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Memoria Final, grupo S3B 
 

 

Laura Parada Vila - S3B1 

Ramón Rivas Pérez - S3B2 

Eila Rodríguez Filgueiras - S3B3 

Cristina Rodríguez Menéndez - S3B4 

Nerea Sande Barbeito - S3B5 

 

Tema escollido: o movemento de inmigración na Comunidade Autónoma de Galicia. A 

perspectiva dos medios de comunicación galegos. Problemas e posibles solucións á 

situación marxinal dos inmigrantes por parte dos medios. 

 

Explicación do grupo: 

 

1.1. Resumo do traballo realizado. Resultados en relación ao blog. Resultados 

consonte as competencias. Eficacia e solucións para superar os obstáculos 

atopados. Actividades significativas realizadas: 

 

O obxectivo do grupo S3B respecto ao proxecto realizado era investigar os problemas 

relativos á inmigración e aos medios de comunicación españois e, especialmente, galegos. 

A situación destes individuos é moi complexa e vese perxudicada tanto por asuntos 

persoais como alleos a eles mesmos, habitualmente sendo o estado social, político e 

económico dos seus países de orixe eses asuntos externos. A integración na sociedade 

vese afectada por prexuízos sociais que, en gran parte dos casos, son impulsados e mesmo 

creados polos propios medios de comunicación. Estes publican noticias nas que os 

estereotipos, a criminalización da totalidade dun colectivo polas accións dunha única persoa 

e a escasa visibilidade que se lle concede aos inmigrantes son os principais problemas que 

exhiben prensa escrita e dixital, radio e televisión. Problemas que, a día de hoxe, case 

constitúen un elefante na habitación polo estendidos que están mesmo a nivel internacional, 

facendo da súa denuncia unha necesidade que non podíamos obviar. 

 

Á hora de levar a cabo o noso proxecto non podemos negar a ausencia de obstáculos e 

dificultades. A localización escollida para a realización dos Círculos de Lectura, a cidade de 

A Coruña, limitou a cantidade de posibles participantes debido á dificultade do transporte. 

Asimesmo, o contacto con moitos inmigrantes foi complexo debido a que non querían 

participar no proxecto por posibles repercusións da actividade. Ao mesmo tempo, a falta de 

compromiso por parte de determinados membros do Círculo de Lectura dificultou as nosas 

tarefas. Asociacións como Ekuus Zebra ou Juan Soñador non amosaron iniciativa á hora de 

colaborar con nós. O lugar físico no que se realizaron ditos debates tamén supuxeron certos 

obstáculos para o desenvolvemento da nosa actividade. 

 

Á hora de solucionar estes inconvintes os membros do grupo tratamos de obter 

participantes a partir de coñecidos persoais. As asociacións Ecos do Sur e Ecodesarrollo 

Gaia foron moi colaborativas, facilitando posibles contactos e mesmo un local para a 

elaboración do Círculo de Lectura. 
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Respecto a publicación de artigos por parte dos membros do grupo, concretar un tema para 

os textos supuxo certas complicacións debido á falta de información ofertada polos medios 

de comunicación. En consecuencia, enfocamos ditos artigos a detectar as carencias e os 

erros que xornais, emisoras de radio e cadeas de televisión amosan habitualmente, para así 

denuncialos e buscar posibles solucionar. 

 

A maiores dos Círculos de Lectura e das publicacións individuais tamén se realizaron varias 

entrevistas persoais e consultas a xente afectada polo movemento migratorio, cuxa 

información resultante foi moi útil para a formulación das nosas actividades. 

 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS: Grazas a este traballo puidemos adquirir unha mellora na 

nosa capacidade de reflexión e de critica nun tema que require a aportación de diferentes 

puntos de vistas. O maior aprendizaxe foi o do traballo en grupo, colaborando os uns aos 

outros para alcanzar os nosos obxectivos. Tamén contribuíu a coñecer novos métodos e 

procedementos de traballo que facilitarán o noso futuro profesional, como o pleno contacto 

coas fontes deixando que sexan elas as que nos dean a información, senón nós tan só os 

espectadores e non ao revés, como ocorre nos medios convencionais.  

-O uso adecuado dos materiais de referencia 

-Mellorar as nosas destrezas comunicativas, entendendo o papel relevante da comunicación 

xa que foi o eixe do traballo o que nos formou e fixo posible que acadásemos os nosos 

obxectivos. Sen comunicación, nada tería sido posible.  

 

 

1.2.- Rexistro-itinerario (por datas, desde o máis novo ao máis antigo) de accións 

emprendidas. Diarios: resultados. 

 

22 de abril: publicación da conclusión grupal 

22 de abril: publicación do aritgo individual de Eila Rodríguez Filguieras 

21 de abril: publicación do artigo individual de Ramón Rivas Pérez 

20 de abril: publicación do artigo individual de Cristina Rodríguez Menéndez 

20 de abril: publicación do artigo individual de Laura Parada Vila 

20 de abril: celebración do segundo círculo de debate 

19 de abril: entrevistas realizadas por Cristina Rodríguez Menéndez a jóvenes inmigrantes: 

Ingrid Serrano, Melissa May Altuve y Melina Avila Villavicencio 

19 de abril: concretación dos membros do seguinte círculo e lugar para realizalo 

18 de abril: contacto coas fontes para a configuración do segundo círculo 

17 de abril: entrevista realizada por Laura Parada Vila a Marysol Babarro Calviño 

15 de abril: publicación do artigo individual de Eila Rodríguez Filgueiras 

15 de abril: entrevista realizada por Eila Rodríguez a Santiago, un mozo colombiano, 

