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A presente guía forma 
parte do proceso 
formativo impulsado 
por Solidariedade 
Internacional de 
Galicia no marco do 
Proxecto Horizonte 
2030; construíndo 
liderados positivos 
para unha xuventude 
galega transformadora, 
financiado por 
Cooperación Galega 
da Xunta de Galicia.

 
 
 
Cos Obxectivos de Desenvolvemento 
Sostible como marco político internacional 
de referencia na loita contra a pobreza e a 
desigualdade, este proxecto quere promover 
novos xeitos de enfrontar problemas e facilitar 
solucións que requiran de accións colectivas 
a través de liderados que integren os atributos 
dunha verdadeira cidadanía global, dende 
un enfoque feminista, intercultural, ecoloxista 
e con especial atención á xuventude.

Esta iniciativa vai dirixida a toda a equipa 
humana de Solidariedade Internacional 
de Galicia de cara á construción dunha 
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entidade máis participada e democrática, e 
a profesorado galego de ensino secundario 
coma representación dun espazo chave para 
comezar a experimentar e exercer, dende as 
etapas máis temperás, a participación social.  

O primeiro paso no proxecto para a 
construción de liderados xuvenís positivos 
e transformadores é a capacitación en 
participación. A cultura participativa 
susténtase en prácticas e en metodoloxías 
que debemos experimentar e aprender, 
para afondar na democracia e acrecentar a 
capacidade de resposta dunha sociedade 
diante dos múltiples retos cos que se enfronta.

Presentamos un programa formativo baseado 
na aprendizaxe pola práctica e dirixido 
a fortalecer a cultura da participación. 
O programa céntrase na adquisición 
de competencias e habilidades para 
participar e para facilitar a participación, 
tanto dentro das organizacións como cara 
procesos abertos de participación social.

O programa ten un carácter modular e 
diríxese ao profesorado dos centros de ensino, 
no nivel de secundaria, ao voluntariado e aos 
socios e socias de Solidariedade Internacional.

Ademais dos talleres de formación presencial, 
inclúe a documentación de todo o proceso 
e a posta a disposición de materiais 
didácticos, para amplificar o seu impacto.

Obxectivos
O obxectivo desta guía é afondar na 
cultura participativa, a través da mellora 
das capacidades para a organización 
democrática e a dinamización de 
procesos de participación social.

Para fortalecer a cultura participativa 
é necesario coñecer os procesos e as 
metodoloxías de participación, familiarizarse 
con elas e poñelas en práctica.

Polo tanto, a guía quere facilitar a aprendizaxe 
destes procesos e das metodoloxías para 
levalos a cabo en diferentes ámbitos, 
distinguindo principalmente o ámbito 
dunha organización (como pode ser 
Solidariedade Internacional) e o ámbito dos 
procesos de participación social abertos.

Esta terceira guía céntrase nos procesos 
de participación abertos, nos que as 
organizacións buscan colaborar con 
outras e abrirse á sociedade, impulsando 
a  mobilización da cidadanía. Céntrase 
nos procesos de participación abertos 
ao conxunto da cidadanía, ou a algún 
grupo social de modo específico, pero 
non circunscrito a unha organización.

Contidos
Metodoloxías de apertura inicial, 
diagnose participativa, mapeo de axentes, 
elaboración de propostas, procesos de 
decisión e priorización, sensibilización 
e mobilización de novos axentes...

Con quen queremos participar 
A apertura á sociedade pode comezar coa 
realización dun mapeo de axentes, que 
nos axude a identificar a quen dirixirnos, 
para compartir con outras e outros 
unha diagnose inicial, co obxectivo de 
integrar as diferentes visións e identificar 
necesidades e motivacións comúns.

Encontrámonos 
Unha vez identificados axentes e contactado 
con eles, organizamos encontros abertos. 
Trátase de convocatorias para abrir o 
proceso á sociedade (ben sexa para analizar 
un problema social, pensar propostas 
de acción ou o que se determine).

Veremos, polo tanto, como deseñar estes 
encontros, desde a súa concepción, á 
convocatoria, ao seu desenvolvemento 
e aos traballos posteriores. 
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Estrutura  
das sesións
Recollemos unha proposta de abordaxe 
dos contidos en dúas sesións de 4 horas 
cada unha. Os contidos poden adaptarse 
a sesións máis curtas ou máis longas.

SESIÓN 1: Con quen queremos participar

16:00H Benvida e presentación do programa e da 
sesión. Presentación das persoas participantes 
e recollida de expectativas.

16:30H Sobre unha campaña concreta, identificamos 
o mapa de axentes. Del extraemos as primeiras 
liñas de apertura que debemos facer.

18:15H Descanso

18:45H Recoller e incorporar necesidades sentidas. Simulación 
de contactos con axentes e grupos sociais.

19:45H Recapitulación e compromiso concreto de 
traballo a levar a cabo. Avaliación da sesión.

20:00H Fin da sesión

SESIÓN 2: Encontrámonos

16:00H Posta en común dos compromisos alcanzados. 
Identificación de dificultades e reflexión 
colectiva sobre as formas de superalas.

