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1. Proxecto Coaching Menores 2021. 

O Coaching é un proxecto de acompañamento social e de adestramento 

da vida, que ten como filosofía principal a aplicación do concepto 

“coaching”, consistente en axudar a aprender en lugar de ensinar. É polo 

tanto unha ferramenta para a persoa que voluntariamente se implique coa 

persoa profesional da psicoloxía para así poder mellorar a súa realidade 

social, optimizando as súas capacidades, aprendendo de si mesmo.  

O Proxecto Coaching Menores enmárcase dentro das accións levadas a 

cabo por Alar Galicia dende o ano 2001. Este proxecto baséase na 

protección e prevención do risco social a través do acompañamento 

individualizado e especializado de menores que se atopan en situación de 

desvantaxe, desamparo ou conflito social e casos que son susceptibles de 

incorporarse á exclusión social.  

Vai dirixido a menores da cidade de Lugo de idades comprendidas 

entre os 12 e os 17 anos. O que trata de ofrecer é acompañamento 

individualizado aos menores por parte dun Equipo Técnico composto por 

persoal contratado (dúas psicólogas, unha educadora social e un traballador 

social) favorecendo o desenvolvemento de habilidades sociais que doten á 

persoa menor das competencias persoais adecuadas para o seu 

desenvolvemento integral, atendendo as súas necesidades e expectativas. 

1.1. Localización. 

O Proxecto Coaching Menores desenvolve as súas actividades nas 

instalacións de Alar Galicia, sitas na rúa Canella da Deputación, s/n, 1ª 

planta, no centro da cidade de Lugo.  

Nesta localización, Alar Galicia ten a súa sede social e os obradoiros 

de funcionamento para os traballos de intervención individualizada coas 

persoas menores incorporadas ó proxecto. 

 

 

 

 

 

 

R/ Canella da Deputación, S/N, 1º.  27.001 Lugo. 

Telf./Fax: 982.243.316 / 608.803.171 

Web: www.alar-galicia.es 

Mail: coachingmenores@gmail.com 

 

 

http://www.alar-galicia.es/
mailto:coachingmenores@gmail.com
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1.2. Protocolo de actuación interna do proxecto Coaching 

Menores. 

1.2.1. Marco lexislativo. 

O equipo técnico de Alar Galicia desenvolve o seu traballo no programa 

Coaching Menores amparándose nas seguintes leis: 

- Lei Orgánica 8/2015, de 22 de xullo, de modificación do sistema de 

protección a infancia e a adolescencia. 

- Lei 26/2015, de 28 de xullo, de modificación do sistema de 

protección a infancia e a adolescencia. 

Co  mesmo título, publícanse dúas leis: unha orgánica, e unha ordinaria. 

Os dous resumos publícanse seguidos, aínda que houbo unha diferencia de 

unha semana no BOE. 

A protección dos menores estivo regulada, como regulamento de nivel 

superior, pola Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro , de protección 

xurídica dos menores, modificación parcial do Código civil e 

procedemento civil, que non está derrogada, senón modificada.  

- Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos 

persoais e garantía dos dereitos dixitais. 

Esta lei orgánica ten por obxecto: 

a) Adaptar o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 

2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, de 27 de abril de 

2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó 

tratamento dos seus datos persoais e á libre circulación destes 

datos, e completar as súas disposicións. O dereito fundamental 

das persoas físicas á protección de datos persoais, amparado polo 

artigo 18.4 de la Constitución, exercerase de acordo ao 

establecido en el Regulamento (UE) 2016/679 e nesta lei 

orgánica. 

b) Garantir os dereitos dixitais da cidadanía conforme o mandato 

establecido no artigo 18.4 de la Constitución. 

 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
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1.2.2. Normativa interna. 

Artigo 1º: Á chegada do menor, elabórase o Proxecto Educativo 

Individualizado, no que figurarán os seus datos persoais, as razóns polas 

que demanda o servizo e a súa procedencia (no caso de que veña derivado 

dalgunha institución), a avaliación inicial por áreas da súa situación 

(reflectindo os obxectivos e as intervencións que se leven a cabo), así como 

outras observacións que se consideren oportunas.  

Artigo 2º: A persoa menor só poderá ser atendida polo equipo 

técnico destinado para elo; garantindo así o respecto, a privacidade e os 

dereitos do menor.  

Artigo 3º: A persoa menor firmará o seu consentimento ante a 

intervención xunto co compromiso de plena colaboración e respecto. De 

igual maneira, será obrigatoria por parte da persoa titora, a sinatura de dito 

consentimento e compromiso de plena colaboración.  

Artigo 4º: Tanto o Documento de Aceptación do Programa 

Coaching como o PEI serán de modelo único e estarán debidamente 

cumprimentados pasando a formar parte do expediente da persoa menor.  

Artigo 5º: Garantirase ó menor a absoluta confidencialidade e a 

orientación de toda a intervención de cara ao seu supremo interese.  

Artigo 6º: Todo menor que estea incorporado dentro do Proxecto 

Coaching Menores terá un seguro de responsabilidade civil dende o 

primeiro día ata o día do cese de intervención.  

Artigo 7º: A persoa menor terá dereito a ser informada e a ser 

partícipe en todo momento das accións que se leven a cabo e na toma de 

decisións do proceso, agás en casos excepcionais nos que se considere que 

esta medida pode chegar a prexudicalo.  

Artigo 8º: Os informes serán confidenciais, só coñecidos polas 

persoas autorizadas na intervención directa co menor. Así mesmo, serán 

ampliados con cada actuación e, unha vez finalizada esta, procurarase o 

seguimento do caso. 

Artigo 9º: O traballo realizarase en rede coas distintas entidades 

públicas, prestándolles toda a colaboración requirida. Elaborarase un 

protocolo de actuación con cada unha desas entidades sempre que se 

considere necesario coa finalidade de optimizalas intervencións.  
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Artigo 10º: No caso de que o menor non acuda á intervención 

sinalada ou se retrase máis de quince minutos, Alar Galicia comprométese 

a poñelo en coñecemento dos pais/titores inmediatamente. 

Artigo 11º: Será obrigatorio para os pais/titores do menor avisar a 

Alar Galicia no caso de que este non poida acudir a unha intervención.  

Artigo 12º: Na situación na que o menor falte sen xustificación a 

cinco intervencións consecutivas, propoñerase o cese de intervención ante a 

Xunta Directiva de Alar Galicia. Posteriormente realizarase un informe no 

que constará o desenvolvemento das intervencións, e finalmente, 

enviaráselle o cese de intervención ós pais/titores da persoa menor 

mediante carta certificada. 

1.2.3. Obxecto do programa. 

O proxecto Coaching Menores ten como obxecto a protección e 

prevención a través do acompañamento individualizado da persoa menor 

que poida estar en situación de posible desprotección, desamparo ou 

conflito social, e que sexa susceptible de incorporarse á marxinación ou á 

exclusión social, así como daqueles que estando baixo a tutela das 

Institucións se considere interesante incorporar ó proxecto.  

O obxectivo é posibilitar experiencias educativas que favorezan o 

desenvolvemento de habilidades sociais que doten á persoa menor das 

competencias persoais adecuadas para o seu desenvolvemento integral, 

atendendo as súas necesidades e expectativas. 

1.2.4. Poboación destinataria. 

O proxecto está dirixido a persoas menores, con idades 

comprendidas entre os 12 e os 17 anos. 

1.2.5. Ámbito de actuación. 

O ámbito de actuación do proxecto comprende o concello de Lugo e 

a súa provincia. 
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1.2.6. Protocolo de actuación. 

 Detección. 

- Centros educativos: neste caso o orientador/a ou titor/a do alumno 

porase en contacto coa familia do menor e, se estes están de acordo, 

remitiranse á asociación para adherirse ó proxecto Coaching 

Menores.  

- Xunta de Galicia: será o Equipo Técnico de Menores o que se poñerá 

en contacto con Alar Galicia para a derivación dun posible caso 

susceptible de intervención.  

- Concello de Lugo: neste caso os Servizos Sociais son os encargados 

de notificar a Alar Galicia a problemática da persoa menor.  

- Familias: son os proxenitores ou titores do menor os que se poñen en 

contacto directamente coa asociación.  

- Iniciativa da persoa menor: pode ser o propio menor que se poña en 

contacto con Alar Galicia para solicitar a inclusión no programa. 
 

 Fases de intervención. 

 

A) Casos procedentes da administración. 

1ª Fase: Notificación por parte da Administración.  

Cando a Administración vexa oportuno derivar un menor á 

Asociación, terá varias vías de comunicación como Fax, e-mail e teléfono.  

2ª Fase: Entrevista inicial e posterior aceptación do caso estando 

presentes pais ou titores.  

Fixarase unha cita cos pais/titores e o menor para explicarlles 

detidamente o Proxecto e firmar o Documento de Aceptación de 

incorporación o mesmo. De igual modo establecerase un horario de 

intervención.  

3ª Fase: Inicio das intervencións co menor.  

Durante as primeiras sesións de intervención dentro do noso 

Proxecto, preténdese coñecer máis profundamente cada caso, por iso 

trabállase de maneira individualizada con cada menor, atendendo ás súas 

demandas e necesidades co fin de mellora-la súa calidade de vida.  

4ª Fase: Cese de intervención.  

Prodúcese cando o menor falta reiteradamente ás intervencións, 

cando remata o período de sanción polo que se incorporou ó Proxecto.  
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5ª Fase: Notificación do cese de intervención por parte de Alar 

Galicia á Administración.  

Cando se produce un cese de intervención, Alar Galicia notificará á 

Administración, vía carta certificada ou en man en Rexistro, dito cese. 

B) Casos procedentes das familias ou por iniciativa da persoa 

menor. 

1ª Fase: Presentación do caso ante a asociación vía telefónica, 

Internet ou presencial.  

Os pais/titores póñense en contacto con Alar Galicia para presentar a 

problemática do menor e concertar unha primeira cita.  

2ª Fase: Entrevista inicial e posterior aceptación do caso estando 

presentes pais ou titores.  

Esta primeira entrevista ten como obxecto explicarlles ós pais/titores 

detidamente o Proxecto e firmar o Documento de Aceptación de 

incorporación o mesmo. De igual modo establecerase un horario de 

intervención.  

3ª Fase: Inicio das intervencións coa persoa menor.  

Durante as primeiras sesións de intervención dentro do noso 

Proxecto, preténdese coñecer máis profundamente cada caso, por iso 

traballamos de maneira individualizada con cada menor, atendendo ás súas 

demandas e necesidades co fin de mellora-la súa calidade de vida.  

4ª Fase: Cese de intervención.  

Prodúcese cando o menor falta reiteradamente ás intervencións, ou 

por propia vontade, co consentimento dos pais. Procederase á firma do 

Documento de Cese de Intervención. 
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1.2.7. Protocolo de actuación fronte a Covid19. 

O Proxecto Coaching Menores estivo marcado, novamente,  nesta 

edición de 2021, polas medidas e restricións a seguir para facer fronte a 

pandemia de Covid19. 

Para elo, seguíronse as medidas básicas de contención do virus, 

como son: 

- Planificación das sesións estritamente individuais. 

- Posibilidade de realización das sesións por videochamada. 

- Provisión de máscaras novas aos menores usuarios do proxecto. 

- Emprego de pantallas divisorias en cada mesa e para as sesións 

individuais. 

- Fiestras abertas continuamente nas salas das intervencións. 

- Emprego de xel hidroalcohólico asiduamente. 

- Toma de temperatura á entrada das instalacións de Alar Galicia. 

- En actividades grupais, escrupulosa garda das distancias de 

seguridade recomendadas ou planificación ao aire libre. 

- Realización de probas PCR ou de antíxenos regularmente aos 

traballadores de Alar Galicia. 

Cabe sinalar que  mesmo se chegou a suspender algunha actividade, 

consistente nunha excursión á cidade da Coruña, coa visita aos Museos 

científicos coruñeses (Aquarium Finisterrae, Casa das Ciencias e Domus), 

por mor da crecente incidencia acumulada entre a xuventude en torno ao 

principio do mes de agosto, e por non ser completamente segura. 

Froito de todas estas medidas, podemos afirmar, no momento de dar 

por finalizado o proxecto, que non se detectaron casos de Covid19 entre os 

menores asistentes ao proxecto, así como ningún brote que afectara a Alar 

Galicia. 
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2. Actividades do proxecto Coaching Menores 2021. 

2.1. Cronograma de actuación interna. 

O proxecto ten unha duración de xaneiro a decembro de 2021, e ao 

longo do ano distribúense as actividades a realizar no mesmo, dende a súa 

posta en marcha e difusión ata a avaliación continua do mesmo. 

 

Actividades Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xul Ago Set Oct Nov Dec 

Difusión do 

proxecto 
            

Intervención 

primaria con 

menores 

            

Seguimento de 

casos coas familias 
            

Seguimento de 

casos cos centros 

educativos 

            

Actividades de 

verán 
            

Avaliación do 

proxecto 
            

Táboa 1: Cronograma das actividades do proxecto. Fonte: Elaboración propia. 
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2.2. Actuacións. 

 

2.2.1. Difusión do proxecto. 

Ao longo dos primeiros meses do 2021 leváronse a cabo diferentes 

accións para dar a coñecer o proxecto:  

 Difusión sobre a reanudación do proxecto Coaching Menores nos 

Centros de Ensino Secundario de Lugo mediante a posta en 

coñecemento e información das directivas dos centros (Directores/as, 

Orientadores/as, Xefes/as de estudos).  

 Difusión da reanudación do proxecto aos distintos Equipos Técnicos 

de Menores da Xunta de Galicia co fin de informar das accións 

levadas a cabo no proxecto e dar continuidade ás actuacións a 

realizar coas persoas menores incorporadas ao proxecto a raíz das 

derivacións desde estes equipos.  

 Difusión da reanudación do proxecto ao persoal profesional de 

Educación Social e Traballo Social dos Centros Socioculturais de 

Lugo, así como outros servizos como a Fundación Juan Soñador, coa 

finalidade de informar das accións levadas a cabo no proxecto e 

valorar a posibilidade de levar a cabo a incorporación de algún caso 

ao mesmo. 

 

2.2.2. Intervención primaria coas persoas menores. 

Dende que o proxecto se pon en coñecemento dos centros, así como 

as familias asistentes son informadas da reanudación do mesmo, comézase 

a citación das persoas para a posta en marcha do proxecto. 