Santiago 

13 de abril: publicación do artigo individual de Nerea Sande Barbeito 

11 de abril: publicación do artigo individual de Ramón Rivas Pérez 

6 de abril: publicación do artigo individual de Cristina Rodríguez Menéndez 

6 de abril: publicación do I Círculo de Debate 

4 de abril: entrevista realizada por Cristina Rodríguez 

1 de abril: publicación do artigo individual de Laura Parada Vila 

30 de marzo: publicación do artigo individual de Eila Rodríguez Filgueiras 

30 de marzo: contacto coas fontes e fixación da data e do lugar para o círculo 
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29 de marzo: intento do primeiro círculo de debate, pero que debido a un inconvinte por 

parte dunha dos membros, non se puido realizar 

28 de marzo: publicación do artigo individual de Nerea Sande Barbeito 

28 de marzo: contacto coas fontes para a formación do círculo de debate 

17 de marzo: publicación do artigo individual de Ramón Rivas Pérez 

11 de marzo: publicación do artigo invidual de Cristina Rodríguez Menéndez 

10 de marzo: entrevista realizada por Cristina Rodríguez Menéndez a Guada Cruz Boado 

9 de marzo: publicación do artigo individual de Laura Parada Vila 

7 de marzo: entrevista realizada por Laura Parada Vila a Montse, avogada especializada en 

inmigración 

4 de marzo: asignación de temas a tratar nas entradas de cada un dos membros do grupo 

de traballo 

3 de marzo: concretación dos posibles temas a analizar nos seguintes entradas no blog 

1 de marzo: búsqueda de información sobre a inmigración, e análise de distintas noticias en 

relación ao tema publicadas en distintos medios galegos. 

 

 

 

1.3.- Pequeno test ao traballo realizado (máximo, 1 parágrafo de 10 liñas cada 

apartado) 

 

1.3.1.- Estimación sobre os procedementos levados ao cabo polo GT. 

 

O trato con posibles contactos podería ter sido máis claro e cercano. Ademais, a 

organización dos círculos e sobre todo a escolla do lugar deberíamos telo planificado días 

antes do evento, porque algunhas veces nos vimos un pouco apurados posto que non 

sempre conseguíamos a autorización a tempo. Tamén atopamos dificultades a veces para 

compaxinar os horarios dos participantes do círculo, o cal nos obrigou unha vez a 

pospoñelo. 

 

 

1.3.2.- Estimación sobre o seguemento do tema nos artigos e nas interpretacións 

grupais realizadas. Axuste aos indicadores. 

 

Aquí consideramos que seguimos o tema bastante ben, enfocándoo dende moi diversos 

puntos de vista que achegaron visións constructivas. O axuste aos indicadores puido ter 

sido mellor nalgúns casos, pero en xeral creemos que tamén foi acertado. 

 

 

1.3.3.- Estimación dos comentarios realizados polos membros dos GT a outros 

grupos e alumnos. 

 

 O noso contacto máis directo foi co grupo de pobreza e precariedade, dado a que 

compartiamos  case todos os nosos indicadores. Desta maneira intentamos dar a nosa 

perspectiva deste colectivo facendo mención tamén as experiencias que cos círculos de 

debate íamos coñecendo, para poder aportar un comentario o máis informativo posible. Ao 

mesmo tempo sustentámonos en noticias que os medios de comunicación publicaron para 
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fundamentar os nosos argumentos respecto á forma de tratar a estas persoas por parte dos 

medios de comunicación. 

 

1.3.4.- Pertinencia e permanencia dos Círculos xerados desde o GT de aprendizaxe. 

Contactos. Estado no que fica o Círculo. 

 

Agardamos o compromiso dalgún dos participantes baixo todo o que está na nosa man. Sen 

embargo non sabemos con certeza se isto poderá ser así, ou se pola contra ningún dos 

participantes accederá e poderá continuar tendo unha participación activa no Círculo. 

 

1.3.5.- Estimación sobre a vinculación do realizado no blog con conceptos, modelos e 

teorías vistos e entregados polo profesor na aula (apropiación dos coñecementos nas 

publicacións realizadas). 

 

Para os nosos artigos utilizamos maiormente información allea á aula, mediante 

documentación dixital e entrevistas persoais realizadas polos membros do grupo. Non 

obstante, si se recorreu á teoría impartida na clase para determinados escritos, nun deles 

cales o concepto da contextualización, así como o da visibilidade dos inmigrantes nos 

medios de comunicación, foron cruciais na realización do mesmo. 

 

 

1.4.- Materiais. 

 

1.4.1.- Referencias consultadas (enlaces comentados). 

1. A., Parainmigrantes (2016). Parainmigrantes.info – Información sobre trámites de 

extranjería e inmigración para los inmigrantes en España. Parainmigrantes.info. 

[Consulta: 5 de Abril2016].<http://www.parainmigrantes.info/  : información sobre os 

procesos administrativos para conseguir a nacionalidade española 

2. ANDRADE, Alfonso. “La escasez de oportunidades expulsa de Galicia a los 

inmigrantes”, La Voz de Galicia, 22-02-2016. 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/02/22/escasez-oportunidades-

expulsa-galicia-

inmigrantes/0003_201602G22P2991.htm?utm_source=twitter&utm_medium=referral

&utm_campaign=twgen [Consulta: 14-03-2016]: La Voz de Galicia informa sobre a 

marcha de inmigrantes de Galicia. 

