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36 docentes de primaria e secundaria, 8 docentes universitarios, 843 estudantes de
primaria e secundaria;  e 818 estudantes universitarios.
 A difusión do proxecto estima un impacto en 10.000 persoas no conxunto da cidadanía
galega. 

A Campaña Mundial pola Educación nace co fin de promover, a través da esixencia aos
gobernos e á comunidade internacional, a realización efectiva do dereito a unha educación de
calidade para todos e todas. 

Na actualidade, a CME está presente en 125 países impulsando e reclamando a esixencia do
cumprimento dos compromisos internacionais en educación. En concreto, reivindica a
importancia dos seis obxectivos da educación para Todos e Todas asinados en Dakar no ano
2000 co propósito de chegar a satisfacer as necesidades de aprendizaxe de todas as nenas,
nenos, xóvenes e persoas adultas. Neste senso, a Campaña Mundial pola Educación en Galicia
trata de por en marcha diferentes iniciativas que promovan na comunidade educativa e na
sociedade civil galega respostas sociais, educativas e políticas a prol do dereito á educación
para todos e todas e a implementación dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostibles, en
especial, sobre o dereito á educación no novo marco de Acción pola Educación 2030.

As cinco entidades que conforman o consorcio da CME- Galicia coordinaron no marco desta
intervención unha batería de accións de formación, sensibilización, movilización e incidencia
co fin de chegar os dous segmentos da poboación clave para a CME- Galicia:comunidade
educativa e sociedade civil galega:

Esta definición dos actores, visibiliza a capacidade de réplica e multiplicación dos resultados
no longo prazo así coma a pertinencia da estratexia da CME- Galicia que conta cun horizonte de
traballo enmarcado pola Axenda 2030.
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O contexto de traballo deseñado no marco da Campaña Mundial pola Educación que é obxecto
desta avaliación caracterízase polas seguintes accións que serán avaliadas neste documento
e que pretenden incidir nos resultados e obxectivo acadados ao longo da intervención: 

RESULTADO 1. A COMUNIDADE EDUCATIVA CONTA CON ESPAZOS E RECURSOS
EDUCATIVOS E DE SENSBILIZACIÓN SOBRE O DEREITO HUMANO Á EDUCACIÓN E O ODS4. 

RESULTADO 2. A COMUNIDADE EDUCATIVA  MOBILÍZASE A PROL DO DEREITO HUMANO Á
EDUCACIÓN E O ODS 4 PERANTE PERSOAS, GOBERNANTES E REPRESENTES POLÍTICOS
LOCAIS E/OU AUTONÓMICOS. 

RESULTADO 3.  A CIDADANÍA GALEGA ACCEDE A INFORMACIÓN DE CALIDADE E
SENSIBILÍZASE SOBRE O ODS 4, O DEREITO HUMANO Á EDUCACIÓN E OS LOGROS
COLECTIVOS DA CAMPAÑA MUNDIAL POLA EDUCACIÓN EN GALICIA.

RESULTADO 4.  A CME PROMOVE INVESTIGACIÓNS DE CALIDADE NO MARCO DA
SISTEMATIZACIÓN DE METODOLOXÍAS DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA E FORTALECE
AS SÚAS REDES E ALIANZAS POLO ODS 4 E O DEREITO HUMANO Á EDUCACIÓN"

A CME- Galicia 2021 ten coma obxectivo específico o incremento do compromiso, participación
social e empoderamento da comunidade educativa galega na demanda das respostas sociais,
educativas e políticas para a apropiación do dereito humano á educación, o ODS4 e da Axenda
2030 das Nacións Unidas por parte das persoas gobernantes e representantes políticos a nivel
local e autonómico. 
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OBXECTIVOS PLANTEXADOS3

DIFUSIÓN DE MATERIAIS DE SENSIBILIZACIÓN NOS
CENTROS EDUCATIVOS 
OBRADOIROS EN CIBERACTIVISMO NOS CENTROS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
XORNADAS FORMATIVAS ODS4 NAS  UNIVERSIDADES
GALEGAS
ELABORACIÓN DE PROPOSTAS PARA A CONTRIBUCIÓN
AO CUMPRIMENTO DO ODS4 E DA AXENDA 2030
SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POLA EDUCACIÓN (SAME
2021)
GUÍA FORMACIÓN DE ACTIVISTAS XUVENIÍS POLO
DEREITO Á EDUCACIÓN (PASTORIZA, 2021)
ENCONTRO BOAS PRÁCTICAS NA CAMPAÑA MUNDIAL
POLA EDUCACIÓN

ACCIÓNS DESTACADAS



- Nos centros educativos, a CME- Galicia conecta co Proxecto Educativo do centro e 
 transversalízase na súa actividade lectiva.  A pesar do contexto da actual pandemia, se poden
extraer conclusións que acreditan que a CME- Galicia mellorou as capacidades da comunidade
educativa para apropiarse da reivindicación do ODS 4 e da Axenda 2030, dotando ao
profesorado e alumnado de redes e ferramentas que poden incidir nunha maior consolidación
da cidadanía activa nestes espazos. 

