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Santiago de Compostela



Con esta actividade procúrase fortalecer as capacidades de axentes chave (persoas traballadoras 
e voluntarias de ONGDS, principalmente) dotándoas de ferramentas conceptuais e metodolóxicas 
para a análise e a intervención no ámbito do desenvolvemento e a cooperación internacional 
dende un enfoque feminista decolonial de cara a multiplicar as aprendizaxes adquiridas nos seus 
espazos de traballo e intervención.

Obxectivos
Explorar a teoría e análise crítica que ofrece o feminismo decolonial no ámbito da cooperación 
internacional e o desenvolvemento a través de exercicios prácticos e vivenciais.

Aportar ferramentas conceptuais e prácticas para identificar as potencialidades, riscos e 
dificultades do traballo de intervención dende unha perspectiva de acción decolonial.

Xerar estratexias para a revisión, análise e a inclusión do enfoque de xénero dende unha 
perspectiva crítica nos programas, proxectos e actividades da cooperación.

Contribuír á revisión e análise dos sistemas de opresión que articulan e reproducen as 
desigualdades.

Metodoloxía 
A transferencia de coñecementos pasa, necesariamente, pola creación dun proceso dinámico que 
nace do mesmo grupo que recibe a formación. 

A participación é un elemento chave dende unha lóxica de diálogo e de construción colectiva 
de coñecementos. A metodoloxía, por tanto, baséase no enfoque socio-afectivo que consiste en 
vivenciar na propia pel a situación que se quere traballar para así ter unha experiencia en primeira 
persoa que nos permita entender e sentir o que estamos traballando, baseándose nos procesos de 
grupo e na aprendizaxe participativa, activa e transformadora. 

Ademais, a metodoloxía parte de propostas artísticas, de forma que as actividades e dinámicas que 
se propoñen contan cun importante compoñente creativo desenvolvido desde diferentes disciplinas 
(danza, teatro, artes plásticas, música, audiovisuais, etc). Desta forma, ampliamos posibilidades 
pedagóxicas e terapéuticas grazas ao traballo ao redor dos elementos artístico – creativos que ditas 
disciplinas, técnicas, ferramentas e metodoloxías nos ofrecen.



Contidos
Os contidos que se desenvolverán no proceso formativo son os seguintes:

ESCALEIRA DA PROVENCIÓN

·  Ferramentas para reforzar a cohesión de grupos

·  Fortalecemento do traballo en equipo

CONCEPTOS BÁSICOS 

·  Cooperación internacional: a cooperación ao desenvolvemento,  
Conceptos e instrumentos.

·  Enfoque de Xénero: teorías e desenvolvemento

·  Interseccionalidade e decolonialidade 

·  Correntes críticas do feminismo

INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN NO ÁMBITO DA COOPERACIÓN

·  Feminismo  decolonial

·  Acción sen dano

·  O xénero na cooperación: modelo actual, riscos e desafíos

O proceso formativo conta con formatos de seguimento e avaliación para poder realizar unha 
correcta vixilancia das participantes, as súas sensacións, emocións e aprendizaxes. 

Ao finalizar a formación as participantes farán unha recollida vivencial das súas aprendizaxes e 
reflexións.

Estrutura da formación e calendario 
A formación terá unha duración de 20 horas de duración distribuída en 2 sesións presenciais de 7 
horas cada unha e dous encontros virtuais de seguimento, de 3 horas cada un. 

Sábado 10 de abril: sesión presencial

Mércores 14 de abril: sesión virtual

Sábado 24 de abril: sesión presencial

Mércores 28 de abril: sesión virtual

As sesións presenciais terán o seguinte horario: 10:00 - 14:00 / 15:30-18:30 h.

As sesións virtuais serán de 17:00 a 20:00 h. 

* Esta programación poderá sufrir modificacións en función da situación e normativa socio-sanitaria 
vixente



Prazas e inscrición
A formación disporá de 20 prazas con preferencia para persoas con relación laboral ou de 
voluntariado con algunha ONGD. Seguidamente priorizaranse persoas vinculadas ao terceiro 
sector, asociacionismo ou activismo e, finalmente, calquera persoa interesada na temática. 

      Inscríbete aquí ata o 31 de marzo >>> 

Entidade formadora
ASOCIACIÓN OTRA ESCUELA

Otra Escuela ( OE) é unha ONG colombiana que leva 19 anos traballando pola construción de Culturas 
de Paz en varias rexións de Colombia e noutros países de América Latina (Guatemala, O Salvador, 
Bolivia, México, entre outros) e o mundo. Destaca pola súa innovadora proposta metodolóxico  
– pedagóxica, que levou ao seu equipo para especializarse no uso de linguaxes artístico e lúdico – 
creativos nos procesos nos que intervén, vinculando inseparablemente a construción de Culturas 
de Paz co uso, á súa vez, de Pedagoxías de Paz. As súas áreas de traballo son: Investigación; Xestión 
cultural; Procesos formativos e asesorías; e Comunicación, nos seguintes temas priorizados: 
transformación positiva de conflitos (educación para a paz,  neuroconvivencia e paz ambiental), 
equidade de xénero, acompañamento psicosocial (supervisión e coidado de equipos) e innovación 
pedagóxica.

En 2017,  OE abriu unha sede en España co obxectivo de levar proxectos de cooperación Sur/Norte, 
levando os coñecementos e prácticas desde América Latina ao estado español e ampliándoo coas 
realidades máis presentes no continente europeo. Manexa as mesmas temáticas e áreas de traballo 
xa mencionadas dirixidas, neste caso, a persoas, organizacións sociais e entidades públicas e privadas 
españolas interesadas neles.

Esta formación realízase co apoio financeiro da Xunta de Galicia. O contido da dita foramción é responsabilidade 
exclusiva de Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP) e non reflicte necesariamente a opinión da Xunta de Galicia.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScisuRJHHEBTZBQpcZSj3YotlthnG2uppvRnqECs-eB6PYTHg/viewform

