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1. RESUMO EXECUTIVO DO ESTUDO.
Como asistencia técnica á execución do proxecto “Tecendo conciencias a través do consumo 
responsable e o Comercio Xusto no mundo do deporte galego" elaborouse unha liña de base que se
analiza no presente estudo social. Dito estudo, acotado aos obxectivos do proxecto, busca coñecer 
a través da análise dos seus indicadores mediante a recollida de información e a súa 
interpretación, a situación inicial atopada entre a poboación de estudo.

A poboación de estudo ubícase xeograficamente nas cidades de Lugo, Ourense e Vigo e mais na 
vila de Lalín, esta última incorporada ao proxecto porteriormente á formulación como 
consecuencia dalgúns axustes non substanciais referidos á poboación obxectivo.

Traballouse en varias fases que comezaron cunha 1ª fase de estudo da documentación do proxecto
e definición de obxectivos e alcance da liña de base; 2ª fase de deseño dos instrumentos de 
recollida de información; 3ª e 4ª fases de recollida de información vía enquisas e dinámicas grupais
respectivamente; e 5ª fase de análise da información e elaboración do presente estudo social con 
liña de base do proxecto.

Os resultados obtidos suxiren moderados ou baixos niveis de coñecemento por parte da 
poboación participante arredor dos conceptos a traballar no marco do proxecto (Comercio Xusto, 
igualdade de xénero e Obxectivos de Desenvolvemento Sostible). En todo caso, estímase un débil 
grao de sensibilización cara á práctica de deportes cando se relacionan estes coa defensa de 
valores ligados ao enfoque do consumo consciente e responsable. Ante esta situación de partida, 
gaña consistencia a proposta de intervención no eido da Educación para o Desenvolvemento 
diagnosticada por Taller de Solidaridad arredor da temática abordada.

Os mencionados resultados globais ofrecerán unha base útil para a fase de seguimento do 
proxecto a executar e mais cara á medición prevista na fase de avaliación final do proxecto.
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2. DESCRICIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA:

2.1. OBXECTIVOS E ALCANCE DA LIÑA DE BASE.
O estudo social con liña de base é unha ferramenta útil para unha xestión orientada a resultados. A
finalidade da liña de base analizada no presente informe foi medir e revisar as condicións iniciais 
baixo as cales arrincaba o proxecto obxecto de estudo. Tratouse de asegurar a identificación e 
posterior medición axeitada de indicadores así como xerar información relevante sobre o 
contexto de intervención. Ademais, a información agregada obtida e analizada servirá tamén como
base documental de datos útil e confiable para a avaliación final do proxecto.

Como punto de partida para trazar obxectivos concretos para a presente liña de base, tomáronse 
os indicadores definidos na formulación do proxecto e cruzouse a súa relación coa poboación 
destinataria, seleccionando aqueles sobre os que había posibilidade de recoller información tendo
en conta o marco temporal e a base de datos de referencia coa que se ía traballar no proceso.

No obxectivo específico (OE) do proxecto e os seus indicadores (IOV) atópase información sobre as 
variables coas que sería relevante traballar, concretadas sobre os resultados R.1.1, R.1.2 e R.1.4. 
Sobre os indicadores ligados a R.1.3 descartouse a definición de variables para a liña de base, 
posto que aquel está ligado ao deseño dunha campaña de incidencia institucional e non era 
posible obter datos de partida coa poboación obxectivo definida na base de datos de contactos 
inicial. Ao respecto do R.1.4, asociado á realización da avaliación final externa do proxecto, 
incluíuse unha variable relacionada cos ODS na liña de base que facilitará relacionar esta cos 
obxectivos da mencionada avaliación final.

OE.1. Sensibilizar á poboación galega do impacto de que os nosos hábitos de consumo teñen sobre as persoas que
producen o que compramos e consumimos e ofrecer alternativas de comercio xusto,

ligadas a un acto san e cotiá como o deporte.
IOV 1: Número de alumnos/as participantes de 10 Centros Educativos de Lugo, Ourense e Vigo que adquiren

coñecementos sobre valores de Comercio Xusto e consumo responsable desde un enfoque inclusivo e igualitario.

IOV 2: Polo menos un 50% de usuarios/as participantes nas actividades das EDMs toman conciencia sobre como
accesorios e roupa deportiva fabricados en condicións indignas poden transgredir os valores do deporte, e toman

alternativas de consumo.

IOV 3: 1 campaña de comunicación creada (non procede definir variable liña de base para este indicador)

IOV 4: 1 foro sobre Comercio Xusto, consumo responsable e Deporte organizado (ídem)

IOV 5: Un estudo social con liña de base realizado (ídem)

RESULTADO 1.1. 1.650 Alumnos e alumnas de 12 a 15 años de 10 Centros Educativos participan en actividades
lúdicas e deportivas sobre os valores do Comercio Xusto e o consumo responsable, fora e dentro do horario lectivo

dos centros, desde un enfoque inclusivo e igualitario.

IOV 1.1 Número de alumnos/as participantes de 10 Centros Educativos que adquiren coñecementos sobre valores de
Comercio Xusto e consumo responsable desde un enfoque inclusivo e igualitario.

IOV 1.2. Polo menos o 50 % dos/das alumnos/as participantes dos Centros Educativos aumentan o seu nivel de
coñecemento sobre Comercio Xusto e consumo responsable.

RESULTADO 1.2. Os usuarios e usuarias das Escolas Deportivas Municipais (EDMs) sensibilízanse e toman conciencia
sobre como os valores do deporte poden verse transgredidos polo uso de accesorios e indumentaria deportiva
fabricada en condicións indignas, de vulneración de dereitos humanos, de desigualdade de xénero e negativas

IOV 2.1. Polo menos un 50% dos usuarios/as participantes nas actividades das EDMs toman conciencia sobre como
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accesorios e roupa deportiva fabricados en condicións indignas poden transgredir os valores do deporte.

IOV 2.2. Polo menos un 25 % dos usuarios/as participantes manifestan que tomarán alternativas de consumo
responsable no sector téxtil ao rematar o proxecto.

RESULTADO 1.3: Iniciado un proceso de Incidencia pública sobre Comercio Xusto, consumo responsable e Deporte,
dirixido a institucións públicas e privadas e á poboación galega por medio da difusión do proxecto en medios de

comunicación locais, redes sociais e a celebración dun Foro Público.  (non procede definir variables liña de base para
os IOV ligados a este resultado)

RESULTADO 1.4: Avaliado o coñecemento dos e das participantes do proxecto en relación aos ODS vinculados ao
consumo responsable, comercio xusto e á igualdade de xénero, ao termo deste.

IOV 4.1. Polo menos un 60% dos colectivos participantes colaboran no estudo social con liña de base sobre o impacto
do proxecto en relación aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible vinculados ao consumo responsable, comercio

xusto e á igualdade de xénero.

Así foi como se definiu o obxecto final deste estudo: proporcionar información relevante, confiable 
e pertinente previa ao inicio da intervención de “Tecendo conciencias a través do consumo 
responsable e o Comercio Xusto no mundo do deporte galego", entre a poboación destinataria do 
proxecto nas localidades en que se tiña previsto executar o proxecto, en relación ás variables:

• grao de coñecemento do concepto Comercio Xusto

• grao de sensibilización arredor do Comercio Xusto

• grao de coñecemento arredor do concepto de igualdade de xénero

• grao de percepción da relación entre valores, comercio xusto e deporte

• grao de coñecemento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (en adiante, ODS)

En relación ao alcance da liña de base, este está acotado por unha matriz consistente entre o 
marco lóxico do proxecto e a liña de base e sobre a mesma deseñáronse as ferramentas de 
recollida de información necesarias na asistencia técnica.

Táboa 0.1. Matriz de consistencia.
OE1 R1.1 R1.2 R1.3 R1.4

1 2 3 4 5 1.1 1.2 2.1 2.2 4.1

Grao de coñecemento do 
concepto Comercio Xusto

x x x x

Grao de sensibilización  arredor 
do Comercio Xusto

x x x x

Grao de coñecemento do 
concepto igualdade de xénero

x x x x x x x

Grao de percepción da interacción
cos valores do deporte

x x x x

Grao de coñecemento dos ODS x
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2.2. METODOLOXÍA.
Unha vez definidos os obxectivos e o alcance da liña de base, foi posible traballar no deseño de 
ferramentas para a recollida de información da poboación obxectivo como foco central do traballo
a realizar.

No tocante á metodoloxía utilizada para a recollida de información, tal e como xa estaba previsto, 
combináronse técnicas cualitativas e cuantitativas, tanto para a xeración de información primaria 
como para a revisión estruturada da información proporcionada por Taller de Solidaridad.

A metodoloxía respondeu a criterios de representatividade e buscou a participación dos distintos 
actores implicados no proxecto como destinatarios/as finais do mesmo.

O proceso de traballo realizouse en 5 fases diferenciadas, desenvolvidas en coordinación co equipo
técnico de Taller de Solidaridad responsable do proxecto:

1ª fase_Estudo da documentación do proxecto e definición de obxectivos e alcance da liña de 
base.

Estudouse a documentación do proxecto e outros materiais facilitados por Taller de Solidaridad:

• Documento de formulación do proxecto.

• Listado inicial de contactos de centros educativos de Lugo, Ourense e Vigo.

• Listado inicial de contactos de escolas deportivas municipais e equipos deportivos de Lugo, 
Ourense e Vigo.

• Dossier de presentación das escolas deportivas municipais de Vigo.

• Presentación cunha síntese dos tipos de actividades a dinamizar no marco do proxecto.

• Borrador de Base de Datos de contactos do proxecto.

Tal e como se detalla no apartado 2.1 deste informe, a partir do estudo do documento de 
formulación e das indicacións de Taller de Solidaridad, definíronse os obxectivos e alcance da liña 
de base.

2ª fase_Deseño dos instrumentos de recollida de información.

Mantívose unha xuntanza vía skype co equipo técnico de Taller de Solidaridad responsable do 
proxecto e posteriormente, tal e como estaba acordado, deseñáronse 2 tipos de instrumentos de 
recollida de información: enquisas (a) e dinámicas grupais (b).

a) Enquisas.

Deseñáronse varios modelos de enquisa, para poder obter respostas diferenciadas dos distintos 
colectivos participantes no proxecto:

- Adolescentes de centros educativos.

- Adolescentes de escolas deportivas municipais/clubes deportivos.

- Persoas adultas de escolas deportivas municipais/clubes deportivos.

Malia que a previsión inicial era que no proxecto participasen persoas adultas usuarias de escolas 
deportivas municipais, finalmente non se pechou un acordo entre estas e Taller de Solidaridad para
a execución do proxecto en ningunha das localidades previstas, polo que o contacto para a 
participación no proxecto no eido non formal incluíu unicamente clubes deportivos. No tocante ás 
localidades en que se realizaron enquisas, tamén houbo que recoller un cambio que se trasladaría 
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ao deseño das enquisas, xa que se substituíu a participación de clubes deportivos de Vigo pola de 
clubes deportivos de Lalín.

Realizadas estas modificacións iniciais non substanciais, deseñáronse 3 modelos de enquisa1 que 
incluían entre 27-32 preguntas cada unha sobre as variables ligadas aos indicadores do proxecto 
que aparecen na matriz de consistencia (Táboa 0.1).

Previamente ao envío á poboación destinataria do proxecto, procedeuse a realizar unha proba de 
contraste a un grupo aleatorio de control que cumpría un perfil semellante de franxas de idade e 
tipo de práctica deportiva ao das persoas participantes na intervención. Esta acción de control 
permitiu detectar e corrixir posibles erros na formulación de respostas e preguntas da enquisa, 
engadir matizacións e aclaracións... Tras realizar os axustes pertinentes, obtivéronse os 3 modelos 
definitivos de enquisa:

Modelo 1. Centros educativos – Enquisa Deporte, Valores e Comercio Xusto (Anexo 1)

Modelo 2. Mozos/as clubes deportivos - Enquisa Deporte, Valores e Comercio Xusto (Anexo 2)

Modelo 3. Adultos/as clubes deportivos - Enquisa Deporte, Valores e Comercio Xusto (Anexo 3)

b) Dinámicas grupais.

Debido a un reaxuste no calendario ante o retraso no peche da base de datos definitiva do 
proxecto, non foi posible realizar tódalas dinámicas previstas na proposta inicial. Por iso, a 
información que proporcionan estas non é suficientemente representativa para obter conclusións 
globais sobre o estado das cuestións lanzadas en ditos espazos grupais.

As enquisas constituíron o principal recurso de obtención de información representativa sobre a 
poboación obxectivo, convertíndose as dinámicas nunha ferramenta complementaria, útil en todo 
caso para matizar ou visibilizar de xeito máis cualitativo parte dos resultados obtidos nas enquisas.

Coa matriz de consistencia como referencia para o seu deseño, cada momento de traballo vía 
dinámicas grupais incluíu:

PARTE 1. Introdución. Chuvias de ideas e postas en común sobre preguntas chave.

- Que vos suxiren as siglas ODS?

- Sabedes que é a igualdade de xénero?

- Credes que hai igualdade de xénero no deporte?

PARTE 2. Traballo en pequenos grupos.

ODS: unir con frechas símbolos gráficos coas denominacións de varios ODS e tras esta introdución
sinalar que valores suxiren os ODS.

(Anexo 4_Material dinámicas_ODS)

Valores e deporte: reflexionar sobre os valores do deporte practicado e comparalos a 
continuación con fotografías dun deporte concreto (propuxéronse deportes maioritarios para 
facilitar o lanzamento de opinións: fútbol, baloncesto, tenis, golf e atletismo).

1 Utilizouse a ferramenta online de deseño de enquisas que ofrece a web www.surveymonkey.com.
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Xénero e deporte: responder á pregunta "Existe igualdade de xénero no deporte?" a través da 
análise de fotografías onde aparecen un deportista home e unha deportista muller practicando o 
mesmo deporte.

(Anexo 5_Material dinámicas_Deporte e xénero)

Comercio Xusto: analizar pares de produtos (alimentación e téxtil) comparando o modelo de 
produción e comercialización convencional fronte ao do Comercio Xusto.

3ª fase_Recollida de información.

Previamente a enviar as enquisas, foi necesario confirmar a base de datos definitiva cos contactos 
de centros educativos e clubes deportivos. Obtivéronse as cifras estimadas definitivas de 645 
persoas participantes no proxecto nun total de 7 centros educativos e 8 clubes deportivos, de 4 
localidades diferentes.

Enviouse o correspondente modelo de enquisa para a súa cumplimentación online a tódalas 
persoas destinatarias directas do proxecto. Para facilitar a operativa de envío, deuse a opción de 
poder cubrila vía email ou por whatsapp.

Táboas 0.2. Poboación centros educativos participantes.

OURENSE

Nome do centro Franxa de idades Nº participantes

Colexio San José 12-16 anos 58

IES O Couto 12-16 anos 90

Total 148

VIGO

Nome do centro Franxa de idades Nº participantes

Colexio San José 12-16 anos 100

Santiago Apóstol - Jesuitas 12-16 anos 15

Total 115

LUGO

Nome do centro Franxa de idades Nº participantes

Colexio San José2 12-16 anos -

Colexio Leiras Pulpeiro 12-16 anos 45

Colexio Galén 12-16 anos 100

Total 145

2 Este centro confirmou a súa dispoñibilidade para participar no proxecto posteriormente a ter pechada a recollida 
de enquisas, polo que non se puido ter en conta xa para a liña de base e os resultados da mesma non inclúen a 
poboación deste centro.
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Táboas 0.3. Poboación clubes deportivos participantes.

OURENSE

Nome do clube Franxa de idades Nº participantes

Ourense Clube de Fútbol 12-16 anos 30

Clube de Ximnasia Rítmica 12-16 anos 14

Clube de Volleyball 12-16 anos 20

Total 64

LUGO

Nome do clube Franxa de idades Nº participantes

Club Baloncesto Ensino 12-16 anos 20

Club Baloncesto Cidade de Lugo 12-16 anos 25

Total 45

LALÍN

Nome do clube Franxa de idades Nº participantes

Clube de Balonmán Lalín 12-16 anos 60

Clube Rugby Coreti Lalín 16-60 anos 30

Herdeiros/as de Dhais F.G. 16-60 anos 38

Total 128

Unha vez confirmada a poboación total participante no proxecto (N), construíuse unha táboa de 
dobre entrada por cada colectivo participante, ligado cada un a un dos 3 modelos de enquisa.

Táboa 0.4. Poboación participante no proxecto.

COLECTIVO
PARTICIPANTE

LOCALIDADE
N

Ourense Vigo Lugo Lalín

Centros
escolares

148 115 145 - 408

Mozos/as
clubes

deportivos
64 0 45 60 169

Adultos/as
clubes

deportivos
- - - 68 68

Total 212 115 190 128 645
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Coñecer o número exacto de persoas destinatarias finais do proxecto permitiu calcular o número 
mínimo necesario de respostas recibidas de enquisas estatisticamente representativo, isto é, a 
mostra (n).

A fórmula coa que se obtivo o cálculo exacto da mostra mínima de enquisas necesaria é3:

Onde:

N: é o tamaño da poboación ou universo (número total de persoas que poden realizar a enquisa).

k: é unha constante que depende do nivel de confianza que asignemos. O nivel de confianza indica 
a probabilidade de que os resultados da nosa investigación sexan certos. Por exemplo: un 95% de 
confianza é o mesmo que dicir que nos podemos equivocar con unha probabilidade do 5%.

e: é o erro mostral desexado, a diferenza que pode haber entre o resultado que obtemos 
preguntando a unha mostra da poboación e o que obteriamos ao preguntar ao total da mesma.

p: é a proporción de persoas que posúen na poboación a característica de estudo. Este dato é 
xeralmente descoñecido, por iso supoñemos que p=q=0.5, que é a opción máis segura.

q: é a proporción de persoas que non posúen esa característica, é dicir, é (1-p).

n: é o tamaño da mostra (número de enquisas que imos facer).

Obtivéronse deste xeito as mostras mínimas para cada un dos 3 modelos de enquisa, o cal permitiu
facer un seguimento axeitado cos centros educativos e clubes deportivos ata conseguir obter o 
número necesario de respostas. A media do tempo utilizado para cubrir as enquisas foi de 10 
minutos/persoa e non se notificou ningún problema relevante no proceso.

Táboa 0.5. Cálculo de mostras.

N n
nº

respostas
(n real)

nivel de
confianza K e p=q

Centros
educativos

408 164 175 90% 1,65 0,5 0,5

Mozos/as
clubes

deportivos
169 66 66 90% 1,65 0,8 0,5

Adultos/as
clubes

deportivos
68 58 64 95% 1,96 0,5 0,5

Total 128 288 309

3 Para calcular a nosa "n" (tamaño da mostra) mínima, utilizouse a ferramenta de cálculo online da web 
www.feedbacknetworks.com.
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4ª fase_facilitación de dinámicas grupais.

Como xa se indicou, as dinámicas grupais constituíron un recurso complementario para interpretar 
a información obtida no proceso de elaboración da liña de base do proxecto. Os resultados das 
mesmas poden en todo caso axudar a comprender de xeito máis focalizado a globalidade das 
conclusións tiradas desde a interpretación das enquisas.

Realizáronse dinámicas grupais presenciais con rapaces/as de 2 centros educativos, e 2 grupos en 
cada un dos centros. O formato foi un encontro único por grupo, dunha duración aproximada de 
45 minutos. En tódolos casos, o profesorado estivo presente durante a facilitación. En total, 105 
alumnos/as de Secundaria participaron das dinámicas previstas na liña de base.

Táboa 0.7.  Nº alumnos/as participante s en dinámicas grupais da liña de base.
Centro Galén 
(Lugo)

Curso Nºparticipantes Curso Nºparticipantes

1ºESO 25 2ºESO 25

Colexio San José 
(Ourense)

Curso Nºparticipantes Curso Nºparticipantes

2ºESO 30 2ºESO 25

5ª fase_análise da información recollida e elaboración de estudo social con liña de base.

Esta fase, coa que finaliza a asistencia técnica, comprendeu:

• Análise detallada e interpretación agregada dos datos obtidos coa metodoloxía seguida.

• Elaboración de informe-borrador de estudo social con liña de base.

• Envío de informe-borrador ao equipo técnico de Taller de Solidaridad responsable do 
proxecto.

• Incorporación de suxerencias e comentarios recibidos, elaboración e entrega do informe 
definitivo do estudo social con liña de base.
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2.3. CRONOGRAMA.
O cronograma marcado mantivo o horizonte do mes de febreiro como data límite para a 
finalización do estudo social con liña de base, finalizándose por tanto o proceso dentro do marco 
dos 6 primeiros meses de execución do proxecto, tal e como se marca na calendarización da 
intervención.

As desviacións producidas respecto ao calendario marcado inicialmente reflectíronse na 
diminución do número de dinámicas grupais realizadas para a liña de base, como xa se comentou.

Táboa 0.8. Cronograma final.
NOVEMBRO DECEMBRO XANEIRO FEBREIRO

0_Coordinación e 
comunicación con
Taller de 
Solidaridad.

1_Estudo da 
documentación 
do proxecto e 
definición de 
obxectivos e 
alcance da liña de
base.

2_Deseño dos 
instrumentos de 
recollida de 
información.

3_Recollida de 
información.

4_Facilitación de 
dinámicas 
grupais.

5_Análise da 
información 
recollida e 
elaboración de 
estudo social con 
liña de base.
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3. RESULTADOS LIÑA DE BASE: datos, táboas e gráficas. Interpretación dos datos.
A continuación sintetízanse graficamente e analízanse os datos agregados recollidos tras a 
recepción dunha mostra representativa de enquisas cubertas por cada un dos sectores de 
poboación participante:

Sector de poboación 1 Resultados de Modelo de enquisa 1: Estudantes de centros educativos

Sector de poboación 2 Resultados de Modelo de enquisa 2: Mozos/as de clubes deportivos

Sector de poboación 3 Resultados de Modelo de enquisa 3: Adultos/as de clubes deportivos

A partires da análise de datos dos 3 sectores da poboación enquisada, tíranse algunhas conclusións
conxuntas de forma única (ver apartado 5); mais en primeiro lugar foi necesario analizar de forma 
diferenciada cada un dos mesmos. 

Porén, aínda inferindo algunhas conclusións máis aló das poboacións parciais de cada mostra 
ligada ao correspondente sector poboacional, estas están acotadas como máximo á poboación 
total de estudo, isto é, unha N total de 645 persoas residentes nas localidades de Ourense, Vigo, 
Lugo e Lalín.

Cabe dicir que non hai diferencias significativas nas respostas en base a unha desagregación por 
sexos polo que as valoracións globais omitirán este aspecto malia que se poden observar 
diferenzas puntuais que si se comentan neste apartado do estudo. Para atopar máis datos 
desagregados por sexos, pódese consultar en detalle o Anexo 6_Relación completa de táboas e 
gráficas.
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3.1. RESULTADOS ENQUISA 1: CENTROS EDUCATIVOS.   

3.1.1. Caracterización da poboación participante según sexo, idade, 
localidade de residencia e hábitos de deporte.  

No tocante á poboación moza enquisada membro de clubes deportivos, a mostra de 
enquisados/as foi de 175 persoas dentro dun total de 408 participantes que 
conformaban a poboación total, nas localidades de Ourense, Vigo e Lugo.  Os 
resultados amosan un nivel de confianza dun 90% para un erro mostral de 0.5%. 

 

 Caracterización por sexo.  

Un 53.14% da poboación enquisada foron mulleres e un 46.86% foron homes, tal e 
como se mostra na seguinte gráfica: 

 

 

 Caracterización por idade. 

En relación á idade da poboación enquisada, cómpre destacar que unha porcentaxe 

dun 53.45 % da mostra tiña 12 anos e un 24.14% da mostra sinala 13 anos. 

Táboa 1.1. 
Idade   

12 anos 53,45% 

13 anos 24,14% 

14 anos 5,75% 

15 anos 12,07% 

Outra (escribe cal) 4,60% 
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 Caracterización por lugar de residencia.  

A poboación enquisada reside según os datos na zona de Ourense e arredores nunha 

porcentaxe do 59.06% seguido de Lugo e arredores nunha porcentaxe máis baixa de 

21.59%, tal e como se amosa na seguinte gráfica: 

 

 

 Caracterización por hábitos de deporte.  

Un 46.02% das persoas  enquisadas en centros educativos fai deporte máis de 3 veces 

á semana fronte a un 41.48% que realiza práctica deportiva entre 2-3 veces á semana. 

 

Ourense e arredores Lugo e arredores Vigo e arredores Outro (especifica)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Gráfica 1.2. Onde vives? 