16:30H Deseño de encontros, desde a concepción, á 
convocatoria, realización e traballos posteriores. Trátase 
de convocatorias para abrir o proceso á sociedade 
(ben sexa para analizar un problema social, pensar 
propostas de acción ou o que se determine)

18:15H Descanso

19:45H Recapitulación e compromiso concreto de 
traballo a levar a cabo. Avaliación da sesión.

20:00H Fin da sesión
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Benvida  
e presentación  
da sesión

Benvida

No caso de que as persoas que participan 
non se coñezan, pode desenvolverse 
algunha dinámica de presentación, 
como a recollida na unidade didáctica 
do módulo 1 deste mesmo programa.

Aquí, ao tratarse do terceiro módulo, damos 
por feito que as persoas xa se coñecen, 
pero convidámolas a escribir os seus 
nomes nunha tarxeta e colocala visible 
na súa roupa, a través dun colgante, un 
imperdible ou calquera outra fórmula.

Dispoñémonos en círculo, de forma que 
todas as persoas poidamos vernos á 
cara, e damos a benvida á sesión.

SESIÓN 1

Presentación da sesión

Como punto de partida, ponse en 
coñecemento do grupo o plan de traballo 
para a sesión, indicando os tempos 
estimados e animando ao grupo a cumprir 
todo o programa a un bo ritmo.

Para fortalecer o compromiso do grupo, 
sitúase o programa da sesión nun punto 
visible da sala, en letra grande para ser 
visto con facilidade e ir comprobando, ao 
longo da mesma, como se vai avanzando 
e como se van cumprindo os tempos.

Recollida de expectativas

Dun xeito semellante ao formulado na 
primeira guía, cada persoa debe indicar 
que espera que pase na sesión e que espera 
que non pase. Formulado de xeito máis 
conciso, que lle gustaría que pasara na sesión 
e que lle horrorizaría que pasara. Outra 
opción é pedir que indiquen que resultados 
concretos esperan ou que problemas lles 
gustaría que a sesión axudase a resolver.

Neste caso, cun cordón, prepárase un tendal 
na aula. Á esquerda do tendal, as persoas 
colgan os papeis coas súas expectativas 
en positivo e á dereita, os papeis coas 
súas expectativas en negativo. Non se 
realiza posta en común, pero permítese 
que todas as persoas lean os papeis.
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Detalle sobre Recollida de expectativas

Obxectivo Identificar as expectativas que teñen todas as 
persoas participantes en relación á sesión. 

Vantaxes Coñecendo as expectativas sobre a sesión, podemos orientala mellor. Tamén 
podemos avaliar ao final se se cumpriron ou non, ou en que medida.

Como Cada persoa conta con dous papeis: un para escribir, de forma resumida, as 
súas expectativas en positivo e outro para escribir o que lle horrorizaría que 
pasara na sesión. Pídese escribir en letra grande e clara, de forma resumida.
Dáse un tempo para escribir e despois cada quen colga as súas expectativas 
no tendal, onde corresponde: á esquerda as positivas e á dereita as negativas.
Dáse un tempo máis para que a xente poida ler as das demais persoas.

Recursos Papeis, rotuladores, corda para montar un tendal 
e pinzas para suxeitar nel os papeis.

Espazo Espazo físico con certa amplitude para conformar un tendal longo, 
que permita colgar todos os papeis e lelos con comodidade.

Tempos 12 minutos. 2 para explicar e repartir os papeis e rotuladores. Cinco para pensar 
e colgar as propias expectativas e outros 5 para ler as das demais persoas.

 MATERIAIS PARA  
RECOLLIDA DE EXPECTATIVAS
Papeis (o dobre que persoas son), rotuladores 
(tantos coma persoas haxa), corda para 
montar un tendal e pinzas para suxeitar nel os 
papeis (o dobre que persoas son).
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Mapa de axentes

Identificación  
de axentes e vínculos 

O sociograma ou mapa de axentes é 
un instrumento que nos vai permitir 
visualizar aos actores e grupos sociais 
presentes nun proxecto ou territorio e 
trazar as conexións existentes entre eles. 

Este método resulta de utilidade na análise 
e planificación dun proxecto. Realizada 
sobre unha tarefa ou situación concreta, 
trátase de  representar, con tarxetas de 
diferentes formatos, os axentes implicados 
e as relacións que se dan entre eles. Permite 
tamén ordenar aos axentes en función do 
seu poder e da proximidade ou afinidade 
con nós e coa iniciativa a desenvolver.

Serve para darnos conta do illadas ou non 
que podemos estar nas tarefas que nos 
propoñemos, e das alianzas que precisamos 
e debemos facer; e, neste sentido, a que 
persoas ou grupos “ponte” debemos 
entrevistar para poder saber como colaborar 
en tarefas comúns. Tamén visualizaremos 
que antagonismos é previsible que nos 
aparezan e como contrarrestalos.

Todo iso ponderando non só o número 
de persoas que poidan estar en cada 
situación, senón cales son os seus pesos e 
forzas reais de tipo socio-político e a súa 
capacidade de axuda nas nosas estratexias.

Detalle sobre Mapa de axentes

Obxectivo Identificar os axentes implicados e as relacións que se 
establecen entre eles e afectan ao proxecto.

