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PÍLULAS PARA O
LABORATORIO MUTANTE
DA ECOLOXÍA DOS
SABERES

Outonía S.Coop Galega

Ciencias da actividad física e do deporte (Vigo)

Paula Carrera Sotelino

Iria Vázquez Silva



 

Xornada Arredor do Rural 
15 de xuño de 2022

Presentación do proxecto Laboratorio Mutante para
Ecoloxía dos Saberes  

Outonía Sociedade Cooperativa Galega 



 

Somos Paula, Araceli
e Tania. 

Educadoras Sociais

Desenvolvemento
comunitario, educación
ambiental, educación en e
para a igualdade e
feminismos. 

 Compartimos un fogar!



 

Onde estamos?
 



A montaña como signo de identidade...



O Laboratorio
Mutante 



Xornadas de encontro entre diferentes proxectos de innovación rural 
Trocar estigmas e falsas crenzas en torno aos territorios rurais 

A semente: Xornadas Mutante's

Oportunidade para tecer redes con colectivos no rural 



Espazo para re-pensar as nosas praxes e promover un modelo
de vida máis vivible 

"Es posible construir una buena vida para todos y
todas, pero pasa por reducir el uso de energía,

materiales y reducir la huella material,
obviamente de aquellas personas que consumen

mucho más de lo que les corresponde.
Necesitamos aplicar el principio de suficiencia con

justicia" Yayo Herrero 



Espazos de encontro presencial e virtual nos que se buscaba:
 
 - Conectar coa realidade dos territorios rurais e as

posibilidades emerxentes 
nel. 

- Visibilizar e aprender de proxectos que promoven
modelos que poñen a vida no centro  

 -Sensibilizar e informar de aspectos que axudan a 
combater o cambio climático 

Unir e crear conexións entre moitas persoas de diferentes ámbitos e cun sentir común 



Campaña Ser mutante 
 
 

Webinarios 
 
 

Encontros Mutantes 
 
 



 

 

USC 
 
 ARREDOR

DO RURAL 

Que pretende?
-Fomentar a relación entre a Universidade e as entidades educativas

-Dar visibilidade a traballos académicos que promoven unha educación máis sustentable
-Fomentar a conciencia do alumnado para unha praxe futura 

-Crear oportunidades entre alumnado e poboación  
  
 
 OUTONIA 

 
 

Xurden da relación entre: 
  
 
 Praxe

Proposta
Reflexión 

Como? 
-Breves vídeos de IG tv creados polo alumnado, amasando:



Contacta con nós a través do correo electrónico:

info@outoniacoop.gal
 

No seguinte teléfono:

622 83  42 50
 

Visita a nosa web e coñece máis sobre este proxecto:

https://outoniacoop.gal/



Pílulas para o laboratorio mutante de ecoloxía de 
saberes

Experiencia de APS nas aulas de socioloxía do deporte: 
Grao en Ciencias da Actividade física e do Deporte, Uvigo

Iria Vázquez Silva
ivazquez@uvigo.es



AULAS B

• - Explicados os obxectivos, as condicións dos 
videos

• - Periodicidade: 1 mes, 1 día a semana coa 
miña titorización…

• - E a avaliación: +0,5 na materia. 



• Condicións dos vídeos:
• Duración de entre 4 e 10 minutos.
• Formato: vídeo gravado en vertical, cun teléfono 

móbil, poden aparecer as persoas que se 
consideren oportunas.

• Estrutura:
• o Breve presentación das persoas/grupo que 

realizan o vídeo (ata un máximo de 5)
• o Presentación/descrición da experiencia ou

contido a mostrar
• o Vinculación desta experiencia coa loita contra o 

cambio climático.



AULAS B

• Dificultade de atopar unha temática?

• De feito: dinlles posibles exemplos… 



AULAS B

Que superaron con creces…

- Impacto medioambiental dos rallies/motociclismo 
e automovilismo. 

- Repensar as competicións
internacionais/olímpicas e os circuitos. 

- Repensar o gasto de materiais en deportes: 
envases nas competicións/equipamentos
deportivos

- Gasto enerxético dos estadios/mundiais: 
problemas socio-ambientais.