3. Anon, (2016). [online] Disponible en: 

http://elprogreso.galiciae.com/noticia/521266/un-vivariense-ayudara-los-refugiados-

en-la-isla-de-chios [Consultado  28 Mar. 2016]: noticia que cataloga axudar a salvar 

vidas de refuxiados como “a gran aventura da vida” do mozo protagonista da noticia, 

ironizando sobre a situación dos refuxiados. 

4. Anon, (2016). Los inmigrantes y los medios de comunicacion. [Consulta:10 marzo 

2016].http://www.carm.es/ctra/cendoc/doc-pdf/pub/pub-0051.pdf : Análise do 

tratamento informativo da inmigración levado a cabo nunha xornada xornalística 

5. Berenguer, Marta. “Para los medios de comunicación los inmigrantes siempre son 

cifras, se convierten en una masa”, Viento Sur, 01-07-2015. 

<https://www.vientosur.info/spip.php?article10229> [Consultar: 20-04-2016]: 

denuncia sobre o tratamento inhumamo dos inmigrantes nos medios. 

http://www.parainmigrantes.info/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/02/22/escasez-oportunidades-expulsa-galicia-inmigrantes/0003_201602G22P2991.htm?utm_source=twitter&utm_medium=referral&utm_campaign=twgen
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/02/22/escasez-oportunidades-expulsa-galicia-inmigrantes/0003_201602G22P2991.htm?utm_source=twitter&utm_medium=referral&utm_campaign=twgen
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/02/22/escasez-oportunidades-expulsa-galicia-inmigrantes/0003_201602G22P2991.htm?utm_source=twitter&utm_medium=referral&utm_campaign=twgen
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/02/22/escasez-oportunidades-expulsa-galicia-inmigrantes/0003_201602G22P2991.htm?utm_source=twitter&utm_medium=referral&utm_campaign=twgen
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/02/22/escasez-oportunidades-expulsa-galicia-inmigrantes/0003_201602G22P2991.htm?utm_source=twitter&utm_medium=referral&utm_campaign=twgen
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/02/22/escasez-oportunidades-expulsa-galicia-inmigrantes/0003_201602G22P2991.htm?utm_source=twitter&utm_medium=referral&utm_campaign=twgen
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/521266/un-vivariense-ayudara-los-refugiados-en-la-isla-de-chios
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/521266/un-vivariense-ayudara-los-refugiados-en-la-isla-de-chios
http://www.carm.es/ctra/cendoc/doc-pdf/pub/pub-0051.pdf
https://www.vientosur.info/spip.php?article10229
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6. Eldiario.es. (2015).“No existe el efecto llamada, sino el efecto empuje: la guerra, la 

persecución, la muerte”. [online] Disponible en: 

http://www.eldiario.es/desalambre/mentiras-Gobierno-librarse-refugiados-

Europa_0_400360800.html [Consultado: 13 Abr. 2016]: noticia que analiza a razón 

real pola que emigran as persoas, fuxir da fame e da guerra. 

7. GRIJELMO, Alex. “La palabra inmigrante se hereda”. ElPais. 24.11.2013. 

<http://elpais.com/elpais/2013/11/22/opinion/1385137645_762712.html&gt; 

[Consulta: 21 abril 2016] 

8. IGARTUA, Juan José. “El tratamiento informativo de la inmigración en la prensa y la 

televisión española. Una aproximación empírica desde la teoría del Framing”, 

Universidad de Salamanca, 2004 (actualizado 23-06-2008). 

<http://gmje.mty.itesm.mx/igartua_muniz_otero.htm> [Consulta: 10-04-2016]. 

9. INMIGRANTES ILEGALES: CONCEPTO INFAME. RESPONSABLES Y 

DESHONRADOS. Portaljurídico. [Consulta: 29 marzo 2016]. 

<http://portaljuridico.lexnova.es/articulo/JURIDICO/134593/iv-inmigrantes-ilegales-

concepto-infame-responsables-y-deshonrados-pena-perez-alejandro-revi> Artigo 

que analiza o mal uso do termo ilegal para referirse aos inmigrantes que non teñen 

en orde os seus papeis. 

10. Marcos Ramos, M. (2014). La imagen de los inmigrantes en la ficción televisiva de 

prime time. Analisis y recomendaciones para los profesionales. Ediciones 

Universidad de Salamanca: Unha tesis sobre a imaxe ofrecida dos inmigrantes na 

ficción televisiva 

11. Nafría, I. and Nafría, (2015). ¿Dónde viven los 130.505 alemanes residentes en 

España?. [online] La Vanguardia. Disponible en: 

http://www.lavanguardia.com/vangdata/20151003/54437840616/donde-viven-los-

130-505-alemanes-residentes-en-espana.html [Consultado el 21 Apbr. 2016]: noticia 

na que podemos comprobar o diferente tratamento das persoas nos medios según a 

súa nacionalidade (Alemán-> estranxeiro, senegalés-> inmigrante) 

12. Redacción. Los nuevos costes del proceso de nacionalidad española. 

Parainmigrantes.info. [Consulta: 28 marzo 2016] 

<http://www.parainmigrantes.info/los-nuevos-costes-del-proceso-de-nacionalidad-

espanola/> 

13. RUIZ, Patricia. “357 niños han muerto ahogados entre Grecia y Turquía después de 

la foto de Aylan”, eldiario.es, 05-04-2016. 

<http://www.eldiario.es/desalambre/muerto-Mediterraneo-tragedia-

Aylan_0_501850303.html> [Consulta: 05-04-2016]: eldiario.es punto es informa 

sobre ol número de mortes que sucederon á morte de Aylan Kurdi para denunciar a 

inactividade dos medios. 