Vantaxes Permite reflexionar sobre as posibles alianzas e redes que 
podemos establecer en torno ao proxecto. Tamén permite 
identificar espazos de non-relación que deban corrixirse.
Un sociograma é algo dinámico e adaptable ao longo do proceso. Os axentes 
e relacións que identifiquen nun principio poden mudar de posición, afinidade 
e grao de relación, polo que podemos ir adaptándoo en cada fase.

Como En función do número de persoas podemos facer grupos pequenos (3-4 
persoas ) o máis heteroxéneos posibles e repartir tarxetas. O ideal é que cada 
grupo traballe coas distintas figuras. Por cada tarxeta/figura hai que anotar o 
nome do axente (Xunta de Galicia, concellos, fundacións, ONGs, asociacións, 
grupos sociais como as mulleres maiores, a xente nova, o profesorado, etc). 
Teñen uns minutos para identifica os protagonistas e o 
lugar que ocupan nas coordenadas en relación aos criterios 
identificados (afinidade, influencia, interese...).
Pasado o tempo asignado, faise unha posta en común: o primeiro grupo 
expón os axentes identificados e a localización no panel en forma de 
matriz. Os argumentos para a localización son debatidos e consensuados 
en plenario.  A persoa que modera vai pegando as tarxetas no mapa. Os 
seguintes grupos fan o mesmo e así ata rematar con todas as tarxetas. 
Unha vez deseñado o mapa, trabállase o tipo de relacións que se 
dan entre os axentes e a intensidade das mesmas. A moderadora vai 
debuxando as liñas e frechas que corresponden en cada caso.
O deseño do sociograma vai permitir definir os espazos de alianza 
e os de conflito (que convén desbloquear) para así ter unha idea 
o máis aproximada posible dos axentes protagonistas.
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Recursos Tarxetas de distintos formatos e cores, que podes atopar nesta guía e 
deben ser impresas en papel ou cartolina a unha soa cara e recortadas. 
Panel de gran tamaño: xeralmente debúxanse dúas coordenadas:
Proximidade-implicación co proxecto. Máis cerca ou máis 
lonxe do eixe central dependendo do nivel de relación.
Capacidade/nivel de influencia (moita, escasa..). Sitúanse 
ao longo do eixo horizontal (pouca capacidade cara á 
esquerda, maior capacidade máis á dereita).
Rotuladores para trazar as diferentes liñas 
(relacións que se producen entre eles).
Celo ou cinta de carroceiro para pegar as tarxetas 
(debe ser especial, para non deixar marca).

Espazo Espazo físico con certa amplitude para traballar en grupo e unha 
parede para poder colocar o panel e traballar sobre el.
O ideal é formar un semicírculo, para que todas as persoas poidan ver 
o panel e tamén poidan verse unhas a outras. Se non é posible, porque 
hai moitas persoas, pódense facer varias filas, tamén en semicírculo.

Tempos Unha hora e 45 minutos. 30 para explicar, repartir as tarxetas e darlle a 
cada grupo un tempo para pensar. A posta en común ten dúas partes: 
nunha primeira, colócanse os axentes na matriz de proximidade 
e poder; nunha segunda parte, establécense os tipos de relación 
existentes entre eles. Cada unha delas pode levar uns 30 minutos. 
Nos 15 minutos finais, identifícanse os grupos ou organizacións a 
quen nos imos achegar, para tratar de implicalas no proceso.

 MATERIAIS PARA  
MAPA DE AXENTES
Material para imprimir en A4  
(mellor en cartulina, pero pode ser en papel 
normal) inclúe, un modelo de panel sobre  
o que debuxar as coordenadas, as tarxetas  
cos formatos distintos para a identificación  
de axentes e un cadro como referencia  
do tipo de vínculos ou relacións. 

Rotuladores para trazar as diferentes liñas 
(relacións que se producen entre eles).

Celo ou cinta de carroceiro para pegar  
as tarxetas (debe ser especial, para  
non deixar marca).

 Anexo 1

En grupos pequenos, as participantes 
teñen que identificar aos diferentes axentes 
relevantes para a temática que se pretende 
abordar. Deben distinguir entre grupos sociais 
(perfís socio-demográficos), grupos formais 
e institucións. Sitúanse nun plano ou matriz 
segundo un duplo eixo: 1) maior proximidade 
aos nosos obxectivos ou maior lonxanía; 2) 
maior ou menor poder ou capacidade de 
incidencia no desenvolvemento do proxecto. 

En función do mapa resultante, identifícanse 
estratexias de dinamización e apertura 
do proceso a diferentes axentes.
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Recoller  
e incorporar 
necesidades  
sentidas

Simulación de contactos  
con axentes e grupos sociais

O contacto cos diferentes axentes aos que 
queremos facer participes no noso proxecto 
é unha fase fundamental que nos vai permitir 
buscar alianzas para enriquecer e contrastar 
o proxecto que estamos formulando. 

Partindo do mapa de axentes deseñado, 
imos ter que realizar contactos cos diversos 
perfís (institucións, colectivos e persoas) 
para o que debemos adaptar ás técnicas, 
a linguaxe empregar, entre outras.

Detalle sobre o contacto cos axentes

Obxectivo Identificar carencias e potencialidades da estratexia de comunicación e 
relación hora de dar coñecer o noso proxecto, experimentar situacións 
conflitivas, a  improvisación e  formular alternativas grupais. 