AULAS B



PSICOLOXÍA SOCIAL
APLICADA Ó MEDIO RURAL

Asociación Avoar

Grao en Psicoloxía (USC)
Alumnos e alumnas da materia de
psicoloxía social



Obxectivos
O proxecto de apredizaxe-servizo buscaba:

● Coñecer e identificar as percepcións e actitudes (como procesos 
psicosociais) da poboación urbana e rural con respecto ao medio 
rural.

● Identificar elementos do contexto que poden estar incidindo neses 
procesos psicosociais.

● Identificar discursos nos medios que están incidindo na construción 
social do medio rural.

● Colaborar con Avoar, unha asociación cuxo obxectivo é xerar 
actividades encamiñadas ó coidado mutuo e do entorno



Do teórico ao práctico
Como se actúa nun ámbito máis práctico

.

Desenvolver as
miñas capacidades

.

Traballar con múltiples 
Asociacións

Aprender cómo traballan
 e colaborar con eles

Aplicar o noso 
coñecemento en 
psicoloxía social

.

Realidade rural
Axudar e coñecer os 

problemas e oportunidades do 
medio rural

Expectativas



Aprendizaxe nun 
ámbito máis práctico

Aprendizaxe sobre 
o medio rural

Axudar a mellorar
 o medio rural

Identificar problemas e 
oportunidades
do medio rural

Expectativas do grupo





DESENVOLVEMENTO DO 
PROXECTO

Sara Bueno Souto, Lucía Failde Beleda, Ana Filgueiras 
Tenreiro, Judith Gesteiro Neira



SESIÓN 
1



Obxectivos da sesión:

❑ Coñecer a dinámica do proxecto.
❑ Organizarnos e xestionar o procedemento.



1. MENTIMETER I EXPLICACIÓN DO 
PROXECTO.

1.1. Mentimeter 1.2. Explicación.



2. PRIMEIRA TAREFA.

❑ Formar os grupos.

❑ Presentar aos axentes sociais.

❑ Elexir aos axentes sociais.

❑ Realizar as entrevistas. 



SESIÓN 
2



Obxetivos da sesión:

❑ Analizar as entrevistas realizadas.

❑ Asignar nova tarea para a próxima 
sesión.



1. ANÁLISIS ENTREVISTAS
Realizouse en base a catro criterios:

❑ Descrición do perfil do axente social en cuestión.
❑ Organización do medio rural.
❑ Retos do medio rural e a súa relación co urbano.
❑ Representacións sociais.



2. ASIGNACIÓN SEGUINTE TAREA

Búsqueda de noticias sobre o 
rural nas redes sociais.



SESIÓN 
3



Obxectivos da sesión:

❑ Posta en común das novas atopadas.

❑ Discutir temas que tratar na enquisa.



1. AS NOVAS

Definicións Oportunidades

Retos/Barreiras Representación



2. A ENQUISA

Que temas 
queremos tratar? A quenes nos 

diriximos?

Como o imos a 
preguntar?

Choiva de ideas



3. ASIGNACIÓN SEGUINTE 
TAREFA

Difundir a enquisa o máximo posible.



Sesión 
4



Obxectivos da sesión:

❑ Sacar conclusións dos resultados obtidos 
no cuestionario.

❑ Organizar a posta en común dos 
resultados obtidos ao longo do proyecto.



1. Análisis do cuestionario.

Puntos a tratar:
1. Exposición dos datos obtidos no cuestionario.

2. Posibles explicacións a ditos resultados.

3. Futuros enfoques da investigación.



2. Asignación seguinte tarefa

Elaborar unha presentación para expoñer o 
Proxecto o próximo día 15/06. 