1 vez/semana 2-3 veces/semana Máis de 3 veces/semana

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Gráfica 1.3. Con que frecuencia fas deporte? 
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Un 75.14% da poboación enquisada nos centros educativos manifesta que practica 

deporte non só en horario escolar. Un 40.57% practica deporte só en grupo fronte a un 

42.86% das persoas que manifestan practicar deporte tanto en grupo como de xeito 

individual. Un 16.57% das persoas enquisadas practican deporte só de xeito individual. 

Táboa 1.2. 
Practicas deporte en grupo ou de forma individual?  

Grupo 40,57% 

Individual 16,57% 

Ambas 42,86% 

 

No tocante ás razóns polas que se practica deporte, un 69.49% prioriza a razón de que 

é bo para súa saúde xunto con un 55.93% das persoas enquisadas que manifesta en 

maior medida a importancia de desfrutar facendo deporte, tal e como se reflicte na 

seguinte gráfica: 

 

 

3.1.2.  Percepción da relación entre valores, Comercio Xusto e deporte.  

Atendendo aos valores sociais ligados á práctica deportiva, o traballo en equipo é o 

máis valorado cunha porcentaxe dun 80%, xunto co compañeirismo cunha 88.57%. A 

cooperación maniféstase nun 54.86% das persoas enquisadas seguido da 

competitividade cun 36.57%. Tal e como se desprende da táboa seguinte, os valores 

sociais cunha menor relación coa práctica deportiva parecen ser a expresión de 

sentimentos cun 17.41% e a loita pola igualdade e a xustiza cun 15.43%.  

 

Penso que é bo para a
miña saúde.

Pásoo moi ben
facendo deporte.

Axúdame a
relacionarme e facer

amigos/as.

Outras (especifica)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Gráfica 1.4. Por que razóns practicas deporte? (podes 
marcar unha ou máis opcións de resposta) 
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No tocante á análise da frecuencia para mercar algún tipo de prenda ou accesorio 

deportivo, o 35.26% da poboación enquisada manifesta mercar roupa cada 2-3 meses 

mentres que o 20.81% da poboación enquisada manifesta que merca mínimo 1 vez ao 

mes.   

 

 

 

 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

Gráfica 1.5. Que valores sociais che aporta a actividade 
deportiva que practicas nestes momentos? Elixe os 5 

máis importantes para ti. 

Mínimo 1 vez ao
mes

Cada 2-3 meses 2 veces ao ano 1 vez ao ano Moi
puntualmente,
menos de 1 vez

ao ano

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Gráfica 1.6. En xeral, cada canto tempo necesitas mercar 
algún tipo de prenda/accesorio deportiva nova? 
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Atendendo aos lugares onde se soe mercar roupa deportiva, un 69.89% elixe as tendas 

deportivas da localidade de residencia, seguido por un 31.93% que merca en cadeas ou 

centro comerciais, e en menor medida en Internet ou marcas especiaizadas.  

 

 

Se analizamos as principais razóns polas que se merca nestes lugares, o 54.86% 

manifesta que é onde mellor atopa o que busca seguido por razóns de cercanía e 

rapidez destas tendas para un 19.43% das persoas enquisadas. 

 

 

Tendas deportivas da
miña localidade

Cadeas ou centros
comerciais

Internet-marcas
especializadas

Outra (especifica)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Gráfica 1.7. Onde soes ir mercar prendas e accesorios de 
roupa deportiva? (podes marcar unha ou máis opcións de 

resposta) 

Cercanía e
rapidez

É onde mellor
atopo o que

busco

Costume Non teño claras
as razóns

Outra:

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Gráfica 1.8. Por que mercas prendas deportivas neses 
lugares? 
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No tocante ás necesidades de compra de roupa deportiva, como se amosa na seguinte 

gráfica onde 1 representa menor frecuencia e 3 representa maior frecuencia, son o 

calzado e as camisetas/pantalóns de deportes as prendas que presentan maior valor, 

tanto nas mulleres como nos homes: 

 

Na relación de criterios máis valorados á hora de mercar maniféstanse como menos 

valorados poloas persoas enquisadas, as razóns ecolóxicas e condicións de traballo das 

persoas que fabrican a roupa, asi coma a marca os cales obteñen puntuacións entre 2 e 

2.5, como se amosa na gráfica 1.10.  Pola contra, o criterio máis valorado é a calidade 

o cal recibe maior puntuación según os datos recollidos. 

 

Calzado Chándal ou equipación
deportiva escolar

Camisetas/pantalóns
de deporte

Accesorios-roupa
técnica (medias, tops,

guantes...)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Gráfica 1.9. Que tipo de prendas de roupa deportiva 
necesitas renovar con máis frecuencia?  

Calidade Prezo Marca Razóns ecolóxicas Condicións de
traballo das
persoas que

fabrican a roupa

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Gráfica 1.10. Que aspectos pensas que deberían ser máis 
importantes á hora de mercar roupa deportiva? 
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3.1.3. Grao de coñecemento arredor do Comercio Xusto.  

Os datos recollidos manifestan que a percepción sobre o Comercio Xusto se atopa 

relacionada según un 51.14% con dar maiores ingresos ás persoas que producen os 

bens ou produtos fronte a un 47.16% das persoas enquisadas que perciben como 

Comercio Xusto a relación con garantir uns dereitos laborais ás persoas que traballan 

fabricando os produtos. Un 32.39% tamén relaciona o Comercio Xusto coa promoción 

da igualdade de xénero. Pola contra, un 28.98% da poboación enquisada relaciona o 

Comercio Xusto coa posibilidade de poder ir mercar un produto a un prezo razoable e, 

na mesma liña, un 17.05% das persoas enquisadas indica que non sabe o que significa 

o concepto Comercio Xusto.  

 

A análise de coñecementos arredor do concepto de Comercio Xusto entre a poboación 

moza enquisada manifesta que un 64.37% non sabe se ten consumido produtos de 

Comercio Xusto, fronte a un 28.06% que manifesta si ter consumido.  

 

 

Si Non Non o sei

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Gráfica 1.11. Consumiches produtos de Comercio Xusto 
algunha vez? 

Que entendes ti por Comercio Xusto? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta) 

Dar maiores ingresos ás persoas que producen un produto, pagándolles un prezo 
xusto polo que están a fabricar. 

51,14% 

Non utilizar pesticidas nin fertilizantes artificiais na fabricación de produtos. 16,48% 

Garantir uns dereitos laborais ás persoas que traballan fabricando un ben. 47,16% 

Promover a igualdade de homes e mulleres. 32,39% 

Poder ir eu mercar un produto a un prezo razoable. 28,98% 

Non sei o que significa. 17,05% 
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En relación ao tipo de produtos de Comercio Xusto consumidos, un 29.71% manifesta 

ter consumido produtos de alimentación mentres que o consumo de roupa aparece 

con un nivel de incidencia do 25.71% entre a poboación enquisada, como se pode 

observar na táboa seguinte: 

 

 

Se temos en conta a frecuencia no consumo de produtos de Comercio Xusto, un 

33.71% das persoas enquisadas manifesta consumir produtos de Comercio Xusto de 

vez en cando mentres que un 16.57% da poboación moza que participou nas enquisas 

non consumiu nunca ou case nunca produtos de Comercio Xusto.  

 

Alimentación Artesanía Roupa Ningún/non o sei Outra (especifica)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Gráfica 1.12. De que tipo?  

Habitualmente De vez en cando Nunca ou case nunca Non coñezo ese
concepto

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%
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35,00%

40,00%

45,00%

Gráfica 1.13. Con que frecuencia consumes algún produto 
de Comercio Xusto? 
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Tendo en conta a poboación analizada, un 35.06% afirma consumir prendas de vestir 

de Comercio Xusto ou ecolóxicas algunha vez mentres un 60.34% afirma que nunca, 

case nunca ou non saben se utilizaron prendas de Comercio Xusto algunha vez, como 

se pode observar na táboa 1.3: 

Táboa 1.3. 
Utilizas prendas de vestir de Comercio Xusto e/ou ecolóxico? 

Si, case sempre 4,60% 

Algunha vez 35,06% 

Nunca ou case nunca/non o sei 60,34% 

 

Se temos en conta algunhas afirmacións coas cales as persoas que participaron na 

enquisa se atopan identificadas en relación ao Comercio Xusto, un 51.16% escolle que 

valores como a xustiza no deporte se leven tamén á nosa forma de vestir consumindo 

roupa de Comercio Xusto; porén, un 25.86% da poboación estudiantil consultada non 

relaciona os valores a nivel deportivo co compromiso por un mundo máis xusto, como 

se reflicte na seguinte táboa: 

Táboa 1.4. 
Das seguintes afirmacións, con cal/es te sentes máis identificado/a? (podes marcar unha 
ou máis opcións de resposta) 

Paréceme importante que valores como a xustiza no deporte se leven 
tamén á nosa forma de vestir consumindo roupa de Comercio Xusto. 

51,16% 

Os/as meus deportistas preferidos/as soen defender proxectos sociais e 
ecolóxicos... que coinciden con valores do deporte que eu tamén 
defendo. 

18,60% 

Non podo permitirme vestir con prendas deportivas de Comercio Xusto, 
aínda que me gustaría para ser coherente cos valores do deporte que 
practico. 

9,30% 

Non creo que haxa unha relación entre os meus valores a nivel deportivo 
e o meu compromiso por un mundo máis xusto. 

25,58% 

Outra (especifica) 6,98% 

 

En relación á importancia de mercar prendas de Comercio Xusto como forma de 

acreditar que non se explotou ás persoas que traballan na fabricación de ditas 

prendas, este dato resulta relevante para un 42.44% da mostra mentres que un 

43.60% das persoas considera que existe unha relación entre o Comercio Xusto e o 

compromiso por facer un mundo mellor. Pódese observar na gráfica da páxina 

seguinte: 
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Se temos en conta o prezo dos produtos de Comercio Xusto, un 38.60% da poboación 

consultada manifesta que as prendas de Comercio Xusto soen ter prezos máis caros 

pero que pagan a pena respecto ao resto, fronte a un 36.26% que considera que non 

existen grandes diferenzas entre o prezo da roupa de Comercio Xusto e o prezo dos 

produtos convencionais, e un 16.37% que non ten unha opinión formada ao respecto, 

tal e como se reflicte na seguinte gráfica: 

Á hora de
mercar
roupa

deportiva, é
importante

para min
saber que

non se
explotou ás
persoas que
fabricaron

esas
prendas.

Creo que
consumir

produtos (e
roupa) de
comercio
xusto é

unha acción
importante
para axudar
a facer un

mundo máis
xusto.

Intento
vestirme

con roupa
de

Comercio
Xusto

porque sei
que se

fabrica en
condicións
dignas para
as mulleres.

Non creo
que

consumir
produtos (e
roupa) de
comercio

xusto axude
a facer un

mundo
mellor.

Consumiría
roupa de
Comercio

Xusto, pero
paréceme

de peor
calidade

que o resto.

Outra
(especifica)
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45,00%

50,00%

Gráfica 1.14. Das seguintes afirmacións sobre roupa 
deportiva, con cal/es te sentes máis identificado/a? 

Responses
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3.1.4. Grao de coñecemento e percepción sobre igualdade de xénero e 

deporte.  

O concepto de igualdade de xénero maniféstase como unha expresión coñecida pola 

maioría da poboación moza enquisada (90.06%), fronte a un 7.02% que declara non 

estar segura do significado do concepto. No tocante á relación entre a existencia de 

igualdade de xénero e deporte, tal e como se observa na gráfica seguinte, un 40.12% 

da poboación analizada pensa que existe igualdade no mundo do deporte mentres que 

un 31.98% considera que non existe igualdade de xénero no deporte.  

 

Non hai moita
diferencia de

prezo entre unha
prenda "normal" e
unha de Comercio

Xusto.

A roupa de
Comercio Xusto
soe ter prezos
máis altos ca o

resto, pero
merece a pena.

Non quero roupa
de Comercio

Xusto, é
demasiado cara.

Outra (especifica)
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Gráfica 1.15. Das seguintes afirmacións, con cal/es te 
sentes máis identificado/a? 

Responses

Si (sempre ou case
sempre)

Non (nunca ou case
nunca)

Non estou segura/o Depende do deporte
(escribe o teu
comentario):
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Gráfica 1.16. Cres que existe igualdade de xénero no 
deporte? 
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3.1.5. Grao de coñecemento e percepción sobre os ODS.  

Un 21.51% da poboación moza enquisada non escoitou nunca falar dos ODS frente a 

un 79.07% que si manifesta coñecer o termo. 

 

Malia esta baixa incidencia no coñecemento dos ODS, á hora de nomear algún ou 

varios ODS estes relaciónanse de forma clara coa loita contra a pobreza, a igualdade de 

xénero e especialmente co coidado do medio ambiente.  
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Gráfica 1.17. Escoitaches falar algunha vez dos 
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible? 



26 
 

3.2. RESULTADOS ENQUISA 2: MOZOS/AS CLUBES DEPORTIVOS.  
 

3.2.1. Caracterización da poboación participante según sexo, idade, 
localidade de residencia e hábitos de deporte. 
 
No tocante á poboación moza enquisada membro de clubes deportivos, a mostra de 
enquisados/as foi de 66 persoas dentro dun total de 169 participantes que 
conformaban a poboación total, nas localidades de Ourense, Lugo e Lalín.  Os 
resultados amosan un nivel de confianza dun 90% para un erro mostral de 0.8%. 

 Caracterización por sexo.  

En canto á poboación enquisada un 52.49% son mulleres e un 47.06% son homes, tal e 
como se mostra na seguinte gráfica: 
 

 

 Caracterización por idade. 

No tocante á idade da poboación enquisada, maioritariamente sitúanse entre os 15 e 
os 17 anos cunha porcentaxe dun 26.09% da mostra, un 21.74% da mostra sinala como 
idade os 12 anos e a mesma porcentaxe sitúase nos 15 anos.  
 
Táboa 2.1. 

Idade 

12 anos 21,74% 

13 anos 15,94% 

14 anos 14,49% 

15 anos 21,74% 

Outra (escribe cal): <18 26,09% 
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 Caracterización por lugar de residencia.  

A poboación enquisada reside según os datos que se mostran nas enquisas na zona de 
Lalín e arredores nunha porcentaxe do 73.91% seguida de Lugo e arredores nunha 
porcentaxe moito máis baixa (8.79%), tal e como se amosa na seguinte gráfica:  
 

 
 

 Caracterización por hábitos de deporte.  

Os datos recollidos manifestan que un 76.81% das persoas mozas enquisadas fai 
deporte mais de 3 veces á semana mentres que un 20.29% establece como frecuencia 
na práctica de deporte entre 2-3 veces á semana.  
 

 
 
 

Ourense e arredores Lugo e arredores Lalín e arredores Outro (especifica)
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Gráfica 2.2. Onde vives? 

1 vez/semana 2-3 veces/semana Máis de 3 veces/semana
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Gráfica 2.3. Con que frecuencia fas deporte? 
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No tocante á forma en que se practica deporte, tendo en conta que se está a 
preguntar a persoas ligadas a clubes deportivos, de forma maioritaria destaca o dato 
de práctica en grupo de forma única (71.01%) xunto cun 27.54% das persoas que 
manifestan practicar deporte non só en grupo senón tamén de xeito individual. 
 
Táboa 2.2. 

Practicas deporte en grupo ou de forma individual? (ollo, hai 3 opcións distintas!) 

Grupo 71,01% 

Individual 1,45% 

Ambas 27,54% 

 
Entre as razóns que se manifestan para a práctica do deporte, o 86.96% da poboación 
moza que respondeu á enquisa acredita como 1ª razón “pasalo moi ben co deporte” 
seguido de razóns relacionadas coa saúde, como se amosa na seguinte gráfica.  
 

 
 

 
3.2.2.  Percepción da relación entre valores, Comercio Xusto e deporte.  
 
En canto aos valores sociais que a poboación moza enquisada manifesta que lle aporta 
a práctica deportiva, o traballo en equipo sinálase como o máis valorado cunha 
porcentaxe do 88.41%, así como o compañeirismo cun 88.41%. A cooperación 
maniféstase nun 53.62% das persoas enquisadas nunha porcentaxe moi semellante á 
competitividade cun 52.17%. No outro extremo da escala e tal e como se desprende da 
táboa seguinte, os valores sociais cunha menor relación coa práctica deportiva, 
segundo a poboación moza enquisada, parecen ser a expresión de sentimentos cun 
8.70% e a loita pola igualdade e a xustiza cun 20.29%.  
 
 

Penso que é bo para a
miña saúde.

Pásoo moi ben
facendo deporte.

Axúdame a
relacionarme e facer

amigos/as.

Outras (especifica)
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Gráfica 2.4. Por que razóns practicas deporte? (podes 
marcar unha ou máis opcións de resposta) 
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Táboa 2.3. 

Que valores sociais che aporta a actividade deportiva que practicas nestes 
momentos? Elixe os 5 máis importantes para ti. 

Respecto 63,77% 

Cooperación 53,62% 

Relación social e amizades 59,42% 

Competitividade 52,17% 

Traballo en equipo 88,41% 

Expresión de sentimentos 8,70% 

Participación de todos/as 40,58% 

Convivencia 36,23% 

Loita pola igualdade e xustiza 20,29% 

Compañeirismo 88,41% 

 
 
No tocante á análise da frecuencia para mercar algún tipo de prenda ou accesorio 
deportivo, o 31.88% da poboación enquisada manifesta mercar roupa cada 2-3 meses 
mentres có 20.29% da poboación enquisada manifesta que merca unha media de dúas 
veces ao ano.  
 

 
 
 
 
 
 

Mínimo 1 vez ao
mes

Cada 2-3 meses 2 veces ao ano 1 vez ao ano Moi
puntualmente,
menos de 1 vez

ao ano
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15,00%
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35,00%

Gráfica 2.5. En xeral, cada canto tempo necesitas mercar 
algún tipo de prenda/accesorio deportiva nova? 
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Atendendo aos lugares onde se soe mercar roupa deportiva, de forma maioritaria 
aparecen as tendas deportivas da localidade de residencia (69,57%), seguidas por 
cadeas ou centros comerciais (52.17%) e en menor medida por Internet ou marcas 
especiaizadas.  
 

 
 
Se analizamos as principais razóns polas que se merca nestes lugares, o 53.62% 
manifesta que é por ser onde mellor atopo o que busco seguido pola cercanía e rapidez 
destas tendas. 
 
Táboa 2.4. 

Por que mercas prendas deportivas neses lugares? 

Cercanía e rapidez 34,78% 

É onde mellor atopo o que busco 53,62% 

Costume 5,80% 

Non teño claras as razóns 4,35% 

Outra: 1,45% 

 
No tocante ás necesidades de compra de roupa deportiva, tal e como se observa na 
gráfica da páxina seguinte, onde 3 é maior frecuencia e 1 é menor frecuencia, a 
poboación enquisada merca con maior frecuencia camisetas e pantalóns de deporte, 
seguido do calzado e en menor medida de chándals ou equipación deportiva escolar: 

Tendas deportivas da
miña localidade

Cadeas ou centros
comerciais

Internet-marcas
especializadas

Outra (especifica)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Gráfica 2.6. Onde soes ir mercar prendas e accesorios de 
roupa deportiva? (podes marcar unha ou máis opcións de 

resposta) 
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En relación ás motivacións para renovar a roupa deportiva ou accesorios, de forma 
maioritaria (86.96% ) indícase que se debe a razóns de necesidade fronte á razóns de 
moda/non necesidade (27.54%). Na gradación de importancia dos criterios valorados á 
hora de mercar roupa deportiva, maniféstanse como menos importantes a marca,  as 
razóns ecolóxicas así coma as condicións de traballo das persoas que fabrican a roupa, 
con puntuación relativas de 2.27, 2.39 e 2.49 nunha escala onde o valor 4 representa a 
maior puntuación. Pola contra, o  criterio que recibe maior puntuación por parte da 
poboación enquisada é a calidade das prendas, valorado nun 3.54 sobre 4. O prezo 
tamén se considera un criterio relevante pola maioría da poboación enquisada.  
 

 
 

Calzado Chándal ou equipación
deportiva escolar

Camisetas/pantalóns
de deporte

Accesorios-roupa
técnica (medias, tops,

guantes...)
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Gráfica 2.7. Que tipo de prendas de roupa deportiva 
necesitas renovar con máis frecuencia?  

Calidade Prezo Marca Razóns ecolóxicas Condicións de
traballo das
persoas que

fabrican a roupa

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Gráfica 2.8. Que aspectos pensas que deberían ser máis 
importantes á hora de mercar roupa deportiva? 
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3.2.3. Grao de coñecemento arredor do Comercio Xusto.  
 
Segundo a percepción dun 55.07% da poboación moza enquisada, o Comercio Xusto 
está relacionado co obxectivo de garantir uns dereitos laborais ás persoas que 
traballan fabricando un ben. Así mesmo, un 47.83% tamén relaciona o Comercio Xusto 
coa posibilidade de dar maiores ingresos ás persoas que producen un producto 
pagándolles un prezo xusto polo que están a fabricar. Pola contra un 30,43% da 
poboación enquisada relaciona o Comercio Xusto coa posibilidade de poder ir mercar 
un produto a un prezo razoable e un 14.49% non sabe o que significa.  
 
Táboa 2.5. 

Que entendes ti por Comercio Xusto? (podes marcar unha ou máis opcións de 
resposta) 

Dar maiores ingresos ás persoas que producen un produto, pagándolles 
un prezo xusto polo que están a fabricar. 

47,83% 

Non utilizar pesticidas nin fertilizantes artificiais na fabricación de 
produtos. 

10,14% 

Garantir uns dereitos laborais ás persoas que traballan fabricando un 
ben. 

55,07% 

Promover a igualdade de homes e mulleres. 28,99% 

Poder ir eu mercar un produto a un prezo razoable. 30,43% 

Non sei o que significa. 14,49% 
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que están a
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Garantir uns
dereitos
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traballan
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Promover a
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un prezo
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que

significa.

Outra
(especifica)
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Gráfica 2.9. Que entendes ti por Comercio Xusto?  
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A análise de coñecementos arredor do concepto de Comercio Xusto entre a poboación 
moza enquisada manifesta que un 47.83% non sabe se ten consumido produtos de 
Comercio Xusto, fronte a un 42,03% que manifesta si ter consumido.  
 

 
 
En relación ao tipo de produtos de Comercio Xusto consumidos, un 33.82% manifesta 
ter consumido produtos de alimentación mentres que o consumo de roupa aparece 
con un nivel de incidencia do 25% entre a poboación enquisada.  
 

 
 
 
 

Si Non Non o sei
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Gráfica 2.10. Consumiches produtos de Comercio Xusto 
algunha vez? 

Alimentación Artesanía Roupa Ningún/non o sei Outra (especifica)
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Gráfica 2.11. De que tipo? (podes marcar unha ou máis 
opcións de resposta) 
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Se temos en conta a frecuencia no consumo de produtos de Comercio Xusto, un 
42.03% das persoas enquisadas manifesta consumir produtos de Comercio Xusto de 
vez en cando mentres que un 21.74% da poboación moza que participou nas enquisas 
non consumiu nunca ou case nunca produtos de Comercio Xusto.  
 
Táboa 2.6. 

Con que frecuencia consumes algún produto de Comercio Xusto? 

Habitualmente 7,25% 

De vez en cando 42,03% 

Nunca ou case nunca 21,74% 

Non coñezo ese concepto 28,99% 

 
Tendo en conta a poboación analizada, un 36.23% afirma consumir prendas de vestir 
de Comercio Xusto ou ecolóxicas alguna vez mentres un 59.42% afirma que nunca, 
case nunca ou non saben se utilizaron prendas de Comercio Xusto algunha vez. 
 

 
 
Se temos en conta algunas afirmacións coas cales as persoas que participaron na 
enquisa se atopan identificadas en relación ao Comercio Xusto, un 64.18% escolle que 
valores como a xustiza no deporte se leven tamén á nosa forma de vestir consumindo 
roupa de Comercio Xusto; porén, un 26.87% da poboación moza consultada non 
relaciona os valores a nivel deportivo co compromiso por un mundo máis xusto, tal e 
como se amosa a continuación na táboa 2.7: 
 
 
 
 
 
 

Si, case sempre Algunha vez Nunca ou case nunca/non o
sei
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Gráfica 2.11. Utilizas prendas de vestir de Comercio Xusto 
e/ou ecolóxico? 
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Táboa 2.7. 

Das seguintes afirmacións, con cal/es te sentes máis identificado/a? (podes 
marcar unha ou máis opcións de resposta)  

Paréceme importante que valores como a xustiza no deporte se 
leven tamén á nosa forma de vestir consumindo roupa de Comercio 
Xusto. 