14. Sánchez Álvaro, (2016, enero). España pierde población por la caída del número de 

extranjeros.ElPaís. [Consulta: 7 marzo 2016] Noticia que informa sobre a 

importancia que ten a presenza de extranxeiros na poboación española 

http://politica.elpais.com/politica/2016/01/19/actualidad/1453217565_449345.html 

15. Taboada, Tania. ( 2016, febrero). Detenidos dos rumanos como presuntos de un 

robo en A Fonsagrada. La Voz de Galicia. [Consulta: 7 marzo 2016] 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2016/02/09/detenidos-dos-rumanos-

presuntos-autores-robo-fonsagrada-/00031455048788663126391.htm Noticia que 

nos serviu de exemplo para destacar o uso despectivo do linguaxe en contra dos 

inmigrantes 

http://www.eldiario.es/desalambre/mentiras-Gobierno-librarse-refugiados-Europa_0_400360800.html
http://www.eldiario.es/desalambre/mentiras-Gobierno-librarse-refugiados-Europa_0_400360800.html
http://elpais.com/elpais/2013/11/22/opinion/1385137645_762712.html&gt
http://gmje.mty.itesm.mx/igartua_muniz_otero.htm
http://portaljuridico.lexnova.es/articulo/JURIDICO/134593/iv-inmigrantes-ilegales-concepto-infame-responsables-y-deshonrados-pena-perez-alejandro-revi
http://portaljuridico.lexnova.es/articulo/JURIDICO/134593/iv-inmigrantes-ilegales-concepto-infame-responsables-y-deshonrados-pena-perez-alejandro-revi
http://www.lavanguardia.com/vangdata/20151003/54437840616/donde-viven-los-130-505-alemanes-residentes-en-espana.html
http://www.lavanguardia.com/vangdata/20151003/54437840616/donde-viven-los-130-505-alemanes-residentes-en-espana.html
http://www.parainmigrantes.info/los-nuevos-costes-del-proceso-de-nacionalidad-espanola/
http://www.parainmigrantes.info/los-nuevos-costes-del-proceso-de-nacionalidad-espanola/
http://www.eldiario.es/desalambre/muerto-Mediterraneo-tragedia-Aylan_0_501850303.html
http://www.eldiario.es/desalambre/muerto-Mediterraneo-tragedia-Aylan_0_501850303.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/19/actualidad/1453217565_449345.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2016/02/09/detenidos-dos-rumanos-presuntos-autores-robo-fonsagrada-/00031455048788663126391.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2016/02/09/detenidos-dos-rumanos-presuntos-autores-robo-fonsagrada-/00031455048788663126391.htm
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1.4.2.- Materiais audiovisuais aportados. Enlaces activos á Memoria Audiovisual do 

Blog. 

● Audios da primeira reunión do círculo de lectura crítica: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B9HA90gJfgkHYUhjNlZVMlhkbXc&usp=shar

ing 

 

● Fotografía tomada durante a reunión do primeiro círculo de lectura crítica na que 

podemos ver aos seus integrantes e a algúns dos membros do grupo de traballo: 

https://drive.google.com/file/d/0B9HA90gJfgkHQjZuVm9BSmMydjQ/view?usp=sharin

g 

 

● Audio do segundo círculo de lectura crítica: 

https://drive.google.com/file/d/0B9HA90gJfgkHZ3kwbmRMSFZyMGc/view?usp=shari

ng 

 

● Fotografía tomada durante a reunión do segundo círculo de lectura crítica: 

https://drive.google.com/file/d/0B9HA90gJfgkHRmN0Ni1xYW5STkU/view?usp=shari

ng 

 

 

1.4.3.- Axenda de contactos. Nomes, roles e que aportaron. 

 

 Montse Pérez Cuntín: avogada do sindicato UGT, aportou información lexislativa 

 Yara Fernández: auxiliar na asociación Juan Soñador. Aportou información sobre 

inmigración. 

 Marcelo Oliveira: antigo inmigrante. Aportou información sobre a súa experiencia 

persoal. 

 Guillermo Fernández: director da asociación Ecodesarrollo Gaia, membro do 

Círculo, no cal participou e trouxo noticias e información ao respecto. 

 Djibril Faye: antigo inmigrante, técnico na asociación Ecos do Sur e membro do 

Círculo, no cal participou e trouxo noticias e información ao respecto. Proporcionou 

información que os medios convencionais non recollen, e mesmo nos aconsellou 

medios alternativos para coñecer a realidade que se vive nos países como Senegal 

 William: antigo inmigrante e membro do Círculo, no cal participou contando a súa 

experiencia persoal. 

 Alicia Barros: traballadora na asociación Ecos do Sur e membro do Círculo, no cal 

participou e aportou información ao respecto. 

 Jiawen Li: membro do Círculo, no cal participou para expresar a súa visión sobre o 

enfoque que os medios teñen sobre a comunidade inmigrante china. 

 Santiago Acosta Argáez: persoa inmigrante de Colombia, que achegou a súa 

experiencia persoal mediante unha entrevista que se utilizou para o artigo de Eila 

Rodríguez; “No punto de mira; Sudamérica”. 

 Susana Blanco: directora de la asociación Ecos do Sur que nos facilitou o contacto 

de Djibril Faye e que participou á hora de facilitarnos estatísticas e información.  