ENTREVISTAS



DEFINICIÓN

REPRESENTACIÓN 
SOCIAL

RETOS/ 
BARREIRAS

OPORTUNIDADES/
FACILITADORES

CONTIDO DAS ENTREVISTAS



DEFINICIÓN

01



DEFINICIÓN

PUNTO DE VISTA HUMANO

▪ ONDE HABITA A VIDA

▪ FAMILIARIDADE E CERCANÍA

▪ AUTOSUFICIENCIA

▪ RECURSOS PROPIOS



DEFINICIÓN

PUNTO DE VISTA TÉCNICO

▪ VIVENDAS DISPERSAS

▪ ORGANIZACIÓN

▪ TRABALLO

▪ TIPO DE RECURSOS

ALGÚNS ASPECTOS NEGATIVOS:
o FALTA DE TRANSPORTE PÚBLICO
o AUGA CORRENTE
o INTERNTET



RETOS E 
BARREIRAS02



✓ Falta de servizos e infraestructuras

✓ Discriminación

✓ Urbanocentrismo

Retos e barreiras



RETO LINGÜÍSTICO FALTA DE OCIO

Galego Campo

Castelán Cidade
Desprazamento cara o 

urbano

Retos e barreiras



Retos e barreiras

Desconexión
Estancia 

prolongada



OPORTUNIDADES
/FACILITADORES

03



▪ LOITA SOCIAL

▪ IMPLICACIÓN E PARTICIPACIÓN DA XENTE DO
RURAL

▪ VONTADE DE CAMBIO E MELLORA

OPORTUNIDAES/FACILITADORES

▪ ASOCIACIÓNS

▪ XUVENTUDE

▪ SUBVENCIÓNS

▪ AXUDAS

▪ RENTA BÁSICA



OPORTUNIDADES/FACILITADORES



REPRESENTACIÓN 
SOCIAL

04



Representación social
Prexuízos contra as persoas:

Incultos

Bruscos

Atrasados

Analfabetos



Representación social
Visión dicotómica:

▪ Lugar idílico

▪ Paraíso 
vacacional

▪ Lugar illado

▪ Fonte de 
recursos

▪ Alleo

Vs.



Perspectiva local 
negativa

Representación social



Redes sociais:
Como ven o rural as redes 

e os medios de 
comunicación?



Retos e 
barreiras



Despoboación e avellentamento 



Dificultade no 
transporte

Necesidade de 
emigración



Representación
social



Lugar de escapada

A maioría de contas de Instagram sobre 

o rural están adicadas a escapadas, 

casas rurais e turismo

Rural idealizado
Unha simple búsqueda no hashtag

#ruralinfluencers en Instagram mostra a

idealización da vida no rural



Paletos con vacas



Rural non é natural



Oportunidades



Inserción 
laboral

Web que informa e 
visibiliza o rural en 

Galicia



Resultados da 
enquisa

ApS Psicoloxía USC



874 persoas

Semirrural: 118
Rural: 156
Moi rural: 39

Semiurbano: 360
Urbano: 201

561 313

31’0%
174

65’8%
369

59’7%
187

35’8%
112

Estatísticos descritivos



Armas Quintá & Macía Arce, 2017

Clasificación 
territorial



Clasificación por idioma

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Tanto en galego coma en castelán

Máis en castelán

Máis  en galego



Percepcións

Estereotipos

Emocións

Conduta

Actitudes

Identificación

Seccións da enquisa



1

1-7

Percepcións
do rural



- A xente que vive no rural ten unha mellor calidade de vida.

- Hoxe en día, os servizos da internet chegan por igual ao rural que ás cidades.

- Os grandes proxectos de produción enerxética representan unha 
oportunidade para o medio rural.

5’16 5’73

2’79 3’23

3’39 3’13



2

1-7

Emocións



5’54 6’20

2’20 2’48

4’52 4’89

2’09

4’35

2’49

4’79

4’66 5’07

2’68 2’96

- Positivas

- Negativas

- Orgulloso

- Desgustado

- Entusiasmado

- Enfadado

- Ilusionado



3

1-7

Actitudes



5’16 5’62

5’25 5’65

5’01 5’36

4’91

3’70

5’28

4’12

5’14 5’55

4’07 4’51

- Dimensión 1

- Dimensión 2

- Bo

- Agradable

- Positivo

- Viable

- Cómodo

- Fácil 3’57 4’08



4

1-7

Estereotipos



- A xente que vive na cidade é máis ambiciosa.