64,18% 

Os/as meus deportistas preferidos/as soen defender proxectos 
sociais e ecolóxicos... que coinciden con valores do deporte que eu 
tamén defendo. 

20,90% 

Non podo permitirme vestir con prendas deportivas de Comercio 
Xusto, aínda que me gustaría para ser coherente cos valores do 
deporte que practico. 

13,43% 

Non creo que haxa unha relación entre os meus valores a nivel 
deportivo e o meu compromiso por un mundo máis xusto. 26,87% 

 
En relación á importancia de mercar prendas de Comercio Xusto como forma de 
acreditar que non se explotou ás persoas que traballan na fabricación de ditas 
prendas, este dato resulta relevante para un 35.94% da mostra mentres que un 
51.56% das persoas considera que existe unha relación entre o Comercio Xusto e o 
compromiso por facer un mundo mellor.  
 
Táboa 2.8. 

Das seguintes afirmacións sobre roupa deportiva, con cal/es te sentes máis 
identificado/a?(podes marcar unha ou máis opcións de resposta)  

Á hora de mercar roupa deportiva, é importante para min saber que 
non se explotou ás persoas que fabricaron esas prendas. 

35,94% 

Creo que consumir produtos (e roupa) de comercio xusto é unha 
acción importante para axudar a facer un mundo máis xusto. 

51,56% 

Intento vestirme con roupa de Comercio Xusto porque sei que se 
fabrica en condicións dignas para as mulleres. 

14,06% 

Non creo que consumir produtos (e roupa) de comercio xusto axude 
a facer un mundo mellor. 

9,38% 

Consumiría roupa de Comercio Xusto, pero paréceme de peor 
calidade que o resto. 

9,38% 

Outra (especifica) 7,81% 

 
Tal e como se observa na seguinte gráfica, se temos en conta o prezo dos produtos de 
Comercio Xusto, un 54.55% da poboación consultada manifesta que as prendas de 
Comercio Xusto soen ter prezos máis caros pero que pagan a pena respecto ao resto, 
fronte a un 31.82% que considera que non existen grandes diferenzas entre o prezo da 
roupa de Comercio Xusto e o prezo dos produtos convencionais.  



36 
 

 
 

3.2.4. Grao de coñecemento e percepción sobre igualdade de xénero e 
deporte.  
 
A igualdade de xénero maniféstase como unha expresión coñecida pola maioría da 
poboación moza enquisada cunha incidencia dun 92.65%, fronte a un 7.35% que 
declara que non está segura do que significa o concepto de igualdade de xénero.  
No tocante á percepción da relación entre cuestións de xénero e deporte, un 41.79% 
da poboación analizada pensa que existe igualdade no mundo do deporte mentres que 
un 35.82% considera que non existe igualdade de xénero no deporte.  
 

 
 

Non hai moita
diferencia de prezo
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Comercio Xusto.
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demasiado cara.
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Gráfica 2.12. Das seguintes afirmacións, con cal/es te 
sentes máis identificado/a? (podes marcar unha ou máis 

opcións de resposta) 

Si (sempre ou case
sempre)

Non (nunca ou case
nunca)

Non estou segura/o Depende do deporte
(escribe o teu
comentario):
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Gráfica 2.13. Cres que existe igualdade de xénero no 
deporte? 
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3.2.5. Grao de coñecemento e percepción sobre os ODS.  
 
Un 66.18% da poboación moza enquisada non escoitou nunca falar dos ODS fronte a 
un 35.29% que si manifesta coñecer o termo. 
 

 
 
Así mesmo, un 96% das persoas coñece cando menos un ODS mentres que un 60% 
pode nomear ata dous ODS. Porén, entre os ODS nomeados recoñécense 
maioritariamente criterios asociados á sustentabilidade medioambiental mais non se 
relacionan con equidade, loita contra a pobreza e os demais ODS.  
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Gráfica 2.14. Escoitaches falar algunha vez dos 
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible? 
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3.3. RESULTADOS ENQUISA 3: ADULTOS/AS CLUBES DEPORTIVOS. 

3.3.1. Caracterización da poboación participante según sexo, idade, 

localidade de residencia, situación laboral, nivel de ingresos e hábitos de 

deporte.  

No tocante á poboación adulta enquisada, toda membro dalgún clube deportivo no 

concello de Lalín e arredores, a mostra de enquisados/as foi de 64 persoas dentro 

dun total de 68 participantes que conformaban a poboación total (55.56 % mulleres e 

un 44.44% homes). É dicir, practicamente toda a poboación de referencia respondeu á 

enquisa. 

 Caracterización por idade. 

O tramo maioritario está comprendido entre os 31 e 40 anos de idade para o total da 

poboación enquisada, nun 53.57% no caso dos homes e 51.43 % nas mulleres; seguido 

do tramo de 20-30 anos, onde para os homes representa un 28% sobre o seu subtotal 

e no caso das mulleres un 37% de mulleres na mesma franxa de idade sobre o total de 

mulleres enquisadas. 

 

 Caracterización por situación sociolaboral.  

En canto á situación sociolaboral das persoas enquisadas, tal e como se mostra na 

seguinte gráfica, un 68.25% da mostra está traballando fronte a un 31.75% de persoas 

que está estudando. Se analizamos a desagregación por sexos, a situación laboral en 

activo é maioritaria tanto nos homes como nas mulleres, nunha porcentaxe dun 

67,86% e 51,43% relativamente. Pola contra, un 25,71% das mulleres enquisadas 

declaran estar estudando fronte a un 10,71% no caso dos homes enquisados.  
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Menos 20 20-30 31-40 41-50 51-60

Gráfica 3.1. Distribución sexo e idade poboación adulta clubes 
deportivos. 

Homes Mulleres
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 Caracterización por nivel de ingresos1.  

O nivel de ingresos mostra diferencias significativas según o sexo das persoas 

enquisadas: mentres que entre a poboación masculina o tramo cunha maior 

concentración da mostra é o nivel de ingresos entre 1000- 1500 euros, no tocante á 

poboación feminina os tramos maioritarios son os que representan ingresos por 

debaixo dos 1000 euros como se desprende da gráfica. Seguindo esta correlación, un 

22.22% dos homes ten ingresos superiores aos 1500 euros mentres a porcentaxe cae 

ao 14.29% no caso das mulleres.  

 

 

 

                                                           
1
 Na análise destes datos a mostra sitúase en 62 no canto de 63, mais a análise de porcentaxes 

mantense no nivel de confianza desexada. (ver Anexo 6) 
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Gráfica 3.2. Distribución sexo e situación sociolaboral poboación 
adulta  clubes deportivos. 
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Gráfica 3.3. Distribución sexo e nivel de ingresos poboación adulta  
clubes deportivos. 

Homes Mulleres
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 Caracterización por hábitos de deporte.  

En relación á frecuencia nos hábitos de deporte, non se presentan diferenzas 

significativas según o sexo da poboación enquisada. Como se desprende da seguinte 

táboa,  aproximadamente un 92 % tanto das mulleres como dos homes manifesta 

facer deporte ao longo de todo o ano, así como máis dun 50% da poboación 

enquisada, tanto mulleres como homes, fai deporte entre 2 e 3 veces á semana.  

Táboa 3.1. 

Frecuencia semanal Homes Mulleres 

Máis de 3 veces/semana 39,29% 31,43% 

2-3 veces/semana 53,57% 54,29% 

1 vez/semana 7,14% 14,29% 

De forma continuada durante o ano     

Si  92,86% 91,43% 

Non 7,14% 8,57% 

No tocante á forma en que se practica deporte, tendo en conta que se está a 

preguntar a persoas ligadas a clubes deportivos, destaca o dato de práctica tanto en 

grupo como individual de xeito xeral (homes (67.86%); mulleres (51,43%)). Fronte a un 

25% de homes enquisados que só practican deporte de forma grupal e un 45.71% no 

caso das mulleres. Entre as razóns que se manifestan como motivación para o deporte, 

non existen diferenzas significativas entre homes e mulleres, sendo a principal razón a 

saúde e benestar físico cun 80.95% en ambos casos. 

Táboa 3.2. 

Práctica do deporte Homes Mulleres 

Grupo 25,00% 45,71% 

Individual 7,14% 2,86% 

Ambas 67,86% 51,43% 
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Gráfica 3.4. Razóns para a práctica do deporte..  
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3.3.2. Percepción da relación entre valores, Comercio Xusto e deporte.  

Os catro valores sociais fundamentais que a poboación adulta enquisada manifesta 

que lle aporta a práctica deportiva son: compañeirismo, traballo en equipo, relación 

social e amizades, e respecto. Nesta análise non se perciben diferenzas según o sexo da 

persoa enquisada. Por outra banda, a cooperación maniféstase como valor para o 

51.61% das persoas enquisadas mentres que a convivencia e a competencia sitúanse 

nun 20% na valoración acadada. 

 

Entre os valores persoais que aporta a práctica deportiva, o 86.89% destaca a mellora 

da saúde e o 85.25% a diversión. Desagregando por sexos, existe correlación entre os 

valores persoais según sexo excepto en variacións no tocante ao valor de aventura e 

risco, destacado para un 28.57% de homes fronte ao 5.71% das mulleres; o autocontrol 

polo 21.43% e 45.71% e o autocoñecemento 32.14% e 42.86% respectivamente.  

Táboa 3.3. 

Valor  Homes Mulleres 

Habilidade (física e mental)   78,57% 74,29% 

Diversión   85,71% 80,00% 

Autodisciplina   67,86% 74,29% 

Autocoñecemento   32,14% 42,86% 

Mellora da saúde   82,14% 85,71% 

Autoexpresión   10,71% 2,86% 

Aventura e risco   28,57% 5,71% 

Humildade   46,43% 40,00% 

Autocontrol   21,43% 45,71% 

Obediencia   14,29% 22,86% 
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Gráfica 3.5. Valores sociais que aporta practicar deporte.  
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3.3.3. Análise dos hábitos de consumo de roupa relacionados coas 

actividades deportivas.  

En relación á frecuencia do consumo de prendas deportivas, non se aprecian variacións 

significativas según sexo na frecuencia no consumo de prendas deportivas. En base aos 

datos recollidos, tanto homes como mulleres manifestan nun 56.45% que soen mercar 

prendas ou accesorios deportivos cada 2-3 meses fronte a un 29% que recoñece 

mercar estes produtos 1 vez o ano.  

 

No tocante ao gasto en consumo téxtil e de accesorios deportivos, un 51.61%, tanto en 

homes como mulleres, estima un gasto anual medio de 100-300 euros seguido por un 

33.87% da poboación enquisada que manifesta gastar menos de 100 euros ao ano, tal 

e como se pode observar na páxina seguinte na gráfica 3.7: 

Mínimo 1 vez ao
mes

Cada 2-3 meses 2 veces ao ano 1 vez ao ano Moi
puntualmente,
menos de 1 vez

ao ano
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30,00%
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50,00%

60,00%

Gráfica 3.6. Frecuencia no consumo de prendas 
deportivas. 
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Por outra banda, a maioría da poboación enquisada manifesta mercar as súas prendas e 

accesorios deportivos en tendas deportivas da súa localidade (67.74%) e/ou cadeas ou grandes 

superficies (62.90%).  

 

Como se amosa na seguinte táboa, a roupa deportiva mercada con maior frecuencia 

por parte de poboación enquisada son as cazadoras ou chándals cun 40.32% mentres 

que a roupa con menor frecuencia de compra son os accesorios e roupa técnica. Entre 

os motivos que se manifestan para cambiar a roupa deportiva, un 90.32% das persoas 

enquisadas indica razóns de necesidade fronte a un 10% que manifesta cambiar por 

cuestión de moda e gustos.  
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€/ano 
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€/ano 
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€/ano 

Entre 600-
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Máis de 1000 
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Gráfica 3.7. Gasto anual en prendas deportivas. 
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Gráfica 3.8. Lugares onde se mercan as prendas 
deportivas. 

 



 
 

44 
 

Táboa 3.4. “Que tipo de prendas de roupa deportiva adquires con máis frecuencia? 
Escolle a túa opción, onde 1 é menos frecuente e 4 é máis frecuente”. 

 Prenda 1 2 3 4 

Calzado 24,19% 15 25,81% 16 22,58% 14 27,42% 17 

Cazadoras/Chándals 40,32% 25 29,03% 18 19,35% 12 11,29% 7 

Camisetas/pantalóns de 
deporte 

14,52% 9 30,65% 19 35,48% 22 19,35% 12 

Accesorios-roupa técnica 
(medias, tops, guantes...) 

35,48% 22 27,42% 17 25,81% 16 11,29% 7 

 

En relación aos criterios de decisión que máis inflúen na poboación enquisada sobre a 

decisión de consumo de roupa e accesorios deportivos, non se aprecian cambios 

significativos por sexo, destacándose a calidade e o prezo coma os criterios principais. 

Como se recolle na seguinte gráfica, un 41.96% indica as condicións de traballo das 

persoas que fabrican a roupa como criterio menos importante á hora de mercar, 

fronte a un 9.68% que o considera un criterio moi relevante. Pola súa parte, o impacto 

ambiental é considerado nun 3.23% como un criterio importante á hora de mercar 

roupa.  

Táboa 3.5. Que aspectos valoras máis á hora de mercar roupa deportiva e accesorios? 
Escolle a túa opción, onde 1 é menos importante e 4 é máis importante. 

Criterio 1 2 3 4 

Calidade 3,23% 12,90% 41,94% 41,94% 

Prezo 0,00% 16,13% 45,16% 38,71% 

Marca 47,54% 37,70% 13,11% 1,64% 

Impacto ecolóxico 40,32% 35,48% 20,97% 3,23% 

Condicións de traballo das persoas que 
fabrican a roupa 

41,94% 32,26% 16,13% 9,68% 
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3.3.4. Percepción sobre o grao de coñecemento do Comercio Xusto.   

En canto ao grao de coñecemento sobre o Comercio Xusto, un 69.35% relaciona o 

concepto con maiores ingresos para as persoas que producen un ben, pagándolles un 

prezo mínimo garantido polo traballo de producir ese ben. Así mesmo, un 74.19% 

relaciona o Comercio Xusto coa garantía duns dereitos laborais mínimos así como coa 

promoción da igualdade entre homes e mulleres.  

Táboa 3.6. Análise de criterios asociados ao Comercio Xusto. 
 
Maiores ingresos para as persoas que producen un ben, pagándolles un prezo 
mínimo garantido polo traballo de producir ese ben. 

 
 
69,35% 

Non utilización de pesticidas nin fertilizantes de orixe sintética. 27,42% 

Garantir uns dereitos laborais mínimos. 74,19% 

Poder mercar un produto a un prezo razoable nas tendas galegas. 14,52% 

Promover a igualdade de homes e mulleres. 38,71% 

Non sei o que significa. 1,61% 

Outra (especifica) 1,61% 

 

Calidade Prezo Marca Impacto ecolóxico Condicións de
traballo das
persoas que

fabrican a roupa
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Gráfica 3.9. Que aspectos valoras máis á hora de mercar roupa 
deportiva e accesorios? (onde 1 é menos importante e 4 é máis 

importante). 
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Se analizamos a frecuencia de consumo de produtos de Comercio Xusto entre a 

poboación enquisada, os datos amosan que un un 72.85% manifesta ter consumido 

algunha vez productos de Comercio Xusto fronte a un 6.42% que recoñece non ter 

consumido nunca. Se atendemos á roupa de Comercio Xusto, máis dun 53% da 

poboación analizada non merca roupa de Comercio Xusto e un 45.16% faino 

únicamente de forma ocasional. Ademais, un 20.97% das persoas recoñece non saber 

se consumiu algunha vez produtos de Comercio Xusto.  

Analizando estes datos en base ao tipo de produto consumido, a continuación na 

gráfica 3.11 obsérvase que un 63.93% das persoas que consumiron algunha vez 

produtos de Comercio Xusto fixérono en forma de productos de alimentación, fracción 

que no caso da roupa descende a un 4.98% que acredita ter consumido algunha vez 

téxtil de Comercio Xusto.  
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Gráfica 3.10. Que entendes ti por Comercio Xusto? (podes 
marcar unha ou máis opcións de resposta) 

Responses
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En relación á frecuencia no consumo de produtos de Comercio Xusto, un 43.55% 

manifesta consumir de vez en cando mentres un 35.48% non consume case nunca ou 

nunca Comercio Xusto. Pola contra, un 8.06% das persoas enquisadas consumen 

habitualmente produtos de Comercio Xusto.  

En canto ás motivacións para o consumo de produtos de Comercio Xusto, tal e como 

se reflicte a continuación na táboa 3.7, un 55% das persoas manifesta consumir estes 

produtos por un criterio de empatía ao recoñecer que lles gusta que se valore o seu 

traballo e polo tanto consumen Comercio Xusto como criterio de recoñecemento do 

traballo dos demais. No tocante ao consumo de Comercio Xusto como hábito para 

cambiar o mundo, este criterio é manifestado por un 33% das persoas enquisadas. Así 

mesmo, un 23% das respostas indican un consumo con maior frecuencia de produtos 

ecolóxicos que de Comercio Xusto.  

Táboa 3.7. Das seguintes motivacións para consumir Comercio Xusto, con cal/es te 
sentes máis identificado/a? 
 
Consumo con frecuencia produtos ecolóxicos, que son os mesmos 
que os de Comercio Xusto. 
 

 
13,33% 

Merco con frecuencia máis produtos ecolóxicos que de Comercio 
Xusto. 
 

23,33% 

Síntome ben cando a miña familia e amizades atopan na miña casa 
produtos de Comercio Xusto. 
 

0,00% 

Intento consumir roupa de Comercio Xusto porque sei que se 
fabrica en condicións dignas para as mulleres. 
 

15,00% 

Alimentación Artesanía Roupa Ningún/non o sei Outra (especifica)
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Gráfica 3.11. De que tipo? (podes marcar unha ou máis opcións 
de resposta) 
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Consumir produtos de Comercio Xusto é a miña forma de colaborar 
con un mundo máis xusto. 
 

33,33% 

Gústame que se pague ben o meu traballo, por iso agardo que o 
resto de persoas teñan a mesma oportunidade. 
 

55,00% 

Non consumo nin merco produtos de Comercio Xusto porque 0,00% 

Non consumo porque non me xeran confianza. O Comercio Xusto é 
unha estratexia comercial para vender máis e non creo que o/a 
produtor/a estea recibindo realmente o xusto polo seu traballo. 

0,00% 

Outra (especifica) 11,67% 

 

3.3.5.  Relación entre Comercio Xusto e valores no deporte.  

En canto á asociación entre os valores que fundamentan o Comercio Xusto e os valores 

que se recoñecen na práctica do deporte, o 53.23% das persoas enquisadas manifesta 

a importancia de que valores como a xustiza no deporte se incorporen á forma de 

vestir a través do uso de Comercio Xusto, mentres que un 35.48% recoñece e relaciona 

o Comercio Xusto de roupa deportiva coa mellora das condicións das mulleres 

traballadoras.  Así mesmo, un 20.97% das persoas enquisadas recoñece non poder 

vestir con prendas deportivas malia que lles gustaría mentres que un 12.90% non 

establece relación entre os valores no deporte e o Comercio Xusto. Recóllense estes 

datos na táboa seguinte: 

Táboa 3.8. Das seguintes afirmacións sobre valores e deporte, con cal/es te sentes máis 
identificado/a? 
 
Paréceme importante que valores como a xustiza no deporte se incorporen a 
aspectos como a nosa forma de vestir, consumindo roupa de Comercio Xusto. 
 

 
53,23% 

Os meus referentes no mundo do deporte (deportistas coñecidos/as) soen defender 
ou relacionarse con proxectos sociais e ecolóxicos... que concordan con valores do 
deporte cos que me identifico. 

11,29% 

Penso que consumir roupa deportiva de Comercio Xusto implica apoiar condicións 
dignas para as mulleres traballadoras do sector téxtil. 

35,48% 

Non podo permitirme vestir con prendas deportivas de Comercio Xusto, aínda que 
me gustaría para ser coherente cos valores do deporte que practico. 

20,97% 

Non vexo relevante relacionar os meus valores a nivel deportivo co meu 
compromiso social e coa contorna. 
 

12,90% 

Outra (especifica) 3,23% 

 



 
 

49 
 

En relación ao consumo de roupa deportiva, un 50% das persoas non consumen roupa 

de Comercio Xusto mentres que un 45.16% das respostas indican que se consumen de 

forma moi ocasional. Entre as razóns que se manifestan de forma maioritaria 

rexístrase que o non consumo se produce de forma maioritaria por non atopalo con 

facilidade nas tendas físicas, seguido de razóns de non dispoñibilidade nas tendas 

habituais de compra de produtos deportivos, tal e como se reflicte na seguinte táboa: 

Táboa 3.9. Das seguintes afirmacións sobre dispoñibilidade e distribución de roupa 
(non só deportiva) de Comercio Xusto, con cal/es te sentes máis identificado/a? 

 
Podo mercar este tipo de roupa con facilidade. 
 

 
8,06% 

Non atopo este tipo de roupa con facilidade en tendas físicas. 
 

64,52% 

Non atopo este tipo de roupa con facilidade en tendas online. 
 

17,74% 

Non merco este tipo de roupa porque non a atopo nas miñas tendas habituais. 38,71% 

Non quero mercar este tipo de roupa, non me interesa. 
 

0,00% 

Outra (especifica) 1,61% 

 

Atendendo á relación entre calidade da roupa e Comercio Xusto, nun 52.46% da 

poboación enquisada existe a crenza de que a relación entre distribuidora final e 

provedora afecta ao prezo e calidade de Comercio Xusto e o 27.87% manifesta percibir 

que a roupa de Comercio Xusto é de maior calidade, como se observa na táboa: 

Táboa 3.10. Das seguintes afirmacións sobre calidade de roupa (non só deportiva) de 
Comercio Xusto, con cal/es te sentes máis identificado/a?(podes marcar unha ou máis 
opcións de resposta) 

 
Non me importa onde se fabricase esa prenda, sempre e cando me garanta a 
máxima calidade. 

 
21,31% 

Percibo que a roupa de Comercio Xusto é de mellor calidade. 27,87% 

Creo que a relación entre distribuidora final e provedora afecta tanto ao prezo 
como á calidade do produto. 

52,46% 

Consumiría roupa de Comercio Xusto, pero paréceme de peor calidade que o resto. 
 

3,28% 

Outra (especifica) 11,48% 

En relación ao prezo da roupa de Comercio Xusto, máis dun 77% recoñece que ten un 

prezo máis elevado cá roupa convencional mentres que un 32.26% das persoas 

enquisadas considera que a diferenza de prezo é mínima e un 45.16% recoñece esa 

diferenza mais non lle importaría asumir un maior custe de compra.  
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3.3.6. Grao de coñecemento  e percepción sobre igualdade de xénero e 

deporte. 

No tocante á igualdade de xénero, un 95.16% da poboación adulta enquisada 

manifesta recoñecer o significado do termo “igualdade de xénero”.  Un 75% recoñece 

que en xeral non existe igualdade de xénero no deporte fronte a un 6.45% das persoas 

que afirman o contrario.  

 

 

3.3.7. Grao de coñecemento e percepción sobre os ODS.  

En canto ao grado de coñecemento arredor do concepto dos ODS, un 58.73% das persoas 

enquisadas manifesta coñecer o termo fronte a un 41% que acredita non coñecelo. Pola 

contra, entre as persoas que coñecen os ODS un 57.58% pode mencionar 2 ODS mentres que 

un 48.45% manifesta poder nomear ata 3 ODS.  

Si (sempre ou case
sempre)

Non (nunca ou case
nunca)

Non estou segura/o Depende do deporte
(escribe o teu
comentario):

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Gráfica 3.12. Cres que existe igualdade de xénero no deporte? 
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Entre os ODS recoñecidos e nomeados non existe ningún que sexa identificado de forma 

maioritaria, existindo diversidade nos exemplos manifestados. Unha elevada porcentaxe dos 

conceptos asociados aos ODS relaciónase coa idea do termo mais non tanto co coñecemento 

integral dos ODS e recóllense criterios ligados principalmente ao coidado do medio ambiente, 

como: “protexer a natureza”, “non perxudicar o medio ambiente” ou “combatir o cambio 

climático e a contaminación”. 

 

 

Si Non
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Gráfica 3.13. Escoitaches falar algunha vez dos Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible? 