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B9HA90gJfgkHYUhjNlZVMlhkbXc&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B9HA90gJfgkHYUhjNlZVMlhkbXc&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9HA90gJfgkHQjZuVm9BSmMydjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9HA90gJfgkHQjZuVm9BSmMydjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9HA90gJfgkHZ3kwbmRMSFZyMGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9HA90gJfgkHZ3kwbmRMSFZyMGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9HA90gJfgkHRmN0Ni1xYW5STkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9HA90gJfgkHRmN0Ni1xYW5STkU/view?usp=sharing
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2.- Aportacións individuais (2 páxinas ou 800 palabras máximo) 

 

Parada Vila, Laura - S3B1 

  

2.1.- Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e destrezas 

conseguidas. 

Despois de realizar o traballo, conclúo en que os medios de comunicación definen aos 

inmigrantes como axentes de acción das súas noticias pero nunca tentan falar con eles para 

poder coñecer de primeira man as súas situacións e dese modo poder aportar unha 

información máis completa ao lector. Soamente tense en conta unha parte da noticia pero 

nunca chegamos a coñecer a realidade. Moitos medios de comunicación publican noticias 

verdadeiras pero esquecen o importante da veracidade, é dicir que moitas veces dános 

información que non nos aportan nada ou que simplemente é sempre o mesmo. Quizáis a 

culpa tamén estea nos lectores e na súa falta de esixencia. Como consumidores de 

información debemos coñecer que cada vez máis o periodismo está infestado de presións e 

polo que en moitas ocasións percíbese un tratamento do tema que non é o adecuado. Isto 

ocorre có tema da inmigración, na que todos os medios de comunicación optan por unha 

visión pouco humana. 

Grazas ao contacto cós propios afectados, comprendemos mellor as experiencias que 

tiveron que vivir, e concluímos que nos medios de comunicación non teñen voz para poder 

contalo. Posiblemente se a sociedade coñecese as súas vivencias  persoais, non terían os 

prexuízos que están tan arraigados entre nós. A isto tamén contribúen os medios de 

comunicación que se deixan levar polas presións dos gobernos e venden o tema da 

inmigración como algo negativo que temos que rexeitar e do que temos que fuxir e facer 

oídos xordos. Os representantes das asociacións coas que falamos para formar os nosos 

círculos de lectura están de acordo en que feitos positivos sobre a inmigración non teñen 

cabida nos medios de comunicación. Ao mesmo tempo en que o colectivo sempre é 

denominado con adxectivos negativos e todos forman parte dun conxunto, non contan como 

persoas. É dicir que se algún cometeu algún acto malo todos os inmigrantes o van a 

cometer. 

Por outra parte os círculos de lectura serviunos para mellorar o trato coas persoas e as 

fontes. O xornalismo é un traballo de servizo aos demais polo que debemos ter en conta as 

peculiaridades humanas e comportarnos de acordo as situacións, para poder conseguir a 

información que queremos. Aínda máis no tema da inmigración, na que os afectados tiveron 

que pasar por situacións moi duras, debemos poñernos no seu lugar. 

 

2.2.- Posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do mesmo. 

Ao principio non tiñamos moi claro cal era o noso obxectivo polo que en particular custoume 

un pouco comprender a forma en que tiña que publicar os artigos sobre todo. 

Tivemos algúns problemas coas formacións dos círculos, polo que deberiamos haber tido 

unha maior organización en canto ao contacto coas fontes. Nunha ocasión, xa tíñamos o 

círculo establecido pero no último momento un dos membros tivo un problema que lle 

impediu asistir á reunión polo que ao final, tivemos que cambiar a data do círculo. O 

problema que tivemos foi, en parte a falta de compromiso dalgúns membros. Deberiamos 

haber tido un contacto máis continuado cos propios afectados para poder comunicarlles 

mellor cal era o obxectivo do círculo. 
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En canto ás publicacións no blog, tentamos non repetir conceptos nin indicadores pero 

nalgunhas ocasións resultounos difícil encontrar temas nos que a prensa non seguise os 

códigos deontolóxicos con este colectivo. 

  

2.3.- Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no blog, como fóra del (relativo ao 

traballo de grupo) 

Dentro do blog a miña función era a de editora do grupo, supervisar os artigos dos meus 

compañeiros así como de establecer as pautas estéticas establecidas no blog para poder 

publicalos. E a realización dos artigos individuais, e os comentarios nos distintos post dos 

grupos máis afíns ao noso, segundo os indicadores que compartimos, en total realicei  8 

comentarios. 

Ademais realicei unha entrevista a Montse Pérez Cuntín, avogada que traballa no 

departamento de inmigración do sindicato UGT. O obxectivo era documentarnos sobre a 

lexislación que regula a inmigración así como coñecer máis de cerca as características 

deste colectivo xa que Montse, traballa para eles e en moitas ocasións coñece a historia 

persoal de cada un deles. 

Por outra parte, entrevistei a Marysol Babarro Calviño, unha muller española pero que por 

causas persoais viviu a maior parte da súa vida en Venezuela, para coñecer a súa 

experiencia como inmigrante noutro país e coñecer se esa sensación de discriminación que 

existe en España con respecto os estranxeiros que tamén se vive no resto do mundo. 

 

 

Rivas Pérez, Ramón - S3B2 

 

2.1 Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e destrezas 

conseguidas.  

