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ANEXO 2. DATOS DO PROXECTO 
 
Título: CHARLAS DE PREVENCIÓN DE LESIÓNS MEDULARES 
 
Descrición breve/Fundamentación: 
 
Ante a necesidade de concienciar á poboación máis xoven sobre os riscos que conlevan os accidentes de 
tráfico  e  deportivos  que  poden  ser  facilmente  evitables  si  se  cumpren  unhas mínimas medidas  de 
precaución, nace  en COGAMI  a  iniciativa de  impartir  charlas de prevención de  lesións medulares  en 
centros educativos (ESO, Bacharelato,… ) 
 
Localización xeográfica/contextualización: 
 
As actividades de prevención realízanse no conxunto da xeografía galega, tendo en conta a idiosincrasia 
de cada territorio. 
Para facer esta  labor máis próxima ao auditorio que recibe a charla, a persoa voluntaria que participa, 
sempre é da zona onde se desenvolve a acción. 
A  coordinación  da  actividade,  programación  e  o  seu  desenvolvemento,  é  unha  responsabilidade 
compartida,  entre  unha  persoa  profesional  da  área  de  Traballo  Social  da  entidade,  e  unha  persoa 
profesional da oficina ou asociación de referencia da zona. 
A necesidade de  levar a cabo estas charlas xurde dos datos alarmantes que aparecen nas estatísticas 
existentes ao respecto: 
 

 Galicia ten unha media de 26 novas persoas lesionadas medulares ao ano por cada millón 
de habitantes, o que a coloca por encima da media nacional (20/1.000.000), sendo entre os 
15 e os 24 anos, os accidentes de tráfico a primeira causa de lesión medular. 

 
A quen vai destinado/beneficiarios: 
 
Centros educativos: ESO, Bacharelato,… 
Hai que sinalar que as persoas que directamente reciben as charlas, convírtense a súa vez en emisores/a 
da mensaxe, principalmente nas súas contornas afectivas de referencia (familia, amigos ,etc.)  
 
 
Obxectivos xerais e específicos: 
 

- Concienciar á poboación máis xoven sobre os riscos que conlevan actitudes pouco responsables 
no deporte e a condución principalmente.  

- Que a poboacióna máis xoven se converta en emisores da mensaxe. 
- Visibilizar  as  capacidades  da  persoa  con  lesión medular  a  través  da  propia  experiencia  da 

persoa voluntaria. 
 
Actividades planificadas con indicación da temporalización, recursos e metodoloxía: 
 
Charlas: 
 
As charlas consisten nunha presentación de aproximadamente unha hora e media de duración con dúas 
partes: 
 

 Unha parte máis teórica que aborda os seguintes contidos: 
− Definición de lesión medular 
− Clasificación 
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− Estatísticas 
− Niveis  
− Causas 
− Medidas preventivas 

 
Proxéctase tamén un vídeo no que aparecen dende as causas ás consecuencias dos accidentes 
de tráfico, pasando polos propios sinistros. Son  imaxes duras coas que pretendemos  impactar 
ao alumnado e que tomen maior conciencia dos riscos.  

 
 Unha parte máis práctica onde a persoa voluntaria explica a súa experiencia persoal  (sempre 
desde un punto de vista positivo): problemática coa que se poden encontrar no caso de sufrir 
unha lesión medular, facendo fincapé sobre todo nas barreiras. 

 
Dende o punto de vista dos recursos para a realización destas charlas son necesarios os seguintes: 
 
Recursos humanos: 
 

 Un/ha profesional de COGAMI, coordinadamente cos profesionais da zona de referencia. 
 Unha persoa voluntaria con lesión medular da zona 

 
Recursos materiais: 
 

 Ordenador portátil. 
 Proxector. 

 
Sistema de seguimento e avaliación: 
 
COGAMI  vén  traballando  dende  o  ano  2006  nun  sistema  de  xestión  baseado  no  modelo  EFQM 
(Fundación  Europea  para  a  Xestión  da  Calidade),  conseguindo  no  ano  2011  o  SELO  EXCELENCIA  
EUROPEA 300+EFQM, 
 
Polo tanto en aras de da busca da excelencia nas accións que COGAMI fai, as Charlas de Prevención de 
Lesións Medulares son avaliadas en termos de satisfacción por parte das persoas asistentes ás mesmas, 
que valoran: 

- Intervención das/dos relatoras/es 
- Explicacións 
- Contidos 
- Nivel de coñecementos adquiridos 
- Grao de satisfacción 

 
Ademais poden facer valoracións subxectivas sobre se votaron algo en falta, que aspectos mellorarían, 
ou calquera outra achega. 
 