4. DINÁMICAS GRUPAIS COMPLEMENTARIAS.
En total, 105 alumnos/as de Secundaria participaron das dinámicas previstas para a liña de base. 
Como se indica no apartado 2.2 deste informe, os talleres desenvolvéronse en 2 centros 
concertados (Centro Galén e Colexio San José), con grupos de 1º (1 grupo) e 2º (3 grupos) de ESO, 
en cidades do interior de Galicia con un contexto socioeconómico semellante (Ourense e Lugo).

En termos sociolóxicos, non se poden tirar conclusións relevantes para a globalidade do proxecto a 
partires destas actividades grupais, por terse desenvolvido un número insuficiente das mesmas e a 
través de perfís moi concretos e homoxéneos de participación. Porén, destácanse a continuación 
as respostas e reflexións máis frecuentes recollidas do alumnado participante nas dinámicas, que 
reforzan algunhas das conclusións finais inferidas a partires dos resultados das enquisas realizadas 
á mostra participante nas mesmas.

PARTE 1. Introdución: chuvias de ideas e postas en común sobre preguntas chave.

Pregunta chave Resposta maioritaria

Que vos suxiren 
as siglas ODS?

Relaciónanse os ODS con cuestións ligadas ao medio ambiente: conservación 
da natureza, reciclaxe, aforrar auga...

Sabedes que é a 
igualdade de 
xénero?

Respóndese "si" a esta pregunta e relaciónase a mesma con "mesmos 
dereitos para homes e mulleres".

Credes que hai 
igualdade de 
xénero no 
deporte?

Respóndese "non" a esta pregunta, mais de forma intuitiva non se atopan 
reflexións profundas arredor deste aspecto, máis aló da consciencia que haxa 
deportes masculinizados e feminizados.
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PARTE 2. Traballo en pequenos grupos.

Nome da
dinámica

Resumo da actividade a
realizar Resposta maioritaria

Nivel de
afondamento
nas reflexións

grupais

ODS

Unir con frechas símbolos 
gráficos coas denominacións 
dos distintos ODS e tras esta 
introdución conceptual 
sinalar que valores suxiren os 
ODS.

En xeral, unha vez se coñecen 
os ODS, os valores asociados 
relaciónanse con paz, fin da 
pobreza e igualdade de xénero, 
e non tanto con valores 
medioambientais.

Baixo

Valores 

e 

deporte

Reflexionar sobre os valores 
do deporte e comparalos a 
continuación con fotografías 
dun deporte concreto.

Identifícanse de forma 
maioritaria os valores do 
deporte cos das fotografías 
mostradas, mais ábrense 
espazos de debate para matizar
este aspecto (non se atopa 
consenso en función dalgunhas 
das persoas recoñecidas nas 
fotografías).

Baixo

Xénero 

e 

deporte

Responder de novo á 
pregunta "Existe igualdade de
xénero no deporte?" a través 
da análise de pares de 
fotografías onde aparecen un 
deportista home e unha 
deportista muller practicando
o mesmo deporte.

Tras observar as fotografías, hai 
consenso en que non existe 
igualdade de xénero na maioría 
dos deportes e ábrense 
discusións e debates arredor de
aspectos como a publicidade, 
os deportes minoritarios, a 
roupa deportiva...

Medio

Comercio 

Xusto

Analizar pares de produtos 
comparando o modelo de 
produción e comercialización 
convencional fronte ao do 
Comercio Xusto. Exemplos de 
produtos: alimentación (café, 
té) e téxtil (roupa deportiva, 
bolsas reutilizables).

Unha parte do alumnado non 
coñece o Comercio Xusto mais 
no tempo de traballo en grupos
concórdase que supón unha 
mellora no tocante a certas 
condicións. Porén, de forma 
xeral confúndense os conceptos
de Comercio Xusto, comercio 
local e ecolóxico e téndese a 
relacionar con aspectos 
ambientais máis ca sociais. O 
coñecemento arredor do téxtil 
de Comercio Xusto é moi baixo.

Baixo
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5. CONCLUSIÓNS.

A través da análise da información obtida
principalmente por medio de enquisas e reforzada cos
resultados das dinámicas grupais, pódese retomar a
matriz de consistencia entre a liña de base e os
indicadores formulados no proxecto para estimar a
situación de partida arredor das variables tipo:

• grao de coñecemento do concepto Comercio Xusto

• grao de sensibilización arredor do Comercio Xusto

• grao de coñecemento arredor do concepto igualdade de xénero

• grao de percepción da relación entre valores, Comercio Xusto e deporte

• grao de coñecemento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS)

Cómpre sinalar que o proxecto se desenvolverá sobre unha poboación total reducida en relación 
ao obxectivo específico formulado no proxecto, o cal que se refire á poboación galega na súa 
globalidade. Como xa se aclara no apartado 3 deste informe, as conclusións deste estudo 
remítense a inferir estimacións sobre a poboación total de estudo, isto é, unha N total de 645 
persoas residentes nas localidades de Ourense, Vigo, Lugo e Lalín. Por iso, unha primeira 
anotación á formulación do proxecto sería recomendar a revisión do seu alcance en base á escala,
ampliando en sucesivas fases o número de centros educativos e escolas deportivas participantes.
Isto permitirá traballar cunha mostra de poboación participante representativa da realidade galega
superando unha realidade maioritariamente urbana que inclúe unha mostra de persoas adultas 
reducida (N adultos/as=68), entre outros aspectos definitorios do perfil poboacional da presente 
proposta de intervención.

Nunha escala cualitativa de valores BAIXO-MEDIO-ALTO, pódense inferir algunhas conclusións 
globais previas ao inicio da execución do proxecto que serán útiles para a medición dos resultados 
esperados da intervención. A continuación exponse unha evidencia global por cada unha das 
variables deseñadas, que axudan a escalar os niveis de coñecemento e sensibilización arredor dos 
conceptos e relacións propostos no estudo. Revisando de novo a análise de datos no apartado 3 
deste informe obterase unha maior comprensión do lugar da escala ocupado en cada caso.
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Variable 1. Grao de coñecemento arredor do concepto Comercio Xusto.

Evidencia: arredor do 55% da mostra enquisada, cunha variación 50-60% según a franxa de idade, 
descoñece o concepto de Comercio Xusto e estímase que entre o 50-60% do total da poboación 
participante descoñece se consumiu algunha vez produtos de Comercio Xusto.

Grao de coñecemento 
arredor do concepto 
Comercio Xusto

BAIXO MEDIO ALTO

Variable 2. Grao de sensibilización arredor do Comercio Xusto.

Evidencia: a calidade e o prezo dun produto son os factores máis importantes para as persoas 
enquisadas á hora de mercar, por riba doutros aspectos como poden ser as condicións de traballo 
das persoas que fabrican os productos, razons ecolóxicas... que se manifestan como criterios 
menos importantes para un 25% aproximado da poboación obxectivo. 

Grao de sensibilización
arredor do Comercio 
Xusto

BAIXO MEDIO ALTO

Variable 3. Grao de coñecemento do concepto de igualdade de xénero.

Evidencia: independentemente do grupo de idade, aproximadamente un 90% das persoas 
enquisadas manifesta recoñecer o significado do concepto de igualdade de xénero.

Grao de coñecemento 
do concepto de 
igualdade de xénero

BAIXO MEDIO ALTO

Variable 4. Grao de percepción da relación entre valores, Comercio Xusto e deporte.

Evidencia: entre persoas de idade adulta, aproximadamente un 60% recoñece que non hai 
igualdade de xénero no deporte, fronte a unha resposta en sentido contrario entre a poboación 
nova, que en menor medida percibe a desigualdade de xénero no mundo do deporte. Así mesmo, 
valores como a cooperación son recoñecidos por un 50% da poboación estudada mais ningún dos 
grupos analizados establece relación entre o deporte e a loita pola igualdade, a xustiza e o 
Comercio Xusto. Un 25%-30% das persoas enquisadas (variación según o grupo poboacional), non 
percibe relación entre os valores a nivel deportivo e o compromiso cun mundo máis xusto. 

Grao de percepción da
interacción cos valores
do deporte

BAIXO MEDIO ALTO
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Variable 5. Grao de coñecemento dos ODS.

Evidencia: en relación ao coñecemento dos ODS, a maioría das persoas enquisadas recoñece a 
existencia dos ODS (variando entre un 60% e máis dun 80% en función do sector da poboación). 
Porén, maioritariamente asócianse estes a temáticas centradas só en medio ambiente. Neste 
sentido, lixeiramente maior é a capacidade de identificación dos ODS nos centros educativos, onde
entre as respostas que exemplifican ODS inclúense tamén ideas sobre redución da pobreza e 
igualdade de xénero.

Grao de coñecemento 
dos ODS BAIXO MEDIO ALTO

En consecuencia…

• Pódese percibir que os resultados obtidos suxiren moderados ou baixos niveis de 
coñecemento por parte da poboación participante arredor dos conceptos a traballar no 
marco do proxecto (Comercio Xusto, igualdade de xénero e ODS).

• Estímase un débil grao de sensibilización cara á práctica de deportes cando se relacionan 
estes coa defensa de valores ligados ao enfoque do consumo consciente e responsable, e 
mais o Comercio Xusto.

• As conclusións tiradas a partires dos datos das enquisas realizadas, ademais, veñen 
reforzadas en boa medida polos resultados das dinámicas realizadas con alumnado en 
centros educativos.

• Semella interesante facer un atento seguimento á execución da intervención que permita 
medir o impacto xerado ante tan discretos niveis de partida de sensibilización e 
coñecemento arredor das cuestións a traballar no proxecto; abríndose un posible campo de
acción para un maior afondamento en sucesivas fases de intervención.
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6. ANEXOS.

Anexo 1_Modelo de enquisa “Centros educativos”.

Anexo 2_Modelo de enquisa “Mozos/as clubes deportivos”.

Anexo 3_Modelo de enquisa “Adultos/as clubes deportivos”.

Anexo 4_Material dinámicas_ODS.

Anexo 5_Material dinámicas_Deporte e xénero.

Anexo 6_Relación completa de respostas e gráficas.

57



ANEXO 1.

MODELO ENQUISA

CENTROS EDUCATIVOS



Co obxectivo de coñecer canto sabes e que opinas do Comercio Xusto, pedímosche que cubras
este breve cuestionario, que nos axudará a poñer en marcha o proxecto sobre COMERCIO XUSTO
E DEPORTE que se vai desenvolver no teu instituto.

Esta enquisa é anónima. 

GRAZAS pola túa colaboración!!

Enquisa - DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO

CENTROS EDUCATIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO

1. Sexo

Muller

Home

2. Idade

12 anos

13 anos

14 anos

15 anos

Outra (escribe cal):

3. Onde vives?

Ourense e arredores

Lugo e arredores

Vigo e arredores

Outro (especifica)

4. Con que frecuencia fas deporte?

1 vez/semana

2-3 veces/semana

Máis de 3 veces/semana

1



5. Practicas deporte só en horario escolar?

Si

Non

Outra:

6. Practicas deporte en grupo ou de forma individual? (ollo, hai 3 opcións distintas!)

Grupo

Individual

Ambas

7. Por que razóns practicas deporte? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta)

Penso que é bo para a miña saúde.

Pásoo moi ben facendo deporte.

Axúdame a relacionarme e facer amigos/as.

Outras (especifica)

8. Que valores sociais che aporta a actividade deportiva que practicas nestes momentos? 
Elixe os 5 máis importantes para ti.

Respecto

Cooperación

Relación social e amizades

Competitividade

Traballo en equipo

Expresión de sentimentos

Participación de todos/as

Convivencia

Loita pola igualdade e xustiza

Compañeirismo

9. En xeral, cada canto tempo necesitas mercar algún tipo de prenda/accesorio deportiva nova?

Mínimo 1 vez ao mes

Cada 2-3 meses

2 veces ao ano

1 vez ao ano

Moi puntualmente, menos de 1 vez ao ano

2



10. Onde soes ir mercar prendas e accesorios de roupa deportiva? (podes marcar unha ou máis opcións
de resposta)

Tendas deportivas da miña localidade

Cadeas ou centros comerciais

Internet-marcas especializadas

Outra (especifica)

11. Por que mercas prendas deportivas neses lugares?

Cercanía e rapidez

É onde mellor atopo o que busco

Costume

Non teño claras as razóns

Outra:

 1 2 3 4

Calzado

Chándal ou equipación
deportiva escolar

Camisetas/pantalóns de
deporte

Accesorios-roupa
técnica (medias, tops,
guantes...)

12. Que tipo de prendas de roupa deportiva necesitas renovar con máis frecuencia? 
Pincha e valora, onde 1 é pouca frecuencia e 4 é moita frecuencia.

13. Con que frecuencia cambias/renovas o teu calzado deportivo habitual?

Mínimo cada 2-3 meses

Mínimo 2 veces ao ano

Mínimo 1 vez ao ano

Moi puntualmente, e nunca máis de 1 vez ao ano

3



14. Cando decides mercar roupa deportiva ou accesorios, débese principalmente a:

Quero cambiar (gústame estar á moda tamén coa roupa de deporte)

Necesito cambiar (porque rompeu, xa non me vale...)

Outra (especifica)

 1 2 3 4

Calidade

Prezo

Marca

Razóns ecolóxicas

Condicións de traballo
das persoas que
fabrican a roupa

15. Que aspectos pensas que deberían ser máis importantes á hora de mercar roupa deportiva?
Pincha e valora, onde 1 é menos importante e 4 é máis importante.

16. Que entendes ti por Comercio Xusto? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta)

Dar maiores ingresos ás persoas que producen un produto,
pagándolles un prezo xusto polo que están a fabricar.

Non utilizar pesticidas nin fertilizantes artificiais na fabricación
de produtos.

Garantir uns dereitos laborais ás persoas que traballan
fabricando un ben.

Promover a igualdade de homes e mulleres.

Poder ir eu mercar un produto a un prezo razoable.

Non sei o que significa.

Outra (especifica)

17. Consumiches produtos de Comercio Xusto algunha vez?

Si

Non

Non o sei
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18. De que tipo? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta)

Alimentación

Artesanía

Roupa

Ningún/non o sei

Outra (especifica)

19. Con que frecuencia consumes algún produto de Comercio Xusto?

Habitualmente

De vez en cando

Nunca ou case nunca

Non coñezo ese concepto

20. Utilizas prendas de vestir de Comercio Xusto e/ou ecolóxico?

Si, case sempre

Algunha vez

Nunca ou case nunca/non o sei

21. Das seguintes afirmacións, con cal/es te sentes máis identificado/a? (podes marcar unha ou máis
opcións de resposta)

Paréceme importante que valores como a xustiza no deporte se leven tamén á nosa forma de vestir consumindo roupa de
Comercio Xusto.

Os/as meus deportistas preferidos/as soen defender proxectos sociais e ecolóxicos... que coinciden con valores do deporte que
eu tamén defendo.

Non podo permitirme vestir con prendas deportivas de Comercio Xusto, aínda que me gustaría para ser coherente cos valores
do deporte que practico.

Non creo que haxa unha relación entre os meus valores a nivel deportivo e o meu compromiso por un mundo máis xusto.

Outra (especifica)
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22. Das seguintes afirmacións sobre roupa deportiva, con cal/es te sentes máis identificado/a?
(podes marcar unha ou máis opcións de resposta)

Á hora de mercar roupa deportiva, é importante para min
saber que non se explotou ás persoas que fabricaron esas
prendas.

Creo que consumir produtos (e roupa) de comercio xusto é
unha acción importante para axudar a facer un mundo máis
xusto.

Intento vestirme con roupa de Comercio Xusto porque sei que
se fabrica en condicións dignas para as mulleres.

Non creo que consumir produtos (e roupa) de comercio xusto
axude a facer un mundo mellor.

Consumiría roupa de Comercio Xusto, pero paréceme de
peor calidade que o resto.

Outra (especifica)

23. Das seguintes afirmacións, con cal/es te sentes máis identificado/a?
(podes marcar unha ou máis opcións de resposta)

Non hai moita diferencia de prezo entre unha prenda "normal" e unha de Comercio Xusto.

A roupa de Comercio Xusto soe ter prezos máis altos ca o resto, pero merece a pena.

Non quero roupa de Comercio Xusto, é demasiado cara.

Outra (especifica)

Escribe brevemente que significa para ti:

24. Coñeces o significado da expresión "igualdade de xénero"?

Si

Non

Non estou segura/o

6



25. Cres que existe igualdade de xénero no deporte?

Si (sempre ou case sempre)

Non (nunca ou case nunca)

Non estou segura/o

Depende do deporte (escribe o teu comentario):

Como os definirías?

26. Escoitaches falar algunha vez dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible?

Si

Non

1:

2:

3:

4:

5:

27. Podes nomear algún Obxectivo de Desenvolvemento Sostible?

7



ANEXO 2.

MODELO ENQUISA 

MOZOS/AS CLUBES DEPORTIVOS 



Co obxectivo de coñecer canto sabes e que opinas do Comercio Xusto, pedímosche que cubras
este breve cuestionario, que nos axudará a poñer en marcha o proxecto sobre COMERCIO XUSTO
E DEPORTE que se vai desenvolver no teu instituto.

Esta enquisa é anónima. 

GRAZAS pola túa colaboración!!

Enquisa - DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO

Mozos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO

1. Sexo

Muller

Home

2. Idade

12 anos

13 anos

14 anos

15 anos

Outra (escribe cal):

3. Onde vives?

Ourense e arredores

Lugo e arredores

Lalín e arredores

Outro (especifica)

4. Con que frecuencia fas deporte?

1 vez/semana

2-3 veces/semana

Máis de 3 veces/semana

1



5. Practicas deporte só en horario escolar?

Si

Non

Outra:

6. Practicas deporte en grupo ou de forma individual? (ollo, hai 3 opcións distintas!)

Grupo

Individual

Ambas

7. Por que razóns practicas deporte? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta)

Penso que é bo para a miña saúde.

Pásoo moi ben facendo deporte.

Axúdame a relacionarme e facer amigos/as.

Outras (especifica)

8. Que valores sociais che aporta a actividade deportiva que practicas nestes momentos? 
Elixe os 5 máis importantes para ti.

Respecto

Cooperación

Relación social e amizades

Competitividade

Traballo en equipo

Expresión de sentimentos

Participación de todos/as

Convivencia

Loita pola igualdade e xustiza

Compañeirismo

9. En xeral, cada canto tempo necesitas mercar algún tipo de prenda/accesorio deportiva nova?

Mínimo 1 vez ao mes

Cada 2-3 meses

2 veces ao ano

1 vez ao ano

Moi puntualmente, menos de 1 vez ao ano

2



10. Onde soes ir mercar prendas e accesorios de roupa deportiva? (podes marcar unha ou máis opcións
de resposta)

Tendas deportivas da miña localidade

Cadeas ou centros comerciais

Internet-marcas especializadas

Outra (especifica)

11. Por que mercas prendas deportivas neses lugares?

Cercanía e rapidez

É onde mellor atopo o que busco

Costume

Non teño claras as razóns

Outra:

 1 2 3 4

Calzado

Chándal ou equipación
deportiva escolar

Camisetas/pantalóns de
deporte

Accesorios-roupa
técnica (medias, tops,
guantes...)

12. Que tipo de prendas de roupa deportiva necesitas renovar con máis frecuencia? 
Pincha e valora, onde 1 é pouca frecuencia e 4 é moita frecuencia.

13. Con que frecuencia cambias/renovas o teu calzado deportivo habitual?

Mínimo cada 2-3 meses

Mínimo 2 veces ao ano

Mínimo 1 vez ao ano

Moi puntualmente, e nunca máis de 1 vez ao ano

3



14. Cando decides mercar roupa deportiva ou accesorios, débese principalmente a:

Quero cambiar (gústame estar á moda tamén coa roupa de deporte)

Necesito cambiar (porque rompeu, xa non me vale...)

Outra (especifica)

 1 2 3 4

Calidade

Prezo

Marca

Razóns ecolóxicas

Condicións de traballo
das persoas que
fabrican a roupa

15. Que aspectos pensas que deberían ser máis importantes á hora de mercar roupa deportiva?
Pincha e valora, onde 1 é menos importante e 4 é máis importante.

16. Que entendes ti por Comercio Xusto? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta)

Dar maiores ingresos ás persoas que producen un produto,
pagándolles un prezo xusto polo que están a fabricar.

Non utilizar pesticidas nin fertilizantes artificiais na fabricación
de produtos.

Garantir uns dereitos laborais ás persoas que traballan
fabricando un ben.

Promover a igualdade de homes e mulleres.

Poder ir eu mercar un produto a un prezo razoable.

Non sei o que significa.

Outra (especifica)

17. Consumiches produtos de Comercio Xusto algunha vez?

Si

Non

Non o sei

4



18. De que tipo? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta)

Alimentación

Artesanía

Roupa

Ningún/non o sei

Outra (especifica)

19. Con que frecuencia consumes algún produto de Comercio Xusto?

Habitualmente

De vez en cando

Nunca ou case nunca

Non coñezo ese concepto

20. Utilizas prendas de vestir de Comercio Xusto e/ou ecolóxico?

Si, case sempre

Algunha vez

Nunca ou case nunca/non o sei

21. Das seguintes afirmacións, con cal/es te sentes máis identificado/a? (podes marcar unha ou máis
opcións de resposta)

Paréceme importante que valores como a xustiza no deporte se leven tamén á nosa forma de vestir consumindo roupa de
Comercio Xusto.

Os/as meus deportistas preferidos/as soen defender proxectos sociais e ecolóxicos... que coinciden con valores do deporte que
eu tamén defendo.

Non podo permitirme vestir con prendas deportivas de Comercio Xusto, aínda que me gustaría para ser coherente cos valores
do deporte que practico.

Non creo que haxa unha relación entre os meus valores a nivel deportivo e o meu compromiso por un mundo máis xusto.

Outra (especifica)
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22. Das seguintes afirmacións sobre roupa deportiva, con cal/es te sentes máis identificado/a?
(podes marcar unha ou máis opcións de resposta)

Á hora de mercar roupa deportiva, é importante para min
saber que non se explotou ás persoas que fabricaron esas
prendas.

Creo que consumir produtos (e roupa) de comercio xusto é
unha acción importante para axudar a facer un mundo máis
xusto.

Intento vestirme con roupa de Comercio Xusto porque sei que
se fabrica en condicións dignas para as mulleres.

Non creo que consumir produtos (e roupa) de comercio xusto
axude a facer un mundo mellor.

Consumiría roupa de Comercio Xusto, pero paréceme de
peor calidade que o resto.

Outra (especifica)

23. Das seguintes afirmacións, con cal/es te sentes máis identificado/a?
(podes marcar unha ou máis opcións de resposta)

Non hai moita diferencia de prezo entre unha prenda "normal" e unha de Comercio Xusto.

A roupa de Comercio Xusto soe ter prezos máis altos ca o resto, pero merece a pena.

Non quero roupa de Comercio Xusto, é demasiado cara.

Outra (especifica)

Escribe brevemente que significa para ti:

24. Coñeces o significado da expresión "igualdade de xénero"?

Si

Non

Non estou segura/o
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25. Cres que existe igualdade de xénero no deporte?

Si (sempre ou case sempre)

Non (nunca ou case nunca)

Non estou segura/o

Depende do deporte (escribe o teu comentario):

Como os definirías?

26. Escoitaches falar algunha vez dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible?

Si

Non

1:

2:

3:

4:

5:

27. Podes nomear algún Obxectivo de Desenvolvemento Sostible?

7



ANEXO 3.

MODELO ENQUISA 

ADULTOS/AS CLUBES DEPORTIVOS 



Co obxectivo de valorar o nivel de coñecementos e percepción arredor do Comercio Xusto entre as
persoas que fan deporte de forma habitual na túa localidade, pedímosche que cubras esta breve
enquisa, que servirá para planificar mellor as actividades do proxecto "Tecendo conciencias a
través do consumo responsable e o Comercio Xusto no mundo do deporte galego" executado pola
ONGD Taller de Solidaridad e subvencionado pola Xunta de Galicia.

Esta enquisa é totalmente anónima. 

GRAZAS pola túa colaboración!!

Enquisa - DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO

Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO

1. Sexo

Muller

Home

2. Idade

Menos de 20 anos

20-30 anos

31-40 anos

41-50 anos

51-60

Máis de 60 anos

3. Lugar de residencia habitual

Ourense e arredores

Lugo e arredores

Lalín e arredores

Outro (especifica)

1



4. Situación sociolaboral (podes marcar unha ou máis opcións de resposta)

Traballando

Estudando

En desemprego

Outra (especifica)

5. Nivel de ingresos

Menos de 500 €/mes

Entre 500-1000 €/mes

Entre 1000-1500 €/mes

Máis de 1500 €/mes

6. Con que frecuencia fas deporte?

1 vez/semana

2-3 veces/semana

Máis de 3 veces/semana

7. Practicas deporte durante todo o ano?

Si

Non

8. Practicas deporte en grupo ou de forma individual? (ollo, hai 3 opcións distintas!)

Grupo

Individual

Ambas

2



9. Por que razóns practicas deporte? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta)

Saúde, por recomendación médica

Saúde, por propia elección: benestar físico

Saúde, por propia elección: benestar psíquico

Benestar social (relacionarme con outras persoas)

Outras (especifica)

10. Que valores sociais che aporta a actividade deportiva que practicas nestes momentos? 
Elixe os 5 máis importantes para ti.