- A xente que vive no rural é máis tradicional.

- A xente que vive nas cidades é máis aberta

- A xente que vive no rural é máis feliz

- Vivir nunha contorna rural é máis sostible

- As mulleres teñen menos oportunidades laborais no medio rural

3’13

4’44

3’41

4’76

5’31

3’96

2’74

4’18

3’08

5’22

5’68

3’63

1

2

3



5

1-7

Conduta



- Recomendaría, ás persoas que aprecio, vivir no rural.

- Votaría a favor de investir máis no rural.

4’96 5’77

6’32 6’61



6

1-7

Identificación



- Identifícome co medio rural (os seus problemas, os seus 
valores, a súa forma de vida…) 

4’56 5’93



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon,

and infographics & images by Freepik

Moitas 
grazas!
CRÉDITOS: este modelo foi creado por 
Slidesgo, incluíndo iconas de Flaticon e 

infografías e imaxes de Freepik

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


ARREDOR DO RURAL-
URBANO.
PRODUCIÓN/ CONSUMO
DE CERCANÍA COMO
PONTO DE ENCONTRO

Rede Galabra

Nonéomesmo (www.noneomesmo.gal)

Natalicio Manteiga Bernardo

Mestrado de estudos da literatura e da cultura (USC)
Grao en Paisaxe (USC)



Comunidades e Territorio

Organización sin ánimo de lucro · Organización comunitaria

http://www.noneomesmo.gal/
GALIZA

Galabra – USC

(Estudos na Cultura)

...Fomento Consumo 
Local de Alimentos...

Estudo da 
Demanda (Mestrado: Estudos da Literatura e da 
Cultura. F. Filoloxía. Elias J. Torres)
Produção (Grão Paisagem. Escola Politécnica 
Superior- Campus Lugo. Emilio V. Carral )

Natalício Manteiga Bernardo

https://www.facebook.com/pages/category/non-profit/
https://www.facebook.com/pages/category/community-organization/
http://www.noneomesmo.gal/


Estudo da 
Demanda 
Inquérito População Local (SC)  / Zona Velha + Vista Alegre 

María Belén Senín Santiago, Jillian Loise Melchor, Zongke Liu, Ziyi Xie

Produção
Análise Paisagem - Parroquia de Marrozos (SC) /Tipo de produção agraria

Natalício Manteiga Bernardo, Miguel Ángel Fernández









Coste=Importancia



SC: 54,8% do solo do território 
municipal está dedicado a 
atividades agrícolas. 





Área Ha Área m2 %

1 447 4474741,54 45,0604839 45% 45 1

Prados, cultivos anuais 
e mato

2 284 2840586,37 28,6290323 29% 29 2

Cultivos forraxeiros en maioría e outros 
cultivos, vacún de leite.

3 164 1642026,34 16,5322581 16% 16 3 Eucalipto, piñeiro e caducifolias

4 96 962692,73 9,67741935 10% 10 4 Cultivos forraxeiros e especies madereiras

Total 992 9922243,7 100



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Prados, cultivos anuais e mato

Cultivos forraxeiros en maioría e outros cultivos, vacún de leite.

Eucalipto, piñeiro e caducifolias

Cultivos forraxeiros e especies madereiras

Gráfica de porcentaxes por usos

Conclusão Paisagem-Usos

Na pratica Não é significativa a produção agrícola de 
consumo humano para fornecer umha potencial demanda.



Conclusão Conjunta

• Demanda média de produto fresco de produção local
• Não produção agrícola de consumo humano para fornecer 

umha potencial demanda de consumo de cercania.
• Desconexão Urbano-Rural



ACCIÓNS
MULTIDISCIPLINARES
ARREDOR DO RURAL

María Gabriela Acosta Fernández

Loreto Fernández Fernández
Grao en Administración e
Dirección de Empresas 
(USC)

Outonía S.Coop Galega

Ángela Álvarez López

María do Carme Sánchez CarreiraGrao en Economía (USC)

CDR Ancares



Fomulación inicial e 

equipo

Definición de 

colaboración

Titorías conxuntas

Medida previa e 

posterior aos proxectos