Vantaxes O contacto cos axentes a través desta dinámica ou xogo de rol,  vainos permitir 
recoller a opinión do grupo respecto de como estamos relacionándonos, das 
mensaxes que transmitimos e da habilidades individuais. Todo co obxectivos de 
formular alternativas, saber de experiencias de situacións reais que se poder dar.

Como Durante 15 minutos, en base a diferentes situacións ou escenarios a 
dinamizadora facilita a cada parella, ou grupo pequeno, traballar unha 
posible situación. Nela teñen que identificar os papeis de cada personaxe, 
o discurso ou relato e os elementos ambientais que se poden dar.
Tamén hai que designar un grupo de persoas que fan de observadoras da dinámica, 
o seu papel será o de estar alerta ao desenvolvemento do exercicio, prestando 
atención a cuestión dos argumentos, exposición, ou a actitude da posta en escena.
En plenario, nun escenario ou centro da sala, cada grupo escenifica en 5 minutos 
a situación que lle tocou interpretar. Pasado este tempo a moderadora pregunta 
ao grupo que lles pareceu; as situación conflitivas, as reacción ou solución e as 
alternativas que formulan. Os grupo de observadoras e resto do plenario poden 
mostrar posibles alternativas, tendo  teñen que saír ao escenario e representala.
Posteriormente en 15 minutos faise unha reflexión grupal. intentado 
dar resposta ás seguintes preguntas: temos experimentado situación 
reais similares, como reaccionamos, como nos sentimos?

Recursos Tarxetas coas indicacións de posibles escenarios, papeis ou roles a interpretar,
Elementos de apoio para facilitar a dramatización

Espazo Amplo, para a conformación dos grupos pequenos e a escenificación.

Tempos 50 minutos. 10 para explicar, repartir as tarxetas coas escenas a interpretar 
e darlle a cada grupo un tempo para preparar a escena. 25 minutos para a 
representación e formulación de alternativas e outros 20 para a reflexión grupal.
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 MATERIAIS  
PARA O CONTACTO CON AXENTES
Roles ou escenarios posibles  
[repartir unha tarxeta por grupo]

ESCENARIO 1
Presentamos o proxecto a unha administración. A persoa coa que 
nos entrevistamos é responsable dunha área que consideramos 
estratéxica para o proxecto. Non mostra excesivo interese e 
nos deriva a outras dirección a falar co seu responsable.

ESCENARIO 2
Temos unha entrevista coa dirección dun centro de ensino. 
A directora considera que o calendario de actividades que 
propoñemos pode roubarlles moito tempo derivado da 
programación e calendario lectivo. Ademais pensa que o 
profesorado non está moi implicado e mesmo algo confuso.

ESCENARIO 3
Unha ONG coa que traballamos de forma puntual interésase 
polo noso proxecto, pensa que pode aportar contactos e 
traslada a súa intención de liderar con nos a idea. Interesa a súa 
implicación pero non queremos perder o noso protagonismo.

ESCENARIO 4
Contactamos cunha administración  que mostra unha actitude 
moi positiva e a persoa coa que falamos formula preguntas 
moi precisas, algunhas incómodas sobre as que carecemos de 
información ou detalle pola falta de definición da idea.
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Establecer o marco de partida

Unha das cuestións relevantes para 
que a xente se una a esta iniciativa é a 
claridade da información sobre ela.

A iniciativa está aberta e vai ser codeseñada 
entre todo o mundo. Sen embargo, 
precísase dar a coñecer cal é o marco 
no que nos movemos: os obxectivos a 
grandes trazos, aquelas cuestións que 
xa estean pechadas (por exemplo, se hai 
condicionantes en función do financiamento) 
e as cuestións que están abertas, nas 
que poden incorporarse achegas.

Neste sentido, buscamos que as persoas e 
entidades convocadas coñezan cal é o marco, 
cal pode ser o seu papel e que se espera delas.

Para iso, debemos preparar unha información 
por escrito que sexa clara e sinxela. 

Un exemplo podería ser o seguinte, utilizado 
no lanzamento dunha ferramenta web para 
visibilizar e facilitar as vendas das entidades 
galegas da economía social. Dito texto 
pode empregarse en diferentes formatos: 
web, texto de correo electrónico, pdf, etc.

Organizar  
un encontro

Convocamos

Neste momento xa temos unha orientación 
dos axentes e persoas coas que queremos 
traballar e xa fixemos algúns contactos 
con elas e eles. Así que imos encontrarnos 
para trazar alianzas en torno á temática 
que nos une. O obxectivo destes encontros 
é identificar as necesidades comúns e 
elaborar un plan de traballo que integre as 
visións e propostas de todas as partes.

SESIÓN 2
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Exemplo de documento para 
comunicar o marco de partida

Queres participar  
no marketplace  
da economía  
social galega?

ÁNIMO E LUZ PARA O MARKETPLACE 
DA ECONOMÍA SOCIAL GALEGA

Que? 

O marketplace da economía social galega é 
unha plataforma común de venda en liña na 
que entidades da economía social poñen en 
venda os seus produtos e servizos. Viría sendo 
como o Amazon da economía social galega. 