A miña consulta diaria da prensa nunca tivo presente no seu foco noticias relacionadas coa 

inmigración. Salvo algunhas excepcións como a relevancia do feito ou algún outro factor 

que fixera do acontecemento algo especialmente rechamante. En consecuencia, era un 

tema sobre o cal estaba moi desinformado. Non era máis ca unha das vítimas dos medios 

que precisamente criticamos neste proxecto. Admito, ademais, que a escolla da inmigración 

como tema principal do traballo pilloume por sorpresa pola dificultade que supoñía 

enfrontarse a algo case descoñecido. Pero ao mesmo tempo esa circunstancia 

beneficioume moito. Non só polas capacidades adquiridas (formas de tratar coas fontes, 

determinados métodos para obter información, etc.) durante o proceso de investigación, de 

organización dos Círculos e demais, senón tamén porque, grazas ao contacto directo con 

afectados polos movementos migratorios fun capaz de coñecer de primeira man unha 

realidade que está á volta da esquina. Unha realidade que, como dixen, descoñecía por 

completo, e na que influíu o feito de que os Círculos de Lectura fosen realizados en A 

Coruña. Xa que nacín e vivo na cidade, creo que esta oportunidade permitiume ver o 

problema da inmigración de maneira máis próxima, aprendendo que é un mal que, en 

verdade, está ao lado do meu fogar. É unha experiencia que, definitivamente, me 

influenciará positivamente no meu futuro profesional. 

 

Asimesmo, a magnitude do proxecto motivoume ao buscar métodos de traballo e de 

investigación en equipo, favorecendo á coordinación cos meus compañeiros de grupo á 

hora de poñer en marcha os procedementos que nos permitiron poñernos en contacto coas 

fontes e membros do Círculo de Lectura. A análise dos documentos e noticias consultados, 
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pola súa parte, foi esencial ao elaborar os meus artigos, prestando especial atención a ditos 

textos. 

 

2.2 Posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do mesmo.  

En ocasións é certo que pecamos de falta de coordinación e iniciativa, inconvintes que foron 

facilmente solucionados unha vez tomamos unha firme decisión todos os membros do 

grupo. Pola súa parte, botei en falta algo de creatividade á hora de realizar os artigos 

individuais, xa que varios membros do grupo repetimos certos puntos ao criticar o enfoque 

dos medios de comunicación respecto á inmigración. O verdadeiro problema chegou no 

momento buscar membros para o Círculo de Lectura, xa que a falta de fidelidade, de 

compromiso por parte desas persoas á hora de garantir a súa asistencia. Considero que, en 

parte, foi culpa, xa que poderiamos ter tratado cos membros dunha maneira máis cercana e 

comprensiva para solucionar ese inconvinte. 

 

2.3 Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no blog, como fóra del (relativo ao 

traballo de grupo).  

Como traballo persoal, busquei e garantín membros para o Círculo de Lectura, cos que 

mantiven contacto persoal. Como capitán do grupo, tratei de suxerir ideas e procedementos 

aos demais membros, sempre respetando o espíritu democrático do equipo. Pola súa parte, 

elaborei comentarios e artigos para o blog. 

 

 

Rodríguez Filgueiras, Eila - S3B3 

 

2.1 Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e destrezas 

conseguidas:  

Descoñecía moitos aspectos respecto á realidade deste tema, aínda que nun principio 

pensei que non ia coñecer moitas cousas novas. O traballo serviume para mellorar a miña 

capacidade de comunicación coas fontes, axudoume na perda do medo a contactar con 

descoñecidos, a chamalos e plantexarlles ideas. De agora adiante penso que vou ser moito 

máis capaz de comunicarme cos demais de maneira máis clara, sen nervios, para obter un 

resultado moito mellor. Tamén aprendín a sensibilizarme, a escoitar cando os demais falan 

(sobre todo se son fontes de primeira man do problema, como foi o caso) e gañei 

experiencia na labor xornalística. Agora coñezo moitas máis asociacións de persoas, 

autores, medios de comunicación e outros recursos debido sobre todo á labor de 

documentación que tiven que levar a cabo para a realización dos meus artigos. Teño unha 

visión máis profunda do tema e do problema (así como dos temas que escolleron os outros 

grupos xa que fixeron un excelente traballo no que nos achegan visións diferentes, de 

primeira man e de calidade, tal e como intentamos facer tamén nós). Ao coñecer este 

campo súrxenme dúbidas sobre outros que están relacionados, e que poderían dar pé a 

outro traballo. Foi un traballo de investigación que supuxo a expansión da miña mente e, 

como dixen antes, a perda do medo á comunicación con descoñecidos, gaña de empatía e 

achegamento ás persoas. 
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2.2 Posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do mesmo:  

Houbo algunhas veces que me despistei, sobre todo ao principio, posto que tíñamos que 

pensar todo o tema e os enfoques, e custoume un pouco comprender a magnitude do 

traballo. Hai moitas posibilidades de mellora no meu traballo, por suposto, como por 

exemplo ter comezado antes a preparar os artigos do blog, ter comentado máis artigos 

doutros compañeiros e compañeiras e nalgún caso ter respondido antes aos comentarios 

da xente nas miñas publicacións. Ao principio resultábame moi complicado atopar persoas 

aptas para o noso círculo, porque non se me ocorría nada. Pero máis adiante fun ampliando 

o horizonte e fóronseme ocorrendo posibilidades que finalmente incluímos no noso traballo. 

 

2.3 Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no blog, como fóra del (relativo ao 

traballo de grupo):  

Igual que os meus compañeiros axudei a pensar e buscar persoas para o círculo, a 

desenvolver o tema, axudalos cando non tiñan moi claro con que tema emprender un novo 

artigo do blog, etc. Aportei varios participantes aos nosos círculos, amorticei o valor dos 

desprazamentos dos participantes á cidade na que se celebraban os círculos (A Coruña), 

cumprín a miña obrigación de publicación de artigos, aportando algunha entrevista, e 

obviamente axudei como os meus compañeiros na elaboración desta memoria. Tamén 

aportei comentarios ás publicacións no blog dos meus compañeiros de clase, cun total de 

seis comentarios. 

