

ENTREVISTA ÁS ÁREAS DE COOPERACIÓN E VOLUNTARIADO DAS UNIVERSIDADES GALEGAS
INTRODUCIÓN.
En xeral e no contexto das universidades, tense un coñecemento do que é ED? (diferenciar
entre profesorado, alumnado e outro persoal) E como se articula dentro da comunidade
universitaria?
AFONDANDO NAS UNIVERSIDADES.
a) Existen canles de comunicación e/ou espazos de reflexión, coordinación e traballo
conxunto entre as universidades e outros axentes e movementos sociais galegos?
Cales son? Deberíanse ampliar e/ou fortalecer? Como?
b) Existen potencialidades desde as vosas entidades para incidir e incorporar a
perspectiva de cidadanía global nas tres universidades galegas? Cales son as principais
dificultades para conseguilo (internas ás vosas estruturas e externas polas
características das universidades)? Que aliadas tedes identificadas para conseguilo?
c) Como é a articulación cara o interno da RGCUD? E entre as Oficinas de
Voluntariado/Participación das universidades? Existen mecanismos de articulación
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entre a RGCUD e as Oficinas de Voluntariado? Cales son? Que obxectivos teñen
(débense ampliar/limitar)? De que modo se nutren ambas entidades das experiencias,
coñecementos e logros?
d) Participan as vosas entidades nalgunha rede (temática, de recoñecemento, de debate,
de intercambio de experiencias, de acción, de avaliación, etc.) vinculada á educación
nos niveis autonómico, estatal e/ou internacional? Considérase importante esta
participación? Como se podería estimular?
e) A ED articúlase en torno a catro dimensións: sensibilización, formación, investigación
para o desenvolvemento e mobilización social e incidencia política. Pensades que a
universidade debe promover no seu seo o impulso dunha das dimensións ou, pola
contra, contribuír de igual xeito no impulso das catro áreas? De que forma?
AFONDANDO NAS CATEGORÍAS.
a) Cales deberían ser os obxectivos da ED que se realiza desde a universidade? Cales son
as funcións que a universidade debe cumprir en materia de ED?
b) Con que graos a ED atopa maior vinculación?
c) Quen son os axentes da ED nos centros educativos? Que outros actores deberíanse
implicar máis? Cales son as súas capacidades?
d) Como afecta o plan de estudo actual á integración da ED nos estudos universitarios?
Existen vías ou instrumentos neste marco que faciliten a integración e/ou
transversalización dos contidos, principios e valores da ED?
e) Coñécense experiencias relevantes no exercicio dunha cidadanía activa, participativa e
transformadora desde as universidades? Por que finalizaron?
f)

Como se poden coordinar desde as vosas entidades as propostas formativas dirixidas á
participación da comunidade universitaria?

g) De que modo pódese desenvolver a investigación para mellorar a ED? Hai espazos para
compartir metodoloxías, aprendizaxes entre o profesorado?
h) Como se pode estimular a participación do profesorado en espazos de coordinación,
debate e mobilización?
i)

Existen mecanismos de recoñecemento ao profesorado
desenvolvemento destas accións? (méritos, bonificacións, etc.)

implicado

no

j)

Cal é a valoración xeral da liña de financiamento de proxectos de investigación? Hai
unha demanda real desta convocatoria por parte dos distintos departamentos? É
preciso promovela dentro das universidades? Como?

k) Unha das debilidades do sector da cooperación Galicia é a falta de diagnósticos e liñas
de base á hora de levar a cabo as súas intervencións. Vedes viable que a RGCUD poida
ser un espazo para a transmisión de necesidades e posta en contacto entre distintos
departamentos das universidades e as ONGD para a colaboración neste tipo de
estudos/investigacións?
l)

Que significa innovar en educación? É importante promover esta a innovación? De que
xeito se pode facer?

PECHE
a) Esta Estratexia de Educación e Comunicación para o Desenvolvemento pode resultar
de utilidade no marco das universidades? Como se pode promover dita utilidade?
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b) Que se pode facer durante a vixencia da estratexia para que todos os axentes e
persoas se apropien da mesma? Como se debe difundir a estratexia?
c) Que mecanismos serían recomendables crear? quen debería participar nos mesmos?
Como poden as universidades participar deste seguimento?