Existe unha primeira sesión na que acode a persoa responsable do ou 

da menor, para informar detalladamente do proxecto, do seu funcionamento 

así como firmar a documentación pertinente ao mesmo. Nesta primeira 

sesión, a nai ou pai, maioritariamente, comparten coa técnica as súas 

inquietudes e manifestan as súas demandas de cara a persoa menor. 

Posteriormente e unha vez fixada a data de intervención semanal, se cita ao 

menor para tamén explicar o proxecto o seu funcionamento e os 

compromisos de aceptación na participación do mesmo.  

Dende o inicio, variable en cada caso, no proxecto, todas as persoas 

acoden no seu horario fixado de forma semanal durante a duración do 

Coaching Menores. 
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2.2.3. Seguimento das intervencións. 

 

 Seguimento coas familias.  

O seguimentos de cada persoa menor coa súa familia realízase de forma 

sistemática unha vez ao trimestre para manter un fío informativo entre 

familia, IES e Alar Galicia. Nestas sesións valóranse os logros adquiridos 

tanto a nivel familiar como os percibidos polo menor e tamén se trazan as 

liñas de intervención e obxectivos priorizados pola familia.  

Así mesmo cando, tanto por parte do equipo técnico que intervén cos 

menores, como se a familia o require, teranse as sesións necesarias para 

abordar as diferentes problemática.  

De xeito puntual, teranse sesións conxuntas co menor, requirindo unha 

participación activa por parte da familia para solventar situacións 

complexas onde se necesita a implicación dos diferentes axentes. 

 Seguimento cos centros educativos.  

Os institutos de educación secundaria son a principal canle pola que as e 

os menores acoden ao proxecto Coaching Menores.  

Despois da fase de difusión, e informados os diferentes departamentos 

de orientación, son as orientadoras e orientadores escolares quen se poñen 

en contacto coa asociación para informar das necesidades existentes no seu 

centro. Unha vez xa se tivo esta primeira toma de contacto co centro 

educativo, onde nos priorizan os obxectivos máis relevantes ao seu criterio, 

son eles quen poñen en coñecemento da familia a existencia e o 

funcionamento do proxecto e comeza así a intervención individual. Dende 

este momento e ao longo do curso académico existe unha comunicación 

fluída entre ambas partes, con gran espírito colaborativo para a mellora do 

menor.  

O contacto pode ser a través de reunións puntuais ou vía telefónica e 

realízase atendendo a cada caso en particular e a súa evolución. 
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2.2.4. Actividades grupais e actividades de verán. 

- Charlas Resolución de conflitos no IES Beatriz Ossorio de 

Fabero (León). 

O día 24 de marzo desprazámonos ata o Bierzo para dar unhas charlas 

sobre “Habilidades Comunicativas e Técnicas de Resolución de Conflitos” 

ao alumnado do IES Beatriz Ossorio de Fabero (León). Estas charlas 

impartíronse en tres grupos diferenciados de 1º, 2º e 3º de E.S.O. para un 

total aproximado de 60 alumnos. 

Estas conferencias leváronse a cabo co obxectivo de ofrecer aos 

menores ferramentas e estratexias para resolver os conflitos de forma 

exitosa e mellorar a convivencia no centro educativo. 

O temario esquematizouse do seguinte xeito: 

1. Que é o conflito? 

1.1. O conflito é sempre negativo? 

1.2. Tipos de conflito. 

1.3. Porqué xorden os conflitos? 

2. A comunicación. 

2.1. Elementos da comunicación. 

2.2. Normas básicas da comunicación. 

2.3. Estilos de comunicación: pasivo, 

agresivo e asertivo. 

2.4. Asertividade. 

- Obstáculos na comunicación asertiva. 

2.5. Escoita activa e empatía. 

- Características da escoita activa. 

3. Resolución de conflitos. 

3.1.Técnicas de resolución de 

conflitos. 

3.2. Respostas concretas a un conflito. 

4. Cooperación e traballo en equipo. 
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- Obradoiro de habilidades sociais na Biblioteca Pública de Lugo. 

 

Os días 6 e 13 de maio de 2021 realizáronse dous obradoiros de 

habilidades sociais no salón de actos da biblioteca pública de Lugo, sita na 

rúa de Ramón Ferreiro. A estes dous obradoiros asistiron 5 e 7 rapaces dos 

incluídos no programa Coaching Menores. 

A través de charlas, exposicións e dinámicas de grupo, o obxectivo 

principal é ofrecerlles aos menores coñecementos e ferramentas para 

mellorar as súas habilidades sociais e as relacións interpersoais. O os 

obradoiros responden aos seguintes obxectivos específicos: 

 Comprender o concepto de habilidades sociais. 

 Coñecer e diferenciar tres estilos de comunicación: pasivo, agresivo 

e asertivo. 

 Coñecer diferentes estratexias para dicir “non”. 

 Diferenciar entre críticas construtivas e destrutivas. 

 Establecer vínculos e relacións de amizade entre os menores 

participantes. 
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- Charlas sobre o proxecto Coaching Menores no IES Lucus 

Augusti.   

Entre os días 28 de maio e 8 de xuño leváronse a cabo varias charlas, de 

unha hora de duración, sobre o Proxecto Coaching Menores, no IES Lucus 

Augusti, as que asistiron un total de 135 alumnos do ciclo de E.S.O. e 

distribuídos do seguinte xeito: 

 Venres 28 de maio:  

Aula de 1ºD – 21 alumnos. 

 Martes 1 de xuño:  

Aula de 3ºD – 18 alumnos. 

 Mércores 2 de xuño:  

Aula de 2ºB – 17 alumnos. 

Aula de 2ºA – 19 alumnos. 

 Xoves 3 de xuño:  

Aula de 3ºC – 22 alumnos. 

Aula de 2ºD – 18 alumnos. 

 Luns 8 de xuño:  

Aula de 1ºF – 20 alumnos. 

O obxectivo destas charlas 

foi difundir e dar a coñecer o 

proxecto, a súa metodoloxía e 

os beneficios que pode 

achegar aos menores que 

participan nel. Tralas charlas 

no instituto, dous menores 

solicitaron, por medio dos 

seus proxenitores, ser 

incluídos no proxecto. 
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- Obradoiro de traballo sobre as emocións “Emociónate”. 

O venres 18 de xuño realizouse outro obradoiro na biblioteca pública de 

Lugo, neste caso sobre control, recoñecemento e expresión das emocións, ó 

que se lle puxo o nome de “Emociónate”. Participaron nel 13 menores de 

idade.  

O obradoiro foi plantexado co obxectivo xeral de adquirir os 

coñecementos e ferramentas para fomentar a expresión e regulación 

emocional no entorno dos usuarios e nos diferentes roles que desempeñan 

(como fillo, como amigo, parella, irmán, etc.). Como obxectivos 

específicos redactáronse os seguintes: 

 Comprender o concepto de emocións. 

 Coñecer as emocións básicas e a función que desempeñan. 

 Diferenciar entre emoción e sentimento. 

 Coñecer os conceptos de intelixencia emocional e dependencia 

emocional. 

 Diferenciar os tipos de relacións que se poden establecer. 

 Diferenciar entre relacións sas e tóxicas. 

Para levar a cabo o obradoiro empregouse material gráfico e 

realizáronse varias dinámicas de grupo relacionadas coa teoría do material 

gráfico, de xeito que facilitara a asimilación dos conceptos expostos. 
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- Mural colectivo sobre integración intercultural. 

O día 1 de xullo lévase a cabo a realización dun mural colectivo entre 

varios usuarios do programa, con material funxible de papelería e cunha 

temática  de integración intercultural.  

Co obxectivo principal de fomentar alternativas de ocio saudable, 

participaron nesta iniciativa 9 usuarios. 

Os obxectivos específicos da actividade sinaláronse os seguintes: 

 Fomentar a cohesión e a cooperación entre o grupo de iguais. 

 Mellorar as habilidades sociais dos menores. 

 Lograr que os menores compartan un tempo de ocio cos seus iguais. 

 Fomentar e establecer relacións entre os membros do grupo. 
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- Excursión ao Parque Ornitolóxico de Avifauna.  

 

O parque de Avifauna comeza a tomar 

forma dende o ano 1983, cando os seus 

fundadores adquiren un terreo que 

comezan a adaptar para o acollemento de 

aves. No ano 1992 abre as súas portas xa 

como centro de conservación e 

recuperación de aves, e ata hoxe, 

consegue habilitar 30.000m2 e inaugurar 

outros departamentos coma un centro de 

cría, museo e clínica veterinaria ademais 

do aviario.   

O mércores 7 de xullo fixemos unha 

visita ao Parque Zoolóxico Ornitolóxico de Avifauna, situado na localidade 

de Outeiro de Rei, na provincia de Lugo. A esta viaxe asistiron 16 rapaces 

e rapazas do proxecto Coaching Menores, 

e puidemos observar de preto mais de 

duascentas especies de aves procedentes 

de todo o mundo coma avestruces, 

faisáns, flamencos, casuarios, aguias, etc. 

Os obxectivos que se plantexaron para 

levar a cabo esta actividade foron os 

seguintes: 

 Obxectivo principal: 

- Fomentar as actividades de ocio 

produtivo e saudable. 

 Obxectivos específicos: 

- Fomentar a cohesión e cooperación 

entre o grupo de iguais. 

- Fomentar as habilidades sociais dos 

menores. 

- Lograr que os menores compartan 

un tempo de ocio cos seus iguais. 
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- Breve iniciación ao karate. 

 

O karate é un deporte que ofrece beneficios a nivel físico e mental, 

especialmente se se practica dende a infancia. Entre os seus beneficios está 

a mellora da capacidade de defensa persoal, a concentración, a 

coordinación, a mellora da saúde física, o autocontrol e a disciplina. 

Durante a segunda quincena do mes de agosto realizouse unha 

actividade deportiva de iniciación ao karate impartida por un dos usuarios 

do programa Coaching Menores que ten un nivel avanzado neste deporte. 

Deste xeito, démoslle a oportunidade ao propio menor de auto realizarse 

como mestre ou docente no deporte que leva tantos anos practicando, 

ademais de fomentar a creación dun grupo deportivo e a interacción entre 

os usuarios do programa. 

Esta actividade tivo lugar en quendas de tarde os luns 23 e 30 de agosto, 

i en quendas de mañan durante os martes 24 e 31 do mesmo mes; e na 

mesma participaron 13 rapaces. 
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2.2.5. Convenios con outras entidades. 

- Convenio de colaboración entre Alar Galicia e o Clube de 

Voleibol Emeve de Lugo. 

Tras contacto telefónico, Alar Galicia e o Clube de Voleibol Emeve de 

Lugo, móstranse moi interesadas na colaboración entre ambas entidades, xa 

que ambas traballan en beneficio da infancia e da xuventude da cidade. 

 

 

 

Alar Galicia quere ofrecer aos menores o deporte coma unha alternativa 

de ocio saudable e produtiva, que ten como valores principais o traballo en 

equipo, o espírito de sacrificio, a superación persoal, a autodisciplina, a 

solidariedade e a convivencia, vistos sempre dende unha óptica de 

exercicio e divertimento; valores que encarna perfectamente o Clube 

Emeve. 

De acordo con isto, as dúas entidades danse cita o día 9 de xuño para 

asinar, nas instalacións de Alar, un convenio de colaboración no que os 

menores participantes no programa Coaching Menores poden acceder a 

matricularse no Clube de forma totalmente gratuíta, e comezar a adestrar e 

xogar co equipo. Da 

sinatura deste 

convenio xa se 

beneficiaron varios 

rapaces e rapazas 

que xa forman parte 

do Clube Emeve. 

Pode consultar o 

convenio entre 

ambas entidades no 

apartado de anexos 

desta memoria. 
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- Convenio de colaboración entre a Universidade Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) e Alar Galicia. 

 

O día 3 de setembro, 

asínase un convenio de Cooperación 

Educativa entre Alar Galicia e a 

Universidade Nacional de Educación a 

Distancia (UNED). 

A finalidade do acordo é contribuír á 

formación integral dos estudantes 

universitarios desta institución, de xeito que 

os alumnos matriculados en ensinos oficiais 

de Grao ou conducentes a obtención dun 

título de Máster Universitario podan acceder 

á realización de prácticas profesionais, así 

coma o desenvolvemento do Traballo de Fin 

de Grao (TFG) e o Traballo de Fin de Máster 

(TFM) na entidade. 

Pode consultar o convenio entre ambas 

entidades no apartado de anexos desta 

memoria.  
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2.2.6. Avaliación do proxecto Coaching Menores 2021.  

A avaliación do proxecto Coaching Menores levouse a cabo polo 

equipo técnico de Alar Galicia especializado en psicoloxía e educación 

social a través de distintos métodos de recollida de información:  

 Observación: É a primeira forma e máis inmediata de facer un 

seguimento individualizado de cada caso. As psicólogas e 

educadoras sociais, encargadas de executar as intervencións 

individualizadas de acompañamento ás persoas menores, valoran 

mediante a observación directa a evolución de cada caso. Este tipo 

de valoracións realízanse dunha forma continuada no proxecto coa 

finalidade de adaptar as intervencións ás necesidades de cada menor 

e da súa familia e ofrecer o apoio óptimo en cada situación vivencial 

específica.  

 Valoracións semanais co equipo técnico de Alar Galicia: Punto de 

encontro dos distintos profesionais onde se expón semanalmente 

cada caso, para avaliar evolución, posibles dificultades xurdidas así 

como cotexar calquera información familiar que poida vir das 

persoas achegadas aos menores, asistentes a proxectos paralelos, que 

podan avalar ou ben alertar ante calquera cuestión.  

 Cuestionarios inicial, de seguimento e avaliación do proxecto das 

persoas menores1: O equipo técnico de Alar Galicia encárgase de que 

as persoas menores participantes no proxecto leven a cabo a súa 

valoración persoal sobre as intervencións e os resultados acadados, 

en relación aos seus obxectivos persoais mediante uns cuestionarios 

de valoración (ao inicio, durante e ao finalizar o mesmo). Estas 

valoracións forman parte da avaliación final do proxecto na que as 

propias persoas beneficiarias, como suxeitos activos e participantes, 

valoran a produtividade das actuacións internas do proxecto.  