Respecto

Cooperación

Relación social e amizades

Competitividade

Traballo en equipo

Expresión de sentimentos

Participación de todos/as

Convivencia

Loita pola igualdade e xustiza

Compañeirismo

11. Que valores persoais che aporta a actividade deportiva que practicas nestes momentos?
Elixe os 5 máis importantes para ti.

Habilidade (física e mental)

Diversión

Autodisciplina

Autocoñecemento

Mellora da saúde

Autoexpresión

Aventura e risco

Humildade

Autocontrol

Obediencia

12. En xeral, con que frecuencia mercas algún tipo de prenda/accesorio deportiva?

Mínimo 1 vez ao mes

Cada 2-3 meses

2 veces ao ano

1 vez ao ano

Moi puntualmente, menos de 1 vez ao ano

13. Canto gastas ao ano en roupa e accesorios deportivos?

Menos de 100 €/ano

Entre 100-300 €/ano

Entre 300-600 €/ano

Entre 600-1000 €/ano

Máis de 1000 €/ano

3



14. Onde soes mercar prendas e accesorios de roupa deportiva? (podes marcar unha ou máis opcións de
resposta)

Tendas deportivas da miña localidade

Cadeas ou grandes superficies

Internet-marcas especializadas

Outra (especifica)

 1 2 3 4

Calzado

Cazadoras/Chándals

Camisetas/pantalóns de
deporte

Accesorios-roupa
técnica (medias, tops,
guantes...)

15. Que tipo de prendas de roupa deportiva adquires con máis frecuencia? 
Escolle a túa opción, onde 1 é menos frecuente e 4 é máis frecuente.

16. Cada canto tempo repós a túa roupa deportiva de media-longa duración (calzado, chándal...)?

Mínimo cada 2-3 meses

Mínimo 2 veces ao ano

Mínimo 1 vez ao ano

Moi puntualmente, e nunca máis de 1 vez ao ano

17. Cando decides mercar roupa deportiva ou accesorios, débese maiormente a:

Quero cambiar (gústame mercar roupa)

Necesito cambiar (porque se deteriora ou rompe, xa non me serve...)

Outra (especifica)

4



 1 2 3 4

Calidade

Prezo

Marca

Impacto ecolóxico

Condicións de traballo
das persoas que
fabrican a roupa

18. Que aspectos valoras máis á hora de mercar roupa deportiva e accesorios? 
Escolle a túa opción, onde 1 é menos importante e 4 é máis importante.

19. Que entendes ti por Comercio Xusto? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta)

Maiores ingresos para as persoas que producen un ben,
pagándolles un prezo mínimo garantido polo traballo de
producir ese ben.

Non utilización de pesticidas nin fertilizantes de orixe
sintética.

Garantir uns dereitos laborais mínimos.

Poder mercar un produto a un prezo razoable nas tendas
galegas.

Promover a igualdade de homes e mulleres.

Non sei o que significa.

Outra (especifica)

20. Consumiches produtos de Comercio Xusto algunha vez?

Si

Non

Non o sei

21. De que tipo? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta)

Alimentación

Artesanía

Roupa

Ningún/non o sei

Outra (especifica)
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22. Con que frecuencia consumes algún produto de Comercio Xusto?

Habitualmente

De vez en cando

Nunca ou case nunca

Non coñezo ese concepto

23. Das seguintes motivacións para consumir Comercio Xusto, con cal/es te sentes máis identificado/a?
(podes marcar unha ou máis opcións de resposta)

Consumo con frecuencia produtos ecolóxicos, que son os
mesmos que os de Comercio Xusto.

Merco con frecuencia máis produtos ecolóxicos que de
Comercio Xusto.

Intento consumir roupa de Comercio Xusto porque sei que se
fabrica en condicións dignas para as mulleres.

Consumir produtos de Comercio Xusto é a miña forma de
colaborar con un mundo máis xusto.

Gústame que se pague ben o meu traballo, por iso agardo
que o resto de persoas teñan a mesma oportunidade.

Non consumo porque non me xeran confianza. O Comercio
Xusto é unha estratexia comercial para vender máis e non
creo que o/a produtor/a estea recibindo realmente o xusto
polo seu traballo.

Outra (especifica)

24. Das seguintes afirmacións sobre valores e deporte, con cal/es te sentes máis identificado/a? (podes
marcar unha ou máis opcións de resposta)

Paréceme importante que valores como a xustiza no deporte
se incorporen a aspectos como a nosa forma de vestir,
consumindo roupa de Comercio Xusto.

Os meus referentes no mundo do deporte (deportistas
coñecidos/as) soen defender ou relacionarse con proxectos
sociais e ecolóxicos... que concordan con valores do deporte
cos que me identifico.

Penso que consumir roupa deportiva de Comercio Xusto
implica apoiar condicións dignas para as mulleres
traballadoras do sector téxtil.

Non podo permitirme vestir con prendas deportivas de
Comercio Xusto, aínda que me gustaría para ser coherente
cos valores do deporte que practico.

Non vexo relevante relacionar os meus valores a nivel
deportivo co meu compromiso social e coa contorna.

Outra (especifica)
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25. Mercas roupa de Comercio Xusto e/ou ecolóxico?

Si, de maneira preferente

Só puntualmente

Nunca ou case nunca/non o sei

26. Das seguintes afirmacións sobre dispoñibilidade e distribución de roupa (non só deportiva) de
Comercio Xusto, con cal/es te sentes máis identificado/a?
(podes marcar unha ou máis opcións de resposta)

Podo mercar este tipo de roupa con facilidade.

Non atopo este tipo de roupa con facilidade en tendas físicas.

Non atopo este tipo de roupa con facilidade en tendas online.

Non merco este tipo de roupa porque non a atopo nas miñas tendas habituais.

Outra (especifica)

27. Das seguintes afirmacións sobre calidade de roupa (non só deportiva) de Comercio Xusto, con cal/es
te sentes máis identificado/a?
(podes marcar unha ou máis opcións de resposta)

Non me importa onde se fabricase esa prenda, sempre e cando me garanta a máxima calidade.

Percibo que a roupa de Comercio Xusto é de mellor calidade.

Creo que a relación entre distribuidora final e provedora afecta tanto ao prezo como á calidade do produto.

Consumiría roupa de Comercio Xusto, pero paréceme de peor calidade que o resto.

Outra (especifica)

7



28. Das seguintes afirmacións sobre prezo de roupa (non só deportiva) de Comercio Xusto, con cal/es te
sentes máis identificado/a?
(podes marcar unha ou máis opcións de resposta)

En realidade, a diferencia de prezo entre unha prenda "normal" e unha de Comercio Xusto é mínima.

A roupa de Comercio Xusto soe ter prezos máis elevados que outras prendas de calidade semellante, pero non me importaría
asumilo.

Non merco roupa de Comercio Xusto porque me parece cara.

A roupa de Comercio Xusto soe ser máis económica que o resto de marcas.

Outra (especifica)

Escribe brevemente que significa para ti:

29. Coñeces o significado da expresión "igualdade de xénero"?

Si

Non

Non estou segura/o

30. Cres que existe igualdade de xénero no deporte?

Si (sempre ou case sempre)

Non (nunca ou case nunca)

Non estou segura/o

Depende do deporte (escribe o teu comentario):

Como os definirías?

31. Escoitaches falar algunha vez dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible?

Si

Non

8



1:

2:

3:

4:

5:

32. Podes nomear algún Obxectivo de Desenvolvemento Sostible?

9



ANEXO 4.

MATERIAL DINÁMICAS 

ODS



UNE CON FRECHAS O NOME DE CADA   ODS   COA SÚA CORRESPONDENTE IMAXE  

Saúde e benestar

Auga limpa e saneamento

Poñer fin á pobreza

Vida terrestre

Paz e xustiza

Fame cero

Educación de calidade

Vida submariña



ANEXO 5.

MATERIAL DINÁMICAS 

DEPORTE E XÉNERO
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ANEXO 6.

RELACIÓN COMPLETA 

DE RESPOSTAS E GRÁFICAS



Mozos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, 

VALORES E COMERCIO XUSTO 

Sexo   

Answer Choices Responses  

Muller 52,94% 36 

Home 47,06% 32 

Answered 68 
Skipped 1 

 

 

 

53% 

47% 

Sexo 

Muller Home 



Idade   

Answer Choices Responses  

12 anos 21,74% 15 

13 anos 15,94% 11 

14 anos 14,49% 10 

15 anos 21,74% 15 

Outra (escribe cal): 26,09% 18 

Answered 69 
Skipped 0 

 
 

Idade 
30,00% 

 
25,00% 

 
20,00% 

 
15,00% 

 
10,00% 

 
5,00% 

 
0,00% 

12 anos 13 anos 14 anos 15 anos Outra (escribe 
cal): 



 

Onde vives?   

Answer Choices Responses  

Ourense e arredores 8,70% 6 

Lugo e arredores 11,59% 8 

Lalín e arredores 73,91% 51 

Outro (especifica) 5,80% 4 

Answered 69 
Skipped 0 

 

 
 

Onde vives? 
80,00% 

 

70,00% 

 

60,00% 

 

50,00% 

 

40,00% 

 

30,00% 
 

20,00% 

 

10,00% 

 

0,00% 

Ourense e arredores    Lugo e arredores Lalín e arredores Outro (especifica) 



Con que frecuencia fas deporte? 

Answer Choices Responses  

1 vez/semana 2,90% 2 

2-3 veces/semana 20,29% 14 

Máis de 3 veces/semana 76,81% 53 

Answered 69 
Skipped 0 

 

 

Con que frecuencia fas deporte? 
90,00% 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

1 vez/semana 2-3 veces/semana Máis de 3 veces/semana 



Practicas deporte só en horario escolar? 

Answer Choices Responses  

Si 4,35% 3 

Non 94,20% 65 

Outra: 1,45% 1 

Answered 69 
Skipped 0 

 

 
 

Practicas deporte só en horario 
escolar? 

100,00% 

90,00% 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Si Non Outra: 



Practicas deporte en grupo ou de forma individual? (ollo, hai 3 opcións 

distintas!) 

Answer Choices Responses  

Grupo 71,01% 49 

Individual 1,45% 1 

Ambas 27,54% 19 

Answered 69 
Skipped 0 

 

 

 
 

Practicas deporte en grupo ou de 
forma individual? (ollo, hai 3 opcións 

distintas!) 
80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Grupo Individual Ambas 



Por que razóns practicas deporte? (podes marcar unha ou máis opcións de 

resposta) 

Answer Choices Responses  

Penso que é bo para a miña saúde. 69,57% 48 

Pásoo moi ben facendo deporte. 86,96% 60 

Axúdame a relacionarme e facer amigos/as. 50,72% 35 

Outras (especifica) 8,70% 6 
 Answered 69 
 Skipped 0 

 

Por que razóns practicas 
deporte? (podes marcar unha ou 

máis opcións de resposta) 

100,00% 

90,00% 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Penso que é bo  Pásoo moi ben  Axúdame a Outras 
(especifica) para a miña facendo deporte. relacionarme e 

saúde. facer amigos/as. 



Que valores sociais che aporta a actividade deportiva que practicas nestes 

momentos? Elixe os 5 máis importantes para ti. 

Answer Choices Response s 

Respecto 63,77% 44 

Cooperación 53,62% 37 

Relación social e amizades 59,42% 41 

Competitividade 52,17% 36 

Traballo en equipo 88,41% 61 

Expresión de sentimentos 8,70% 6 

Participación de todos/as 40,58% 28 

Convivencia 36,23% 25 

Loita pola igualdade e xustiza 20,29% 14 

Compañeirismo 88,41% 61 
 Answered 69 
 Skipped 0 

 
 

Que valores sociais che aporta a 
actividade deportiva que practicas 

nestes momentos? Elixe os 5 
máis importantes para ti. 

100,00% 

80,00% 

60,00% 

40,00% 

20,00% 

0,00% 



En xeral, cada canto tempo necesitas mercar algún tipo de 

prenda/accesorio deportiva nova? 

Answer Choices Response s 

Mínimo 1 vez ao mes 17,39% 12 

Cada 2-3 meses 31,88% 22 

2 veces ao ano 20,29% 14 

1 vez ao ano 18,84% 13 

Moi puntualmente, menos de 1 vez ao ano 11,59% 8 

Answered 69 

Skipped 0 
 
 

En xeral, cada canto tempo necesitas 
mercar algún tipo de 

prenda/accesorio deportiva nova? 
35,00% 

30,00% 

25,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

Mínimo 1 vez ao  Cada 2-3 meses    2 veces ao ano 1 vez ao ano Moi 
mes puntualmente, 

menos de 1 vez 
ao ano 



Onde soes ir mercar prendas e accesorios de roupa deportiva? 

(podes marcar unha ou máis opcións de resposta) 

Answer Choices Response s 

Tendas deportivas da miña localidade 69,57% 48 

Cadeas ou centros comerciais 52,17% 36 

Internet-marcas especializadas 47,83% 33 

Outra (especifica) 4,35% 3 

Answered 69 

Skipped 0 
 

 

 
 

Onde soes ir mercar prendas e 
accesorios de roupa 

deportiva? (podes marcar unha 
ou máis opcións de resposta) 

80,00% 
 

60,00% 
 

40,00% 
 

20,00% 
 

0,00% 

Tendas deportivas   Cadeas ou centros Internet-marcas Outra 
(especifica) da miña localidade comerciais 
 especializadas 



Por que mercas prendas deportivas neses lugares? 

Answer Choices Response s 

Cercanía e rapidez 34,78% 24 

É onde mellor atopo o que busco 53,62% 37 

Costume 5,80% 4 

Non teño claras as razóns 4,35% 3 

Outra: 1,45% 1 

Answered 69 

Skipped 0 

 

Por que mercas prendas deportivas 
neses lugares? 

60,00% 
 

50,00% 
 

40,00% 
 

30,00% 
 

20,00% 
 

10,00% 
 

0,00% 

Cercanía e 
rapidez 

É onde mellor 
atopo o que 

busco 

Costume Non teño claras 
as razóns 

Outra: 



 
 

Que tipo de prendas de roupa deportiva necesitas renovar con máis frecuencia? Pincha e valora, onde 1 é pouca frecuencia e 4 é moita frecuencia. 
 1  2  3  4 Total ghted Average 

Calzado 28,99% 20 36,23% 25 24,64% 17 10,14% 7 69 2,16 
Chándal ou equipación deportiva escolar 33,33% 23 47,83% 33 15,94% 11 2,90% 2 69 1,88 
Camisetas/pantalóns de deporte 11,59% 8 33,33% 23 39,13% 27 15,94% 11 69 2,59 
Accesorios-roupa técnica (medias, tops, guantes...) 42,65% 29 38,24% 26 11,76% 8 7,35% 5 68 1,84 

       Answered  69 

       Skipped  0 

 

Que tipo de prendas de roupa deportiva 
necesitas renovar con máis frecuencia? 

Pincha e valora, onde 1 é pouca 
frecuencia e 4 é moita frecuencia. 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

Calzado Chándal ou equipación   Camisetas/pantalóns Accesorios-roupa 
deportiva escolar de deporte técnica (medias, tops, 

guantes...) 



Con que frecuencia cambias/renovas o teu calzado deportivo habitual?   

Answer Choices Responses  

Mínimo cada 2-3 meses 10,14% 7 
Mínimo 2 veces ao ano 33,33% 23 
Mínimo 1 vez ao ano 37,68% 26 
Moi puntualmente, e nunca máis de 1 vez ao ano 18,84% 13 

Answered 69 
Skipped  0 

 

 
 

 

 

 

 
40,00% 

35,00% 

30,00% 

25,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

Con que frecuencia cambias/renovas 
o teu calzado deportivo habitual? 

Mínimo cada 2-3 
meses 

Mínimo 2 veces ao 
ano 

Mínimo 1 vez ao 
ano 

Moi puntualmente, 
e nunca máis de 1 

vez ao ano 



 
 

Cando decides mercar roupa deportiva ou accesorios, débese principalmente a: 

Answer Choices Responses  

Quero cambiar (gústame estar á moda tamén coa roupa de deporte) 27,54% 19 

Necesito cambiar (porque rompeu, xa non me vale...) 86,96% 60 

Outra (especifica) 0,00% 0 

 Answered 69 

 Skipped 0 

 

 

 

Cando decides mercar roupa deportiva 
ou accesorios, débese principalmente a: 

100,00% 
90,00% 
80,00% 
70,00% 
60,00% 
50,00% 
40,00% 
30,00% 
20,00% 
10,00% 

0,00% 

Quero cambiar (gústame 
estar á moda tamén coa 

roupa de deporte) 

Necesito cambiar (porque 
rompeu, xa non me vale...) 

Outra (especifica) 



 

Mozos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO 
Que aspectos pensas que deberían ser máis importantes á hora de mercar roupa deportiva?Pincha e valora, onde 1 é menos importante e 4 é 

máis importante. 
1 2 3 4 Total hted Average 

Calidade 2,94% 2 4,41% 3 27,94% 19 64,71% 44 68 3,54 

Prezo 7,35% 5 20,59% 14 42,65% 29 29,41% 20 68 2,94 

Marca 25,37% 17 34,33% 23 28,36% 19 11,94% 8 67 2,27 

Razóns ecolóxicas 22,73% 15 34,85% 23 22,73% 15 19,70% 13 66 2,39 

Condicións de traballo das persoas que fabrican a roupa 31,34% 21 17,91% 12 20,90% 14 29,85% 20 67 2,49 

Answered 69 

Skipped 0 

  

Que aspectos pensas que deberían ser 
máis importantes á hora de mercar roupa 

deportiva?Pincha e valora, onde 1 é 
menos importante e 4 é máis importante. 

4 
3,5 

3 
2,5 

2 
1,5 

1 
0,5 

0 

Calidade Prezo Marca Razóns ecolóxicas Condicións de 
traballo das 
persoas que 

fabrican a roupa 



Que entendes ti por Comercio Xusto? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta)   

Answer Choices Responses  

Dar maiores ingresos ás persoas que producen un produto, pagándolles un prezo x 47,83% 33 

Non utilizar pesticidas nin fertilizantes artificiais na fabricación de produtos. 10,14% 7 

Garantir uns dereitos laborais ás persoas que traballan fabricando un ben. 55,07% 38 

Promover a igualdade de homes e mulleres. 28,99% 20 

Poder ir eu mercar un produto a un prezo razoable. 30,43% 21 

Non sei o que significa. 14,49% 10 

Outra (especifica) 0,00% 0 

Answered 69 

Skipped  0 

 

 

Que entendes ti por Comercio Xusto? 
(podes marcar unha ou máis opcións de 

resposta) 
60,00% 
 

50,00% 
 

40,00% 
 

30,00% 
 

20,00% 
 

10,00% 
 

0,00% 

Dar maiores  Non utilizar  Garantir uns  Promover a   Poder ir eu Non sei o Outra 
ingresos ás pesticidas  dereitos igualdade de mercar un 

persoas que  nin laborais ás 

producen un fertilizantes persoas que 
homes e 
mulleres. 

que (especifica) 
significa. 

produto, artificiais na 
pagándolles fabricación 
un prezo de produtos. 
xusto polo 

que están a 
fabricar. 

traballan 
fabricando 

un ben. 

produto a 
un prezo 
razoable. 



 
 

Consumiches produtos de Comercio Xusto algunha vez? 

Answer Choices Responses  

Si 42,03% 29 

Non 10,14% 7 

Non o sei 47,83% 33 

Answered 69 

Skipped  0 

 

Consumiches produtos de Comercio 
Xusto algunha vez? 

60,00% 

 
50,00% 

 
40,00% 

 
30,00% 

 
20,00% 

 
10,00% 

 
0,00% 

Si Non Non o sei 



De que tipo? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta) 

Answer Choices Responses  

Alimentación 33,82% 23 

Artesanía 10,29% 7 

Roupa 25,00% 17 

Ningún/non o sei 54,41% 37 

Outra (especifica) 1,47% 1 

Answered 68 

Skipped  1 
 

 

De que tipo? (podes marcar unha 
ou máis opcións de resposta) 

60,00% 

 
50,00% 

 
40,00% 

 
30,00% 

 
20,00% 

 
10,00% 

 
0,00% 

Alimentación Artesanía Roupa Ningún/non o Outra 
sei (especifica) 



Con que frecuencia consumes algún produto de Comercio Xusto? 

Answer Choices Responses  

Habitualmente 7,25% 5 

De vez en cando 42,03% 29 

Nunca ou case nunca 21,74% 15 

Non coñezo ese concepto 28,99% 20 

Answered 69 

Skipped  0 
 

 

Con que frecuencia consumes 
algún produto de Comercio Xusto? 

45,00% 

40,00% 

35,00% 

30,00% 

25,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

Habitualmente De vez en cando Nunca ou case Non coñezo ese 
nunca concepto 



Utilizas prendas de vestir de Comercio Xusto e/ou ecolóxico? 

Answer Choices Responses  

Si, case sempre 4,35% 3 

Algunha vez 36,23% 25 

Nunca ou case nunca/non o sei 59,42% 41 

Answered 69 

Skipped  0 
 

 

Utilizas prendas de vestir de Comercio 
Xusto e/ou ecolóxico? 

70,00% 
 

60,00% 
 

50,00% 
 

40,00% 
 

30,00% 
 

20,00% 
 

10,00% 
 

0,00% 

Si, case sempre Algunha vez Nunca ou case nunca/non 
o sei 



Das seguintes afirmacións, con cal/es te sentes máis identificado/a? (podes marcar unha ou máis opcións de 
resposta) 

Answer Choices Responses  

Paréceme importante que valores como a xustiza no deporte se leven tamén 

á nosa forma de vestir consumindo roupa de Comercio Xusto. 
 

64,18% 
 

43 

Os/as meus deportistas preferidos/as soen defender proxectos sociais e 
ecolóxicos... que coinciden con valores do deporte que eu tamén defendo. 

 

20,90% 
 

14 

Non podo permitirme vestir con prendas deportivas de Comercio Xusto, aínda 

que me gustaría para ser coherente cos valores do deporte que practico. 

 

13,43% 

 

9 
Non creo que haxa unha relación entre os meus valores a nivel deportivo e o 

meu compromiso por un mundo máis xusto. 
 

26,87% 
 

18 

Outra (especifica) 0,00% 0 

Answered 67 

Skipped  2 

 

Das seguintes afirmacións, con cal/es te 
sentes máis identificado/a? (podes 
marcar unha ou máis opcións de 

resposta) 
70,00% 
 

60,00% 
 

50,00% 
 

40,00% 
 

30,00% 
 

20,00% 
 

10,00% 
 

0,00% 

Paréceme 
importante que 
valores como a 

xustiza no 

Os/as meus 
deportistas 

preferidos/as 
soen defender 

Non podo Non creo que 
permitirme vestir haxa unha 

Outra 
(especifica) 

con prendas relación entre os 
deportivas de meus valores a 

deporte se leven proxectos sociais Comercio Xusto, nivel deportivo e 
tamén á nosa 

forma de vestir 
consumindo 

roupa de 

e ecolóxicos... 
que coinciden 

con valores do 
deporte que eu 

aínda que me o meu 

gustaría para ser compromiso por 
coherente cos un mundo máis 

Comercio Xusto. tamén defendo. 
valores do 

deporte que 
practico. 

xusto. 



 

Das seguintes afirmacións sobre roupa deportiva, con cal/es te sentes máis identificado/a?(podes marcar unha 

ou máis opcións de resposta) 

Answer Choices Responses  

Á hora de mercar roupa deportiva, é importante para min saber que non se explotou ás 

persoas que fabricaron esas prendas. 
 

35,94% 
 

23 

Creo que consumir produtos (e roupa) de comercio xusto é unha acción importante para 

axudar a facer un mundo máis xusto. 
 
51,56% 

 
33 

Intento vestirme con roupa de Comercio Xusto porque sei que se fabrica en condicións 

dignas para as mulleres. 
 
14,06% 

 
9 

Non creo que consumir produtos (e roupa) de comercio xusto axude a facer un mundo 

mellor. 

