VIII SEMINARIO SOBRE A MEMORIA
“A LONGA NOITE DE PEDRA“
Rianxo – Celanova – Allariz, 12-13-14 de maio de 2017
AVALIACIÓN DO SEMINARIO

Os participantes no Seminario cumprimentaron un cuestionario de avaliación a
partir da análise do cal se trata de sintetizar a continuación a valoración global
realizada.
Cualifica de 1 (cualificación máis negativa) a 5 (a máis positiva) as seguintes cuestións:

1. Asistirías a outro Seminario destas características?
Si – 83.3%
Non – 16.7%
2. En conxunto, o Seminario respondeu ás expectativas que tiñas depositadas nel:
Moito – 61.1%
O agardado – 38.9%
3. Cal é a túa opinión sobre o título que se ofrecía no programa en cada unha das
actividades desenvolvidas en relación co que foi realmente a súa realización
práctica?
Moi boa – 66.7%
Boa – 33.3%
4. A calidade das intervencións dos relatores/as que interviñeron no Seminario
considérala:
Moi boa – 38.9%
Boa – 61.1%
5. Cualifica de 1 (a cualificación máis negativa) a 5 (a máis positiva) cada unha das
actividades desenvolvidas:
Conferencia: XOSÉ VELO MOSQUERA... (Uxío Breogán Diéguez)
5 – 62.5%
4 – 31.3%
3 – 6.25%
Documental: SANTA LIBERDADE (Margarita Ledo)
5 – 56.3%
4 – 31.3%
3 – 12.5%
Rúa Rúa das Hedras, nº 4, 2º O - Milladoiro
15895 Ames (A Coruña)
Tel./Fax: 981 562 577
www.nova-escola-galega.org
neg@mundo-r.com
CIF G36645232

1

Documental: SAN SALVADOR, PRESOS EN CELANOVA (Patricia Nogueira)
5 – 58.8%
4 – 35.3%
3 – 5.8%
Conferencia: OLLADA FAMILIAR SOBRE A REPRESIÓN DO CELSO DE POULO
(Carlos Pereira)
5 – 22.2%
4 – 50.0%
3 – 27.8%
Traballo de campo: CELANOVA, O FURRIOLO...
5 – 72.2%
4 – 27.8%
Conferencia: SENLLEIROS E ESQUECIDOS. PASEOS E PASEANTES... (Xoán Carlos
Domínguez)
5 – 55.6%
4 – 33.3%
3 –1 1.1%
Conferencia: EXPERIENCIAS E SENTIMENTOS NA GUERRILLA (Camilo de Dios,
Quico Mnez)
5 – 77.8%
4 – 22.2%
Conferencia: LOUCURA, MEDICINA E REPRESIÓN... (David Simón)
5 – 61.1%
4 – 38.9%
6. Valora, xenericamente, o cumprimento dos obxectivos do Seminario:
-

Moi ben.
O agardado.
Cumpríronse satisfactoriamente os obxectivos de Seminario.
Foron totalmente acadados e as visitas puxeron un punto de emoción
realmente positivo.
Os obxectivos cumpríronse porque os contidos foron abordados pero os
espazos de participación teñen que ser respectados.
Acadados cumpridamente.
O Seminario cumpriu amplamente cos seus obxectivos, se ben faría falta un
coloquio ou debate de clausura que puidese resumir o contido exposto e as
experiencias dos participantes.
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7. Valora, xenericamente, o cumprimento dos contidos do Seminario:
-

Moi ben.
O agardado.
Creo que respondeu ao previsto no programa e adiantados na documentación.
Serviron como sempre para saber máis e para facer un pouco de catarse e
descarga emocional compartida.
Polo xeral cumpriuse coa exposición dos contidos que se marcaban no
programa.

8. A túa opinión sobre os materiais empregados no Seminario é:
Moi boa – 38.9%
Boa – 61.1%
9. As datas de celebración do Seminario parécenche:
Moi ben – 16.7%
Ben – 55.6%
Regular – 27.8%
10. Cal é a túa opinión sobre a relación horario teórico – horario real no
desenvolvemento do Seminario:
Moi boa – 5.56%
Boa – 72.2%
Regular – 16.7%
11. O tempo destinado a cada unha das actividades, e en conxunto, pareceuche:
Moi ben – 33.3%
Ben – 55.6%
Regular – 11.1%
12. Que opinión che merecen os lugares (interiores e exteriores) onde se
desenvolveu o Seminario?
Moi boa – 66.7%
Boa – 33.3%
13. A túa opinión sobre a organización xeral do Seminario é::
Moi boa – 66.7%
Boa – 33.3%
14. Espazo reservado para que digas todo o que che quedou por dicir:
Algúns dos comentarios realizados foron os seguintes.- Moi boa impresión e moi necesaria.
- Noraboa e avante.
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-

A combinatoria testemuñas docentes ou documentais con análises e debate, así
como traballo de campo debe manterse.
Intentaría mellorar a mirada de xénero nas análises.
O tempo é sempre moi xusto, poderían reducirse as actividades.
Que sigades, moitas grazas.
Felicidades polas actividades complementarias.
Gustaríame que as autoridades políticas “viviran” algo máis o Seminario.
Caixa de preguntas que se puidesen respostar a posteriore vía on-line.

Desde a perspectiva da Comisión Organizadora, integrada por membros de Nova
Escola Galega e por profesorado do IES “Félix Muriel” de Rianxo, o Seminario
cumpriu sobradamente os obxectivos a partir dos cales foi convocado. Por unha
parte, permitiu estudar in situ a actividade da represión nas zonas visitadas, e por
outra comprobar que esa actividade segue aínda viva na memoria colectiva. Desde
unha óptica estritamente educativa, en definitiva, o Seminario contribuíu a
reflexionar sobre as posibilidades educativas que nos ofrece o medio próximo á
escola.
Rianxo, 14 de maio de 2017
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