As persoas voluntarias tamén avalían a organización e o desenvolvemento das charlas. 
 
Os  datos  recollidos  son  avaliados  de  xeito  individual  (por  charla)  e  de  xeito  global  (o  conxunto  das 
charlas  desenvoltas  cada  ano).  Esta  avaliación  sérvelle  a  COGAMI  para  introducir melloras  tanto  no 
contido como na metodoloxía das mesmas. 
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Comentarios xerais por parte das persoas voluntarias que participan na realización destas charlas: 

As  persoas  voluntarias  consideran  que  este  tipo  de  charlas  son  básicas  para  a  prevención  da  lesión 

medular. 

Todas as persoas voluntarias fan fincapé en que o importante é facer chegar ao alumnado a mensaxe da 

charla. Na gran maioría dos casos este obxectivo conséguese. 

 
EXPERIENCIA DAS PERSOAS VOLUNTARIAS 

 
“Comecei a participar nestas charlas porque mo ofreceron dende a Asociación. Explicáronme os 

obxectivos da impartición destas charlas, e pareceume interesante, ao tempo de ser un reto para min. 
Gústame moito dar as charlas, dar a coñecer ao alumnado as consecuencias que teñen as imprudencias 

e, con que unha persoa me escoite, xa me sinto ben. 
Durante a miña intervención a xente móstrase moi cooperativa, soen facer moitas preguntas, aínda que 

ao principio mostran un pouco de vergoña. 
Normalmente teño ao redor de 30 minutos para a miña exposición e é suficiente, pero sí se nota a 

diferenza segundo avanza a idade (canto maior é a idade do alumnado máis corto se fai o tempo que 
temos) xa que son máis participativos e fan máis preguntas. 

Os aspectos máis positivos que vexo nas charlas  son que facemos un gran traballo de concienciación, 
para poder fomentar o descenso das persoas con lesión medular”. 

 
 “O motivo que me levou a participar como voluntario foi o desexo de poder axudar aos demais posto 

que teño tempo e non todo o mundo pode dispoñer del. 
Na miña intervención síntome cómodo e gústame compartir o que me pasou para que o alumnado 
adquira algo de conciencia do que pode pasar e as opcións das que dispoñemos xa que aquí non se 

acaba o mundo. 
As persoas participan porque teñen curiosidade por como nos desenvolvemos en certas actividades e 

polos procesos de adaptación. 
Gustaríame que se fixesen charlas máis a miúdo.” 

 
 “Os motivos para participar débense á intención de axudar a previr lesións. En canto a como me sinto, a 

verdade é que depende un pouco do auditorio, a boa disposición do mesmo incide no nivel de 
satisfacción persoal, pero en xeral gústanme, xa que as enfoco non como algo xeral senón que trato de 
conectar cos chavales, sorprendelos e interesarlles con cousas que coñezan e unha linguaxe que non lles 
soe a outro rollo máis que soportar para non estar en clase. Si se lles pode facer sorrir mellor aínda, 
posto que calará máis fondo e permanecerá máis tempo no subconsciente, ou iso espero. En canto á 
miña impresión, entendo que a mecánica é boa, é máis, entendo que debe ser así, unha primeira parte 

máis técnica que deixe unha imaxe perfilada do que pode ser, para logo concretar con algo 
contundente, que entendo debe darse nun linguaxe máis coloquial e próximo, en ocasións duro,  pero 

nunca tremendista nin negativo”. 
 

“Fixéronme a proposta de participar nestas charlas e gustoume a idea, e inda que sexa difícil, intentar 
concienciar aos rapaces que están nunha idade moi complicada. Durante a intervención síntome ben, ao 

principio sentindo nervios, pero unha vez comezada a charla a cousa flúe sen ningún problema. 
Durante a miña intervención soen ser bastante participativos. Polo xeral unha vez pregunta un rapaz xa 
se van animando e soen participar mais. As preguntas mais comprometidas soen facelas as rapazas (en 

relación coa sexualidade dun lesionado medular etc...) ou no seu lugar, algún profesor”. 
 
 


	Ante a necesidade de concienciar á poboación máis xoven sobre os riscos que conlevan os accidentes de tráfico e deportivos que poden ser facilmente evitables si se cumpren unhas mínimas medidas de precaución, nace en COGAMI a iniciativa de impartir charlas de prevención de lesións medulares en centros educativos (ESO, Bacharelato,… )
	Centros educativos: ESO, Bacharelato,…
	Hai que sinalar que as persoas que directamente reciben as charlas, convírtense a súa vez en emisores/a da mensaxe, principalmente nas súas contornas afectivas de referencia (familia, amigos ,etc.) 