O mantemento e xestión son levados a cabo 
por un equipo profesional especializado: 
técnico informático, de comunicación e 
marketing e de loxística para os envíos. 
Este equipo confórmano cooperativistas do 
proxecto O Tendal, Luz para os teus produtos. 

Por que? 

O comercio electrónico vai crecendo 
imparable, pero as entidades da economía 
social teñen dificultades para subirse 
a este carro e para manterse nel: 

> Dificultades de investimento 
para articular tendas en liña. 

> Dificultades para posicionar ditas 
tendas e captar público. 

> Dificultades de loxística. 

> Falta de especialización profesional 
e de recursos e dedicación suficientes 
para manter as tendas atendidas.

Un marketplace común supón economías 
de escala, permitindo que sexa un equipo 
profesional quen se encargue da xestión e 
actualización permantente, e optimizando 
os esforzos de comunicación e marketing. 

Descarga ás entidades da economía social 
do esforzo de soster esta infraestrutura, e 
sostense a través de cuotas ou porcentaxes 
de venda, o que permite superar as 
barreiras de investimento inicial.

Para que? 

O marketplace da economía social 
galega servirá para facilitar o acceso 
das entidades da economía social ao 
comercio electrónico, resolvendo de forma 
conxunta e profesionalizada os aspectos 
técnicos e os aspectos de publicidade 
e márketing necesarios para vender. 

O marketplace incrementará as vendas das 
entidades da economía social, posicionandoas 
no comercio electrónico de forma sostible. 

Pola súa parte, promoverá a visibilización 
do sector da economía social e facilitará ás 
persoas poder facer un consumo responsable. 

En torno a unha ferramenta concreta 
de comercio electrónico, as entidades 
intercooperan para vender mellor. O contacto 
das entidades da economía social entre si (e 
co equipo profesional, que tamén pertence á 
economía social) permitirá detectar e resolver 
en común outras posibles barreiras para a 
comercialización: cuestións de comunicación, 
empaquetados, xestión de imaxe, etc. 



Mobilizar a participación social  | Guía de participación 13

Para quen?

A plataforma é un instrumento para as 
entidades da economía social galega. 
Inclúe cooperativas, sociedades laborais 
e iniciativas que poñen en práctica os 
valores da economía social: moda ética, 
produción ecolóxica, inclusión social, 
revitalización do medio rural, etc. 

Estas entidades teñen moitos valores 
que achegar á sociedade, pero soen ter 
grandes dificultades para darse a coñecer, 
para conseguir que se valoren as súas 
achegas. A plataforma sitúa ás entidades 
no comercio electrónico e presenta o seu 
valor social e económico diferencial. 

Para as persoas consumidoras, a plataforma 
facilita o consumo responsable e o 
apoio á economía social galega. 

Nunha segunda fase (segundo ano) e en 
base á experiencia dos primeiros pasos, 
abordarase a consolidación a través da fórmula 
xurídica que se considere máis adecuada, 
sendo a de cooperativa de segundo grao 
unha das posibilidades a contemplar.

Quen? 

Este proxecto está impulsado e coordinado 
polo grupo cooperativo O Tendal (www.
otendal.es), creado para fortalecer a 
capacidade comercial da economía social 
galega. Forman parte do grupo motor as 
cooperativas: Ítaca Software Libre, O Cable 
Inglés, Xedega, Cidadanía, Milhulloa, Rayados, 
Maos, Numax e a sociedade laboral Dehistoria. 

Con Espazocoop e Aesgal no grupo de apoio.  
Este equipo encargarase de desenvolver 
tecnicamente o proxecto. 

Como? 

Para poñer a andar o marketplace 
da economía social galega precísase 
dun esforzo inicial importante. 

Por unha parte, é preciso realizar os 
estudos necesarios para articular as 
formas óptimas de xestión e loxística, 
para enfocar a campaña de marketing e 
posicionamento na rede, para captar un 
número suficiente de produtos e servizos, 
que faga atractiva e viable a plataforma.

Por outra parte, require do desenvolvemento 
da propia ferramenta electrónica en software 
libre, que debe articularse con aplicacións 
de xestión de stock e con pasarelas de pago. 
Dita ferramenta debe contar cun deseño 
atractivo, que vincule a economía social á 
innovación e ao seus valores diferenciais. 

Finalmente, debe contemplar unha 
campaña de lanzamento que a dea a 
coñecer e capte público en xeral e persoas 
dispostas a comprar a través dela. 

Ademais da aposta das entidades que forman 
parte do proxecto e da aposta profesional 
das cooperativas do Tendal, buscarase o 
apoio da Administración Pública para facer 
fronte a este importante esforzo inicial, de 
forma que se alcance nun prazo dun ano o 
posicionamento e volume necesario para 
que o proxecto sexa sostible por si mesmo. 
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Quedamos á vosa disposición para calquera consulta.
Datos de contacto

Como sumarse? 

A forza deste proxecto virá das entidades que poidamos sumar. 
Pódese facer parte de diferentes maneiras:

GRUPO PROMOTOR 
(O CORAZÓN)

GRUPO DE PROBAS GRUPO DE APOIO

 ) Iremos definindo a plataforma 
que queremos 

 ) Solicitaremos conxuntamente 
axudas e apoios

 ) Prestámonos a vender os nosos 
produtos na plataforma

 ) Difunde o proxecto

 ) Dedica recursos, que poden ser 
económicos, tempo, xestións, etc.