 Seguimento familiar: Método de avaliación e seguimento que 

consiste nas reunións, con periodicidade quincenal ou mensual, cos 

pais/nais/titoras dos usuarios participantes no proxecto, para así 

regularizar periodicamente a posta en común de información así 

como a coordinación de accións levadas a cabo coas persoas 

menores (ver apartado de Anexos, documento de aceptación). Así 

mesmo, as familias dos usuarios incluídos no proxecto, tamén 

responderán a un cuestionario de avaliación1 similar ao que 

responden os menores como participantes do mesmo. 

 

                                                             
1 Os cuestionarios de valoración poden ser consultados no apartado de anexos desta memoria.  
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 Seguimento escolar: Unha vez coñecedores os centros educativos da 

asistencia das persoas menores ao proxecto Coaching Menores, 

existirá sempre unha toma de contacto inicial co departamento de 

orientación para valorar as necesidades detectadas. Con elo crearase 

unha canle comunicativa e de colaboración mutua, onde tanto dende 

os departamentos de orientación como dende as técnicas encargadas 

do proxecto estarán en continuo contacto ante calquera tema a 

comentar. Así, cando se requira, terase contacto telefónico e tamén 

sesións individuais para pormenorizar en cada perfil.  

 Servicio de Menores da Xunta de Galicia: Nos casos daquelas 

persoas menores tuteladas pola Xunta haberá un continuo contacto 

coa técnica asignada, de forma que poidan comunicarse dun xeito 

bidireccional, que permita a ambos axentes ter a información 

actualizada, pois con frecuencia, son casos onde as flutuacións 

persoais e familiares son unha realidade cotiá, precisando así estar ao 

corrente de calquera cambio que poida repercutir na persoa menor.  

 Entidades colaboradoras: Con aquelas familias que reciben apoio 

dende outras institucións, para traballar paralelamente é preciso 

tamén, un contacto dende o inicio, primeiramente para non solaparse 

na consecución de obxectivos, mesmo ser axentes de colaboración 

que poidan ter influencia positiva e, finalmente, porque son ademais 

unha fonte moi fiable de avaliación externa, manexando información 

máis ampla, que con frecuencia cubre a todo o contexto familiar. 

Este tipo de colaboracións formalízanse a través dun documento de 

adhesión de centros ou entidades prestadoras de servizos sociais ao 

programa Coaching Menores de Alar Galicia2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2  Os documentos de adhesión de centros educativos i entidades prestadoras de servizos sociais poden 
ser consultados no apartado de anexos desta memoria. 
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3. Intervencións do proxecto Coaching Menores 2021. 

A través do proxecto Coaching Menores 2021 realizouse, dende Alar 

Galicia, intervención con 35 menores da cidade de Lugo, con idades 

comprendidas entre os 12 e os 17 anos que se atopaban nunha situación de 

desvantaxe, desamparo ou risco social e foron susceptibles de incorporarse 

ao proxecto polas súas características persoais e familiares.  

3.1. Táboa de casos totais da intervención. 

Nº Exp. Demanda Idade Sexo Nacionalidade Problemática Obxectivos 

 

CM2021/001 

Continuidade 

no proxecto 

 

16 

 

F 

 

Perú 

Salubridade 

(sobrepeso) 
Dificultades académicas 

Estilos de vida 

saudables 
Técnicas de estudo 

 

CM2021/002 

Continuidade 

no proxecto 

 

 

17 

 

M 

 

España 

Baixa autoestima 

Dificultades académicas 

Xestión emocional 

Organización 

 

CM2021/003 

Continuidade 

no proxecto 

 

16 

 

F 

 

España 

Salubridade  

(condutas aditivas) 

Impulsividade 

Xestión emocional 

Habilidades sociais 

 

CM2021/004 

Continuidade 

no proxecto 

 

 

15 

 

F 

 

Marrocos 

Dificultades académicas 

Baixa autoestima 

Motivación 

Habilidades sociais 

 

CM2021/005 

Continuidade 

no proxecto 

 

 

12 

 

M 

 

Marrocos 

 

Dificultades académicas 

Técnicas de estudo 

Xestión emocional 

 

CM2021/006 

Continuidade 

no proxecto 

 

 

17 

 

F 

 

Venezuela 

Salubridade 

(condutas aditivas) 

Orientación 

Xestión emocional 

 
CM2021/007 

Continuidade 
no proxecto 

 

 
16 

 
M 

 
Venezuela 

Salubridade 
(depresión) 

Absentismo escolar 

Xestión emocional 
Motivación 

 

CM2021/008 

Continuidade 

no proxecto 

 

 

17 

 

F 

 

Perú 

 

Dificultades académicas 

Técnicas de estudo 

Xestión emocional 

 

CM2021/009 

Continuidade 

no proxecto 

 

17 

 

F 

 

Perú 

Desmotivación 

Dificultades académicas 

 

Motivación 

Técnicas de estudo 

 

CM2021/010 

Continuidade 

no proxecto 

 

14 

 

M 

 

Perú 

Dificultades académicas 

Integración social 

Técnicas de estudo 

Organización 

Habilidades sociais 

 

CM2021/011 

IES 

Politécnico 

 

 

16 

 

M 

 

Marrocos 

Integración social 

Desmotivación 

Aprendizaxe do 

idioma 

Motivación 

 

CM2021/012 
 

IES Xoán 

Montes 

 

14 

 

F 

 

Marrocos 

 

Integración social 

Aprendizaxe do 

idioma 

 

CM2021/013 

 

 

IES Xoán 

Montes 

 

14 

 

M 

 

Marrocos 

Dificultades académicas 

Integración social 

 

Técnicas de estudo 

Aprendizaxe do 

idioma 
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CM2021/014 

 

Iniciativa 

familiar 

 

 

17 

 

F 

 

Marrocos 

 

Integración social 

Aprendizaxe do 

idioma 

 

CM2021/015 

 

Continuidade 

no proxecto 

 

16 

 

M 

 

Brasil 

Dificultades académicas 

Desmotivación 

Técnicas de estudo 

Apoio psicolóxico 

 

CM2021/016 

 

IES Xoán 

Montes 

 

14 

 

F 

 

Nixeria 

 

Integración social 

Aprendizaxe do 

idioma 

 

CM2021/017 
 

Fundación 

Juan Soñador 

 

14 

 

F 

 

Marrocos 

Integración social 

Desmotivación 

Apoio psicolóxico 

Estilos de vida 
saudables 

 

CM2021/018 

 

Continuidade 

no proxecto 

 

13 

 

F 

 

Cuba 

Desmotivación 

Integración social 

Xestión emocional 

Motivación 

Apoio psicolóxico 

 

CM2021/019 

 

IES Xoán 

Montes 

 

15 

 

F 

 

El Salvador 

Integración social 

Baixa autoestima 

Apoio psicolóxico 

Habilidades sociais 

Xestión emocional 

 

CM2021/020 

 

Iniciativa 

familiar 

 

17 

 

F 

 

Colombia 

Integración social 

Dificultades académicas 

Habilidades sociais 

Orientación 

Organización 

 

CM2021/021 

 

Fundación 

Juan Soñador 

 

13 

 

F 

 

Brasil 

 

Integración social 

Apoio psicolóxico 

Xestión emocional 

Orientación 

 

CM2021/022 

 

Iniciativa 

familiar 

 

13 

 

F 

 

Colombia 

 

Bullying 

Xestión emocional 

Orientación 

 

CM2021/023 
 

 

IES Sanxillao 

 

17 

 

M 

 

España 

Agresividade 

Impulsividade 

Xestión emocional 

Orientación 

 

CM2021/024 

 

 

IES Muralla 

Romana 

 

17 

 

M 

 

España 

Agresividade 

Impulsividade 

 

Motivación 

Xestión emocional 

Habilidades sociais 

 

CM2021/025 

 

 

Juan Soñador 

 

15 

 

M 

 

España 

 

Impulsividade 

 

Xestión emocional 

 

CM2021/026 

 

Iniciativa 

familiar 

 

13 

 

F 

 

España 

 

Impulsividade 

 

Xestión emocional 

 

CM2021/027 

 

IES Xoán 

Montes 

 

14 

 

M 

 

España 

 

Baixa autoestima 

 

Motivación 

 

CM2021/028 

IES 

A Inmaculada 

Maristas 

 

13 

 

M 

 

España 

 

Desmotivación 

Xestión emocional 

Habilidades sociais 

 
CM2021/029 

IES  
A Inmaculada 

Maristas 

 
15 

 
M 

 
España 

Salubridade  
(condutas aditivas) 

Absentismo escolar 

Estilos de vida 
saudables 

Xestión emocional 

 

CM2021/030 

IES  

A Inmaculada 

Maristas 

 

14 

 

F 

 

Venezuela 

Integración social 

Baixa autoestima 

 

Habilidades sociais 

Orientación 

Apoio psicolóxico 

 

CM2021/031 

Iniciativa 

familiar 

 

 

15 

 

F 

 

España 

Dificultades académicas 

Desmotivación 

Integración social 

Habilidades sociais 

Xestión emocional 

 

CM2021/032 

 

 

 

Juan Soñador 

 

 

17 

 

F 

 

Venezuela 

 

Desmotivación 

Integración social 

Apoio psicolóxico 

Xestión emocional 

Orientación 
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CM2021/033 

IES Xoán 

Montes 

 

14 

 

F 

 

España 

 

Salubridade  

(depresión) 

Apoio psicolóxico 

Xestión emocional 

Motivación 

 

CM2021/034 

IES Lucus 

Augusti 

 

 

16 

 

F 

 

España 

 

Impulsividade 

Apoio psicolóxico 

Xestión emocional 

Orientación 

 

CM2021/035 

 

IES Lucus 

Augusti 

 

15 

 

F 

 

Nicaragua 

Integración social 

Desmotivación 

Orientación  

Xestión emocional 

Táboa 2: Casos totais das intervencións. Fonte: Elaboración propia. 

 

 

3.2. Datos estatísticos. 

 

Gráfico 1: Idade dos participantes. 

Fonte: Elaboración propia. 

 
 

No gráfico 1 poden observarse as porcentaxes de idades dos 

participantes do proxecto. Coa maior porcentaxe, un 26%, asisten os 

usuarios de 17 anos (9 menores). O 23% dos asistentes teñen 14 anos, so un 

menos que o total dos asistentes de 17 anos (8 usuarios). Coa menor 

porcentaxe, o 3%, asisten rapaces de 12 anos, só un do número total. 

Séguenlle os usuarios de 13 anos, cun 14% (5 menores). En igual medida 

asisten os rapaces de 15 e 16 anos, xa que ambos abarcan o 17% do total 

dos asistentes. 
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Gráfico 2: Sexo dos participantes. 

 

Fonte: Elaboración propia. 

 

No gráfico 2 observase que hai unha maioría de se asistencia 

feminina, o 63% (22 usuarias) , sendo a presenza masculina só do 37% dos 

participantes (13 usuarios).  

 
Gráfico 3: Nacionalidade dos participantes. 

Fonte: Elaboración propia. 

No gráfico 3 pódense observar as nacionalidades dos menores 

participantes do proxecto. A maioría dos participantes son de nacionalidade 

española (12 menores), seguidos dos de nacionalidade marroquí (7 

menores). Un participante é de nacionalidade nixeriana, sendo os 15 

restantes de procedencia centroamericana e latinoamericana (Perú -4 

usuarios-, Venezuela -4 usuarios-, Brasil -2 usuarios-, Colombia -2-, Cuba   

-1-, El Salvador -1- e Nicaragua -1-).  
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Gráfico 4: Procedencia da demanda dos participantes. 

Fonte: Elaboración propia. 

O gráfico 4 recolle a procedencia da demanda de inclusión no 

proxecto dos participantes. Doce dos menores retomaron a súa 

participación no programa de anos anteriores. En cinco dos participantes, a 

demanda chega por iniciativa familiar, onde os pais foron informados por 

contactos externos da existencia do programa e puxéronse en contacto coa 

asociación para o comezo das intervencións.  

Catorce dos menores participantes, a maioría do total, comezaron as 

intervencións por recomendación á familia do equipo de orientación 

académica do seu centro educativo. Os catro restantes, iniciaron a 

intervención por outras razóns. Neste caso, os catro foron derivados pola 

Fundación Juan Soñador, xa que dende alí viron unha necesidade propia do 

Proxecto Coaching Menores. 
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Gráfico 5: Problemáticas detectadas nos participantes. 

Fonte: Elaboración propia.  

 

Neste gráfico 6 están reflexadas as problemáticas dos participantes 

do proxecto. A mais significativa é a de integración social, observada en 

quince menores. A seguinte problemática máis común é a de dificultades 

académicas, con once menores, debida á falta de organización e tamén polo 

resto de problemáticas. A desmotivación, baixa autoestima e a 

impulsividade serían as seguinte problemáticas máis comúns con nove, seis 

e cinco menores respectivamente.  

As problemáticas menos observadas nos menores son o absentismo 

escolar, o acoso escolar ou bullying, a agresividade e as relacionadas coa 

saúde (condutas aditivas, sobrepeso e depresión foron as detectadas). 

Débese recordar que, en diversos casos unhas problemáticas son derivadas 

de outras principais, polo que é máis importante traballar na máis notoria 

de cada caso e traballar no resto dun xeito transversal.    
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Gráfico 6: Obxectivos das intervencións dos participantes. 

Fonte: Elaboración propia. 

No gráfico 5 obsérvanse os obxectivos marcados nas intervencións 

en base as problemáticas. O obxectivo máis sinalado entre os menores, 

cunha gran diferencia é a xestión emocional. Debido a etapa de 

adolescencia na que se atopan, a falta de xestión emocional ocasiona outras 

problemáticas, polo que foi unha problemática clara en vinte un do total 

dos menores participantes. Os seguintes obxectivos máis marcados son o 

adestramento en habilidades sociais, orientación e apoio psicolóxico, sendo 

de nove menores cada un. O último destes, foi moi significativo xa que 

estes menores proveñen de familias desestruturadas, ben sexa a causa de 

divorcios, violencia familiar ou falta de comunicación, que pode ser a orixe 

de moitas das problemáticas.  

Os seguintes obxectivos máis marcados foron as técnicas de estudo e 

a motivación, sendo necesitados por sete e oito menores respectivamente. 

Por último, os obxectivos de aprendizaxe do idioma, a organización e os 

estilos saudables foron os menos marcados. 
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3.3. Informes sobre as intervencións individuais. 