 
9,38% 

 
6 

Consumiría roupa de Comercio Xusto, pero paréceme de peor calidade que o resto. 9,38% 6 

Outra (especifica) 7,81% 5 

Answered  64 

Skipped  5 

 

Das seguintes afirmacións sobre roupa deportiva, con cal/es te sentes 
máis identificado/a?(podes marcar unha ou máis opcións de resposta) 

60,00% 

 
50,00% 

 
40,00% 

 
30,00% 

 
20,00% 

 
10,00% 

 
0,00% 

Á hora de Creo que Intento Non creo que 
mercar roupa   consumir vestirme con   consumir 
deportiva, é produtos (e   roupa de produtos (e 
importante  roupa) de  Comercio  roupa) de 

Consumiría 
roupa de 

Comercio 
Xusto, pero 

Outra 
(especifica) 

para min saber comercio xusto Xusto porque comercio xusto paréceme de 
que non se é unha acción 
explotou ás  importante 
persoas que para axudar a 

sei que se 
fabrica en 
condicións 

dignas para as 
mulleres. 

axude a facer peor calidade 

un mundo 
mellor. 

que o resto. 

fabricaron esas facer un 
prendas. mundo máis 

xusto. 



Das seguintes afirmacións, con cal/es te sentes máis identificado/a?(podes marcar unha ou máis 

opcións de resposta) 

Answer Choices Responses  

Non hai moita diferencia de prezo entre unha prenda "normal" e unha d 31,82% 21 

A roupa de Comercio Xusto soe ter prezos máis altos ca o resto, pero me 54,55% 36 

Non quero roupa de Comercio Xusto, é demasiado cara. 7,58% 5 

Outra (especifica) 15,15% 10 

Answered 66 

Skipped  3 
 

 

 

Das seguintes afirmacións, con 
cal/es te sentes máis 

identificado/a?(podes marcar unha 
ou máis opcións de resposta) 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Non hai moita A roupa de Comercio Non quero roupa de Outra (especifica) 
diferencia de prezo Xusto soe ter prezos Comercio Xusto, é 
entre unha prenda  máis altos ca o resto, demasiado 
cara. "normal" e unha de pero merece a pena. 

Comercio Xusto. 



Coñeces o significado da expresión "igualdade de xénero"? 

Answer Choices Responses  

Si 92,65% 63 

Non 0,00% 0 

Non estou segura/o 7,35% 5 

Escribe brevemente que significa para ti:  13 
 Answered 68 
 Skipped 1 

 

 

 
 

Coñeces o significado da 
expresión "igualdade de 

xénero"? 
100,00% 

90,00% 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Si Non Non estou segura/o 



Cres que existe igualdade de xénero no deporte?   

Answer Choices Responses  

Si (sempre ou case sempre) 41,79% 28 

Non (nunca ou case nunca) 35,82% 24 

Non estou segura/o 11,94% 8 

Depende do deporte (escribe o teu comentario): 10,45% 7 

Answered 67 

Skipped  2 
 

 

 

Cres que existe igualdade de 
xénero no deporte? 

45,00% 

40,00% 

35,00% 

30,00% 

25,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

Si (sempre ou case Non (nunca ou 
sempre) case nunca) 

Non estou Depende do 
segura/o deporte (escribe o 

teu comentario): 



Escoitaches falar algunha vez dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible? 

Answer Choices Responses  

Si 35,29% 24 

Non 66,18% 45 

Como os definirías?  7 

Answered 68 

Skipped  1 
 

 
 

Escoitaches falar algunha vez 
dos Obxectivos de 

Desenvolvemento Sostible? 
70,00% 
 
60,00% 

 
50,00% 

 
40,00% 

 
30,00% 

 
20,00% 

 
10,00% 

 
0,00% 

Si Non 



 

Podes nomear algún Obxectivo de 
Desenvolvemento Sostible? 

Answer Choices Responses  

1: 96,00% 24 

2: 60,00% 15 

3: 28,00% 7 

4: 16,00% 4 

5: 4,00% 1 

Answered 25 
Skipped 44 

 



 

 
 

CENTROS EDUCATIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO 

Sexo 
  

Answer Choices Responses  

Muller 53,14% 93 

Home 46,86% 82 

Answered 175 
Skipped 2 

 

 

53% 

47% 

Sexo 

Muller Home 



Idade 
60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

12 anos 13 anos 14 anos 15 anos Outra 
(escribe cal): 

Idade 

 
Answered 174 

Skipped 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respondents Response Date Outra (escribe cal): Categories 

1 Feb 08 2018 12: 16  

2 Jan 31 2018 10: 16  

3 Jan 31 2018 08: 16  

4 Jan 31 2018 08: 16  

5 Jan 31 2018 08: 16  

6 Jan 29 2018 10: 16  

7 Jan 20 2018 08: 18  

8 Jan 17 2018 12: 49  

Answer Choices 
12 anos 

13 anos 

14 anos 

15 anos 

Outra (escribe cal): 

Responses 
53,45% 

24,14% 

5,75% 

12,07% 

4,60% 

93 
42 

10 

21 

8 



Onde vives? 

 
Answered 176 

Skipped 1 

  
 

Respondents Response Date Outro (especifica) Categories 

1 Jan 26 2018 06: Lugo ciudad  

2 Jan 22 2018 05: marcelo macias  

3 Jan 22 2018 10: lugo  

4 Jan 22 2018 10: San Julián de Mos  

5 Jan 22 2018 09: Lugo, ciudad  

Onde vives? 
70,00% 
 
60,00% 

 
50,00% 

 
40,00% 

 
30,00% 

 
20,00% 

 
10,00% 

 
0,00% 

Ourense e 
arredores 

Lugo e Vigo e arredores Outro 
arredores (especifica) 

Answer Choices 

Ourense e arredores 

Lugo e arredores 

Vigo e arredores 

Outro (especifica) 

Responses 

59,09% 

21,59% 

16,48% 

2,84% 

104 

38 

29 

5 



Con que frecuencia fas deporte? 

Answer Choices Responses  

1 vez/semana 12,50% 22 

2-3 veces/semana 41,48% 73 

Máis de 3 veces/semana 46,02% 81 

Answered 176 

Skipped 1 
 

 

Con que frecuencia fas 
deporte? 

50,00% 

45,00% 

40,00% 

35,00% 

30,00% 

25,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

1 vez/semana 2-3 veces/semana Máis de 3 
veces/semana 



a 

Practicas deporte só en horario escolar? 

Answer Choices Respon ses  

Si 22,03%  39 

Non 75,14%  133 

Outra: 2,82%  5 

Answered   177 

Skipped 

Practic 
hor 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Si 

 

as d 
rio e 

 

eport 
sco 

 
 
 
 
 
 
 

Non 

0 

e só en 
lar? 

 
 
 
 
 
 
 

Outra: 

 

 
Respondents Response Date Outra: Categories 

1 Jan 29 2018 11:12 todos os dias da semana 

2 Jan 24 2018 10:48 Habitualmente só na clase de ximnasia 

3 Jan 22 2018 05:38 hockey y atletismo 

4 Jan 22 2018 09:40 En fútbol  

5 Jan 16 2018 03:42 non practico deporte 



Practicas deporte en grupo ou de forma individual? (ollo, hai 3 opcións 
distintas!) 

Answer Choices Responses  

Grupo 40,57% 71 

Individual 16,57% 29 

Ambas 42,86% 75 

Answered 175 

Skipped  2 

 
 
 

Practicas deporte en grupo ou de 
forma individual? (ollo, hai 3 

opcións distintas!) 
50,00% 

45,00% 

40,00% 

35,00% 

30,00% 

25,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

Grupo Individual Ambas 



Por que razóns practicas deporte? (podes marcar unha ou 

máis opcións de resposta) 

 
Answered 177 
Skipped 0 

  
 

Respondents Response Date Outras (especifica) Categories 

1 Feb 02 2018 03: Non practico  

2 Feb 01 2018 12: A desconectar del día a dia 

3 Jan 29 2018 11: Porque é unha asinatura do meu colexio. 

4 Jan 29 2018 11: porque faime sentir ben 

5 Jan 29 2018 11: para aprender  

 
6 

 
Jan 29 2018 11: 

porque me gusta e quere faer calistenia eu quero 

poñerme com o meu pai 

7 Jan 29 2018 11: soy moi bo xogando ao futbol 

8 Jan 25 2018 12: porque me apasiona mi deporte 

9 Jan 24 2018 10: e bo para a saúde e pasase moi ben 

10 Jan 22 2018 05: para non estar gorda  

11 Jan 22 2018 05: Non fago deporte  

12 Jan 22 2018 05: PORQUE ME GUSTA  

 
13 

 
Jan 22 2018 10: 

Porque creo que facer deporte axuda a ser mais 

feliz 

Por que razóns practicas deporte? 
(podes marcar unha ou máis 

opcións de resposta) 
80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Penso que é bo Pásoo moi ben Axúdame a Outras (especifica) 
para a miña saúde.  facendo deporte. relacionarme e 

facer amigos/as. 

Answer Choices 
Penso que é bo para a 

miña saúde. 

Pásoo moi ben facendo 

deporte. 

Axúdame a 

relacionarme e facer 

amigos/as. 

Responses 
 
69,49% 123 

55,93% 99 

27,68% 49 

Outras (especifica) 10,17% 18 



14 Jan 22 2018 10: E saudable e divirteme 

 
15 

 
Jan 22 2018 10: 

O deporte que practico é de equipo, e axudame a 

ser máis solidaria 

16 Jan 22 2018 09: porque es bueno para mi espalda 

17 Jan 16 2018 03: e para a espalda 

18 Jan 16 2018 03: Me encanta 



Que valores sociais che aporta a actividade deportiva que practicas 

nestes momentos? Elixe os 5 máis importantes para ti. 

Answer Choices Responses 

Respecto 56,00% 98 

Cooperación 54,86% 96 

Relación social e amizades 52,00% 91 

Competitividade 36,57% 64 

Traballo en equipo 80,00% 140 

Expresión de sentimentos 17,14% 30 

Participación de todos/as 44,57% 78 

Convivencia 50,86% 89 

Loita pola igualdade e xustiza 15,43% 27 

Compañeirismo 88,57% 155 

 Answered 175 
 Skipped 2 

 

Que valores sociais che aporta a 
actividade deportiva que practicas 
nestes momentos? Elixe os 5 máis 

importantes para ti. 
100,00% 

90,00% 
80,00% 
70,00% 
60,00% 
50,00% 
40,00% 
30,00% 
20,00% 
10,00% 

0,00% 



En xeral, cada canto tempo necesitas mercar algún tipo de prenda/accesorio 

deportiva nova? 

Answer Choices Responses 

Mínimo 1 vez ao mes 20,81% 36 

Cada 2-3 meses 35,26% 61 

2 veces ao ano 15,03% 26 

1 vez ao ano 15,03% 26 

Moi puntualmente, menos de 1 vez ao ano 13,87% 24 

Answered 173 

Skipped 4 

 

En xeral, cada canto tempo 
necesitas mercar algún tipo de 

prenda/accesorio deportiva nova? 
40,00% 

35,00% 

30,00% 

25,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

Mínimo 1 vez Cada 2-3 2 veces ao ano   1 vez ao ano Moi 
ao mes meses puntualmente, 

menos de 1 
vez ao ano 



Onde soes ir mercar prendas e accesorios de roupa deportiva? (podes marcar unha ou 
máis opcións de resposta) 

Answer Choices Responses  

Tendas deportivas da miña localidade 69,89% 123 

Cadeas ou centros comerciais 36,93% 65 

Internet-marcas especializadas 25,57% 45 

Outra (especifica) 5,11% 9 

Answered 176 

Skipped  1 

 
 
 
 
 
 
 
 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Onde soes ir mercar prendas e 
accesorios de roupa deportiva? 

(podes marcar unha ou máis opcións 
de resposta) 

Tendas deportivas 
da miña localidade 

Cadeas ou centros 
comerciais 

Internet-marcas 
especializadas 

Outra (especifica) 

Respondents  Response Date Outra (especifica) Categories 

1 Jan 29 2018 11:10marcas especificas de deporte 

2 Jan 29 2018 11:02sprinter 

3 Jan 29 2018 11:01en internet y tendas deportivas 

4 Jan 25 2018 01:40 NO MESMO CENTRO DEPORTIVO 

5 Jan 25 2018 12:45a tenda da miña entrenadora 

6 Jan 22 2018 10:27manel sanchez 

7 Jan 22 2018 10:20manel sanchez 

8  Jan 22 2018 09:41manel 

9 Jan 20 2018 08:01Provee o propio ximnasio 



Por que mercas prendas deportivas neses lugares? 

 
Answered 175 

Skipped 2 

  
 

Respondents Response Date Outra: Categories 

1 Jan 31 2018 non hay tiendas físicas onde compralo 

2 Jan 31 2018 08:55 PM  

3 Jan 29 2018 11:10 porque gustame 

4 Jan 25 2018 01:40 É NO ÚNICO LUGAR NO QUE HAY ESE TIPO DE ROUPA 

5 Jan 25 2018 01:34 poque ahi teñen moy boa roupa deportiva 

6 Jan 25 2018 12:45 pois porque ela gana dinero e esta mais cerca 

7 Jan 22 2018 05:35 PORQUE E DONDE ENCONTRO A ROUPA QUE NECESITO 

Por que mercas prendas deportivas 
neses lugares? 

60,00% 
 

50,00% 
 

40,00% 
 

30,00% 
 

20,00% 
 

10,00% 
 

0,00% 

Cercanía e 
rapidez 

É onde mellor 
atopo o que 

busco 

Costume Non teño claras 
as razóns 

Outra: 

Answer Choices 

Cercanía e rapidez 

É onde mellor atopo o que busco 

Costume 

Non teño claras as razóns 

Outra: 

Responses 

19,43% 

54,86% 

10,86% 

10,86% 

4,00% 

34 

96 

19 

19 

7 



 
 

Que tipo de prendas de roupa deportiva necesitas renovar con máis frecuencia? Pincha e valora, onde 1 é pouca 

frecuencia e 4 é moita frecuencia. 

 
Answer 174 

Skipped 3 

  

Que tipo de prendas de roupa 
deportiva necesitas renovar con máis 
frecuencia? Pincha e valora, onde 1 é 

pouca frecuencia e 4 é moita 
frecuencia. 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

Calzado Chándal ou Camisetas/pantalóns Accesorios-roupa 
equipación deportiva de deporte técnica (medias, 

escolar  tops, guantes...) 

Calzado 

Chándal ou equipación deportiva escolar 

Camisetas/pantalóns de deporte 

Weighted 

1  2   3   4   Total Average 

16,17% 27   40,72% 68 24,55% 41    18,56% 31  167  2,46 

39,52% 66   38,32% 64 19,16% 32 2,99%  5  167  1,86 

13,77% 23   42,51% 71 29,94% 50    13,77% 23 167 2,44 

Accesorios-roupa técnica (medias, tops, guantes...) 39,88% 67   29,17% 49 17,26% 29    13,69% 23 168 2,05 



Con que frecuencia cambias/renovas o teu calzado deportivo habitual? 

Answer Choices Responses  

Mínimo cada 2-3 meses 35,63% 62 

Mínimo 2 veces ao ano 28,16% 49 

Mínimo 1 vez ao ano 26,44% 46 

Moi puntualmente, e nunca máis de 1 vez ao ano 9,77% 17 
 Answered 174 
 Skipped 3 

 
 
 
 

 
40,00% 

35,00% 

30,00% 

25,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

Con que frecuencia cambias/renovas 
o teu calzado deportivo habitual? 

Mínimo cada 2-3 
meses 

Mínimo 2 veces ao 
ano 

Mínimo 1 vez ao 
ano 

Moi puntualmente, 
e nunca máis de 1 

vez ao ano 



Cando decides mercar roupa deportiva ou accesorios, débese principalmente a: 

 
Answered 175 

Skipped 2 

  
 

Respondents Response Date Outra (especifica) Categories 

1 Jan 25 2018 12:45 porque me mandan comprarla cuando necesitoooo 

2 Jan 24 2018 10:49 porque apeteceme algo mais 

3 Jan 24 2018 10:48 gustame ter distintas prendas 1 vez a semana 

4 Jan 22 2018 05:36 Porque medro moi rápido 

5 Jan 22 2018 09:47 porque me gusto ese accesorio 

Cando decides mercar roupa deportiva 
ou accesorios, débese principalmente a: 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Quero cambiar (gústame 
estar á moda tamén coa 

roupa de deporte) 

Necesito cambiar (porque 
rompeu, xa non me vale...) 

Outra (especifica) 

Answer Choices 
Quero cambiar (gústam 

Necesito cambiar (porqu 

Outra (especifica) 

Responses 
31,43% 

76,00% 

2,86% 

55 
133 

5 



 
 

Que aspectos pensas que deberían ser máis importantes á hora de mercar roupa 

deportiva?Pincha e valora, onde 1 é menos importante e 4 é máis importante. 
 1  2  3  4 Total hted Average 

Calidade 2,30% 4 9,20% 16 30,46% 53 58,05% 101 174 3,44 

Prezo 10,98% 19 34,68% 60 33,53% 58 20,81% 36 173 2,64 

Marca 32,10% 52 29,01% 47 21,60% 35 17,28% 28 162 2,24 

Razóns ecolóxicas 25,90% 43 33,13% 55 22,89% 38 18,07% 30 166 2,33 

Condicións de traballo das persoas que fabrican a roupa 26,79% 45 29,17% 49 25,60% 43 18,45% 31 168 2,36 

        Answere 175 

        Skipped 2 

 

 

Que aspectos pensas que deberían ser 
máis importantes á hora de mercar roupa 

deportiva?Pincha e valora, onde 1 é 
menos importante e 4 é máis importante. 

4 
3,5 

3 
2,5 

2 
1,5 

1 
0,5 

0 

Calidade Prezo Marca Razóns ecolóxicas Condicións de 
traballo das 
persoas que 

fabrican a roupa 



Skipped 1 

 

Que entendes ti por Comercio Xusto? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta) 

 
Answered 176 

 

Answer Choices 
Dar maiores ingresos ás persoas que producen un produto, pagándolles un 

Non utilizar pesticidas nin fertilizantes artificiais na fabricación de produtos 

Garantir uns dereitos laborais ás persoas que traballan fabricando un ben. 

Promover a igualdade de homes e mulleres. 

Poder ir eu mercar un produto a un prezo razoable. 

Non sei o que significa. 

Outra (especifica) 

Responses 
51,14% 

16,48% 

47,16% 

32,39% 

28,98% 

17,05% 

1,14% 

90 

29 

83 

57 

51 

30 

2 

Que entendes ti por Comercio Xusto? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta) 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Dar maiores 
ingresos ás 

persoas que 
producen un 

produto, 
pagándolles un 

prezo xusto polo 
que están a 

fabricar. 

Non utilizar 
pesticidas nin 
fertilizantes 
artificiais na 

fabricación de 
produtos. 

Garantir uns Promover a 
dereitos laborais igualdade de 

Poder ir eu 
mercar un 

produto a un 
prezo razoable. 

Non sei o que Outra (especifica) 
significa. 

ás persoas que homes e mulleres. 
traballan 

fabricando un 
ben. 



 

 

 

 

 

 
 

Respondents Response Date Outra (especifica) 

1 Jan 29 2018 1 pois e mais barato 

2 Jan 29 2018 1 nonsei 



Consumiches produtos de Comercio Xusto algunha vez? 

Answer Choices Responses 

Si 28,16% 49 

Non 7,47% 13 

Non o sei 64,37% 112 

Answered 174 

Skipped 3 
 

 

 
 

Consumiches produtos de 
Comercio Xusto algunha vez? 

70,00% 
 
60,00% 

 
50,00% 

 
40,00% 

 
30,00% 

 
20,00% 

 
10,00% 

 
0,00% 

Si Non Non o sei 



De que tipo? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta) 

 
Answered 175 

Skipped 2 

  
 

Respondents Response Date Outra (especifica) Categories 

1 Jan 26 2018 06:58 P Non sei  

2 Jan 25 2018 01:40 P NON O SEI  

3 Jan 25 2018 01:38 P DEPORTES  

4 Jan 22 2018 05:36 P non o sei  

5 Jan 22 2018 10:20 A non o sei  

De que tipo? (podes marcar unha ou 
máis opcións de resposta) 

60,00% 

 
50,00% 

 
40,00% 

 
30,00% 

 
20,00% 

 
10,00% 

 
0,00% 

Alimentación Artesanía Roupa Ningún/non o sei Outra (especifica) 

Answer Choices 
Alimentación 

Artesanía 

Roupa 

Ningún/non o sei 

Outra (especifica) 

Responses 
29,71% 

12,57% 

25,71% 

56,57% 

2,86% 

52 
22 

45 

99 

5 



Con que frecuencia consumes algún produto de Comercio Xusto? 

 
Answered 175 

Skipped 2 

  

Con que frecuencia consumes algún 
produto de Comercio Xusto? 

45,00% 

40,00% 

35,00% 

30,00% 

25,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

Habitualmente De vez en cando Nunca ou case nunca Non coñezo ese 
concepto 

Answer Choices 
Habitualmente 

De vez en cando 

Nunca ou case nunca 

Non coñezo ese concepto 

Responses 
8,57% 

33,71% 

16,57% 

41,14% 

15 
59 

29 

72 



Utilizas prendas de vestir de Comercio Xusto e/ou ecolóxico? 

Answer Choices Responses  

Si, case sempre 4,60% 8 

Algunha vez 35,06% 61 

Nunca ou case nunca/non o sei 60,34% 105 

Answered 174 

Skipped  3 

 

 

Utilizas prendas de vestir de 
Comercio Xusto e/ou ecolóxico? 

70,00% 
 

60,00% 
 

50,00% 
 

40,00% 
 

30,00% 
 

20,00% 
 

10,00% 
 

0,00% 

Si, case sempre Algunha vez Nunca ou case nunca/non 
o sei 



 

Das seguintes afirmacións, con cal/es te sentes máis identificado/a? (podes marcar unha ou máis opcións 

de resposta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
60,00% 

Answered 172 

Skipped 5 

Das seguintes afirmacións, con cal/es te 
sentes máis identificado/a? (podes 
marcar unha ou máis opcións de 

resposta) 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Paréceme 
importante que 
valores como a 

xustiza no 
deporte se leven 

tamén á nosa 
forma de vestir 

consumindo 
roupa de 

Comercio Xusto. 

Os/as meus 
deportistas 

preferidos/as 
soen defender 

proxectos sociais 
e ecolóxicos... 
que coinciden 
con valores do 
deporte que eu 
tamén defendo. 

Non podo 
permitirme vestir 

con prendas 
deportivas de 

Comercio Xusto, 
aínda que me 

gustaría para ser 
coherente cos 

valores do 
deporte que 

practico. 

Non creo que 
haxa unha 

relación entre os 
meus valores a 

nivel deportivo e 
o meu 

compromiso por 
un mundo máis 

xusto. 

Outra (especifica) 

Answer Choices 
Paréceme importante que valores como a xustiza no deporte se leven tamén á nosa forma 

de vestir consumindo roupa de Comercio Xusto. 

Os/as meus deportistas preferidos/as soen defender proxectos sociais e ecolóxicos... que 

coinciden con valores do deporte que eu tamén defendo. 

Non podo permitirme vestir con prendas deportivas de Comercio Xusto, aínda que me 

gustaría para ser coherente cos valores do deporte que practico. 

Non creo que haxa unha relación entre os meus valores a nivel deportivo e o meu 

compromiso por un mundo máis xusto. 

Outra (especifica) 

Responses 

 
51,16% 88 

18,60% 32 

9,30% 16 

25,58% 

6,98% 

44 

12 



Respondents 

Response 

Date 
 

Outra (especifica) 

1 Jan 29 2018 pareceme ben 

2 Jan 29 2018 nonsei 

3 Jan 25 2018 non o sei 

4 Jan 25 2018 non sei 

5 Jan 24 2018 no sé 

6 Jan 24 2018 no se 

7 Jan 22 2018 non entendo nada 

 
8 

 
Jan 22 2018 

NON SEI DE QUE 

ME FALAN 

9 Jan 22 2018 NON ENTENDO 

 
10 

 
Jan 22 2018 

NON ENTENDO A 

PREGUNTA 

 
11 

 
Jan 22 2018 

mi ropa no es del 

comercio justo 

12 Jan 16 2018 Non sei 



Das seguintes afirmacións sobre roupa deportiva, con 

cal/es te sentes máis identificado/a?(podes marcar unha 

ou máis opcións de resposta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50,00% 

45,00% 

40,00% 

35,00% 

30,00% 

25,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

Answered 172 

Skipped 5 

Das seguintes afirmacións sobre roupa 
deportiva, con cal/es te sentes máis 

identificado/a?(podes marcar unha ou máis 
opcións de resposta) 

Á hora de 
mercar roupa 
deportiva, é 
importante 

Creo que 
consumir 

produtos (e 
roupa) de 

Intento 
vestirme con 

roupa de 
Comercio Xusto 

Non creo que 
consumir 

produtos (e 
roupa) de 

Consumiría 
roupa de 
Comercio 

Xusto, pero 

Outra 
(especifica) 

para min saber comercio xusto porque sei que comercio xusto paréceme de 
que non se 

explotou ás 
persoas que 

é unha acción 
importante 

para axudar a 

se fabrica en 
condicións 

dignas para as 

axude a facer 
un mundo 

mellor. 

peor calidade 
que o resto. 

fabricaron esas facer un mundo mulleres. 
prendas. máis xusto. 