 ) Tamén pode ser unha entidade da 
economía social que non venda 
produtos, pero que queira aparecer 
(entidades tipo A Nosa Enerxía)

Requisitos:

 ) Ser economía social (ou practicar 
activamente os seus principios)

 ) Asumir un investimento 
económico de 200 euros

 ) Estar habilitada para solicitar axudas 
públicas: ao corrente de pagos, etc.

Requisitos:

 ) Ser economía social (ou practicar 
activamente os seus principios)

 ) Pagar unha % por vendas algo 
superior á do grupo promotor

Requisitos:

 ) Compromiso coa  
economía social galega

Precisamos un mínimo de 6 e un 
óptimo de máis de 30 entidades

Entre este grupo e o promotor, 
necesitamos acadar 30 entidades

Todo apoio será benvido no curto prazo, pero 
aspiramos á autosuficiencia a medio prazo.
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Elaborar e difundir  
a convocatoria

É preciso convocar o encontro, dando 
a información básica sobre o mesmo, 
e difundíndoa co obxecto de que 
chegue ao noso público obxectivo.

 ) A orde do día deberá responder ao 
establecemento de prioridades: non 
todo pode resolverse nun mesmo 
encontro. Neste sentido, debemos 
centrarnos nos aspectos que nos 
axuden a favorecer o coñecemento 
mutuo, o establecemento de lazos de 
confianza e o traballo en conxunto 
para obter un programa elaborado 
colectivamente de forma inclusiva.

 ) A convocatoria terá que chegar 
a toda a xente que se pretenda 
integrar na xuntanza.

 ) As cuestións que expoña a 
convocatoria serán claras e, 
sobre todo, motivadoras.

 ) A convocatoria será difundida 
cunha marxe axeitada de tempo, 
informando, cando menos, da data, 
lugar e duración da xuntanza, 

así como da orde do día. 

 ) De igual xeito, e cando se estime 
conveniente, irá acompañada do 
material necesario para o mellor 
desenvolvemento do encontro; 
así, enviarase a información 
complementaria que sexa necesaria 
que as persoas convocadas 
reciban con carácter previo.

 ) Para a difusión da convocatoria é 
importante ter os contactos directos 
das persoas e entidades a quen 
convidar: pode facerse un envío por 
correo electrónico e, para reforzar 
a mesma, un contacto posterior 
por teléfono. Dependendo do 
carácter máis ou menos aberto da 
mesma, poden empregarse canles 
de comunicación como as redes 
sociais, a web, boletíns, carteis, etc.
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Exemplo de convocatoria 

Estimadas amigas: 
Estimados amigos:

Poñémonos en contacto con vós para convi-
darvos a participar no deseño dun Observatorio 
cidadá sobre a pobreza.
O obxectivo é elaborar un modelo de Observa-
torio baseado nas achegas e a participación 
activa das diferentes entidades e persoas 
convidadas e que parta das necesidades com-
partidas. En base ao diagnóstico dos problemas 
que nos afectan, trátase de idear un plan de 
actuacións que nos permita alcanzar xuntas os 
nosos obxectivos.
Para iniciar este importante traballo, queremos 
animarvos a participar nun Encontro o próximo 
sábado 17 de novembro, a partir das  10:00 
horas no Centro Social do Barrio( Rúa Nome da 
Rúa, 13). 
O plan de traballo é o seguinte:

10:00H Presentación
Para axilizar este punto, enviamos xunto con 
esta convocatoria unha información marco 
sobre o Observatorio. Tamén faremos unha pre-
sentación das persoas e entidades que partici-
pamos no Encontro.

10:30 H Como acadar os obxectivos  
do Observatorio
Faremos unha reflexión inicial sobre a forma 
de alcanzar os obxectivos do observatorio. 
Para iso, traballaremos en grupos pequenos e 
despois faremos unha posta en común sobre 
un panel.  Os obxectivos marco do observato-
rio sobre os que traballaremos son fomentar a 
conciencia crítica  e o compromiso social, ter 
incidencia política, mellorar as competencia 
(Habilidades participativas e  as relacionadas co 
Curriculum do ensino regrado) e promover a in-
vestigación multidisciplinar en torno á pobreza.

11:30 H Descanso para o coñecemento mutuo
Faremos un pequeno descanso que aproveita-
remos para tomar un café e coñecernos máis 
entre as persoas e entidades que participamos 
no encontro.

12:00 H Propoñemos en común.
En base a todo o traballo feito na concreción 
dos obxectivos, faremos propostas en común 
para levar adiante o observatorio e alcanzar os 
resultados que esperamos. Para iso combinare-
mos de novo traballo en pequenos grupos cun-
ha posta en común en plenario, empregando un 
panel. Finalmente priorizaremos as propostas 
que consideramos máis relevantes.

13:15H Conclusións, valoración do encontro e 
seguintes pasos.