 

 CM2021/001: Usuaria de continuidade no proxecto, e que 

obtivo moi bos resultados na súa participación na edición 

anterior. A principal demanda de axuda ven polo sobrepeso 

que presenta a menor. No transcurso das sesións, confírmase 

que a menor presenta uns hábitos alimentarios inadecuados, 

así como unha elevada ansiedade ante determinadas situacións 

(estudos e situacións sociais) as cales lévanlle a inxerir de 

maneira compulsiva alimentos insáns. Compróbase tamén, 

unha baixa autoestima na menor, así como unhas habilidades 

sociais pouco desenvoltas ante certas situacións o que fai que 

actúe de maneira moi pasiva asumindo tarefas e 

responsabilidades en exceso. A través das intervencións, e a 

implicación da menor, lógrase unha mellora nos hábitos 

alimenticios e no estilo de vida, redúcense as verbalizacións 

negativas cara ela mesma, así como o nivel de ansiedade ante 

certas situacións, o que por conseguinte leva a unha redución 

no consumo de certos alimentos, melloras nos estudos, e un 

incremento no nivel de confianza e autoestima. Concluír que a 

colaboración e por conseguinte a evolución na menor é 

notable. Derívase a un servizo de nutricionista para afondar 

máis no tratamento da obesidade, e adquirir ferramentas máis 

específicas neste campo, as cales lle permitan unha maior 

evolución. 

 

 CM2021/002: Menor de 17 anos que formou parte do 

proxecto a tempada pasada, asiste ao programa por iniciativa 

familiar debido a recorrentes problemas paternofiliais, falta de 

autocontrol do menor e baixa capacidade na resolución de 

conflitos. Dende Alar pode observarse unha baixa autoestima 

e motivación, dificultades na xestión emocional, carencia de 

habilidades sociais e unha comunicación agresiva no seu fogar 

pero pasiva no entorno social. Empréganse técnicas para o 

fortalecemento da autoestima, o control emocional, 

fortalecemento dunha comunicación asertiva e pautas para 

unha organización diaria. Observase unha evolución positiva 

na convivencia familiar e no desenvolvemento persoal do 

menor, xa que pon en prácticas as actividades propostas polo 

equipo técnico e comeza a ser consciente das súas necesidades 

e obrigacións.   
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 CM2021/003: A menor ingresa no proxecto porque fora con 

anterioridade usuaria do programa. A principal problemática 

pola que acude e polo consumo de sustancias aditivas e a falta 

de interese nos estudos. Durante as sesións individuais tamén 

se detecta o uso dun estilo de comunicación agresivo na 

maioría das situacións e dependencia emocional (cara as 

drogas, a nai, os amigos, a parella…). Evoluciona de forma 

moi positiva xa que actualmente xa non consume, e capaz de 

recoñecer as características dunha relación insá e reflexiona 

sobre as consecuencias das accións, propias e alleas. 

 

 CM2021/004: Caso de continuidade no programa de 

coaching, no que, tanto por parte do servizo de orientación do 

seu instituto como por parte dos pais do menor, plantéxase 

necesaria a continuidade da intervención do ano anterior, xa 

que ambas partes consideran que aínda pode avanzar mais na 

mellora das problemáticas que presenta. Dende Alar observase 

un baixo nivel de autocrítica e empatía, unha comunicación 

pasiva xunto cunha escasa motivación académica. A 

metodoloxía empregada son técnicas de resolución de 

conflitos, habilidades sociais e fomento da comunicación 

asertiva. A menor non chega a ser honesta nas sesións e iso 

complica os avances. Finalmente a familia pide o cese da 

intervención. 
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 CM2021/005: Incorpórase ao proxecto por interese da súa nai, 

a cal é usuaria do proxecto Mellora, tamén de Alar Galicia, no 

momento da incorporación do menor. As principais 

problemáticas, expostas pola nai, son a nivel académico, posto 

que obtivo moi baixas cualificacións no primeiro trimestre do 

curso. Mencionando tamén varios confrontamentos con algúns 

dos compañeiros da escola, no que estes lle fan comentarios 

ofensivos ao menor. Ao longo das sesións, obsérvase no 

menor unha escasa organización nos estudos e unha técnica 

deficiente á hora de estudar, o que deriva neses malos 

resultados obtidos. Detéctase tamén moita desconfianza e certa 

negatividade á comentar coa técnica calquera tema que sexa 

independente dos estudos. A través de diferentes metodoloxías 

e técnicas de intervención, lógrase que o menor adquira 

estratexias e ferramentas para un estudo máis eficiente. Co 

tempo o menor comeza a non ser constante na súa asistencia 

ao proxecto por problemas de saúde e outras razóns, o que 

deriva nun cese voluntario deste, co consentimento da súa nai, 

a principios de xullo de 2021. 

 

 CM2021/006: A menor estivo anteriormente no programa, 

ademais a súa nai forma parte tamén do programa Mellora de 

Alar Galicia. As problemáticas iniciais principais son o 

consumo de tabaco e drogas e a pouca visión de futuro que a 

frea para mellorar nos estudos. Manifesta tamén un estilo 

comunicativo agresivo e problemas de condutas. Así mesmo, 
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detéctase certas desestruturación familiar (paterno-filial, 

materno-filial e fraternal) e dependencia emocional cara a 

parella e as sustancias aditivas. Evoluciona levemente 

mostrando unha visión de futuro máis realista e consciente. A 

pesar dos intentos da nai e da técnica de que continuara, por 

iniciativa propia da menor causa baixa tras dous meses de 

sesións individuais.  

 

 CM2021/007: O menor estivo anteriormente no programa, así 

como a  súa nai está tamén no programa Mellora. As 

problemáticas iniciais principais son o seu baixo estado de 

ánimo, de carácter depresivo, e a pouca visión de futuro que 

ambas impiden ao menor acudir a clase dende hai meses. 

Considérase unha posible fobia social, medo ao fracaso e unha 

baixa tolerancia á frustración. Detéctase desestruturación 

familiar (paterno-filial, materno-filial e fraternal) e un estilo 

comunicativo pasivo-agresivo. Evoluciona levemente no seu 

estado de ánimo e volve a acudir a clase e mellora nas 

relacións familiares. 

 

 CM2021/008: Asiste por cuarto ano consecutivo ao programa 

por vontade propia e petición da nai.  As principais 

problemáticas, verbalizadas pola nai da menor, son que esta 

presenta dificultades académicas e que nun pasado se viu 

exposta á violencia de xénero exercida polo pai biolóxico cara 

a súa nai, e en ocasións cara ela e os seus irmáns. Ao longo 

das primeiras sesión, detéctase na menor unha importante 

carencia de habilidades sociais, así como unha baixa 

autoestima. A maiores disto, a menor demanda axuda ante as 

dificultades que presenta para manter a concentración e ante a 

ansiedade social que experimenta cando debe falar en público. 

A través de diferentes metodoloxías e técnicas de 

intervención, lógrase unha mellora nas habilidades sociais, así 

como unha modificación nos pensamentos relacionados coa 

ansiedade social que experimenta. Destacar que a nivel 

académico, non  se presentan cambios, posto que a menor 

rexeita seguir as pautas proporcionadas pola técnica para 

lograr melloras a este nivel. Con respecto ao entorno familiar, 

este atopase moi desestruturado, posto que a nai traballa a 

maior parte do tempo, estando a menor soa cos demais irmáns. 

Isto leva a que na casa non conten cunhas normas de 
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convivencia que leven á  menor a cumprir aquelas obrigas que 

lle corresponden. 

 

 CM2021/009: Usuaria que leva unha traxectoria de tres anos 

no proxecto, e este será o cuarto ano. A problemática principal 

detectada é a dificultade académica que presenta, baixa 

motivación nos estudos, e exposición no pasado á violencia de 

xénero exercida polo seu pai biolóxico cara a súa nai, e en 

ocasións cara ela e os seus irmáns. Ao longo das sesións, 

observase  ademais unha importante carencia de habilidades 

sociais, primando a conducta pasiva e a baixa autoestima. A 

través de diferentes metodoloxías e técnicas de intervención, 

lógrase que as habilidades sociais da menor evolucionen. 

Destacar que a nivel académico, non se presenta evolución, 

posto que a menor, a pesar de que nun comezo seguiu 

algunhas das pautas proporcionadas pola técnica, co tempo as 

abandonou o que derivou novamente en malos resultados. 

 

 CM2021/010: Este é outro caso de continuidade no programa. 

As principais problemáticas, verbalizadas pola nai do menor, 

son que este presenta dificultades a nivel académico, e que 

nun pasado se viu exposto á violencia de xénero exercida polo 

pai biolóxico cara a súa nai. Ao longo das sesións, obsérvanse 

claras problemáticas académicas ante a baixa motivación e 

interese do menor neste aspecto. Ademais disto, detectase un 

escaso desenvolvemento das habilidades sociais, autoestima 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

38 
 
 

 

baixa, problemáticas nas relación fraternais, e un uso abusivo 

das novas tecnoloxías. A través de diferentes metodoloxías e 

técnicas de intervención, amósanselle ao menor diferentes 

estratexias para a mellora da relación cos seus irmáns, así 

como das habilidades sociais, e recursos para un estudo máis 

eficiente. Destacar que a nivel académico non  se presenta 

evolución, posto que o menor rexeita seguir as pautas 

proporcionadas pola técnica para lograr melloras a este nivel. 

Con respecto ao entorno familiar, este se atopa moi 

desestruturado, posto que a nai traballa a maior parte do 

tempo, estando o menor so cos demais irmáns. Isto leva a que 

na casa non conten cunhas normas de convivencia que leven 

ao menor a cumprir aquelas obrigas que lle corresponden. 

 

 CM2021/011: Usuario que accede ao programa Coaching 

Menores a través da información que lle facilita á familia a 

orientadora do seu instituto. É de procedencia marroquí e 

atópase cursando unha FP básica, e a súa problemática 

principal consiste en que non domina a lingua castelá, polo 

que non é factible que comprenda as explicacións e aprobe o 

curso, e aí se enfocan as intervencións. Tamén presenta un 

cadro de desmotivación importante, que inflúe na constancia 

do estudo e da asistencia, que se traballa xunto co idioma. Ao 

longo das sesións dáselle o vocabulario básico que precisa 

para realizar as actividades da vida cotiá e nocións para 

construír frases completas, coa finalidade de que, se non é no 

presente ano académico, sexa no seguinte no que poda 

comprender 

as clases e 

aproveitalas. 
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 CM2021/012: Usuaria de nova incorporación ao proxecto, no 

que a familia é informada a través do servizo de orientación do 

seu instituto, Xoán Montes. É unha menor de orixe marroquí 

que leva moi pouco tempo en España e ten dificultades coa 

aprendizaxe do idioma castelán, polo que se dirixen as 

intervencións de cara á aprendizaxe do idioma e a estratexias 

para mellorar a súa integración social. Os principais 

obxectivos son a adquisición de vocabulario e apoio fonético 

das vogais. A metodoloxía de traballo empregada é o uso de 

pictogramas, lectura e conversación ca finalidade de que gane 

confianza e soltura na comunicación para favorecer as 

relacións sociais. Pode observarse unha ampliación de 

vocabulario e máis soltura para falar aínda que aínda non o fai 

correctamente. 

 

 CM2021/013: Menor inmigrante que comeza o seu segundo 

ano no programa, aínda que o ano anterior viuse moi reducida 

a intervención por causas da Covid19 e o confinamento. 

Tamén é o servizo de orientación académica do seu instituto 

quen informa á familia para que se poña en contacto con Alar 

Galicia.  A principal problemática foi na expresión oral e 

escrita no idioma español, falta de vocabulario e dificultades 

no uso de artigos e conectores. A metodoloxía de traballo 

empregada é a realización de actividades, lectura e uso de 

pictogramas para a adquisición de vocabulario. Notase unha 

evolución do menor xa que comeza a usar novas palabras e a 

realizar oracións máis complexas. Finalmente a familia pide o 

cese das intervención debido ao remate do curso escolar. 

 

 CM2021/014: Caso de nova incorporación ao proxecto, que 

accede a el a través dun familiar que tamén forma parte do 

mesmo. É unha menor de procedencia estranxeira que tamén 

presenta dificultades co idioma, e repercute nos resultados 

académicos da FP básica que está a cursar. As sesións 

oriéntanse, como en casos anteriores, a obxectivos 

relacionados coa compresión do idioma, adquisición de 

vocabulario e expresión oral i escrita. Debido ao compromiso 

da menor coa súa situación, a aprendizaxe e rápida e a 

asimilación dos conceptos explicados relativamente sinxela, 

xa que lle presta atención ao estudo con regularidade e deixase 

guiar polo técnico que a acompaña. 
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 CM2021/015: O menor retoma o proxecto porque xa fora con 

anterioridade usuario do programa. A problemática inicial é a 

falta de técnicas de estudo. Segundo pasan as sesións 

individuais, detéctanse outras problemáticas como unha 

desmotivación xeralizada, a carencia de habilidades sociais e 

un estilo comunicativo pasivo que lle impide expresar e 

manter a súa opinión. Mellora no uso das técnicas de estudo e 

na reflexión sobre as consecuencias dos seus actos. Estáncase 

na expresión das súas opinións e nas relacións sociais entre 

iguais.  
 

 CM2021/016: A menor acode ao proxecto por recomendación 

da súa orientadora escolar, para a mellora do coñecemento en 

castelán xa que chegou recentemente ao país. Aumenta o seu 

coñecemento de vocabulario e comprensión oral i escrita, pero 

estáncase na produción oral i escrita.  
 

 CM2021/017: A menor acode ao programa por 

recomendación da súa orientadora escolar. A principal 

problemática que detectan, tanto os proxenitores coma a 

orientadora, e un posible Trastorno da Conduta Alimentaria 

(TCA) xa que deixou de comer fai meses. Tras varias sesións 

individuais, a técnica detecta baixa autoestima, carencia de 

control de impulsos e condutas autolíticas, que a menor chega 

a relacionar cos seus antecedentes de acoso escolar. Ademais, 

expresa posibles alucinacións e/ou delirios que se derivan a 

psiquiatría da seguridade social, xa que presenta posibles 

antecedentes familiares de trastornos mentais. No ámbito 

familiar preséntase unha comunicación agresiva paterno-filial, 

por ambas partes. Evoluciona no aumento da inxesta de 

nutrientes, no autocoñecemento e na expresión dos seus 

sentimentos e problemáticas. Estáncase na mellora da 

percepción da figura corporal, na percepción das 

consecuencias e na repetición de pensamentos negativos. 