 
Respondents esponse Dat tra (especifi Categories 

1 Jan 29 2018 e importante sabelo 

2 Jan 25 2018 pois con todo porque me queda ben 

3 Jan 25 2018 non sei  

4 Jan 25 2018 roupa de calzado,normalmente 

Answer Choices 

importante para min saber que non se 

explotou ás persoas que fabricaron esas 

de comercio xusto é unha acción 

importante para axudar a facer un 

Comercio Xusto porque sei que se 

fabrica en condicións dignas para as 

roupa) de comercio xusto axude a facer 

un mundo mellor. 

pero paréceme de peor calidade que o 

resto. 

Outra (especifica) 

Responses 

 
42,44% 73 

43,60% 75 

16,28% 28 

8,72% 15 

11,63% 

7,56% 

20 

13 



 
5 

 
Jan 24 2018 

consumiría ropa de comercio xusto pero non se muy bien que marca de ropa es 

de un comercio xusto 

6 Jan 24 2018 e saber como foi fabricada 

7 Jan 22 2018 explicaameo que non entendo ni papa 

 

 
8 

 

 
Jan 22 2018 

nunca supen que se explotaban a xente,nin sabia o que era o comercio 

xusto,pero me parece algo razoable e agora sempre mercarei roupa de 

comercio xusto 

9 Jan 22 2018 NON SEI DE QUE ME FALA 

10 Jan 22 2018 non sei o que é comercio xusto, e non sei se o consumo 

11 Jan 22 2018 nunca comprei roupa de comercio xusto pero o vexo ecoloxico. 

12 Jan 22 2018 no voy mirando si la ropa que compro es o no del comercio justo 

13 Jan 16 2018 Non sei 



Das seguintes afirmacións, con cal/es te sentes máis identificado/a?(podes 

marcar unha ou máis opcións de resposta) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
45,00% 
40,00% 
35,00% 
30,00% 
25,00% 
20,00% 
15,00% 
10,00% 
5,00% 
0,00% 

Answered 171 

Skipped 6 

Das seguintes afirmacións, con cal/es te 
sentes máis identificado/a?(podes marcar 

unha ou máis opcións de resposta) 

Non hai moita 
diferencia de prezo 
entre unha prenda 
"normal" e unha de 

Comercio Xusto. 

A roupa de Comercio 
Xusto soe ter prezos 
máis altos ca o resto, 
pero merece a pena. 

Non quero roupa de 
Comercio Xusto, é 
demasiado cara. 

Outra (especifica) 

 
  Response Date   

Jan 31 2018 10:53 PM Ni idea 

Jan 31 2018 08:55 PM Non sei 

Jan 29 2018 11:13 AM Non sei se a ropa que levo é de comercio xusto ou non. Nunca vin ropa de 

Jan 29 2018 11:12 AM non o sei 

Jan 29 2018 11:12 AM a roupa do comercio xusto e mellor que a normal 

Jan 29 2018 11:02 AM non sei 

Jan 25 2018 12:48 PM non sei o que é comerzo xusto 

Jan 25 2018 12:45 PM pois non sei 

Jan 25 2018 12:45 PM non sei 

Jan 25 2018 12:41 PM non sei canto costa normalmente a roupa de comercio xusto 

Jan 24 2018 10:49 AM no sé 

Jan 24 2018 10:43 AM non sei 

Jan 24 2018 10:42 AM Eu non soo reparar en gastos a hora de comprar xustamente 

Jan 23 2018 08:24 PM Eu miro a roupa por calidade ea roupa de comercio xusto e de menor 

Jan 22 2018 07:20 PM Que tanto as mulleres como os honesto son iguis 
Jan 22 2018 05:38 PM que non entendo 

 

Jan 22 2018 05:36 PM 

eu nunca e mercado roupa do comercio xusto,enton non sei se e cara ou 

non 

Jan 22 2018 05:36 PM Non sei de que me fala 

Jan 22 2018 05:33 PM non sei cal é a roupa de comercio xusto 

Jan 22 2018 05:32 PM non entendo a preguntA 

Jan 22 2018 10:42 AM non sei o que é comecio xuto. 

Jan 22 2018 10:19 AM NON SEI COMO E 

Jan 22 2018 10:14 AM non o sei 

Jan 22 2018 10:14 AM Non sei que é Comercio Xusto 
Jan 22 2018 09:47 AM no se cual es más cara 

Answer Choices 

Non hai moita diferencia de prezo entre unha prend 

A roupa de Comercio Xusto soe ter prezos máis alto 

Non quero roupa de Comercio Xusto, é demasiado c 

Outra (especifica) 

Responses 

36,26% 62 

38,60% 66 

12,28% 21 

16,37% 28 



 

Jan 22 2018 09:39 AM 

a roupa do comercio xusto é de peor calidade, entón te dura menos e tes 

que comprar máis habitualmente 

Jan 16 2018 03:42 PM Non sei 
Jan 16 2018 03:39 PM Non sei 



Coñeces o significado da expresión "igualdade de xénero"? 

Answer Choices Responses  

Si 90,06% 154 

Non 2,92% 5 

Non estou segura/o 7,02% 12 

Escribe brevemente que significa para ti: 57 

Answered  171 

Skipped 

Coñeces 
"igu 

100,00% 

90,00% 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Si 

 

o signifi 
aldade 

6 

cado da expresión 
de xénero"? 

 
 
 
 
 
 
 

Non Non estou segura/o 

 

Respondents Response Date revemente que signific Categories 

1 Jan 31 2018 09:29 PM Igualdad de derechos  

2 Jan 31 2018 08:59 PM O mesmo trato para personas de distintos xéneros e igual respecto hacia/entre eles 

3 Jan 29 2018 11:13 AM Que o Home e a Muller merecen o mesmo tratamento. Nin máis ou menos pra ún. 

4 Jan 29 2018 11:12 AM que valen o mesmo os home que as mulleres 

5 Jan 29 2018 11:12 AM que as mulleres e os homes son iguais en xenero 

6 Jan 29 2018 11:10 AM que as mulleres son iguais que os homes , e viceversa 

7 Jan 29 2018 11:03 AM Que hay que tratar de la misma manera a los hombres que a las mujeres. 

 

8 

 

Jan 29 2018 10:55 AM 

pois que un home non e mellor que unha muller e que os dous podemos facer os mesmos 

deportes se ningunha diferenza 

9 Jan 27 2018 04:30 PM igualdade entre calquer persona, como si é muller como si é home 

10 Jan 25 2018 01:42 PM homes=mulleres  

11 Jan 25 2018 01:38 PM que todos temos os mesmos dereitos 

12 Jan 25 2018 12:54 PM a igualdade entre homes e mulleres 

13 Jan 25 2018 12:49 PM pois para min significa que as mulleres son iguais que os homes 

14 Jan 25 2018 12:48 PM ten que ser igual para os mulleres que pra os homes 

15 Jan 25 2018 12:48 PM que as mulleres temos os mismos dereitos e obrigas que calquera outro ser humano 

16 Jan 25 2018 12:47 PM Q LAS MUJERES Y LOS HOMBRES PUEDEN HACER LO MISMO 

17 Jan 25 2018 12:47 PM Para min significa que non hai un lei que diga o xénero das cousas que vistas ou fagas 

18 Jan 25 2018 12:43 PM Que todos somos iguais  

19 Jan 24 2018 10:49 AM Que una mujer y un hombre valen lo mismo 

20 Jan 24 2018 10:48 AM para min e que os dous xeneros esten tratados igual 

21 Jan 24 2018 10:48 AM Que as mulleres e os homes sexan iguais tanto nos traballos coma na vida diara 

22 Jan 24 2018 10:47 AM un home e unha muller ten os mismos valores, todas as persoas somos iguais 
23 Jan 24 2018 10:46 AM que las mujeres y los hombres tienen que ter os mesmos dereitos 



 
 
 
 
 

 
24 

 
 
 
 
 

 
Jan 24 2018 10:46 AM 

a igualdade de xénero é cando non importa se ti eres unha muller ou un home, xa que 

moitos homes creen que as mulleres somos máis débiles ca o resto, e iso non é así, as 

mulleres somos fortes como ou máis ca os homes, nunca inferiores, e moitas veces por 

ser muller temos menos privilexios ca os homes, como por exemplo nos deportes, moitas 

veces pagan menos as mulleres, ou no mundo do cine. A igualdade de xénero debería 

estar máis presente nas mentes das persoas, é un término moi importante. 

25 Jan 24 2018 10:43 AM que traten igual a os homes e as mulleres 

26 Jan 24 2018 10:43 AM que todos os xeneros son iguales e non hai ningún inferior 

27 Jan 24 2018 10:43 AM que se respeta igual as mulleres que aos homes 
28 Jan 24 2018 10:43 AM que as mulleres teñan os seus dereitos 

 

 
29 

 

 
Jan 24 2018 10:43 AM 

A igualdade de xenero para min significa que os homes e mulleres ou pola tua 

sexualidade no sexas discriminado, tamen que os dereitos do home e a muller sexan 

iguais creo que hai que mellorar polos dous lados 

 

30 
 

Jan 24 2018 10:42 AM 

Que tod@s somos iguais e diferentes, tems que tratar as persoas iguais, sen valorar o seu 

sexo. 

 
31 

 
Jan 22 2018 07:42 PM 

É que sexas do sexo que saxas teñas o mesmo dereito co outro ainda que isto 

desgraciadamente hai veces nas que non se ten en conta 

32 Jan 22 2018 05:36 PM Igualdade 

33 Jan 22 2018 05:35 PM as mullereseos homes deben ter os mesmos dereitos en calquera dos aspectos. 

34 Jan 22 2018 05:35 PM QUE TEMOS OS MISMOS DEREITOS OS HOMES QUE AS MULLERES 

35 Jan 22 2018 05:35 PM A igualdade entre homes e mulleres 

36 Jan 22 2018 05:33 PM é a igualdade entre homes e mulleres 

37 Jan 22 2018 05:30 PM que os homes e as mulleres son iguales 

38 Jan 22 2018 10:42 AM que as mulleres e os homes valen o mesmo 

39 Jan 22 2018 10:37 AM que todos somos iguales 

40 Jan 22 2018 10:36 AM QUE TODOS SOMOS IGUAIS 

41 Jan 22 2018 10:33 AM que homes e mulleres non sexan explotados e que teñan un prezo xusto 

42 Jan 22 2018 10:32 AM Eu creo que é que os homes e as mulleres teñen os mesmos dereitos 

 
43 

 
Jan 22 2018 10:28 AM 

que todos temos dereito a xogar as ,mesmas actividades aunque sexamos nenos ou 

nenas 

 
44 

 
Jan 22 2018 10:28 AM 

 

igualdade de xenero é que da igual que seas muller ou home que te ten que tratar igual 

45 Jan 22 2018 10:28 AM Que unha persoa por ser muller non ten que traballar mais. 

46 Jan 22 2018 10:27 AM que son iguales las mujeres e os homes e teñen os mesmos dereitos 

47 Jan 22 2018 10:20 AM que os homes e as mulleres teñan os mesmos dereitos 

 
48 

 
Jan 22 2018 10:14 AM 

que as mulleres e os homes teñen que ter todo por igualdade, e que non se lles pode 

tratar mellor a un home que a unha muller e o mesmo a inversa 

49 Jan 22 2018 10:14 AM Que ambos xéneros, homes e mulleres, teñen os mesmos dereitos 

50 Jan 22 2018 09:49 AM que as mulleres e os hombres deben ter os mesmos dereitos 

51 Jan 22 2018 09:47 AM que aunque seas hombre o mujer tienes los mismos derechos 

52 Jan 22 2018 09:43 AM Que tanto os homes como as mulleres son iguais 

53 Jan 22 2018 09:40 AM Que os homes e as mulleres teñen igual de dereitos 

 

54 

 

Jan 22 2018 09:39 AM 

que todos os homes, mulleres, persoas de diferente cor, de diferente relixión.. ten que ter 

os mesmos dereitos a pesar de seer diferentes 

55 Jan 22 2018 09:37 AM que todos somos iguales 

56 Jan 16 2018 09:56 PM No haber discriminacion entre hombres y mujeres y recibir por igual un trato justo 

 

57 

 

Jan 16 2018 03:44 PM 

Tanto os homes como as mulleres sexan tratadas por igual, en iguais condicións e 

dereitos. 



Cres que existe igualdade de xénero no deporte? 

 
Answered 172 

Skipped 5 

  

Cres que existe igualdade de xénero 
no deporte? 

45,00% 

40,00% 

35,00% 

30,00% 

25,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

Si (sempre ou case Non (nunca ou case Non estou segura/o Depende do 
sempre) nunca) deporte (escribe o 

teu comentario): 

Answer Choices 

Si (sempre ou case sempre) 

Non (nunca ou case nunca) 

Non estou segura/o 

Depende do deporte (escribe o teu comentario): 

Responses 

40,12% 69 

31,98% 55 

16,86% 29 

11,05% 19 



Escoitaches falar algunha vez dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible? 

 
Answered 172 

Skipped 5 

  
 

Respondents Response Date Como os definirías? Categories 

 
1 

 
Feb 02 2018 03:21 

Como uns obxectivos para ser más ecolóxicos e Mais comprometidos co 

medio ambiente 

2 Jan 30 2018 08:15 P Que respecten o planeta  

3 Jan 29 2018 11:41 A si os escoite non entendo a xente 

4 Jan 29 2018 11:01 A non sei o que e  

 
5 

 
Jan 25 2018 12:47 P 

É para facer que desapareza a probeza e tengamos un nivel económico 

mellor 

6 Jan 25 2018 12:47 P NON O ESCOITEI  

7 Jan 24 2018 10:43 A son obxectivos para que non haxa desigualdade de sostentabilidade. 

8 Jan 22 2018 05:37 P non o sei  

9 Jan 22 2018 05:36 P se non os coñezo podo inventar calquera cousa 

10 Jan 22 2018 05:35 P como un comercio que pode mellorar o mundo ara algunhas persoas. 

11 Jan 22 2018 09:47 A Xustos e necesarios.  

12 Jan 22 2018 09:37 A no  

13 Jan 16 2018 09:56 P Proteger el planeta  

Escoitaches falar algunha vez dos 
Obxectivos de Desenvolvemento 

Sostible? 
90,00% 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Si Non 

Answer Choices 

Si 

Non 

Como os definirías? 

Responses 

21,51% 

79,07% 

37 

136 

13 



 
 

Podes nomear algún Obxectivo de Desenvolvemento Sostible? 

Answer Choices Responses 

1: 98,00% 49 

2: 48,00% 24 

3: 36,00% 18 

4: 26,00% 13 

5: 20,00% 10 
 Answere 50 
 Skipped 127 

 
Respondents Date 1: gori 2: ories 3: te 4: at 5: a 

 
1 

2018 

03:21 PM 

niveles de 

CO2 

o uso de 

insectici 

       

 
2 

2018 

08:54 PM 
 
Non 

         

 

 
3 

Jan 30 

2018 

08:15 PM 

 

Non 

contaminar 

acabar 

cos 

recursos 

 

 
reciclaxe 

     

 
4 

2018 

10:03 PM 

contaminació 

n 

         

 

 
5 

Jan 29 

2018 

11:10 AM 

que chegue a 

auga potable 

a paisess 

         

 
6 

2018 

04:30 PM 

Igualdade de 

xénero. 

Hambre 

cero. 

Salud e 

benestar. 

Paz e 

xustiza. 
 

Fin da pobreza. 

 

 
7 

Jan 25 

2018 

09:36 PM 

 

Reciclar a 

máis posible 

Limpas 

nas 

vivendas 

bicicleta, 

no en 

coche 

Usar o 

transport 

e público 

 

Reutilizar 

materiais 

 

 
8 

2018 

07:10 PM 
 
Non o sei 

     

 
9 

2018 

01:39 PM 

contaminar 

tanto 

     

 
10 

2018 

01:38 PM 

medio 

anbiente 

economi 

a creza 

    



 
 

 

 

 
11 

 
Jan 25 

2018 

01:38 PM 

fabrica sen 

que 

contamine 

moito 

    

 
12 

2018 

01:34 PM 
 
non sei 

    

 
13 

2018 

01:32 PM 
 
NON 

    

 
14 

2018 

12:47 PM 

eliminar a 

pobreza 

ao 

medio 
 

ser xustos 

economi 

a 

 

 
15 

2018 

12:45 PM 

non o 

entendo 

    

 
16 

2018 

12:45 PM 
 
no se 

 
no se 

 
no se 

 
no se 

 
no se 

 
17 

2018 

12:42 PM 

non sei o que 

significa 

que 

significa 

que 

significa 

que 

significa 

non sei o que 

significa 

 
18 

2018 

10:48 AM 

non podo 

nomear 

    

 

 
19 

Jan 24 

2018 

10:48 AM 

 

A igualdade 

de xenero 

enerxias 

e 

materiais 

   

 
20 

2018 

10:47 AM 
 
no 

    

 
21 

2018 

10:46 AM 
 
y 

    

 

 
22 

Jan 24 

2018 

10:46 AM 

postos de 

traballos 

aceptables 

    

 
23 

2018 

10:45 AM 

recoller 

comida 
 

roupa 
 

de todo 

  

 
24 

2018 

10:44 AM 
 
nose 

    

 
25 

2018 

10:43 AM 
 
salario xusto 

e 

economi 

   

 
26 

2018 

10:43 AM 
 
igualdade 

    



 
 

 

 
27 

Jan 24 

2018 

10:43 AM 

xustos para 

homes e 

mulleres 

    

 
28 

2018 

10:42 AM 
 
A artesanía? 

    

 

 
29 

Jan 22 

2018 

08:06 PM 

non agotar os 

recursos da 

terra 

    

 

 

 

 

 

30 

 

 

 
Jan 22 

2018 

07:42 PM 

 

 

 

 

Non consumir 

por consumir 

consumir 

cousas 

que non 

contami 

nen o 

planeta 

cousas que 

no proceso 

de 

elaboració 

n non 

perxudicar 

  

 
31 

2018 

05:38 PM 

que nn 

entendo na 

    

 

 

 
32 

 
Jan 22 

2018 

05:37 PM 

 

 
Non malgastar 

a roupa 

pouca 

roupa pa 

que non 

axa 

 

Non tirar 

roupa por 

que si 

 

Non 

romper 

roupa 

 

 
33 

2018 

05:36 PM 

non sei o que 

e 

    

 
34 

2018 

05:36 PM 
 
NON 

    

 
35 

2018 

05:35 PM 

igualdade de 

xenero 

explota a 

xente 

precios 

xustos 

  

 

 
36 

Jan 22 

2018 

05:35 PM 

NON 

CONTAMINAR 

O PLANETA 

    

 
37 

2018 

05:34 PM 

contamina o 

planeta 

    

 
38 

2018 

05:33 PM 
 
non sei 

 
non sei 

   

 
39 

2018 

05:33 PM 

as enerxias 

renovables 

as placas 

solares 

   

 
40 

2018 

05:32 PM 
 
no 

 
no 

 
no 

 
no 

 
no 



 
 

 
41 

2018 

05:32 PM 
 
no 

 
no 

 
no 

 
no 

 
no 

 

 
42 

Jan 22 

2018 

05:32 PM 

NON 

CONTAMINAR 

O PLANETA 

    

 
43 

2018 

05:30 PM 
 
no 

 
no 

 
no 

 
no 

 
no 

 
44 

2018 

10:32 AM 
 
Non sei 

    

 

 
45 

Jan 22 

2018 

09:47 AM 

 

Acabar coa 

fame. 

 

Fin da 

pobreza 

Educación 

de 

calidade. 

Igualdade 

de 

xénero. 

Enerxía 

asequible e non 

contaminante. 

 
46 

2018 

09:37 AM 
 
lixo 

 
plastico 

 
vidrio 

 
papel 

 

 
47 

2018 

08:01 PM 
 
Igualdade 

 
Xustiza 

 
Fame 0 

Enerxías 

limpas 
 

Fin da fame 

 
48 

2018 

12:16 PM 

Protexer o 

planeta 

a 

pobreza 

   

 
49 

2018 

09:56 PM 

Fin de la 

pobreza 

bienesta 

r 

No haber 

Hambre 

de 

genero 

Educacion para 

todos 

 
50 

2018 

03:35 PM 

   
non sei 

  

 



 

 

Adultos/ as CLUBES DEPORTIVOS – ENQUISA DEPORTES, VALORES E 
COMERCIO XUSTO 

Sexo 
  Answer Choices Responses 

Muller 55,56% 35 

Home 44,44% 28 

 
Answered 63 

 
Skipped 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56% 

44% 

Sexo 

Muller Home 



 

 

Idade 

 
Answered 63 

Skipped 1 

  

Idade 
60,00% 
 

50,00% 
 

40,00% 
 

30,00% 
 

20,00% 
 

10,00% 
 

0,00% 

Menos de 20 
anos 

20-30 anos 31-40 anos 41-50 anos 51-60 Máis de 60 
anos 

Answer Choices 

Menos de 20 anos 

20-30 anos 

31-40 anos 

41-50 anos 

51-60 

Máis de 60 anos 

Responses 

7,94% 

33,33% 

52,38% 

4,76% 

1,59% 

0,00% 

5 

21 

33 

3 

1 

0 



 

Lugar de residencia habitual 

 
Answered 63 

Skipped 1 

  

Lugar de residencia habitual 
100,00% 

90,00% 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Ourense e arredores Lugo e arredores Lalín e arredores Outro (especifica) 

Answer Choices 

Ourense e arredores 

Lugo e arredores 

Lalín e arredores 

Outro (especifica) 

Responses 

0,00% 

0,00% 

90,48% 

9,52% 

0 

0 

57 

6 



 

Situación sociolaboral (podes marcar unha ou máis opcións de resposta) 

 
Answered 63 

Skipped 1 

  

Situación sociolaboral (podes marcar 
unha ou máis opcións de resposta) 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Traballando Estudando En desemprego Outra (especifica) 

Answer Choices 

Traballando 

Estudando 

En desemprego 

Outra (especifica) 

Responses 

68,25% 

31,75% 

11,11% 

0,00% 

43 

20 

7 

0 



 

Nivel de ingresos 

 
Answered 62 

Skipped 2 

  

Nivel de ingresos 
35,00% 

 
30,00% 

 
25,00% 

 
20,00% 

 
15,00% 

 
10,00% 

 
5,00% 

 
0,00% 

Menos de 500 €/mes Entre 500-1000 €/mes Entre 1000-1500 
€/mes 

Máis de 1500 €/mes 

Answer Choices 

Menos de 500 €/mes 

Entre 500-1000 €/mes 

Entre 1000-1500 €/mes 

Máis de 1500 €/mes 

Responses 

32,26% 

27,42% 

22,58% 

17,74% 

20 

17 

14 

11 



 

 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  

Con que frecuencia fas deporte?   

Answer Choices Respons es 

1 vez/semana 11,11% 7 

2-3 veces/semana 53,97% 34 

Máis de 3 veces/semana 34,92% 22 

Answered 63 

Skipped 

Con que f 
60,00% 

 

50,00% 
 

40,00% 
 

30,00% 
 

20,00% 
 

10,00% 
 

0,00% 

1 vez/semana 

 

recue 

 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 

1 

ncia fas deporte? 

 
 
 
 
 
 
 
 

veces/semana Máis de 3 veces/semana 
 



 

 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  

Practicas deporte durante todo o ano? 

Answer Choices Responses  

Si 92,06% 58 

Non 7,94% 5 

Answered 63 

Skipped 

Practic 
100,00% 

90,00% 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

 

as depo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si 

1 

rte durante todo o ano? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
 



 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  
 

Practicas deporte en grupo ou de forma individual? (ollo, hai 3 opcións distintas!) 