13:45H Fin do Encontro.
A hora prevista de remate é antes das 14 horas. 
As 14 horas, as persoas que queiran poden par-
ticipar nun picoteo de confraternidade.
Esperando que esta convocatoria sexa do voso 
interese, queríamos animarvos, xa que estamos 
convencidas da importancia da vosa participa-
ción neste proceso, onde cada entidade ten un 
papel central.
Aproveitamos esta ocasión para enviarvos un 
cordial saúdo.
Agradecemos nos confirmes a túa asistencia a 
través deste formulario (engadir un formulario 
web onde poder indicar outras cuestións como 
se se vén en compañía dalgún cativo ou cativa, 
etc.)
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Compartimos  
obxectivos

Noutras guías anteriores xa vimos exemplos 
sobre como facer unha diagnose participativa 
das necesidades. Neste caso, propoñemos 
traballar esa primeira posta en común en 
torno á forma de entender o proxecto. 

Se empregamos o exemplo dun proxecto 
de Observatorio cidadá sobre a pobreza, 
podemos presentar uns obxectivos xenéricos 
e convidar á reflexión colectiva respecto 
de que pensamos que debera ter dito 
observatorio para cumprir ditos obxectivos.

Concibimos unha matriz de reflexión 
e combinamos o traballo en grupos 
coa posta en común en plenario.

O observatorio  
que queremos. Que tería  
que ter tendo en conta os 
obxectivos perseguidos?

 ) Conciencia crítica  

 ) Compromiso social

 ) Incidencia política

 ) Competencias

 ) Habilidades participativas

 ) Curriculum ensino regrado

 ) Investigación multidisciplinar

Dividímonos en grupos pequenos para 
reflexionar sobre que tería que ter o 
observatorio para alcanzar eses obxectivos. 
Indicámoslle a cada grupo que empece 
por un obxectivo diferente, para garantir 
que se traballa sobre todos eles. Cando 
acabe con ese obxectivo asignado, 
pode continuar polo que queira.

Despois de 20 minutos en grupos, facemos a 
posta en común, empregando un panel no 
que cada columna será un dos obxectivos e 
no que introduciremos un eixo vertical que 
diferencie aquelas cousas que están máis 
na nosa man (que colocaremos cara arriba), 
daquelas outras para as que imos requirir 
máis apoios ou recursos dos que agora 
mesmo temos (que situaremos máis abaixo).

Esta posta en común pode ser de 40 
minutos e permitirá ir incorporando as 
diferentes visións e experiencias das persoas 
participantes, así como ir contrastando e 
construíndo colectivamente o sentido do 
observatorio, ou da iniciativa da que se trate.
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Detalle sobre O observatorio que queremos

Obxectivo Reflexionar en común sobre o sentido da nosa iniciativa, recollendo as achegas, 
valoracións e prioridades de todos os axentes e persoas participantes.

Vantaxes Coloca uns obxectivos xerais que fan de marco, e abre a 
posibilidade de concretar ditos obxectivos dando pe as achegas 
de todas as persoas e axentes. Neste sentido, permite que 
todo o mundo se apropie da iniciativa desde o comezo.

Como En grupos pequenos imos escribindo en posits aquelas características 
que debe ter a iniciativa para cumprir os obxectivos. Dedicamos 
20 minutos ao traballo en grupos, que deberan ser de 3 a 5 persoas 
aproximadamente. Despois destinamos 40 minutos á posta en 
común, empregando unha matriz que ordena as ideas introducindo 
unha nova variable: en que medida está ao noso alcance. 

Recursos Panel grande cos eixos de análise. Posits e rotuladores.

Espazo O ideal é formar un semicírculo, para que todas as persoas poidan ver 
o panel e tamén poidan verse unhas a outras. Se non é posible, porque 
hai moitas persoas, pódense facer varias filas, tamén en semicírculo.

Tempos 1 hora: 20 minutos para o traballo en grupos e outros 40 para a posta en común.

MATERIAIS PARA  
O OBSERVATORIO  
QUE QUEREMOS
Material para imprimir en A4  
e recortar polas liñas. 

Panel, posits e rotuladores.

 Anexo 2
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Propoñemos en común

O traballo anterior xa orienta os obxectivos 
con detalle, o que nos servirá de referencia 
para facer propostas concretas que teñan 
o seu foco en alcanzar ditos obxectivos.

Para conseguir a participación activa de 
todas as persoas, volvemos dividirnos 
en grupos, cunha composición diferente 
da anterior. Deste xeito facemos 
máis rica e variada a dinámica e 
fortalecemos o coñecemento mutuo.

Neste caso, o cometido dos grupos e 
pensar en como alcanzar os obxectivos: 
é dicir, formular en común unha 
primeira batería de propostas.

Coma no caso anterior, podemos indicar 
a cada grupos que comece centrándose 
nalgúns obxectivos diferentes, para garantir 
que se traballa sobre todos eles. Cando acabe 
con eses obxectivos asignados, o grupo 
pode continuar polos que elixa. Xa se lles 
indica que deben pensar nas carcterísticas 
da proposta e a forma de organizala.

Despois de 20 minutos en grupos, facemos 
a posta en común, empregando un novo 
panel coas seguintes columnas:

 ) Como é? Características que debe ter 
a proposta para alcanzar o obxectivo.

 ) Como se organiza?

 ) Que podo aportar eu ou a 
miña organización? 

 ) Que precisaría que 
aportaran outras/os?

Imos incorporando as reflexións dos 
grupos nas dúas primeiras columnas. 
Cando recollemos todas as propostas, 
incorporamos ao panel as reflexións 
sobre que pode achegar cada quen e que 
precisaría que achegaran os demais.

