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Os participantes no Encontro cumprimentaron un cuestionario de avaliación a partir da análise do cal 

se trata de sintetizar a continuación a valoración global realizada. 

 

1. Asistirías a outro Encontro destas características? 

Si – 94.1 % 

Non – 5.9 % 
 

2. En conxunto, o Encontro respondeu ás expectativas que tiñas depositadas nel: 

Moito – 76.5 % 

 O agardado – 23.5 % 

 

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 – 82.4 % 

 Boa –  17.6 % 

 

4. A calidade das intervencións dos relatores/as que interviñeron no Encontro considérala: 

 Moi boa – 76.5 % 

 Boa – 23.5 % 

 

5. Cualifica de 1 (a cualificación máis negativa) a 5 (a máis positiva) cada unha das actividades 

desenvolvidas: 

- Panel de experiencias en contornas rurais.- 4.4 

- Mesa redonda: as empresas.- 4.9 

- Mesa redonda: a educación.- 4.7 

- Relatorio: Delimitación xeográfica e histórica da Terra de Miranda.- 4.4 

- Relatorio: Por que quedar no rural.- 4.8 

- Presentacións: REGAEDER e RGE.- 4.4 

- Mesa redonda: o asociacionismo.- 4.8 

- Roteiro Regos e fontes.- 4.9 
 

6. As datas de celebración do Encontro parécenche: 

Moi ben – 58.8 % 

Ben – 41.2 % 

  

7. O tempo destinado a cada unha das actividades, e en conxunto, pareceuche: 

Moi ben – 47.1 % 

Ben – 52.9 % 

  

8. A túa opinión sobre a organización xeral do Encontro é: 

 Moi boa – 76.5 % 

Boa – 23.5 % 

  

ENCONTROS DE DEBATE SOBRE O MEDIO RURAL 
II XORNADA DA TERRA DE MIRANDA 

Meira, 7 e 8 de setembro de 2018 
 

AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE 
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9. Valora, xenericamente, o cumprimento dos obxectivos do Encontro: 

Todas as opinións manifestadas son positivas. Algúns dos comentarios realizados foron os 

seguintes.- 

- De “10”. 

- Moi interesantes. 

- Sinerxías positivas. 

- Tempo curto. 

- Moi interesante todo. 

- Provocou debate. 

- A asistencia, en canto a número de persoas, estivo ben. 

- Necesidade de implicar máis persoas de todos os ámbitos. 

- Sobradamente. 

 

 

 

 

10. Valora, xenericamente, o cumprimento dos contidos do Encontro: 

Todas as opinións manifestadas son positivas. Algúns dos comentarios realizados foron os 

seguintes.- 

- Moi altos. 

- Amplamente. 

- Axeitados para o contorno. 

- Superáronse. 

- Contidos concisos e claros. 

- Excelente. 

 

11. Atrévete a suxerir algunha estratexia de desenvolvemento do rural, e especificamente da 

Terra de Miranda, desde o ámbito da educación: 

De entre as propostas manifestadas.- 

- Introducir as “prácticas labregas” na educación. 

- Introducir nas actividades complementarias dos centros elementos relacionados co medio 

rural. 

- Integrar o rural no currículo. 

- Importancia do asociacionismo. 

- O rural na formación formal e informal. 

- Conseguir un ciclo agroforestal para a zona. 

- Implicar as institucións, os concellos especialmente. 

- Convocar máis Encontros. 

- Buscar referentes rurais para os nenos/as. 

 
12. E desde o ámbito empresarial: 

De entre as propostas manifestadas.- 

- Levar as empresas aos centros. 

- Darlles visibilidade ás empresas. 

- Práctica do asociacionismo. 

- Busca de recursos colaborativos. 

- Promoción da gandaría extensiva, da agricultura de precisión e do turismo. 

 

13. E desde o ámbito asociativo: 

De entre as propostas manifestadas.- 

- Posta en común permanente, foros de debate... 

- Promoción de máis asociacións. 

- Identificar necesidades, fortalezas e debilidades. 
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14. E desde calquera outro ámbito: 

De entre as propostas manifestadas.- 

- Necesidade de contar coas cooperativas e coas asociacións de “amas de casa”. 

- Provocar a participación buscando estratexias para conseguila. 

- Formación na prevención de incendios. 

 

15. Estarías disposto/a a participar nun grupo de traballo estable sobre o desenvolvemento do 

rural, e especificamente sobre a Terra de Miranda? Sobre que tema?  

Un certo número de persoas manifestan a súa predisposición sobre, entre outros asuntos.- 

- Obradoiros de formación para todas as idades. 

- Ordenación do territorio forestal. 

- Temas educativos e formación do profesorado. 

- Calquera tema que se suxira sobre a comarca. 

 

 

16. Espazo reservado para que digas todo o que che quedou por dicir. 

De entre os comentarios vertidos.- 

- A calidade dos relatores/as foi excelente, superando as miñas expectativas. 

- Iniciativa excelente, que continúe. 

- Ánimo na iniciativa. 

- É necesario traballar na formación en protección do medio natural e de conservación de 

recursos económicos, forestais, arquitectura, urbanismo, vivenda para inmigrantes... 

 

Desde a perspectiva da Comisión Organizadora, o Encontro cumpriu sobradamente os 

obxectivos a partir dos cales foi convocado. Por unha parte, permitiu analizar a realidade do 

medio rural hoxe, especialmente na comarca da Terra de Miranda, pero tamén albiscar as 

posibilidades que ese medio ofrece. Desde unha óptica estritamente educativa, en definitiva, o 

Encontro contribuíu a reflexionar sobre as posibilidades educativas que nos ofrece o medio 

próximo á escola, así como sobre as necesidades que a acción educativa presenta nel. 

 

            Meira, 19 de setembro de 2018 

 

 

 

       

 