 
Answered 63 

Skipped 1 

  

Practicas deporte en grupo ou de forma 
individual? (ollo, hai 3 opcións distintas!) 

70,00% 
 

60,00% 
 

50,00% 
 

40,00% 
 

30,00% 
 

20,00% 
 

10,00% 
 

0,00% 

Grupo Individual Ambas 

Answer Choices 

Grupo 

Individual 

Ambas 

Responses 

36,51% 

4,76% 

58,73% 

23 

3 

37 



 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  
 

Por que razóns practicas deporte? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta) 

 
Answered 63 

Skipped 1 

  

Por que razóns practicas deporte? 
(podes marcar unha ou máis opcións de 

resposta) 
90,00% 
80,00% 
70,00% 
60,00% 
50,00% 
40,00% 
30,00% 
20,00% 
10,00% 
0,00% 

Saúde, por 
recomendación 

médica 

Saúde, por propia Saúde, por propia 
elección: elección: 

benestar físico benestar psíquico 

Benestar social 
(relacionarme 

con outras 
persoas) 

Outras 
(especifica) 

Answer Choices 

Saúde, por recomendación médica 

Saúde, por propia elección: benestar físico 

Saúde, por propia elección: benestar psíquico 

Benestar social (relacionarme con outras persoas) 

Outras (especifica) 

Responses 

3,17% 

80,95% 

61,90% 

49,21% 

4,76% 

2 

51 

39 

31 

3 



 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  
 

Que valores sociais che aporta a actividade deportiva que practicas nestes momentos? Elixe os 5 máis 

importantes para ti. 

 
Answered 62 

Skipped 2 

  

Que valores sociais che aporta a 
actividade deportiva que practicas nestes 
momentos? Elixe os 5 máis importantes 

para ti. 
90,00% 
80,00% 
70,00% 
60,00% 
50,00% 
40,00% 
30,00% 
20,00% 
10,00% 
0,00% 

Answer Choices 

Respecto 

Cooperación 

Relación social e amizades 

Competitividade 

Traballo en equipo 

Expresión de sentimentos 

Participación de todos/as 

Convivencia 

Loita pola igualdade e xustiza 

Compañeirismo 

Responses 

70,97% 

51,61% 

72,58% 

33,87% 

77,42% 

9,68% 

17,74% 

35,48% 

11,29% 

79,03% 

44 

32 

45 

21 

48 

6 

11 

22 

7 

49 



 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  
 

Que valores persoais che aporta a actividade deportiva que practicas nestes momentos?Elixe os 5 máis 

importantes para ti. 

 
Answered 61 

Skipped 3 

  

Que valores persoais che aporta a 
actividade deportiva que practicas nestes 
momentos?Elixe os 5 máis importantes 

para ti. 
100,00% 

80,00% 

60,00% 

40,00% 

20,00% 

0,00% 

Answer Choices 

Habilidade (física e mental) 

Diversión 

Autodisciplina 

Autocoñecemento 

Mellora da saúde 

Autoexpresión 

Aventura e risco 

Humildade 

Autocontrol 

Obediencia 

Responses 

77,05% 

85,25% 

73,77% 

39,34% 

86,89% 

6,56% 

16,39% 

44,26% 

36,07% 

19,67% 

47 

52 

45 

24 

53 

4 

10 

27 

22 

12 



 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  
 

En xeral, con que frecuencia mercas algún tipo de prenda/accesorio deportiva? 

 
Answered 62 

Skipped 2 

  

En xeral, con que frecuencia mercas 
algún tipo de prenda/accesorio 

deportiva? 
60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Mínimo 1 vez ao    Cada 2-3 meses 2 veces ao ano 1 vez ao ano Moi 
mes puntualmente, 

menos de 1 vez 
ao ano 

Answer Choices 

Mínimo 1 vez ao mes 

Cada 2-3 meses 

2 veces ao ano 

1 vez ao ano 

Moi puntualmente, menos de 1 vez ao ano 

Responses 

8,06% 

56,45% 

29,03% 

6,45% 

0,00% 

5 

35 

18 

4 

0 



 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  
 

Canto gastas ao ano en roupa e accesorios deportivos? 

 
Answered 62 

Skipped 2 

  

Canto gastas ao ano en roupa e 
accesorios deportivos? 

60,00% 

 
50,00% 

 
40,00% 

 
30,00% 

 
20,00% 

 
10,00% 

 
0,00% 

Menos de 100 Entre 100-300 Entre 300-600 Entre 600-1000 Máis de 1000 
€/ano €/ano €/ano €/ano €/ano 

Answer Choices 

Menos de 100 €/ano 

Entre 100-300 €/ano 

Entre 300-600 €/ano 

Entre 600-1000 €/ano 

Máis de 1000 €/ano 

Responses 

33,87% 

51,61% 

12,90% 

1,61% 

0,00% 

21 

32 

8 

1 

0 



 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  
 

 

Onde soes mercar prendas e accesorios de roupa deportiva? (podes marcar unha ou máis opcións de 

resposta) 

 
Answered 62 

Skipped 2 

  

Onde soes mercar prendas e accesorios 
de roupa deportiva? (podes marcar unha 

ou máis opcións de resposta) 
80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Tendas deportivas da Cadeas ou grandes Internet-marcas 
especializadas 

Outra (especifica) 
miña localidade superficies 

Answer Choices 

Tendas deportivas da miña localidade 

Cadeas ou grandes superficies 

Internet-marcas especializadas 

Outra (especifica) 

Responses 

67,74% 

62,90% 

45,16% 

0,00% 

42 

39 

28 

0 



 

 

 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  

Que tipo de prendas de roupa deportiva adquires con máis frecuencia? Escolle a túa opción, onde 1 é menos frecuente e 4 é máis frecuente. 

 
Answ 62 

Skipp 2 

  

Que tipo de prendas de roupa deportiva 
adquires con máis frecuencia? Escolle a 
túa opción, onde 1 é menos frecuente e 4 

é máis frecuente. 
3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

Calzado Cazadoras/Chándals Camisetas/pantalóns Accesorios-roupa 
de deporte técnica (medias, tops, 

guantes...) 

1 3 

Calzado 24,19% 15 25,81% 16 22,58% 

Cazadoras/Chándals 40,32% 25 29,03% 18 19,35% 

Camisetas/pantalóns de deporte 14,52% 9 30,65% 19 35,48% 

Accesorios-roupa técnica (medias, tops, guantes...) 35,48% 22 27,42% 17 25,81% 

14 

12 

22 

16 

4 

27,42% 

11,29% 

19,35% 

11,29% 

Total ighted Average 

17 

7 

12 

7 

62 

62 

62 

62 

2,53 

2,02 

2,6 

2,13 



 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  
 

Cada canto tempo repós a túa roupa deportiva de media-longa duración (calzado, chándal...)? 

 
Answered 62 

Skipped 2 

  

Cada canto tempo repós a túa roupa 
deportiva de media-longa duración 

(calzado, chándal...)? 
60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Mínimo cada 2-3 
meses 

Mínimo 2 veces ao Mínimo 1 vez ao ano Moi puntualmente, e 
ano nunca máis de 1 vez 

ao ano 

Answer Choices 

Mínimo cada 2-3 meses 

Mínimo 2 veces ao ano 

Mínimo 1 vez ao ano 

Moi puntualmente, e nunca máis de 1 vez ao ano 

Responses 

3,23% 

14,52% 

51,61% 

30,65% 

2 

9 

32 

19 



 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  
 

Cando decides mercar roupa deportiva ou accesorios, débese maiormente a: 

 
Answered 62 

Skipped 2 

  

Cando decides mercar roupa deportiva 
ou accesorios, débese maiormente a: 

100,00% 

90,00% 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Quero cambiar (gústame 
mercar roupa) 

Necesito cambiar (porque se 
deteriora ou rompe, xa non 

me serve...) 

Outra (especifica) 

Answer Choices 

Quero cambiar (gústame mercar roupa) 

Necesito cambiar (porque se deteriora ou rompe, xa non me serve...) 

Outra (especifica) 

Responses 

16,13% 

90,32% 

0,00% 

10 

56 

0 



 

 

 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  

Que aspectos valoras máis á hora de mercar roupa deportiva e accesorios? Escolle a túa opción, onde 1 é menos importante e 4 é máis importante. 

 
Answer 62 

Skipped 2 

  

Que aspectos valoras máis á hora de 
mercar roupa deportiva e accesorios? 
Escolle a túa opción, onde 1 é menos 

importante e 4 é máis importante. 
3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

Calidade Prezo Marca Impacto ecolóxico Condicións de 
traballo das 
persoas que 

fabrican a roupa 

Calidade 

Prezo 

Marca 

Impacto ecolóxico 

Condicións de traballo das persoas que fabrican a roupa 

1 3 

3,23% 2   12,90% 8    41,94% 

0,00% 0   16,13% 10    45,16% 

47,54% 29   37,70% 23    13,11% 

40,32% 25   35,48% 22    20,97% 

41,94% 26   32,26% 20    16,13% 

4 Total Weighted Average 

26 41,94% 26 62 3,23 

28 38,71% 24 62 3,23 

8 1,64% 1 61 1,69 

13 3,23% 2 62 1,87 

10 9,68% 6 62 1,94 



 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  
 

 

Que entendes ti por Comercio Xusto? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta) 

 
Answered 62 

Skipped 2 

  

Que entendes ti por Comercio Xusto? 
(podes marcar unha ou máis opcións de 

resposta) 
80,00% 
 

70,00% 
 

60,00% 
 

50,00% 
 

40,00% 
 

30,00% 
 

20,00% 
 

10,00% 
 

0,00% 

Maiores 
ingresos 
para as 

persoas que 
producen un 

ben, 

Non 
utilización 

de    
pesticidas 

nin   
fertilizantes 

Garantir uns 
dereitos 
laborais 
mínimos. 

Poder Promover a Non sei o Outra 
que (especifica) 

significa. 

pagándolles de orixe 
un prezo sintética. 
mínimo 

garantido 
polo traballo 
de producir 

ese ben. 

mercar un igualdade de 
produto a  homes e 
un prezo mulleres. 

razoable nas 
tendas 

galegas. 

Answer Choices 

Maiores ingresos para as persoas que producen un ben, pagándolles un prezo míni 

Non utilización de pesticidas nin fertilizantes de orixe sintética. 

Garantir uns dereitos laborais mínimos. 

Poder mercar un produto a un prezo razoable nas tendas galegas. 

Promover a igualdade de homes e mulleres. 

Non sei o que significa. 

Outra (especifica) 

Responses 

69,35% 

27,42% 

74,19% 

14,52% 

38,71% 

1,61% 

1,61% 

43 

17 

46 

9 

24 

1 

1 



 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  
 

Consumiches produtos de Comercio Xusto algunha vez? 

 
Answered 62 

Skipped 2 

  

Consumiches produtos de Comercio 
Xusto algunha vez? 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Si Non Non o sei 

Answer Choices 

Si 

Non 

Non o sei 

Responses 

72,58% 

6,45% 

20,97% 

45 

4 

13 



 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  
 

De que tipo? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta) 

 
Answered 61 

Skipped 3 

  

De que tipo? (podes marcar unha ou 
máis opcións de resposta) 

70,00% 
 

60,00% 
 

50,00% 
 

40,00% 
 

30,00% 
 

20,00% 
 

10,00% 
 

0,00% 

Alimentación Artesanía Roupa Ningún/non o sei Outra (especifica) 

Answer Choices 

Alimentación 

Artesanía 

Roupa 

Ningún/non o sei 

Outra (especifica) 

Responses 

63,93% 

27,87% 

40,98% 

24,59% 

0,00% 

39 

17 

25 

15 

0 



 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  
 

Con que frecuencia consumes algún produto de Comercio Xusto? 

 
Answered 62 

Skipped 2 

  

Con que frecuencia consumes algún 
produto de Comercio Xusto? 

50,00% 

45,00% 

40,00% 

35,00% 

30,00% 

25,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

Habitualmente De vez en cando Nunca ou case nunca Non coñezo ese 
concepto 

Answer Choices 

Habitualmente 

De vez en cando 

Nunca ou case nunca 

Non coñezo ese concepto 

Responses 

8,06% 

43,55% 

35,48% 

12,90% 

5 

27 

22 

8 



 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  
 

 

Das seguintes motivacións para consumir Comercio Xusto, con cal/es te sentes máis identificado/a? (podes 

marcar unha ou máis opcións de resposta) 

 
Answered 60 

Skipped 4 

  

Das seguintes motivacións para consumir 
Comercio Xusto, con cal/es te sentes 

máis identificado/a? (podes marcar unha 
ou máis opcións de resposta) 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Answer Choices 

Consumo con frecuencia produtos ecolóxicos, que son os mesmos que os de Come 

Merco con frecuencia máis produtos ecolóxicos que de Comercio Xusto. 

Síntome ben cando a miña familia e amizades atopan na miña casa produtos de Co 

Intento consumir roupa de Comercio Xusto porque sei que se fabrica en condicións 

Consumir produtos de Comercio Xusto é a miña forma de colaborar con un mundo 

Gústame que se pague ben o meu traballo, por iso agardo que o resto de persoas t 

Non consumo nin merco produtos de Comercio Xusto porque 

Non consumo porque non me xeran confianza. O Comercio Xusto é unha estratexia 

Outra (especifica) 

Responses 

13,33% 

23,33% 

0,00% 

15,00% 

33,33% 

55,00% 

0,00% 

0,00% 

11,67% 

8 

14 

0 

9 

20 

33 

0 

0 

7 



 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  
 

Das seguintes afirmacións sobre valores e deporte, con cal/es te sentes máis identificado/a? (podes marcar unha 

ou máis opcións de resposta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,00% 

Answered 62 

Skipped 2 

Das seguintes afirmacións sobre valores e 
deporte, con cal/es te sentes máis 

identificado/a? (podes marcar unha ou máis 
opcións de resposta) 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Paréceme 
importante que 
valores como a 

xustiza no 
deporte se 

incorporen a 
aspectos como 

Os meus 
referentes no 

mundo do 
deporte 

(deportistas 
coñecidos/as) 
soen defender 

Penso que 
consumir roupa 

deportiva de 
Comercio Xusto 
implica apoiar 

condicións 
dignas para as 

Non podo 
permitirme 
vestir con 
prendas 

deportivas de 
Comercio 

Xusto, aínda 

Non vexo 
relevante 

relacionar os 
meus valores a 
nivel deportivo 

co meu 
compromiso 

Outra 
(especifica) 

a nosa forma de ou relacionarse mulleres que me gustaría social e coa 
vestir, 

consumindo 
roupa de 
Comercio 

Xusto. 

con proxectos 
sociais e 

ecolóxicos... 
que concordan 
con valores do 

deporte cos que 
me identifico. 

traballadoras 
do sector téxtil. 

para ser 
coherente cos 

valores do 
deporte que 

practico. 

contorna. 

Answer Choices 

Paréceme importante que valores como a xustiza no deporte se incorporen a aspec 

Os meus referentes no mundo do deporte (deportistas coñecidos/as) soen defende 

Penso que consumir roupa deportiva de Comercio Xusto implica apoiar condicións 

Non podo permitirme vestir con prendas deportivas de Comercio Xusto, aínda que 

Non vexo relevante relacionar os meus valores a nivel deportivo co meu compromi 

Outra (especifica) 

Responses 

53,23% 

11,29% 

35,48% 

20,97% 

12,90% 

3,23% 

33 

7 

22 

13 

8 

2 



 

 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  

Mercas roupa de Comercio Xusto e/ou ecolóxico? 

Answer Choices Responses  

Si, de maneira preferente 1,61% 1 

Só puntualmente 45,16% 28 

Nunca ou case nunca/non o sei 53,23% 33 

Answered 62 

Skipped 

Mercas roupa de 
eco 

60,00% 

 
50,00% 

 
40,00% 

 
30,00% 

 
20,00% 

 
10,00% 

 
0,00% 

Si, de maneira preferente S 

 

Comer 
lóxico? 

 
 
 
 
 
 

 
ó puntualmen 

2 

cio Xusto e/ou 

 
 
 
 
 
 
 

 
te Nunca ou case nunca/non o 

sei 
 



 

n 

 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO    

Das seguintes afirmacións sobre dispoñibilidade e distribución de roupa (non só deportiva) de Comercio Xusto, 

con cal/es te sentes máis identificado/a?(podes marcar unha ou máis opcións de resposta) 

Answer Choices Responses  

Podo mercar este tipo de roupa con facilidade. 8,06% 5 

Non atopo este tipo de roupa con facilidade en tendas físicas. 64,52% 40 

Non atopo este tipo de roupa con facilidade en tendas online. 17,74% 11 

Non merco este tipo de roupa porque non a atopo nas miñas tendas habituais. 38,71% 24 

Non quero mercar este tipo de roupa, non me interesa. 0,00% 0 

Outra (especifica) 1,61% 1 

Answered 62 

Skipped 

Das seguintes afirmacións sobre 
dispoñibilidade e distribución de roupa ( 

só deportiva) de Comercio Xusto, con 
cal/es te sentes máis identificado/a?(pod 
marcar unha ou máis opcións de respos 

70,00% 

 
60,00% 

 
50,00% 

 
40,00% 

 
30,00% 

 
20,00% 

 
10,00% 

 
0,00% 

Podo mercar  Non atopo  Non atopo    Non merco    Non quero Outra 
este tipo de este tipo de este tipo de este tipo de mercar este (especifica) 
roupa con roupa con roupa con roupa tipo de 
facilidade. facilidade en facilidade en porque non roupa, non 

tendas tendas a atopo nas me interesa. 
físicas. online. miñas 

tendas 
habituais. 

 

on 
 

es 
ta) 

 
 
 
 
 

 
Responses 

2 

 



 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  
 

 

Das seguintes afirmacións sobre calidade de roupa (non só deportiva) de Comercio Xusto, con cal/es te sentes 

máis identificado/a?(podes marcar unha ou máis opcións de resposta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,00% 

Answered 61 

Skipped 3 

Das seguintes afirmacións sobre calidade 
de roupa (non só deportiva) de Comercio 

Xusto, con cal/es te sentes máis 
identificado/a?(podes marcar unha ou máis 

opcións de resposta) 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Non me importa Percibo que a Creo que a Consumiría roupa Outra (especifica) 

onde se fabricase roupa de Comercio relación entre de Comercio 
esa prenda, Xusto é de mellor distribuidora final Xusto, pero 

sempre e cando calidade. e provedora afecta paréceme de peor 
me garanta a 

máxima calidade. 
tanto ao prezo 

como á calidade 
do produto. 

calidade que o 
resto. 

Answer Choices 

Non me importa onde se fabricase esa prenda, sempre e cando me garanta a máxi 

Percibo que a roupa de Comercio Xusto é de mellor calidade. 

Creo que a relación entre distribuidora final e provedora afecta tanto ao prezo com 

Consumiría roupa de Comercio Xusto, pero paréceme de peor calidade que o resto 

Outra (especifica) 

Responses 

21,31% 

27,87% 

52,46% 

3,28% 

11,48% 

13 

17 

32 

2 

7 



 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  
 

Das seguintes afirmacións sobre prezo de roupa (non só deportiva) de Comercio Xusto, con cal/es te sentes máis 

identificado/a?(podes marcar unha ou máis opcións de resposta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,00% 

 
 
 
 
 
 
 

Answered 62 

Skipped 2 

Das seguintes afirmacións sobre prezo de 
roupa (non só deportiva) de Comercio Xusto, 

con cal/es te sentes máis 
identificado/a?(podes marcar unha ou máis 

opcións de resposta) 

45,00% 

40,00% 

35,00% 

30,00% 

25,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

En realidade, a A roupa de Non merco roupa A roupa de Outra (especifica) 

diferencia de prezo Comercio Xusto soe de Comercio Xusto Comercio Xusto soe 
entre unha prenda ter prezos máis porque me parece ser máis económica 
"normal" e unha de 
Comercio Xusto é 

mínima. 

elevados que 
outras prendas de 

calidade 
semellante, pero 

non me importaría 
asumilo. 

cara. que o resto de 
marcas. 

Answer Choices 

En realidade, a diferencia de prezo entre unha prenda "normal" e unha de Comerci 

A roupa de Comercio Xusto soe ter prezos máis elevados que outras prendas de cal 

Non merco roupa de Comercio Xusto porque me parece cara. 

A roupa de Comercio Xusto soe ser máis económica que o resto de marcas. 

Outra (especifica) 

Responses 

32,26% 

45,16% 

8,06% 

1,61% 

14,52% 

20 

28 

5 

1 

9 



 

 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  

Coñeces o significado da expresión "igualdade de xénero"?   

Answer Choices Responses  

Si 95,16% 59 

Non 0,00% 0 

Non estou segura/o 4,84% 3 

Escribe brevemente que significa para ti:  19 

Answered 62 

Skipped 

Coñeces o significado d 
"igualdade de xéne 

100,00% 

90,00% 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Si Non 

 

a expres 
ro"? 

 
 
 
 
 
 
 

Non 

2 

ión 

 
 
 
 
 
 
 
 

estou segura/o 
 



 

o 

 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  

Cres que existe igualdade de xénero no deporte?   

Answer Choices Responses  

Si (sempre ou case sempre) 6,45% 4 

Non (nunca ou case nunca) 75,81% 47 

Non estou segura/o 11,29% 7 

Depende do deporte (escribe o teu comentario): 6,45% 4 

Answered 62 

Skipped 

Cres que existe igualdade de 
deporte? 

80,00% 
 

70,00% 
 

60,00% 
 

50,00% 
 

40,00% 
 

30,00% 
 

20,00% 
 

10,00% 
 

0,00% 

Si (sempre ou case Non (nunca ou case Non estou seg 
sempre)  nunca) 

 

xénero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ura/o    Depe 

(e 
c 

2 

no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

nde do deporte 
scribe o teu 
mentario): 

 



 

 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  

Escoitaches falar algunha vez dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible? 

 
Answered 63 

Skipped 1 

  

Escoitaches falar algunha vez dos 
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 Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO  

Podes nomear algún Obxectivo de Desenvolvemento Sostible? 

Answer Choices Responses  

1: 100,00% 33 

2: 57,58% 19 

3: 48,48% 16 

4: 36,36% 12 

5: 27,27% 9 

Answered 33 

Skipped 31 
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	Enquisa - DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO
	Co obxectivo de coñecer canto sabes e que opinas do Comercio Xusto, pedímosche que cubras este breve cuestionario, que nos axudará a poñer en marcha o proxecto sobre COMERCIO XUSTO E DEPORTE que se vai desenvolver no teu instituto.  Esta enquisa é anónima.   GRAZAS pola túa colaboración!!
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	13. Con que frecuencia cambias/renovas o teu calzado deportivo habitual?
	14. Cando decides mercar roupa deportiva ou accesorios, débese principalmente a:
	15. Que aspectos pensas que deberían ser máis importantes á hora de mercar roupa deportiva? Pincha e valora, onde 1 é menos importante e 4 é máis importante.
	16. Que entendes ti por Comercio Xusto? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta)
	17. Consumiches produtos de Comercio Xusto algunha vez?
	18. De que tipo? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta)
	19. Con que frecuencia consumes algún produto de Comercio Xusto?
	20. Utilizas prendas de vestir de Comercio Xusto e/ou ecolóxico?
	21. Das seguintes afirmacións, con cal/es te sentes máis identificado/a? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta)
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	15. Que aspectos pensas que deberían ser máis importantes á hora de mercar roupa deportiva? Pincha e valora, onde 1 é menos importante e 4 é máis importante.
	16. Que entendes ti por Comercio Xusto? (podes marcar unha ou máis opcións de resposta)
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	Adultos/as CLUBES DEPORTIVOS - Enquisa DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO
	Enquisa - DEPORTE, VALORES E COMERCIO XUSTO
	Co obxectivo de valorar o nivel de coñecementos e percepción arredor do Comercio Xusto entre as persoas que fan deporte de forma habitual na túa localidade, pedímosche que cubras esta breve enquisa, que servirá para planificar mellor as actividades do proxecto "Tecendo conciencias a través do consumo responsable e o Comercio Xusto no mundo do deporte galego" executado pola ONGD Taller de Solidaridad e subvencionado pola Xunta de Galicia.  Esta enquisa é totalmente anónima.   GRAZAS pola túa colaboración!!
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	15. Que tipo de prendas de roupa deportiva adquires con máis frecuencia?  Escolle a túa opción, onde 1 é menos frecuente e 4 é máis frecuente.
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	29. Coñeces o significado da expresión "igualdade de xénero"?
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	32. Podes nomear algún Obxectivo de Desenvolvemento Sostible?




	238945081_other: 
	243261829_other: 
	238946169_other: 


