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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 Galicia, a CME 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. En Galicia, a CME ten unha consolidada traxectoria de traballo ao longo dos últimos anos.
Así, as entidades Fundación Educación e Cooperación (EDUCO), Fundación Entreculturas- Fe y
Alegría (EC), Fundación Axuda en Acción (AeA) e Taller de Solidaridade conforman a agrupación
formal que leva liderando dende o 2015, e de xeito continuado, os sucesivos proxectos da CME
Galicia cofinanciados pola Cooperación Galega. Pola súa parte, a Universidade de Santiago de
Compostela conta cunha longa traxectoria de colaboración e traballo conxunto na CME- Galicia
dende o seu inicio,  polo que a inclusión desta entidade dentro da agrupación formal do
proxecto xorde coma unha integración natural despois dun longo proceso de traballo
conxunto. 

As cinco entidades integrantes coordinaron no marco desta intervención unha batería de
accións de formación, sensibilización, investigación, movilización e incidencia co fin de chegar
os dous segmentos da poboación clave para a CME- Galicia identificados no documento de
formulación do proxecto: 34 docentes de primaria e secundaria, 21 docentes universitarios,
1255 estudantes de primaria e secundaria e 430 estudantes universitarios. Ademais, a difusión
do proxecto alcanza as 10.000 persoas no conxunto da cidadanía galega.
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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 2022 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. 

OBXECTIVOS PLANTEXADOS3

XORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN E FORMACIÓN NOS CENTROS EDUCATIVOS
DIFUSIÓN DE MATERIAIS DE SENSIBILIZACIÓN NOS CENTROS EDUCATIVOS 
OBRADOIROS EN CIBERACTIVISMO NOS CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

CUÑAS DE RADIO: ALUMANDO ACTIVO
XORNADAS FORMATIVAS ODS4 NAS  UNIVERSIDADES GALEGAS
SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POLA EDUCACIÓN (SAME 2022)

ACTO NO PARLAMENTO DE GALICIA 
INVESTIGACIÓN SOBRE OS MATERIAIS EDUCATIVOS ELABORADOS POLA CME. 
EXPERIENCIAS INNOVADORAS DE APRENDIZAXE SERVIZO NA COMUNIDADE
EDUCATIVA

ACCIÓNS DESTACADAS
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O proxecto conta con indicadores de impacto e de actividade os cales serven para analizar o
bo grado de consolidación dos obxectivos e resultados propostos na formulación do proxecto.
A CMe- Galicia utiliza metodoloxías participativas nas diferentes accións ao longo da
intervención que inciden na xeración de capacidades cara unha resposta crítica por parte de
poboación participante. Neste senso, a APS como metodoloxía innovadora fomenta a
aprendizaxe entre iguiais, xera capacidades e actitutes no alumnado universitario que
impactan positivamente cara un cambio na percepción e/ou coñecementos dos e das
participantes . 

-

Produciuse un cambio na percepción do educación  no mundo entre o alumnado.
Fomenta espazos de diálogo entre a comunidade educativa, a sociedade civil e as
institución públicas. 

Avanzouse cara o empoderamento e fortalecemento de capacidades entre cando
menos o alumnado e docentes participantes no proxecto. 
Xeráronse proxectos innovadores no ámbito educativo a través da experiencia de
Aprendizaxe Servizo na comunidade educativa galega. 
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RESULTADOS AVALIACIÓN4

1.

2.
3.

O proxecto xera espazos de diálogo entre a cidadanía, a sociedade civil e as institucións
públicas sendo necesario un traballo participativo dos equipos docentes e/ ou
educadores na revisión das unidades didácticas, tal e como se recolle na investigación
elaborada no marco do proxecto para xerar reivindicacións propias na elaboración do
posicionamento e manifesto da SAME  

MAIOR INCIDENCIA EN ACCIÓNS EDUCATIVAS TRANSFORMADORAS QUE
INCIDAN NUNHA MAIOR APROPIACIÓN DOS RESULTADOS POR PARTE  DA
COMUNIDADE EDUCATIVA. 

A CME- Galicia utiliza metodoloxías participativas nas formacións do proxecto que
xeran un traballo crítico por parte de poboación participante. A APS mostrou que é un
ferramente para sensibilizar e formar as persoas sobre a situación da problemática no
mundo adquirindo detrezas para actuar dende o ensino, tanto no eido formal coma
informal. É necesario definir e concretar un plan de traballo coa poboación participante
con posibilidade de transferencia para poder garantir esa sostibilidade dos resultados
incrementando o impacto da CME- Galicia. 

XERAR REDES DE TRABALLO NO MARCO DA CME- GALICIA DENTRO DA
COMUNIDADE EDUCATIVA, AS UNIVERSIDADES E AS ENTIDADES DE
EDUCACIÓN NO FORMAL. 

RECOMENDACIÓNS A TER EN CONTA6
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Este documento foi realizado por CIDEL Galicia coma entidade consultora responsable do
traballo de avaliación realizado entre os meses de xuño e decembro de 2022.

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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