 

 

Rodríguez Menéndez, Cristina - S3B4 

 

2.1.- Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e destrezas 

conseguidas. 

Cando escollemos o tema da inmigración, non era consciente da realidade que iba a 

atoparme. A medida que fun avanzando na investigación, consultando documentos e fontes 

e achegándome ao día a día dos propios afectados, puiden coñecer aquilo que os medios 

non nos conta. Podendo comprobar en primeira man como por desgraza os indicadores que 

escollemos se cumpren. A través da consulta de noticias en diferentes medios, das achegas 

das testemuñas e da propia investigación, puiden verificar como o tratamento informativo 

cos inmigrante é totalmente inadecuado e contribúe a aumentar a discriminación existente. 

As noticias positivas apenas teñen lugar ao tratar este tema, mentres que as negativas 

nutren todas elas. A nacionalidade só é mencionada cando se trata dun mal acto realizado 

por un inmigrante, cando é feito por un español, non se especifica. Pequenos detalles que 

obstaculizan o camiño cara a integración. Os medios teñen un papel importante á hora de 

educar á poboación, posto que se nutre da información recibida por eles. Se os medios non 

tratan con igualdade as noticias sobre inmigración, consecuentemente están fomentando 

unha poboación racista e xenófoba. Porén, este traballo non só me axudou a comprobar o 

pésimo papel informativo dos medios de comunicación cos sectores máis vulnerables, 

senón que tamén me axudou a desenrolar a labor xornalística grazas a creación dos 

círculos de debate e aos artigos persoais. Desta maneira, perdín o medo a contactar coas 

fontes e puiden desenvolver as miñas aptitudes. Tamén aumentou a miña concienciación 

non só sobre o colectivo dos inmigrantes, senón sobre todos os temas tratados polo resto 

de compañeiros grazas as súas contribucións nos blogs. Nutrímonos os uns aos outros, 

grazas á comunicación. Tamén quero destacar que este proxecto a pesar de mostrarme os 

erros dos medios, axudoume a crer en que é posible facer un bo xornalismo, nesta materia 
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puidemos comprobalo. Todos nós levamos a cabo unha correcta práctica xornalística, 

dando voz ás vítimas, contando a súa realidade e concienciando das problemáticas 

existentes. Polo tanto, facendo balance, levoume unha gran aprendizaxe, unha mellora das 

miñas competencias como a destreza comunicativa ou a miña capacidade de reflexión e 

análise, e o máis importante uns grandes valores adquiridos que sen dúbida, son vitais para 

o meu futuro profesional.  

 

2.2.- Posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do mesmo. 

O principal problema foi que nos custou entender o traballo e a falta de organización inicial. 

Porén, posteriormente a medida que nos fomos implicando, todo empezou a circular de 

maneira mellor. Poderíamos mellorar haber sido máis constantes. Tamén, tivemos algunhas 

trabas como o contacto coas fontes, xa que algunhas falláronos no último momento. Outro 

aspecto que puidemos facer mellorar, foi o tema das distincións dos nosos artigos, xa que a 

pesar de intentalo, coincidimos nos puntos a tratar, en lugar de conseguir unha maior 

diferenciación e desta maneira ampliar o abanico informativo. Porén, facendo balance creo 

que aprendemos dos error iniciais e que finalmente conseguimos os obxectivos do traballo 

pese ás dificultades. 

 

2.3.- Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no blog, como fóra del (relativo ao 

traballo de grupo) 

No grupo eu ocupeime de contactar con fontes, contribuíndo desta maneira a incluír no 

traballo as historias dos afectados. Realicei entrevistas as seguintes testemuñas: Guada 

Cruz, Bella Dolly Parada Melgar, Ingrid Serrano, Melissa May Altuve e Melina Avila 

Villavicencio. Ademais, levei a cabo un traballo de documentación e investigación sobre o 

tema a través da consulta de documentos, artigos e fontes.Realicei tres artigos individuais, 

acudín aos círculos de lectura, respondín aos comentarios e escribín un total de seis 

comentarios a artigos dos demais compañeiros. 

 

 

Sande Barbeito, Nerea - S3B5 

 

2.1.- Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e destrezas 

conseguidas. 

En primeiro lugar gustoume moito o tema escollido porque de antes de mergullarnos neste 

traballo era consciente do trato inxustamente inxustificado que recibían algúns colectivos 

como é o da inmigración por parte dos medios. Este traballo serviume non só para darme 

conta de que non estaba equivocada, senón para comprobar que a extensión do problema 

era máis significativa do que imaxinaba. Nos artigos falei sobre a desinformación á que 

estamos sometidos polos medios. Á descontextualización que reina nas noticias, a 

invisibilidade de certos colectivos como poden ser os inmigrantes entre outros casos, aos 

prexuízos que xeran os medios pola súa forma de cubrir os feitos... En definitiva, unha 

actitude, unha forma de cubrir a realidade que non é xusta para os afectados, e que o único 

que provoca é o odio inxustificado da sociedade. 