Esta posta en común pode ser de 50 minutos 
e pode rematar cun exercicio de priorización, 
no que cada persoa sinala sobre o panel 
as 3 propostas que considera prioritarias.

Detalle sobre Propoñemos en común

Obxectivo Construír propostas en común.

Vantaxes Incorpora a todos os axentes na formulación de propostas, sen perder de 
vista os obxectivos traballados, é dicir, buscando que as propostas sirvan 
para alcanzar os resultados esperados. Tamén permite unha primeira 
reflexión sobre quen se encarga de levalas adiante e que apoios precisa.

Como En grupos pequenos imos escribindo en posits as propostas así como 
as súas características e a forma de organizarnos para levalas adiante. 
Dedicamos 20 minutos ao traballo en grupos, que deberan ser de 3 a 5 
persoas aproximadamente. Despois destinamos 50 minutos á posta en 
común, empregando unha matriz que ordena as propostas introducindo 
dúas novas variables: que pode achegar cada quen para levar adiante 
a proposta e que precisa das demais persoas ou axentes.

Recursos Panel grande cos eixos de análise. Posits e rotuladores.

Espazo O ideal é formar un semicírculo, para que todas as persoas poidan ver o 
panel e tamén poidan verse unhas a outras. Se non é posible, porque hai 
moitas persoas, pódense facer varias filas, tamén en semicírculo.

Tempos 1 hora e cuarto: 20 minutos para o traballo en grupos e outros 50 
para a posta en común e 5 minutos para a priorización.

MATERIAIS PARA  
PROPOÑEMOS EN COMÚN
Material para imprimir en A4  
e recortar polas liñas. 

Panel, posits e rotuladores.

Gomés ou outro recurso para  
que cada persoa sinale  
as tres propostas que priorizaría.

 Anexo 3
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Avaliación  
da sesión
Para unha avaliación áxil e informal da 
sesión, podemos pedir a cada persoa 
que diga unha soa palabra, do que 
lle evocou a mesma. Tamén podemos 
pedirlle a cada quen que indique moi 
brevemente con que aspecto se queda. 

Outra opción máis creativa é 
aplicar a dinámica das esculturas 
á avaliación da reunión.

Avaliación informal  
a través de esculturas

Dispoñéndose en círculo, trátase de pensar 
nunha escultura que poida representar 
a sesión. É un exercicio creativo, no que 
cada persoa pode sacar a súa faceta 
artística de forma libre. A primeira persoa 
que teña unha idea, levanta a man e fai a 
escultura, empregando o corpo das demais 
persoas (de todas elas ou dalgunhas, 
segundo precise).  Compón a escultura 
e despois explica o seu significado.

En función do tempo, volvemos ao círculo 
e damos a oportunidade a outra ou outro 
artista, que nos mostre a súa visión da sesión.
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ANEXO 1 
 
MATERIAIS PARA  
MAPA DE AXENTES
Material para imprimir en A4  
(mellor en cartulina, pero pode ser en papel 
normal) inclúe, un modelo de panel sobre  
o que debuxar as coordenadas, as tarxetas  
cos formatos distintos para a identificación  
de axentes e un cadro como referencia  
do tipo de vínculos ou relacións. 

Rotuladores para trazar as diferentes liñas 
(relacións que se producen entre eles).

Celo ou cinta de carroceiro para pegar  
as tarxetas (debe ser especial, para  
non deixar marca).
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Administracións/institucións

Colectivos, organizacións sociais, empresariais

Grupos, persoas a título individual
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Matriz mapa de axentes

Nivel de implicación 
cercanía-implicación co proxecto. Máis cerca ou máis lonxe  
do eixe central dependendo do nivel de relación.

Nivel de afinidade 
capacidade/nivel de influencia (moita, escasa..). Sitúanse  
ao longo do eixo horizontal (pouca capacidade cara  
á esquerda, maior capacidade máis á dereita).

Máis (+)

Menos (-)

afinidade

in
fl

u
e

n
ci

a
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Nivel de implicación

interdependecia

colaboración

baixa intensidade

relación puntual

conflito



ANEXO 2  
 
MATERIAIS PARA  
O OBSERVATORIO  
QUE QUEREMOS
Material para imprimir en A4 e recortar polas liñas. 

Panel, posits e rotuladores.



O observatorio  
que queremos
Que tería que ter tendo  
en conta os obxectivos?

Anexo 2



Conciencia crítica  
compromiso social

Incidencia política

Anexo 2



Competencias

Habilidades 
participativas

Anexo 2



Curriculum 

Ensino regrado

Anexo 2



Investigación 
multidisciplinar

Na nosa man

Anexo 2



Anexo 2



ANEXO 3 

MATERIAIS PARA  
PROPOÑEMOS EN COMÚN
Material para imprimir en A4  
e recortar polas liñas. 

Panel, posits e rotuladores.

Gomés ou outro recurso para que cada persoa  
sinale as tres propostas que priorizaría.



Propostas

Anexo 3



Como é?

Como se organiza?

Anexo 3



Que podo aportar eu ou 
a miña organización? 

Que precisaría que 
aportaran outras/os?

Anexo 3