ENTREVISTA Á SUBDIRECCIÓN XERAL DE COOPERACIÓN EXTERIOR
INTRODUCIÓN.
a) Cal é o papel da ED dentro da política pública de Cooperación Exterior?
b) Está ben situada a liña de ED dentro da estrutura da Administración pública galega?
c) Considera que a cooperación galega conta con valor engadido e/ou vantaxes
comparativas en materia de ED? En que sentido e/ou cales?
AFONDANDO NA ADMINISTRACIÓN.
a) Con que actores das AAPP de Galicia cabe
complementariedade?

iniciar ou fortalecer o diálogo e a

b) Que se propón para mellorar a coherencia de políticas?
c) Participa a DXRREEeUE nalgunha rede vinculada á ED nos niveis autonómico, estatal
e/ou internacional? Considérase importante esta participación? Como se podería
estimular?
d) Con que recursos humanos se conta para levar a cabo a ED? Son suficientes?
AFONDANDO NAS CATEGORÍAS
a) Quen son os axentes da ED en Galicia? Como se poden motivar as relacións entre os
diferentes axentes?
b) Como se debería traballar a ED en relación coas temáticas? E as transversais?
c) Cales deberían ser os espazos prioritarios da ED en Galicia? Que medidas se poden
empregar para realizar dita priorización?
d) Debería haber unha coordinación para evitar concentracións de actividade en
territorios e espazos? Como debería ser esa coordinación?
e) Pensan que as intervencións da ED en Galicia son innovadoras? Por que? É importante
buscar que sexan innovadoras?
f)

Cal é o obxectivo dunha intervención de ED? Cal debería ser a duración dunha
intervención de ED para que sexa eficaz no cumprimento dese obxectivo?

g) Cales son as principais dificultades dos instrumentos de financiamento para garantir a
calidade dos proxectos?
h) Cal é o motivo de que os proxectos de ED non poidan contemplar gastos de inversións
(capítulo VII)? Debería cambiarse?
i)

Pensades que as actividades subvencionables a través da convocatoria de ED están
suficientemente diferenciadas das actividades subvencionables a través da
convocatoria de Fortalecemento? Cabe pensar que existe certo solapamento nas
actividades de ambas convocatorias?
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k) Deberían crear materiais baixo dereitos de autoría ou proxectos financiados con cartos
públicos deberían ser de licenzas libres?
l)

Cal é a cultura avaliativa do sector?

m) Cal é o proceso de transparencia e rendición de contas? Como se pode mellorar?
PECHE. ESTRATEXIA.
a) Que se pode facer durante a vixencia da estratexia para que todos os axentes e
persoas se apropien da mesma?
b) Que mecanismos serían recomendables crear? quen debería participar nos mesmos?
Como poden as universidades participar deste seguimento?

ENTREVISTA Á SECRETARÍA TÉCNICA DA CGONGD
INTRODUCIÓN.
a) Como se articula a ED na ST da CGONGD? E a CpD?
b) En xeral, pensades que as diversas persoas e entidades que participan da CGONGD
teñen un coñecemento do que é a ED? E da CpD?
AFONDANDO NA CGONGD
b) Existen canles de comunicación e/ou espazos de reflexión, coordinación e traballo
conxunto entre as ONGD, e as universidades, os outros axentes e movementos sociais
galegos? Cales son? Deberíanse ampliar e/ou fortalecer? Como?
c) E coas diversas administración (FOGACOSOL)
d) Como se organiza o traballo dentro das comisións? E entre elas? Existen diferencias de
concepción en torno á ED á hora de desenvolver accións entre as comisións?
e) Participan estas comisións nalgunha rede vinculada á ED ou a CpD nos niveis
autonómico, estatal e/ou internacional? E vos? Considérase importante esta
participación? Como se podería estimular?
f)

Existen potencialidades desde a ST da CGONGD para incidir e incorporar a perspectiva
de cidadanía global nas ONGD? E da CpD? Cales son as principais dificultades para
conseguilo (internas ás vosas estruturas e funcións, e externas polas características e
limitacións da CGOGND)? Que aliadas tedes identificadas para conseguilo?

g) A ED articúlase en torno a catro dimensións: sensibilización, formación, investigación
para o desenvolvemento e mobilización social e incidencia política. Pensades que a
CGONGD debe promover no seu seo o impulso dunha das dimensións ou, pola contra,
contribuír de igual xeito no impulso das catro áreas? De que forma?
h) Existen mecanismos de coordinación de actividades propostas polas diferentes
entidades? Deberían existir? Cales poderían ser?
AFONDANDO NAS CATEGORÍAS
a) Cales

deberían ser os obxectivos da ED que se realiza desde a CGONGD?