 

 CM2021/018: Usuaria que formou parte do proxecto no ano 

2019, e, nesta ocasión volve a formar parte del a petición 

familiar, debido a unha notable falta de motivación e carencia 

de habilidades sociais. Dende Alar, observase unha dificultade 

na xestión das emocións, baixa autoestima, escasa motivación, 

tanto académica coma persoal, e unha conducta pasiva. A 

metodoloxía utilizada polo equipo técnico son técnicas para o 
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control emocional, para o fortalecemento da autoestima, 

resolución de conflitos e habilidades sociais. Pode observarse 

un cambio na súa visión de futuro, unha mellora na súa 

comunicación e un comportamento asertivo no seu entorno 

social.  

 

 CM2021/019: Usuaria inmigrante que leva pouco tempo en 

España i é a orientadora do seu instituto, Xoán Montes, quen 

informa á familia da existencia do programa de coaching e de 

Alar Galicia. A demanda ven promovida pola dificultade que 

presenta o menor a hora de integrarse socialmente cos seus 

compañeiros de colexio, e a timidez que lle provoca un retraso 

no desenvolvemento da fala para establecer relacións e 

comunicarse en público. Ao longo das primeiras sesións, 

detectase unha elevada inseguridade na menor, o que denota 

baixa autoestima e importantes dificultades na xestión e 

expresión emocional, posiblemente todo elo desencadeado 

pola situación familiar, na que o pai se presenta como unha 

figura ausente e con problemas de alcoholismo dende que a 

menor tiña unha curta idade, e por problemas no anterior 

colexio, no que era vítima de acoso escolar. Tamén se detectan 

sentimentos de tristeza polo falecemento do seu avó materno. 

Grazas a implicación da menor ao longo das sesión, lógrase un 

incremento na autoestima, alcanzando unha maior toma de 

conciencia nas fortalezas propias e unha diminución dos 

pensamentos automáticos negativos e das autoverbalizacións 

negativas cara ela mesma; un maior desenvolvemento das 

habilidades sociais, cunha notable participación nas 

actividades 

grupais 

postas en 

marcha ao 

longo do 

proxecto, e 

unha mellor 

xestión e 

expresión 

emocional.   
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 CM2021/020: Menor que participa no proxecto por iniciativa 

da súa nai, que tamén forma parte de outro proxecto de Alar 

Galicia. A demanda ven motivada pola falta de organización e 

malos resultados 

académicos, e accede a 

formar parte sen estar 

totalmente convencida de 

que poda ser beneficioso 

para ela. Finalmente ven a 

algunha sesión pero decide 

non continuar no proxecto i, 

en conformidade coa nai 

iniciase a proposta de cese. 

 

 CM2021/021: Usuaria de nova incorporación ao proxecto, de 

procedencia estranxeira e que leva moi pouco tempo en 

España. A familia é informada a través de outra entidade de 

carácter social da cidade de Lugo e piden a súa inclusión no 

programa coa demanda de propiciar a integración social do 

menor, que non se atopa a gusto coa súa nova residencia e 

bota de menos o seu país natal. Así mesmo tamén se ofrecen 

estratexias para o control e xestión emocional.   

 

 CM2021/022: Asiste ao proxecto por vontade propia tras 

coñecelo a través doutra usuaria que asiste actualmente. A 

problemática principal pola que demanda axuda é que a menor 

é vítima de acoso escolar. Ademais disto, tras varias reunións 

coa nai, esta informa de que a menor tamén presenta condutas 

de rebeldía e manipulación coas persoas do seu entorno, e que 

no pasado, viuse exposta á violencia de xénero que o seu pai 

exercía cara a súa nai. Ao longo das sesións, detéctase na 

menor certa necesidade de adoptar unha posición dominante 

nas relacións cos iguais e dificultades para adaptarse a estas; 

falta de comunicación principalmente coa figura materna; 

dificultades na expresión emocional, e en certa medida unha 

conduta manipuladora. Ao longo das intervencións  lógrase 

que a comunicación no entorno mellore, que se fomenten as 

habilidades sociais da menor, e que mellore o seu estado de 

ánimo ante os problemas existentes na escola, os cales, 

levábana a expoñer a cotío o seu desexo de querer voltar ao 

seu país de orixe, Colombia. 
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 CM2021/023: Usuario de nova incorporación, cuxa familia foi 

informada da existencia e o funcionamento do programa 

Coaching Menores a través do servizo de orientación 

académica do seu instituto, o IES Sanxillao. Acode a Alar por 

condutas impulsivas e agresivas no seu entorno social. Cando 

comezan as intervencións, o equipo técnico observa no menor 

dificultades para o recoñecemento e expresións nas emocións, 

falta de autocontrol e recorrente consumo de alcohol. Estas 

problemáticas veñen derivadas dun loito emocional orixinado 

polo falecemento materno. A metodoloxía empregada polo 

equipo técnico son técnicas para o control emocional, 

modificación de condutas e autocontrol. Neste caso, a 

evolución é dificultosa, xa que para el o falecemento da súa 

nai é un tema tabú, no que el mesmo admite que o seu 

comportamento débese para tapar as emocións orixinadas polo 

loito que está a pasar.   

 

 CM2021/024: Menor que tamén forma parte do proxecto por 

vez primeira, e que accede ao mesmo a través do servizo de 

orientación académica do seu instituto. Presenta un grado de 

discapacidade na actividade global do 20%, xunto cun 

diagnóstico de Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividade (TDAH), retraso madurativo sen especificar, 

trastorno do desenvolvemento sen especificar, e unha baixa 

capacidade intelectual. Todo elo exposto no informe expedido 

pola Sección de Cualificación e Valoración de 

Discapacidades. Os principais problemas expostos polos pais 

son a súa conduta agresiva e impulsiva, e as problemáticas 

derivadas do TDAH. Ao longo das sesión, observase tamén 

unha importante carencia de habilidades sociais xunto cunha 

clara dificultade para manter en moitas ocasións un diálogo 

coherente e fluído, baixa autoestima, dificultades na xestión e 

expresión emocional, o cal desemboca en conductas violentas 

cara os membros do seu entorno; baixa tolerancia á 

frustración; problemáticas na comunicación dentro do ámbito 

familiar, e unha falta de conciencia dos conflitos e problemas 

nos que deriva o seu comportamento. En xeral non se observa 

unha notable evolución no menor, debido a súa negatividade 

ante as propostas da técnica de realizar algún cambio na súa 

conducta. A nivel atencional, aplícanse multitude de 

estratexias e recursos, logrando así unha maior flexibilidade 

cognitiva no menor. Cabe destacar que o menor verbaliza que 
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trata de fomentar a comunicación e o diálogo cando se lle 

presenta algún conflito. Ofréceselle á familia asistir a 

mediación familiar dirixido polo centro Cáritas de Lugo, 

servizo que abandonan tras a primeira sesión. 

 

 CM 2021/025: Acode por derivación doutra asociación á que 

acode e por recomendación da nai. A nai preocúpalle un 

posible consumo de estupefacientes e a asociación que o 

deriva a nula motivación fronte aos estudos. O menor 

principalmente demanda consellos nutricionais xa que non 

está a gusto coa súa imaxe corporal. Tras varias sesións 

individuais a técnica detecta baixa autoestima, antecedentes de 

violencia familiar (parental), consumo de sustancias, 

impulsividade, condutas violentas, falta de visión de futuro e 

desmotivación académica. Evoluciona favorablemente na 

visión de futuro, na detención de consumo de sustancias e, en 

certa medida, na percepción das consecuencias. Estáncase nas 

visión corporal negativa e no uso de condutas violentas coma 

ferramenta de solución de conflitos.        

 

 CM2021/026: Caso no que a familia é informada a través 

doutra familia que tivo un menor asistindo ao proxecto; 

acoden a Alar Galicia a pedir información e finalmente remata 

incorporándose ao proxecto. Plantexan unha problemática de 

falta de autocontrol no fogar e problemas familiares recorrentes. 
Cando comezan as intervencións, pódese observar unha falta de 
xestión emocional, baixa autoestima, conducta agresiva e falta de 
comunicación familiar e conducta pasiva no entorno social. 
Empréganse técnicas para o control emocional, resolución de 
conflitos, técnicas de modificación da conducta e técnicas de 
relaxación. A menor colabora co equipo técnico, polo que se pode 
observar unha evolución no seu comportamento, mellora a 
convivencia familiar e un desenvolvemento persoal positivo.  
 

 CM2021/027: Toma parte no programa tras recomendación 

súa orientadora escolar, tras chegar ao centro por ser 

expulsado doutro. A principal problemática pola que se deriva 

son problemas de conduta. As problemáticas detectadas en 

sesión individual son falta de habilidades sociais, 

desmotivación, falta de visión de futuro e escasa maduración 

dos pensamentos e percepción das consecuencias. Ademais, o 

menor recoñece un baixo nivel académico e de coñecementos 

en xeral. Evoluciona no autocoñecemento e na visión de 
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futuro. Detéctase estancamento na maduración de 

pensamentos e na percepción das consecuencias. O menor non 

toma as ferramentas que se lle ensina xa que non lle parece o 

momento de cambiar.  

 

 CM2021/028: Menor de 13 anos de nacionalidade española e 

orixe marroquí, asiste ao programa por iniciativa familiar, xa 

que a súa nai asiste ao Proxecto Mellora, e esta declara a baixa 

xestión emocional orixinada pola violencia machista exercida 

polo pai do menor. Dende o equipo técnico de Alar, observase 

unha carencia de habilidades sociais, un tipo de comunicación 

pasiva e dificultades no recoñecemento e xestión emocional. 

Empréganse técnicas para o control emocional, adestramento 

das habilidades sociais e fomento dun estilo comunicativo 

asertivo.   

 

 CM2021/029: Menor de 15 anos e nacionalidade española. A 

información sobre o programa chega á familia a través do 

servizo de orientación académica do Colexio A Inmaculada - 

Maristas. Acode ao programa por recorrentes problemáticas 

familiares, fracaso escolar, unha notable desmotivación e a 

presenza de hábitos de vida non saudables. Dende Alar, 

detéctase un estilo de comunicación e conductas moi pasivos 

acompañado dun consumo de alcohol e marihuana. Estas, 

veñen derivadas dun pasado con abandono paterno enquistado. 

 

 CM2021/030: A orientadora escolar informa da existencia do 

programa á menor e á súa familia, xa que tivo problemas de 

control de impulsos coa súa nai e cree que ten condutas 

autolíticas. En sesión individuais a técnica detecta varias 

problemáticas diferentes: falta de habilidades sociais, 

desmotivación, falta de autoestima, antecedentes de acoso 

escolar, antecedentes de violencia sexual e antecedentes de 

violencia familiar. A menor tamén manifesta que no pasado 

autolesionábase, pero que actualmente xa non e que non conta 

con apoio emocional, nin familiares nin entre iguais. 

Evoluciona na mellora da autoestima, na expresión emocional 

e no autocoñecemento. Téntase traballar tamén o sentimento 

de culpa relacionado cos episodios de violencia e acoso. 

 

 CM2021/031: Asiste ao proxecto por vontade propia tras ser 

informada por unha usuaria anterior do programa. As 
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principais problemáticas, expostas polo pai, son que a menor 

está “bloqueada” e que o seu entorno de iguais non é favorable 

nin un bo exemplo para ela. Ao longo das sesións, observase 

na menor unha importante dependencia do seu grupo de 

iguais, ante a carencia dun entorno familiar sólido e 

estruturado no que apoiarse, un escaso desenvolvemento das 

habilidades sociais, dificultade na xestión e maioritariamente 

na expresión emocional, falta de comunicación cos membros 

do núcleo familiar, e dificultades nos estudos. A través de 

diferentes metodoloxías e técnicas de intervención, lograse 

evolución nas habilidades sociais e expresión emocional, así 

como unha maior toma de conciencia do que é unha relación 

de amizade saudable. 

 

 CM2021/032: Menor de nacionalidade venezolana. Neste 

caso, é a Fundación Juan Soñador de Lugo quen informa á 

familia da existencia do proxecto coaching en Alar Galicia. 

Acode ao programa para a superación dun loito orixinado polo 

falecemento da súa tía materna. Desde Alar observase unha 

autoestima baixa e dificultades para a expresión emocional, xa 

que mostra comportamentos de evitación. A metodoloxía 

empregada polo quipo técnico está relacionada co 

fortalecemento da autoestima e a xestión emocional. Mostra 

avances na reflexión persoal pero con falta de motivación para 

o inicio do cambio.  
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 CM2021/033: Menor de nova incorporación ao proxecto. A 

familia é informada dende o servizo de orientación do IES 

Xoán Montes, que demanda orientación e apoio psicolóxico 

ante unha problemática depresiva e de gran desmotivación. A 

menor asiste tamén a consulta psicolóxica fora de Alar 

Galicia, e a intervención lévase a cabo en conxunto e de forma 

coordinada. Co paso das intervencións, e pouco a pouco, as 

terapias van facendo efecto e a menor mellora o seu estado 

anímico. 

 

 CM2021/034: Usuaria de nova incorporación ao programa. 

Neste caso, foi o servizo de orientación do IES Lucus Augusti 

que informa a familia. Acode ao programa por recorrentes 

conflitos familiares, episodios de escapadas, etc. Obsérvase no 

seu comportamento unha baixa autoestima, dificultades da 

xestión emocional. A metodoloxía empregada son técnicas 

para fomentar un comportamento e comunicación asertivo e 

técnicas para o autocontrol. 

 

 CM2021/035: O orientador escolar recoméndalle vir ao 

programa, xa que leva meses sen acudir a clase. A menor, de 

orixe estranxeira, explica a súa ausencia pola complicada 

adaptación á España (problemas familiares, nivel académico 

alto, problemas económicos…) e alega que para o curso 

comezará con ganas. A técnica detecta diferentes 

problemáticas, ademais do abandono académico: falta de 

habilidades sociais, desmotivación, choque cultural, relacións 

sociais con iguais inexistentes e falta de autocontrol. Aínda 

non se detecta evolución, salvo na alianza terapéutica. A 

menor tamén mostra interese polo apoio académico e pola 

aprendizaxe de técnicas de estudos. 
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3.4. Cuestionarios de satisfacción: análise cualitativa e 

cuantitativa. 