-A “Guía de formación de activistas xuvenís polo dereito á Educación” (Pastoriza, 2021)
incorpora unha nova folla de ruta para as dinámicas da CME- Galicia no longo prazo.

-As accións de visibilización e os materiais editados en relación coa campaña central
#MilMillonsdeVoces valóranse como positivos na sua capacidade para xerar activismo nos
propios centros. Neste senso, o obradoiro de ciberactivismo resulta moi bo valorado e incide
positivamente na replicabilidade dos resultados da CME- Galicia. 

- A integración da Universidade de Santiago de Compostela no consorcio da CME- Galicia ten un
impacto positivo nos obxetivos da intervención avaliada, ampliando as sinerxias xeradas entre
as distintas entidades, o que incide nun maior impacto e visibilización da CME- Galicia así como
nun maior logro dos resultados. 

4 RESULTADOS DA AVALIACIÓN FINAL DA CME GALICIA 2021

1.

2.

Avanzouse cara o empoderamento e fortalecemento das capacidades do alumnado e
profesorado dos centros educativos de primaria e secundaria.

A GuÍa de formación de activistas xuvenís polo dereito á Educación (Pastoriza, 2021)
establece unha nova folla de ruta para avanzar na incidencia política 
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3. Consolídase o traballo de educación e sensibilización no ámbito universitario. 
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XÉRANSE RECURSOS E FERRAMENTAS QUE MELLORAN AS
CAPACIDADES DA CIDADANÍA GALEGA PARA UNHA DEMANDA
EFECTIVA NO CUMPRIMENTO DO DEREITO HUMANO Á
EDUCACIÓN

MELLORA DAS CAPACIDADES DA COMUNIDADE EDUCATIVA NO
TOCANTE Á APROPIACIÓN E  REIVINDICACIÓN DO ODS 4 E DA
AXENDA 2030, DOTANDO AO PROFESORADO E ALUMNADO DE
REDES E FERRAMENTAS QUE PODEN INCIDIR NUNHA MAIOR
CONSOLIDACIÓN DA CIDADANÍA ACTIVA NESTES ESPAZOS



CONSOLIDAR A CME- GALICIA NOS ESPAZOS EDUCATIVOS

Consolidar unha estratexia institucional de acción nos centros educativos en
Galicia que traballe de xeito transversal as accións da CME Galicia.  Cabe
destacar a necesidade de dotar de maior autonomía os centros que xa
visibilizan a CME- Galicia coma parte da súa estratexia e ir avanzando esforzos
e traballo naqueles centros que teñen mais flebezas para consolidar unha
acción conxunta e colectiva de toda a comunidade educativa. 

A "Guía de formación de activistas xuvenís polo dereito á Educación" (Pastoriza,
2021) incorpora unha nova folla de ruta para as dinámicas da CME- Galicia no
longo prazo que redundan nun maior logro do seu obxectivo específico xa que se
visibilizan boas ferramentas para lograr unha apropiación da Axenda 2030 e do
ODS 4 nas axendas políticas e públicas da cidadanía galega. 
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Xerar reivindicacións propias  da comunidade educativa na elaboración do
posicionamento e manifesto da SAME, que se ben é un documento compartido
como resultado do movemento global e redes de traballo da Campaña Mundial
pola Educación, tamén deberá abrir un espazo de autoelaboración de
reivindicacións dende os propios centros educativos para consolidar unha rede
efectiva de activistas xuvenís. 

INCREMENTAR A AUTONOMÍA DA COMUNIDADE EDUCATIVA PARA A
DEMANDA DO CUMPRIMENTO DA AXENDA 2030 NA SEMANA MUNDIAL
POLA EDUCACIÓN

DEFINIR A ESTRATEXIA DE TRABALLO DA CME- GALICIA NO ÁMBITO
UNIVERSITARIO

INNOVAR NA XERACIÓN DE CAPACIDADES DA POBOACIÓN XOVEN

Definir e incorporar coa propia USC unha dinámica de traballo ao longo prazo que
propoña  liñas estratéxicas e operativas para a implementación da CME- Galicia na
propia USC e, por ende, que sirva coma exemplo de replicabilidade para o resto
das universidades da comunidade galega.

RECOMENDACIÓNS  DA AVALIACIÓN FINAL DE CARA Ó FUTURO DA
CME- GALICIA6



Este documento foi realizado por CIDEL Galicia coma entidade consultora responsable do
traballo de avaliación realizado entre os meses de xuño e decembro de 2021.

Os resultados da intervención propoñen unha serie de aprendizaxes e recomendacións
aprendidas ao longo das fases de intervención que de cara a futuras accións poderían ser tidas
en conta na estratexia de sostibilidade e continuidade do proxecto nos próximos anos.
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