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AVALIACIÓN ACTIVIDADE 25N-Consello da muller nova. 

Anónima 

Índice de participación 6 persoas 

 

 

 

Nada 
interesante 

Algo 
interesante 

Bastante 
interesante 

Moi 
interesante 

0 0 

1 

5 

Pareceuche interesante a 
participación na organización da 

campaña do 25N? 
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¿Consideras que houbo unha boa organización para o deseño da actividade? Valora 

de 1 a 10, onde 1 é  moi mala organización e 10 moi boa      

      

 Puntuación media: 8  

 

 

Consideras que o traballo nas reunións foi interesante. Valora de 1 a 10, onde 1 é 

nada interesante e 10 é moi interesante     

     

 Puntuación media: 9/10    

Sí Non Non sei 

6 

0 0 

Estarías dispostx a participar de novo 
nunha actividade similar? 

Nada Algo Bastante  Moito 

0 0 

3 3 

Cres que se tiveron en conta as vosas 
propostas? 
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Valora o teu nivel de participación no desenvolvemento da actividade   

   Puntuación media 8,6/10  

Cal foi o motivo da túa valoración 

 

 

 

 

 

 

Creo que as cousas saíron ben, e creo que algo máis visible concienciaría máis xa que 
moitas veces a xente non se para a ver o que está na rúa 

É unha valoración boa porque, aparte de estar traballando sobre algo moi importante 
e con tanto peso na sociedade, fixémolo dunha maneira moi agradable, divertida e 
bastante produtiva por cada unha das persoas que participaron. Estou bastante 
contenta cos resultados. 

Participei bastante e o mellor que puiden, animando tamén aos demais 

O motivo foi a participación nos proxectos do 25n 

Colleron ideas de cada un,tendo en conta algunas mais que outras,seguindo o seu 
criterio 

Eu creo que participei de forma activa nas reunións e se me faceron bastante 
entretidas, non teño ningunha queixa. E penso que estaría ben repetir unha actividade 
similar para seguir concienciando á xente! 

Creo que as cousas saíron ben, e creo que algo máis visible concienciaría máis xa que 
moitas veces a xente non se para a ver o que está na rúa 

É unha valoración boa porque, aparte de estar traballando sobre algo moi importante 
e con tanto peso na sociedade, fixémolo dunha maneira moi agradable, divertida e 
bastante produtiva por cada unha das persoas que participaron. Estou bastante 
contenta cos resultados. 

Participei bastante e o mellor que puiden, animando tamén aos demais 

O motivo foi a participación nos proxectos do 25n 

Colleron ideas de cada un,tendo en conta algunas mais que outras,seguindo o seu 
criterio 

Eu creo que participei de forma activa nas reunións e se me faceron bastante 
entretidas, non teño ningunha queixa. E penso que estaría ben repetir unha actividade 
similar para seguir concienciando á xente! 
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Que aspectos consideras que se poderían mellorar para próximas ocasións 

Creo que tamén estaría ben que traballésemos dentro dos/as participantes do 
Consello da Muller Nova no caso do día 25N máis temas ademais das mensaxes de 
móvil. 

 

 Pois faltou moita xente as ultimas reunions onde hai que currar e logo pretenden vir as 
actividades mais entretidas e non deberia ser asi,porque se os demais nos 
sacrificamos(que todos temos mais cousas que facer) pois non e xusto que logo 
participen co mesmo dereito ca eu e outr@s d@s meus/miñas compañeir@s que si 
que asistiron 

  

Consideras que a vosa actividade tivo repercusión? 

Puntuación media: 7,8/10 

Por último, como consideras o traballo realizado por la coordinadora da actividade: 

Jone Ojeda  

Puntuación media: 9,3/10 

 

AVALIACIÓN PRESENCIAL FEITA EN REUNIÓN O DÍA 2 DE 

FEBREIRO 

No Sánchez Cantón plantexan que o alumnado máis maior tomaron de xeito pouco 

serio a actividade, sendo a xente de cursos inferiores a que daba respostas máis serias 

e pensadas. 

Aportan como solución que poidera haber a axuda de algún membro do profesorado 

facendo unha explicación previa nas clases da actividade. 

Alumnos e alumnas do Luis Seoane aportan a súa experiencia, decindo que a elxs lles 

funciona mellor facendo a concienciación entre iguais. 

Detectan que na rúa a xente non identificaba a violencia psicolóxica ou os 

micromachismos. Consideran que debía estar mellor focalizado para que tiveran a 

oportunidade de reflexionar máis sobre o tema. Aportamos que ese primeiro paso tiña 

iste como obxectivo, detectar a concienciación da xente co tema. 
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Consideran que os recursos audiovisuais como os vídeos que fixemos con nAmorAndo 

(Primaria e Secundaria) tiveron moita repercusión e que a xente recorda moito mellor 

as mensaxes 

Falan de involucrar máis a Primaria 

Consideran que sería interesante facer un día de 'Festa pola Igualdade` no que tiveran 

oportunidade de xuntarse os centros e houbera actividades lúdicas no que poder 

aprender e divertirse. E que isto podería ser fora da celebración nos días clave, porque 

do 8 de marzo ao 25 de novembro pasa demasiado tempo. 

Falamos da importancia de organizar con máis tempo as actividades. Verán sería un bo 

momento para comezar co 25 de novembro. 

 

 