 

Unha das avaliacións do proxecto lévase a cabo mediante a análise de 

cuestionarios de satisfacción que responden, tanto os menores usuarios do 

mesmo, coma os pais ou titores. Tódolos cuestionarios, coas respostas, 

están incluídos de xeito anónimo no apartado de anexos desta memoria. 

Estes cuestionarios realízanse en tres momentos do proxecto: 

 Inicial: Na primeira sesión, 

cando o menor pasa a 

formar parte do programa 

Coaching Menores, 

responderá a un cuestionario 

inicial, no que quedarán 

reflectidas as súas 

expectativas sobre el. 

 Seguimento: No transcurso 

do programa, os menores 

responden outro cuestionario de seguimento, no que se reflexa a 

evolución destas expectativas e a opinión dos usuarios sobre a 

efectividade do programa. 

 Final: Cando chega o remate do proxecto, pasarase outro test de 

avaliación final tanto aos menores coma aos pais e titores legais, no 

que queda reflectido o grao de satisfacción dos usuarios e os seus 

pais co proxecto Coaching Menores. 

Ademais tamén se realiza un cuestionario de avaliación para cada 

actividade grupal que se realiza cos menores. Igualmente estes 

cuestionarios están incluídos no apartado de anexos e analizados neste 

mesmo apartado. 
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 Test inicial do Proxecto Coaching Menores 2021. 

O cuestionario inicial do proxecto constaba de 6 preguntas pechadas con 

resposta de valoración numérica do 1 ao 10, sendo 1 equivalente a “nada”, 

e 10 equivalente a “moitísimo”. Así mesmo tamén incluía unha última 

pregunta de resposta aberta. O cuestionario contaba coas seguintes 

preguntas: 

1. Cres que o proxecto pode axudarche a mellorar a confianza en ti 

mesmo? 

2. Cres que o proxecto pode axudarche a mellorar os resultados 

académicos? 

3. Cres que o proxecto pode axudarche a mellorar a túa motivación? 

4. Cres que o proxecto pode axudarche a mellorar a relación coa túa 

familia? 

5. Cres que o proxecto pode axudarche a mellorar a relación coas 

demais persoas? 

6. Cres que o proxecto pode axudarche a mellorara as túas habilidades 

sociais? 

7. En xeral, pensas que o proxecto Coaching Menores pode ser positivo 

para ti?, de que xeito? 

O gráfico que representa as puntuacións medias das preguntas do test 

inicial é o seguinte: 

Gráfico 7: Resultados do cuestionario inicial. 

 
Fonte: Elaboración propia. 
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As respostas dos cuestionarios iniciais foron as seguintes: 

RESULTADOS DO CUESTIONARIO INICIAL 

Nº EXP. Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 

CM2021/001 9 9 10 10 9 10 

Puede ayudarme y ser positivo para 

aprender  nuevas técnicas de estudio. 

Aprendo a contar mi día a día y datos 
sobre la alimentación. 

CM2021/002 10 9 10 10 9 10 - 

CM2021/003 7 7 9 8 7 9 

Me ayuda a pensar más 

detalladamente, en general, me dan 

buenos consejos y son muy amables. 

Transmiten confianza. 

CM2021/004 10 8 10 10 10 10 

Si, xa que levo 3 anos aquí e 

axúdanme moito en tódolos sentidos, 

a nivel social como persoal. 

CM2021/005 10 8 9 1 7 8 - 

CM2021/006 9 10 9 9 10 9 - 

CM2021/007 7 7 9 7 7 7 
Si. Darme motivación para ir al 

instituto. 

CM2021/008 9 8 9 9 9 8 
Si, de forma positiva, a tener más 

confianza y organización. 

CM2021/009 10 10 8 

 

5 

 

 

7 

 

6 

Si. Me puede ayudar en el estudio y 

en relacionarme y comprender a los 

demás. 

CM2021/010 5 8 5 4 5 5 
Si, para mellorar o meu nivel 

académico. 

CM2021/011 - 9 9 9 9 9 - 

CM2021/012 10 10 10 10 10 10 Si. 

CM2021/013 10 10 10 1 1 10 Si. Para estudiar español. 

CM2021/014 8 10 10 10 10 9 
Yo creo que puede ayudarme a 
mejorar el idioma. 

CM2021/015 10 9 9 10 8 8 Si, en ayudarme a entenderme. 

CM2021/016 10 10 10 1 10 10 - 

CM2021/017 10 8 10 9 10 8 - 

CM2021/018 6 8 7 4 6 5 - 

CM2021/019 8 9 9 10 10 7 

En mi opinión es positivo por ayudar 

en los diferentes que hay inseguridad 

en uno mismo. 

CM2021/020 10 10 10 9 10 9 - 

CM2021/021 5 5 5 4 6 6 - 

CM2021/022 10 9 9 10 8 6 

Pues ya que hay niños que sí que lo 

necesitan y que realmente le apoyan 

mucho, en general digo que sí, más 

que todo por la ayuda que ofrecen. 

CM2021/023 5 5 5 8 3 6 - 

CM2021/024 1 1 1 1 1 1 No. 

CM2021/025 9 6 10 10 8 8 
Creo que si, de forma de mellorar 

coa miña familia. 

CM2021/026 9 8 8 9 9 9 Si. 

CM2021/027 1 1 1 1 1 1 No. 

CM2021/028 10 10 9 10 10 10 - 

CM2021/029 3 7 1 7 5 1 
Si o penso. No xeito de intentar 

encontrarme mellor, e no académico. 

CM2021/030 6 10 8 7 7 6 Si, para tener más confianza. 

CM2021/031 8 8 9 6 7 9 - 
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CM2021/032 9 8 10 9 9 8 

Creo que puede ser positivo porque 

me pueden ayudar a mejorar la 

confianza en mí misma. 

CM2021/033 7 4 8 7 9 9 - 

CM2021/034 9 8 9 10 9 9 
Yo creo que sí, ya que pueden 

ayudarte a solucionar tus problemas. 

CM2021/035 10 10 5 1 10 10 Me ayudará. 

TOTAL 270/34 277/35 280/35 246/35 266/35 266/35 - 

MEDIA 7,941 7,914 8 7,028 7,6 7,6 - 

Táboa 3:Resultados do cuestionario inicial. Fonte: Elaboración propia. 

 

Das puntuacións medias das preguntas podemos extraer que a 

puntuación mais baixa aparece na cuestión número catro, que fai referencia 

a si o proxecto pode axudar aos menores a mellorar a relación coa súa 

familia; disto podemos entender que este sexa un dos puntos mais 

conflitivos para os participantes no proxecto e onde mais dificultades 

poden aparecer. Pola contra, os mellores resultados das preguntas aparecen 

nas cuestións relacionadas coa mellora da motivación persoal, na confianza 

nun mesmo e na mellora dos resultados académicos. 

En canto a última pregunta, de resposta aberta, na que se preguntaba 

sobre a crenza de que o proxecto Coaching Menores podería ser positivo, 

podemos concluír que das vinte dúas persoas que deron resposta, tan só 

dúas, que responden co monosílabo “non”, son negativas. As vinte 

restantes enfocan un carácter mais positivo e sinalan aspectos como a 

axuda a nivel académico, a confianza e seguridade nun mesmo, etc. 
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 Test de seguimento do Proxecto Coaching Menores 2021. 

O cuestionario de seguimento realízase transcorridos uns meses dende a 

inclusión do menor no programa, para poder analizar as comparativas entre 

as expectativas creadas e unha primeira valoración do menor sobre o 

proxecto. Este cuestionario contaba de 7 preguntas pechadas con resposta 

de valoración numérica do 1 ao 10, sendo 1 equivalente a “nada”, e 10 

equivalente a “moitísimo”. As preguntas eran as seguintes: 

1. Está a mellorar a confianza en ti mesmo de acordo coas túas 

expectativas no programa? 

2. Están a mellorar os teus resultados académicos de acordo coas túas 

expectativas no programa? 

3. Está a mellorar a túa motivación de acordo coas túas expectativas no 

programa? 

4. Está a mellorar a relación familiar de acordo coas túas expectativas 

no programa? 

5. Están a mellorar as relacións interpersoais de acordo coas túas 

expectativas no programa? 

6. Sénteste cómodo asistindo ao Programa Coaching Menores? 

7. Sentes que estás a recibir o apoio e acompañamento necesarios nas 

intervencións por parte do/a técnico/a? 

O gráfico que representa as puntuacións medias das preguntas do test de 

seguimento é o seguinte: 

Gráfico 8: Resultados do cuestionario de seguimento. 

 
Fonte: Elaboración propia. 
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As respostas dos cuestionarios de seguimento foron as seguintes: 

 

RESULTADOS DO CUESTIONARIO DE SEGUIMENTO 

Nº EXP. Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 

CM2021/001 6 6 8 8 8 10 10 

CM2021/002 10 10 10 10 10 10 10 

CM2021/003 - - - - - - - 

CM2021/004 - - - - - - - 

CM2021/005 - - - - - - - 

CM2021/006 - - - - - - - 

CM2021/007 - - - - - - - 

CM2021/008 10 9 10 10 10 10 10 

CM2021/009 8 8 8 10 6 10 8 

CM2021/010 7 6 6 3 8 5 5 

CM2021/011 9 8 8 9 8 10 10 

CM2021/012 9 6 10 6 5 9 9 

CM2021/013 - - - - - - - 

CM2021/014 9 10 9 8 8 10 10 

CM2021/015 7 7 6 8 9 10 10 

CM2021/016 5 8 8 8 1 10 5 

CM2021/017 9 5 10 9 10 10 10 

CM2021/018 5 1 6 5 6 10 10 

CM2021/019 8 7 8 9 8 10 10 

CM2021/020 - - - - - - - 

CM2021/021 9 9 8 8 8 7 9 

CM2021/022 9 9 10 10 9 9 10 

CM2021/023 5 4 5 7 7 5 8 

CM2021/024 7 7 7 7 7 6 6 

CM2021/025 - - - - - - - 

CM2021/026 7 7 8 10 7 10 10 

CM2021/027 1 1 3 2 4 6 5 

CM2021/028 8 7 9 8 9 9 9 

CM2021/029 - - - - - - - 

CM2021/030 9 9 10 7 10 10 10 

CM2021/031 6 5 8 7 9 9 10 

CM2021/032 7 9 7 10 8 9 9 

CM2021/033 9 6 9 8 10 10 10 

CM2021/034 - - - - - - - 

CM2021/035 - - --  - - - 

TOTAL 179/24 164/24 191/24 187/24 185/24 214/24 213/24 

MEDIA 7,458 6,833 7,958 7,791 7,708 8,916 8,875 

Táboa 4:Resultados do cuestionario de seguimento. Fonte: Elaboración propia. 
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Neste cuestionario, as respostas con maiores puntuacións foron as 

referidas a se os usuarios están cómodos asistindo ao programa e se senten 

que reciben o apoio necesario (ambas sobre un 8,9 aproximado). 

Hai determinados datos chamativos dentro da comparación entre o 

cuestionario inicial i este de seguimento. Un deles é que no primeiro 

cuestionario, a pregunta sobre a mellora das relacións intrafamiliares 

reflexa a puntuación mais baixa (7.02), e que no test de seguimento do 

proxecto sube ao 7.79, dentro da media normal do cuestionario. 

Sen embargo, a cuestión sobre a mellora dos resultados académicos 

descende a puntuación media do 7.9 no test de expectativas ao 6,83 neste 

de seguimento. 
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 Test final de avaliación do Proxecto Coaching Menores 2021 

para usuarios menores de idade. 

Cando finaliza o proxecto, tanto aos menores usuarios do mesmo coma 

aos seus pais ou titores legais, pásaselles un cuestionario final de avaliación 

do proxecto, no que poden reflexar a súa valoración persoal sobre o 

mesmo. Neste caso analizaremos a respostas do cuestionario dirixido aos 

menores usuarios. 

Este cuestionario contaba con 9 preguntas pechadas con resposta de 

valoración numérica do 1 ao 10, sendo 1 equivalente a “nada”, e 10 

equivalente a “moitísimo”. As preguntas eran as seguintes: 

1. Mellorei a confianza en min mesmo. 

2. Mellorei os meus resultados académicos. 

3. Mellorei a miña motivación. 

4. Mellorei a relación coa miña familia. 

5. Mellorei a relación coas demais persoas. 

6. Mellorei as miñas habilidades sociais. 

7. Recibo o apoio e acompañamento necesario nas intervencións por 

parte do/a técnico/a. 

8. Estou conforme coa duración das intervencións. 

9. En xeral, síntome satisfeito coas intervencións realizadas dende Alar 

Galicia. 

O gráfico que representa as puntuacións medias das preguntas do test 

de avaliación final dos menores usuarios é o seguinte: 
Gráfico 9: Resultados do cuestionario final dos menores usuarios do proxecto. 