b) Existe algún axente que non sexa ONGD que actualmente participe da CGONGD? De
que xeito? Pensades que outros actores deberíanse implicar máis? De que modo? Con
que fin? Cales son as súas capacidades?
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c) Na análise da realidade galega atopámonos con que existen dúas características
sobredimensionadas: a territorialidade (trabállase maiormente nas cidades,
especialmente do eixo atlántico) e a sensibilización (fronte a investigación e a
incidencia política). Pensades que desde a CGONGD estanse a promover accións para
corrixir esta asimetría? Que dificultades atopades? Que medidas facilitarían o traballo
nesta dirección?
d) Cal é a vosa valoración xeral da convocatoria de ED? E da de fortalecemento? Como
valorades os procesos de alegacións coa Xunta de Galicia? Como pensades que a
Estratexia pode mellorar os mesmos?
e) Cales pensades que son os maiores logros acadados no seo da CGONGD nos últimos
anos en relación á ED? E á CpD?
PECHE
a) Esta Estratexia pode resultar de utilidade no marco da CGONGD? Como se pode
promover dita utilidade?
b) Que se pode facer durante a vixencia da estratexia para que todos os axentes e
persoas se apropien da mesma? Como se debe difundir a estratexia?
c) Que mecanismos serían recomendables crear? quen debería participar nos mesmos?
Como pode a CGONGD participar deste seguimento?
OUTRAS PROPOSTAS OU CONSIDERACIÓNS.

Páxina 122 de 125

ANEXO 11. METODOLOXÍA DO GRUPO DE TRABALLO
Lugar e data: CPI Virxe da Cela (Monfero), 21 de xaneiro de 2016. Participantes de 2º, 3º e 4º da
ESO.
Título e Obxectivos
Introdución

Obxectivo e Desenvolvemento
Obxectivo: Breve introdución verbal á sesión por parte das facilitadoras
para presentarse e presentar a sesión.

A
percepción Obxectivo: Descubrir a percepción que teñen das accións atendendo ao
inicial
que lles gustou, ao que non lles gustou, ás necesidades que perciben e ao
seu papel activo no desenvolvemento das mesmas.
Desenvolvemento: Reflexionar en torno ás seguintes preguntas:
 O primeiro que se vos ven á cabeza ao pensar nun proxecto
traballado sobre a solidariedade.
 Que é o que máis vos gustou destas actividades.
 O que me gustaría ter feito pero non puiden.
 Se tiveramos que prescindir dalgunha actividade destes
proxectos, para ti cal sería?
 Cal é a temática sobre a que máis vos gusta traballar?
Afondando
nos Obxectivo: Afondar na reflexión das características específicas das accións
posicionamentos que se desenvolven no centro.
Desenvolvemento: Reflexionar e debater en torno a unha serie de
afirmacións:

En xeral, participo nestas actividades porque me obrigan.

Sempre saco aprendizaxes novas destas actividades.

que máis me gusta é que veñan a explicarme cousas sen que eu
teña que participar ou dar a miña opinión.

Penso que nestas actividades só debe participar o alumnado (nin
profesorado nin ANPA).

que aprendo nestas actividades tamén mo reforzan na clase de
matemáticas.

Sempre traballamos coas mesmas temáticas.

Gústame moito cando a xente doutros países venme a falar da súa
vida. (Introducir no debate a pregunta de si tamén lles gusta
cando se lles fala de cousas máis concretas do seu pobo).
Peche

Pechamos a sesión agradecendo a súa participación
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ANEXO 12. ENQUISA ÁS SOCIAS LOCAIS DE COOPERACIÓN

Encuesta a las socias locales en el marco de la Estrategia de Educación para el Desarrollo en
Galicia.
La Xunta de Galicia está construyendo su estrategia de Educación para el Desarrollo, un
documento que orientará las líneas de intervención de esta rama de la política pública de
cooperación para el desarrollo dirigida a sensibilizar y a movilizar a la población gallega para la
defensa de la justicia social en todo el mundo. Las ONGD son los agentes mayoritarios en el
impulso de la política de Educación para el Desarrollo en Galicia y, por eso, nos gustaría poder
contar con las voces de sus socias, sus compañeras de trabajo, de misión y de estrategia de
intervención. Esta pequeña encuesta consta de ocho preguntas cuyas respouestas pensamos
que nos pueden ayudar a traer vuestras voces a este documento estratégico. Muchísimas
gracias por vuestro tiempo y por todo vuestro trabajo.

1. ¿Conocen el término Educación para el Desarrollo?
SI

NO

1.1. En el caso de que conozcan el término, ¿con que tres palabras o ideas lo relacionan?
______________________________
______________________________
______________________________
2. ¿Cuál creen que debe ser el objetivo de la política de Educación para el Desarrollo que se
impulsa en Galicia?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. ¿Han formado parte de algún proyecto de Educación para el Desarrollo que haya
impulsado su socia en Galicia?
SI

NO

3.1. En el caso de que contesten que sí, ¿les ha parecido importante su participación?
SI

NO

3.2. ¿Por qué?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. ¿Creen que es positivo buscar espacios comunes entre organizaciones de Galicia y
organizaciones de otros lugares del mundo para pensar en estrategias de Educación para
el desarrollo conjuntas?
SI

NO

4.1. ¿Por qué?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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FIN
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