 
Fonte: Elaboración propia. 
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As respostas dos cuestionarios finais dos menores foron as seguintes: 

RESULTADOS DO CUESTIONARIO FINAL (USUARIOS MENORES) 

Nº EXP. Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 Preg. 8 Preg. 9 

CM2021/001 8 6 8 10 9 8 10 10 10 

CM2021/002 10 8 9 8 9 9 10 10 10 

CM2021/003 8 - 10 7 7 10 10 10 10 

CM2021/004 - - - - - - - - - 

CM2021/005 - - - - - - - - - 

CM2021/006 - - - - - - - - - 

CM2021/007 - - - - - - - - - 

CM2021/008 9 7 8 9 8 9 10 10 10 

CM2021/009 7 5 7 5 5 5 9 10 10 

CM2021/010 7 6 7 5 6 6 7 6 8 

CM2021/011 8 3 10 5 10 10 10 10 10 

CM2021/012 9 5 9 10 8 10 10 6 10 

CM2021/013 - - - - - - - - - 

CM2021/014 8 10 7 10 7 7 8 6 10 

CM2021/015 9 8 7 10 9 8 10 8 10 

CM2021/016 10 9 10 10 10 10 10 10 10 

CM2021/017 - - - - - - - - - 

CM2021/018 6 4 7 5 8 8 9 8 8 

CM2021/019 8 9 9 8 8 9 10 10 10 

CM2021/020 - - - - - - - - - 

CM2021/021 10 8 10 10 10 10 10 10 10 

CM2021/022 10 9 10 6 10 10 10 10 10 

CM2021/023 7 5 8 8 6 7 9 9 8 

CM2021/024 7 8 6 7 7 7 7 6 5 

CM2021/025 10 5 7 9 10 10 10 10 9 

CM2021/026 9 7 8 10 9 9 10 10 10 

CM2021/027 3 1 4 2 4 3 7 6 7 

CM2021/028 9 8 8 10 10 10 10 10 10 

CM2021/029 - - - - - - - - - 

CM2021/030 9 7 8 7 9 9 10 10 10 

CM2021/031 - - - - - - - - - 

CM2021/032 7 8 7 8 8 8 8 9 8 

CM2021/033 8 6 8 8 9 9 10 10 10 

CM2021/034 5 1 3 1 2 1 9 10 6 

CM2021/035 - - - - - - - - - 

TOTAL 201/25 153/24 195/25 188/25 198/25 202/25 233/25 224/25 229/25 

MEDIA 8,04 6,37 7,8 7,52 7,92 8,08 9,32 8,96 9,16 

Táboa 5:Resultados do cuestionario final dos usuarios. Fonte: Elaboración propia. 
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Para os usuarios do proxecto, a efectos de realizar unha avaliación 

xeral do mesmo, nos momentos do seu remate, as puntuacións mais baixas 

relaciónanse coa mellora dos resultados académicos (6,37 puntos) e coa 

mellora das relación intrafamiliares (7,52). Cabe sinalar ao respecto que as 

intervencións relacionadas co currículum escolar son intervencións guiadas 

por profesionais da psicoloxía que buscan ofrecer ao menor ferramentas 

para mellorar a súa a organización, a motivación e mesmo ofrecer técnicas 

de estudo efectivas, en ningún momento se abordan coma se se tratase 

dunha academia nin coma un apoio escolar. 

Pola contra, as puntuacións mais altas corresponden coas tres últimas 

cuestións; as relacionadas coa calidade e duración das sesións individuais 

do proxecto, todas elas por encima de 9 puntos: “recibo o acompañamento 

necesario nas intervencións - 9,32 puntos”, “estou conforme coa duración 

das intervencións – 8,96 puntos” e “síntome satisfeito coas intervencións 

realizadas - 9,16 puntos”. 
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 Test final de avaliación do proxecto Coaching Menores 2021 

para pais/titores. 

Cando finaliza o proxecto, tanto aos menores usuarios do mesmo coma 

aos seus pais ou titores legais, pásaselles un cuestionario final de avaliación 

do proxecto, no que poden reflexar a súa valoración persoal sobre o 

mesmo. Neste caso analizaremos a respostas do cuestionario dirixido aos 

pais ou titores dos usuarios. 

Este cuestionario contaba con 9 preguntas pechadas con resposta de 

valoración numérica do 1 ao 10, sendo 1 equivalente a “nada”, e 10 

equivalente a “moitísimo”. As preguntas eran as seguintes: 

1. Mellorou a confianza en si mesmo/a. 

2. Mellorou os seus resultados académicos. 

3. Mellorou a súa motivación. 

4. Mellorou a relación coa unidade familiar. 

5. Mellorou a relación coas demais persoas. 

6. Mellorou as súas habilidades sociais. 

7. Recibe o apoio e acompañamento necesario nas intervencións por 

parte da técnica. 

8. A técnica realiza un seguimento continuo do caso coa familia 

9. En xeral, síntome satisfeito/a coas intervencións realizadas dende 

Alar Galicia. 

O gráfico que representa as puntuacións medias das preguntas do test 

de avaliación final dos pais dos menores é o seguinte: 

                Gráfico 10:Resultados do cuestionario final dos titores dos usuarios do proxecto. 

 
Fonte: Elaboración propia. 
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As respostas dos cuestionarios finais dos pais/titores foron as seguintes: 

RESULTADOS DO CUESTIONARIO FINAL (PAIS/TITORES) 

Nº EXP. Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 Preg. 8 Preg. 9 

CM2021/001 9 7 7 9 9 9 10 9 10 

CM2021/002 4 3 5 9 3 4 7 9 10 

CM2021/003 - - - - - - - - - 

CM2021/004 - - - - - - - - - 

CM2021/005 - - - - - - - - - 

CM2021/006 10 - 10 10 10 10 10 10 10 

CM2021/007 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

CM2021/008 - - - - - - - - - 

CM2021/009 - - - - - - - - - 

CM2021/010 - - - - - - - - - 

CM2021/011 - - - - - - - - - 

CM2021/012 10 4 4 10 5 6 6 6 6 

CM2021/013 - - - - - - - - - 

CM2021/014 7 8 10 10 5 6 9 5 10 

CM2021/015 - - - - - - - - - 

CM2021/016 5 6 10 5 10 7 7 6 5 

CM2021/017 - - - - - - - - - 

CM2021/018 5 2 5 7 5 5 5 5 10 

CM2021/019 8 9 8 10 9 9 8 9 10 

CM2021/020 - - - - - - - - - 

CM2021/021 - - - - - - - - - 

-CM2021/022 10 7 10 6 10 10 10 10 10 

0CM2021/023 8 5 7 8 7 6 9 7 9 

CM2021/024 - - - - - - - - - 

CM2021/025 - - - - - - - - - 

CM2021/026 6 8 7 6 8 8 10 10 10 

CM2021/027 - - - - - - - - - 

CM2021/028 - - - - - - - - - 

CM2021/029 - - - - - - - - - 

CM2021/030 6 6 8 1 2 1 8 5 9 

CM2021/031 8 - 5 7 7 7 6 5 8 

CM2021/032 9 9 8 9 9 9 9 9 9 

CM2021/033 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

CM2021/034 1 1 1 1 1 1 10 10 8 

CM2021/035 - - - - - - - - - 

TOTAL 126/17 95/15 125/17 128/17 120/17 118/17 144/17 135/17 154/17 

MEDIA 7,41 6,33 7,35 7,52 7,05 6,94 8,47 7,94 9,05 

Táboa 6:Resultados do cuestionario final dos pais. Fonte: Elaboración propia. 
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Cando finaliza o proxecto, poñémonos en contacto con tódolos 

pais/titores que é posible para que respondan este cuestionario de 

valoración sobre o proxecto e a evolución do menor incluído nel. Non foi 

posible poñerse en contacto coa totalidade dos titores dos menores  por 

diversos motivos, como a axenda laboral, etc., pero parécenos de vital 

importancia para a calidade da atención prestada no proxecto ter constancia 

clara da opinión dos pais de cada menor sobre o itinerario seguido e a 

evolución que presenta o seu fillo/a en cada caso. 

Cabe sinalar que en dous casos queda en branco a resposta á cuestión 

nº 2, sobre os resultados académicos; isto é por mor de que o menor deixara 

os estudos e non procede responder á pregunta. Así e todo, nesta cuestión 

observamos a menor das puntuacións con un 6,33 de media. 

O resto de puntuacións están nun baremo en torno á unha media de 7 

puntos, e despuntan as medias das cuestións nº 7 (recibo o acompañamento 

necesario por parte do técnico) e nº 9 (síntome satisfeito coas intervencións 

realizadas dende Alar Galicia), cunhas puntuacións de 8,47 e 9,05 

respectivamente. 
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 Cuestionario de satisfacción de actividade grupal: 

Obradoiro de Habilidades Sociais. 

O cuestionario de satisfacción da actividade “Obradoiro de Habilidades 

Sociais” constaba de 5 preguntas pechadas con resposta de valoración 

numérica do 1 ao 5, sendo 1 equivalente a “nada”, e 5 equivalente a 

“moitísimo”. Así mesmo tamén incluía dúas  preguntas de resposta aberta. 

O cuestionario contaba coas seguintes preguntas: 

1. Gustouche o obradoiro? 

2. Comprendiches os conceptos que se explicaron no obradoiro? 

3. Cres que che será útil o que aprendiches no obradoiro? 

4. Resultáronche entretidas as dinámicas/actividades prácticas 

realizadas? 

5. Deuche o obradoiro a oportunidade de relacionarte con outros 

rapaces/as de Alar? 

6. En xeral, que cambiarías do obradoiro?, incluirías ou quitarías algo 

do que se realizou? 

7. Que temas che gustaría traballar en próximos obradoiros? 

 

 

O gráfico que representa as puntuacións medias das preguntas do test de 

satisfacción coa actividade é o seguinte: 

 

Gráfico 11: Resultados do cuestionario da actividade “Obradoiro de HH.SS.”. 

 

Fonte: Elaboración propia. 
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As respostas dos cuestionarios foron as seguintes: 

 

RESULTADOS DO CUESTIONARIO: OBRADOIRO DE HH.SS. 

Nº TEST Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 

001 5 3 4 5 3 
Eu non cambiaría 

nada. 

Dibujo. 

002 4 5 5 5 5 Todo bien. - 

003 4 5 4 4 3 

Que sea en un 

espacio más 

abierto. 

Tomar decisiones. 

004 4 5 4 4 4 

Algún juego me 
gustaría, pero en 

general todo fue 

muy bien. 

- Temas como la ansiedad 
o la depresión. 

- Maneras de relajarse. 

-Que nos enseñen a 

querernos más o como 

darnos apoyo a nosotros 

mismos. 

005 5 5 5 4 4 

Hacer más 

actividades y 

debates. 

 

- 

006 5 5 5 4 5 

Más actividades, un 

poco más 

recreativas. 

 

LGTB 

007 5 5 5 5 5 

No cambiaría nada, 

quizás agregar más 

dinámicas. 

-LGTB 

-Conciencia del bullying. 

- Inmigración. 
- Desarrollo de diferentes 

inteligencias. 

008 5 5 5 5 5 

Máis tempo.  -Como sobrellevar 

situaciones de modo 

asertivo. 

-Relaciones de amistad. 

-Naturaleza. 

009 3 3 3 3 3 No. - 

010 5 4 5 5 5 Más tiempo. - 

011 5 5 5 5 5 

No cambiaría nada, 

estuvo muy bien. 

Habilidades sociales, 

quitar miedo de hablar con 

gente que no conoces. 

012 4 3 4 4 1 No Acoso escolar. 

TOTAL 54/12 53/12 54/12 53/12 48/12 - - 

MEDIA 4,5 4,41 4,5 4,41 4 - - 

Táboa 7:Resultados do cuestionario da actividade “Obradoiro de HH.SS.”.  

Fonte: Elaboración propia. 
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Tomamos a iniciativa de realizar un obradoiro de Habilidades 

Sociais por mor de que era un dos obxectivos mais sinalados para as 

intervencións individuais (xunto coa xestión emocional), como se sinala no 

gráfico nº 6, na páxina 28. 

En xeral o obradoiro tivo moi boa aceptación entre os participantes e 

as catro primeiras cuestións acadan as notas mais altas (4, 4 e 4,5 sobre 5); 

estas son as cuestións relacionadas coa comprensión dos conceptos 

explicados e a utilidade destes conceptos na vida cotiá. O aspecto menos 

valorado do obradoiro foi a oportunidade de relación cos compañeiros, isto 

probablemente veña dado porque o obradoiro realizouse no entorno da 

biblioteca pública, no salón de actos e sentados en butacas, mantendo a 

separación obrigatoria polas medidas de seguridade ante a Covid19. 

No que respecta as preguntas abertas, é un denominador común que 

os usuarios sinalen que no obradoiro incluirían máis dinámicas, xogos e 

actividades recreativas en espazos abertos, probablemente polo motivo 

anteriormente mencionado. Para próximas actividades, as repostas 

sinaladas de maior relevancia xiran en torno á toma de decisións, control da 

ansiedade e depresión, relaxación ou sobre o movemento LGTB. 
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 Cuestionario de satisfacción de actividade grupal:  

Obradoiro sobre emocións “Emociónate”. 

O cuestionario de satisfacción da actividade “Obradoiro sobre emocións 

“Emociónate” constaba de 5 preguntas pechadas con resposta de valoración 

numérica do 1 ao 5, sendo 1 equivalente a “nada”, e 5 equivalente a 

“moitísimo”. Así mesmo tamén incluía dúas  preguntas de resposta aberta. 

O cuestionario contaba coas seguintes preguntas: 

1. Gustouche o obradoiro? 

2. Comprendiches os conceptos que se explicaron no obradoiro? 

3. Cres que che será útil o que aprendiches no obradoiro? 

4. Resultáronche entretidas as dinámicas/actividades prácticas 

realizadas? 

5. Deuche o obradoiro a oportunidade de relacionarte con outros 

rapaces/as de Alar? 

6. En xeral, que cambiarías do obradoiro?, incluirías ou quitarías algo 

do que se realizou? 

7. Que temas che gustaría traballar en próximos obradoiros? 

 

 

 

O gráfico que representa as puntuacións medias das preguntas do test 

de satisfacción sobre a actividade é o seguinte: 

 

Gráfico 12: Resultados do cuestionario da actividade “Obradoiro Emociónate”. 

 
Fonte: Elaboración propia. 
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As respostas dos cuestionarios foron as seguintes: 

 

RESULTADOS DO CUESTIONARIO: OBRADOIRO “EMOCIÓNATE”. 

Nº TEST Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 

001 5 5 5 5 4 No cambiaría nada. Sobre la vida. 

002 3 2 2 4 4 - - 

003 2 5 2 3 1 - - 

004 4 4 3 3 5 - - 

005 5 5 5 4 4 

Incluiría un poco mas 

de movimiento, con 

las medidas de 

seguridad. 

 

- 

006 4 5 5 4 3 Hacer más Kahoot. Sobre los animales. 

007 5 5 4 5 4 

No quitaría nada, 

pero me gustaría 

añadir más juegos o 

más vídeos. 

-La ansiedad o 

depresión. 

-Amor propio. 

008 5 5 4 5 5 

Quizás agregar más 
dinámicas. 

Tal vez haciendo más 
conciencia sobre los 

problemas de autismo, 

dislexia, etc. 

009 5 5 5 5 5 Más actividades. Algo artístico. 

010 3 2 2 2 3 No No sé.  

011 5 5 5 5 5 Nada, todo está bien. No sé. 

012 4 5 4 4 5 

Creo que incluiría 

que fuera más 

interactivo, es decir, 

sin tanto texto, un 

poco más entretenido. 

 

Taller de dibujo. 

TOTAL 50/12 53/12 46/12 49/12 48/12 - - 

MEDIA 4,16 4,41 3,83 4,08 4 - - 

Táboa 8:Resultados do cuestionario da actividade “Obradoiro Emociónate”. Fonte: Elaboración propia. 

 

 

A xestión e control das propias emocións foi, con diferencia, o 

obxectivo mais sinalado polos usuarios de cara as intervencións grupais 

(páx. 28, gráfico Nº 6), por este motivo xorde a idea de realizar un 

obradoiro ao respecto. 

Tódalas respostas xiran en torno a unha puntuación media de entre 

3,8 e 4,4 puntos, pero é chamativa a diferencia entre a puntuación máis alta 

(Comprendiches os conceptos? - 4,4 puntos) e a mais baixa (Cres que che 

será útil o que aprendiches no obradoiro? - 3,8 puntos).   

No que se refire as cuestións abertas, é tónica xeral a solicitude de 

mais actividades, xogos, dinámicas de movemento e interacción… a pesar 

de ser necesario manter as medidas de distancia e seguridade da Covid19. 
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 Cuestionario de satisfacción de actividade grupal: 

Mural colectivo sobre integración intercultural. 

O cuestionario de satisfacción da actividade “Mural colectivo sobre 

integración intercultural” constaba de 5 preguntas pechadas con resposta de 

valoración numérica do 1 ao 5, sendo 1 equivalente a “nada”, e 5 

equivalente a “moitísimo”. Así mesmo tamén incluía dúas  preguntas de 

resposta aberta. O cuestionario contaba coas seguintes preguntas: 

1. Gustouche o obradoiro? 

2. Comprendiches os conceptos que se explicaron no obradoiro? 

3. Cres que che será útil o que aprendiches no obradoiro? 

4. Resultáronche entretidas as dinámicas/actividades prácticas 

realizadas? 

5. Deuche o obradoiro a oportunidade de relacionarte con outros 

rapaces/as de Alar? 

6. En xeral, que cambiarías do obradoiro?, incluirías ou quitarías algo 

do que se realizou? 

7. Que temas che gustaría traballar en próximos obradoiros? 

 

O gráfico que representa as puntuacións medias das preguntas do test 

sobre a actividade é o seguinte: 

 

Gráfico 13: Resultados do cuestionario da actividade “Obradoiro sobre interculturalidade”. 

 

Fonte: Elaboración propia. 

 

4.5

4.37

4.12

4.37

4.25

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7

Mural colectivo sobre integración 
intercultural



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

67 
 
 

 

 

As respostas dos cuestionarios foron as seguintes: 

RESULTADOS DO CUESTIONARIO: MURAL SOBRE INTEGRACIÓN INTERCULTURAL. 

Nº TEST Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 

001 5 5 5 5 5 

No cambiaría nada, 

ya que me gustó lo 

que hicimos y todos 

participamos. 

Temas como: 

-Aprender distintas 

culturas. 

-Juegos y dinámicas en 
grupo. 

002 4 4 4 4 5 

Quizás un papel más 

grande debido a que 

estábamos muy 

amontonados. 

Quizás el concepto del 

acoso callejero. 

003 5 4 4 4 5 Nada. - 

004 5 5 4 5 4 - - 

005 5 5 5 5 5 
No cambiaría nada, 

estuvo todo bien. 
- 

006 5 5 5 5 5 - - 

007 2 2 2 2 2 No. - 

008 5 5 4 5 3 - - 

TOTAL 36/8 35/8 33/8 35/8 34/8 - - 

MEDIA 4,5 4,37 4,12 4,37 4,25 - - 

Táboa 9:Resultados do cuestionario da actividade “Mural sobre interculturalidade”. 

Fonte: Elaboración propia. 

 

 

 

 

As respostas ao cuestionario oscilan entre 4,12 e 4,5 puntos, 

acadando a puntuación mais alta a primeira pregunta (Gustouche o 

obradoiro?). 

Nas preguntas abertas, en xeral, ningún participante cambiaría nada 

da actividade, agás a suxerencia de mais papel para traballar o mural. En 

relación coas novas temáticas para futuros obradoiros, os participantes 

suxiren xogos e dinámicas de grupo, mais actividades sobre 

interculturalidade e traballo sobre o concepto do acoso. 
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 Cuestionario de satisfacción de actividade grupal: 

Excursión ao Parque Ornitolóxico de Avifauna. 

O cuestionario de satisfacción da actividade “Excursión ao Parque 

Ornitolóxico de Avifauna” constaba de 5 preguntas pechadas con resposta 

de valoración numérica do 1 ao 5, sendo 1 equivalente a “nada”, e 5 

equivalente a “moitísimo”. Así mesmo tamén incluía dúas  preguntas de 

resposta aberta. O cuestionario contaba coas seguintes preguntas: 

1. Gustouche o obradoiro? 

2. Comprendiches os conceptos que se explicaron no obradoiro? 

3. Cres que che será útil o que aprendiches no obradoiro? 

4. Resultáronche entretidas as dinámicas/actividades prácticas 

realizadas? 

5. Deuche o obradoiro a oportunidade de relacionarte con outros 

rapaces/as de Alar? 

6. En xeral, que cambiarías do obradoiro?, incluirías ou quitarías algo 

do que se realizou? 

7. Que temas che gustaría traballar en próximos obradoiros? 

 

O gráfico que representa as puntuacións medias das preguntas do test 

de satisfacción sobre a actividade é o seguinte: 

 

Gráfico 14: Resultados do cuestionario da actividade “Excursión a Avifauna”. 

 

Fonte: Elaboración propia. 
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As respostas dos cuestionarios foron as seguintes: 

RESULTADOS DO CUESTIONARIO: EXCURSIÓN A AVIFAUNA. 

Nº TEST Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 

001 5 4 3 5 5 Nada. - 

002 5 4 4 4 5 

Quizás la explicación 

de porqué algunos 

pájaros estaban ahí. 

Tal vez tratar la violencia 

doméstica o el bullying, 

aunque ya este me ha 

gustado. 

003 5 5 5 5 4 
Me gustó la 
excursión y no 

cambiaría nada. 

No estoy segura pero me 
gustaría ir al zoológico. 

004 3 2 3 3 4 - - 

005 5 4 4 5 5 No. - 

006 4 4 1 4 5 - - 

007 5 5 4 5 5 
Nada, me gustó como 

estuvo 
- 

008 5 4 5 5 5 Nada. - 

009 4 2 2 4 4 No. No sé. 

010 5 3 5 5 5 - - 

011 5 5 4 5 4 - - 

012 3 3 3 3 5 - - 

013 5 3 5 5 5 - Montar a caballo. 

TOTAL 59/13 48/13 48/13 58/13 61/13 - - 

MEDIA 4,53 3,69 3,69 4,46 4,69 - - 

Táboa 10:Resultados do cuestionario da actividade “Excursión a Avifauna”. 

Fonte: Elaboración propia. 

 

 

Esta actividade tivo gran aceptación entre os participantes e as 

puntuacións do cuestionario son, en xeral, bastante altas. 

Ao ser unha excursión en grupo e ao aire libre, no entorno do parque, 

a resposta de maior puntuación correspondese coa quinta pregunta (Deuche 

o obradoiro a oportunidade de relacionarte con outros rapaces de Alar?) 

cunha media de 4,69 puntos, moi próxima ao máximo de 5. 

En xeral, ningún usuario cambiaría nada da planificación da 

actividade, agás un participante, que sinala que sería ben explicar o porqué 

as aves se atopaban na reserva. 
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4. Práctica profesional adquirida. 

As actividades anteriormente descritas e realizadas dentro do marco do 

proxecto Coaching Menores 2021 foron posibles grazas ao traballo 

realizado a través da contratación de catro profesionais, financiado a través 

da Orde de 31 de xullo de 2020 pola que se establecen las bases que 

regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos 

programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen 

ánimo de lucro, e que procede a súa convocatoria para o ano 2020. 

Os perfís profesionais das persoas contratadas foron dúas graduadas en 

psicoloxía, unha en educación social e un traballador social. O seu contrato 

tivo unha duración de 9 meses a xornada completa, dende o 29 de 

decembro do ano 2020 ata o 28 de setembro do ano 2021. A continuación, 

enumérase a práctica profesional adquirida polos traballadores contratados 

ao longo deste período:  

 Elaboración de material para a difusión do proxecto nos diferentes 

ámbitos: nos Centros Educativos de Educación Secundaria de Lugo, 

no Departamento de Menores e Familia da Xunta de Galicia, noutras 

entidades do terceiro sector (tanto públicas coma privadas) así como 

na sociedade en xeral, a través da prensa, das redes sociais e da 

páxina web de Alar Galicia.  

 Recepción de casos e realización das entrevistas iniciáis coas persoas 

menores e coas familias.  

 Intervención primaria a nivel socioeducativo coas persoas menores e 

coas familias. 

 

 Seguimento dos casos inscritos no proxecto.  

 

 Colaboración con outras entidades e profesionais do terceiro sector.  

 

 Participación no deseño e posta en marcha da avaliación do proxecto 

coas familias, menores e entidades colaboradoras.  
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5. Formación dos profesionais. 

Aos catro profesionais contratados a través do Programa de 

Cooperación da Xunta de Galicia, ofrecéuselles a oportunidade de realizar 

algún curso de formación relacionado co posto de traballo que cobren así 

como coas labores que desempeñaron. Entre as opcións formativas que se 

ofreceron, os cursos escollidos foron os seguintes: 

- Curso Básico de Formación en Igualdade Laboral, organizado pola 

Dirección Xeral de Relacións Laborais da Consellería de Emprego e 

Igualdade da Xunta de Galicia: Este curso, realizado na súa 3ª 

edición,  ten por obxectivo facilitar as empresas a implantación de 

plans de igualdade, e foi realizado de xeito telemático entre o 11 de 

maio e o 1 de xuño de 2021. 

 

- Curso de Técnico en Violencia de Xénero, de 125 horas de duración. 

É unha titulación universitaria que reporta ao alumno 5 créditos 

ECTS, pertencente ao Plan de Formación Continua impartido por 

Euroinnova Business School dentro do marco da Fundación Estatal 

para a Formación no Emprego e dirixido a traballadores de tódolos 

sectores na súa convocatoria de 2021. Este curso ofrece un 

achegamento en profundidade á realidade da violencia de xénero e ó 

perfil do agresor e da vítima, ademais de proporcionar as bases 

principais con respecto as actuacións que se deben desenvolver 

fronte a violencia de xénero. Así mesmo é un curso homologado e 

baremable para oposicións. 
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6. Perspectivas de inserción laboral. 

A contratación dos traballadores por Alar Galicia, a través da 

subvención enmarcada na Orde de 31 de xullo de 2020, financiada pola 

Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e polo 

Fondo Social Europeo, permitiu a inserción laboral de catro persoas 

desempregadas durante o período de nove meses.  

Así, a experiencia adquirida por parte das persoas contratadas mediante 

a práctica profesional que desempeñaron nesta entidade, ofrecendo os seus 

servizos no “Proxecto Coaching Menores 2021: Acompañamento social a 

menores en risco de exclusión social” ampliou as posibilidades de inserción 

laboral a curto e longo prazo, abríndose un variable abanico de 

posibilidades. Entre elas, cabe a posibilidade dunha inserción no terceiro 

sector tanto no ámbito privado (en asociacións sen ánimo de lucro, 

empresas, centros educativos, etc.) como no ámbito público 

(administracións). Algúns exemplos son os seguintes: 

 Postos nos que se realice atención primaria con persoas menores de 

idade, familias e persoas en risco ou situación de exclusión social. 

 

 Empregos onde se requira experiencia no deseño, elaboración e posta 

en marcha da difusión dun proxecto social.  

 

 Postos de traballo de cara a realizar intervención psicopedagóxica e 

socioeducativa con menores con dificultades de aprendizaxe, 

problemas de atención e concentración, necesidade de apoio 

educativo, dificultades na resolución de conflitos, problemas 

relacionados coa autoestima e a motivación, así como de necesidade 

de reforzo das habilidades sociais.  

 

 Empregos no deseño, realización e avaliación de actividades de ocio 

e tempo libre para menores.  

 

 Intervención no ámbito educativo, en colaboración cos centros 

educativos así como no ámbito familiar.  
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7. Anexos. 
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 Carta de difusión do proxecto Coaching Menores para institutos 

de educación secundaria, centros socioculturais e equipos do 

menor da Xunta de Galicia. 
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 Cartaces publicitarios do Proxecto Coaching Menores. 
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 Díptico informativo do Proxecto Coaching Menores. 
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 Documento modelo de aceptación dos pais/titores para a 

incorporación do menor ao Proxecto Coaching Menores. 
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 Documento modelo de compromiso do menor á participación e 

colaboración no Proxecto Coaching Menores. 
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 Documento modelo de cesión de datos de carácter dixital. 
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 Proxecto Educativo Individualizado (P.E.I.). 
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 Documento modelo de cese da intervención coa persoa menor. 
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 Documentos de adhesión de centros educativos ao 

programa Coaching Menores. 
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 Documentos de adhesión de entidades ao proxecto 

Coaching Menores.  

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

94 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

95 
 
 

 

 Convenio entre o Clube de Voleibol Emeve e Alar Galicia. 
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 Convenio entre a Universidade Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) e Alar Galicia. 
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 Tests iniciais do Proxecto Coaching Menores. 
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 Tests de seguimento do Proxecto Coaching Menores. 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

139 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

140 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

141 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

142 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

143 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

144 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

145 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

146 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

147 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

148 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

149 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

150 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

151 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

152 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

153 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

154 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

155 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

156 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

157 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

158 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

159 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

160 
 
 

 

 



    Alar Galicia: Memoria de Actividades Coaching Menores 2021 

161 
 
 

 

 Tests de avaliación do Proxecto Coaching Menores dos 

usuarios. 
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 Tests de avaliación do Proxecto Coaching Menores para as 

familias. 
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 Cuestionarios de satisfacción de actividade grupal:  

Obradoiro de Habilidades Sociais. 
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 Cuestionarios de satisfacción de actividade grupal: 

Obradoiro sobre emocións “Emociónate”. 
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 Cuestionarios de satisfacción de actividade grupal:  

Mural colectivo sobre integración intercultural. 
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 Cuestionarios de satisfacción de actividade grupal: 

Excursión ao Parque Ornitolóxico de Avifauna.  
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