No ámbito persoal defínome coma unha persoa moi vergonzosa á hora de tratar coa xente, 

ademais de comprender a realidade que nos rodea, este traballo tamén axudoume a 

mellorar as miñas capacidades comunicativas, aprendendo a deixar a un lado a vergonza e 

afrontar as situacións comunicativas que se ían presentando, por exemplo á hora de 

recrutar persoas para o círculo, falando con asociacións, con persoas afectadas polo tema, 
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etc... No que se refire ao grupo foi un pracer traballar cos meus compañeiros, xa que o 

espírito colaborativo estivo presente en todo momento. E no ámbito do círculo tamén 

aprendín a valorar a importancia das relacións humanas no exercicio do xornalismo, porque 

as fontes son persoas non obxectos. 

Tamén caín na conta da pouca implicación que hai por parte da xente á hora de 

comprometerse cun debate así, deixándonos plantados unhas horas antes do círculo ou 

directamente non asistindo cando se comprometera a facelo. Frear os nervios, xestionar a 

rabia e buscar solucións rápidas e efectivas foi unha destreza que adquirín grazas ao 

traballo, ademais da capacidade de empatizar coa situación que te está a contar a persoa, 

unha capacidade que me parece indispensable á hora de tratar cun colectivo discriminado. 

 

2.2.- Posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do mesmo. 

Á hora de celebrar os círculos de debate tivemos moitos inconvenientes. En ambos casos 

tivemos baixas nos debates de última hora, feito que nos fixo ter que suspender o I círculo 

nunha ocasión, e case facelo no II. Creo que o noso nivel de implicación co traballo foi 

mellorando conforme íamos entendendo que a magnitude do traballo era maior do que 

pensabamos. 

No aspecto individual creo que podería ter afondado un pouco máis nos meus artigos, pero 

entre a falta de tempo en varias ocasións e á presión sobre se o que estaba a interpretar 

era verdade ou tan só percepcións subxectivas miñas frustrábame bastante e 

desanimábame a continuar (ademais de que non podía afondar moito porque tan só eran 

700 palabras). Puiden ser máis organizada á hora de responder os comentarios e publicar 

nos blogs dos meus compañeiros, facendo a maior parte dos comentarios nesta última 

semana e non de maneira repartida durante o cuadrimestre. 

 

2.3.- Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no blog, como fóra del (relativo ao 

traballo de grupo). 

Dentro do blog o meu traballo abarcou a realización dos meus artigos individuais, a resposta 

aos comentarios que me facían os meus compañeiros e comentar entradas que eles tamén 

facían. 

Á hora de contactar coas fontes para o círculo e xunto co meu compañeiro Ramón xa que 

ambos vivimos na Coruña, lugar onde se produciron os círculos, tivemos un nivel de 

implicación determinante á hora da construción dos círculos. Fomos a moitas organizacións 

a buscar xente que se mostrara interesada na idea do debate, chamamos a moitas ONG's 

pequeniñas, eu persoalmente fun a dúas soa, na que non tiven a sorte que me gustaría 

(Equus Zebra e Aseser Teranga), no primeiro caso porque non querían formar parte o no 

segundo porque o seu presidente estaba de vacacións en Senegal, polo que aínda que lle 

gustara a idea a súa participación era imposible. 

Creo que o meu nivel de implicación cos membros do círculo foi boa, xa que teño facilidade 

á hora de empatizar coas persoas e mostrarme próxima á hora de falar con elas, feito que, 

creo que facilitou á hora de recrutar membros para o círculo. Tamén creo que tiven boa 

iniciativa á hora da súa realización, o mostreime activa á hora de chamar, buscar lugar onde 

realizalo, etc.   
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3.- Materiais producidos (comenientemente datados e colados) 

 

3.1.- Interpretación final de grupo sobre o tema escollido e analizado. 

 

22 de abril: Conclusión S3B: Migración. 

Cando decidimos escoller o tema da inmigración non imaxinabamos que a realidade 

escondida  polos medios de comunicación era tan dura. Porén, grazas a nosa investigación 

e  as achegas dos propios afectados, puidemos coñecela e entendela.Sorprendeunos 

dende o principio a facilidade coa que os inmigrantes quixeron colaborar, ao contrario que 

as asociacións, as cales puxeron maiores trabas. 

No primeiro Círculo de Debate puidemos coñecer o principio de todo, o contexto histórico, o 

por que da inmigración. Puidemos entender por que os periódicos non contextualizan a 

información sobre este colectivo, e por que non conta as causas que levan a tantas persoas 

a chegar ao noso país. Porque a resposta non lles interesa. Porque implica a 

responsabilidade do noso país. Porque as guerras das que moitos foxen, son as mesmas 

que o noso país colabora. Iso non se conta, porque os intereses políticos e económicos son 

máis fortes. 

No segundo Círculo volvemos contar con persoas que xa nos axudaran anteriormente, e 

que esta vez ampliaron aínda máis a visión que nos deron. Tamén contamos con puntos de 

vista novos, historias novas que non coñecíamos e sobre todo un aporte de primeira man do 

problema. Contáronnos o enfoque real de moitos problemas como as guerras, asasinatos 

de presidentes de países africanos ou as razóns reais destes novos brotes terroristas a 

nivel mundial. Revelacións cotiás para eles pero totalmente novas para nós, que rompen os 

esquemas. 

 

Desgraciadamente, puidemos comprobar como todos os indicadores estudados se 

cumpren. A falta de visibilización deste colectivo é notable, a través da busca de noticias e 

da falta de integración dos nosos colaboradores, puidemos corroboralo. Como tamén a case 

inexistencia de noticias positivas sobre eles, o que nutre os prexuízos e a visión negativa da 

poboación sobre os inmigrantes.  A importante labor das ONGS como Ecos do Sur, as 

historias de superación como a de Dolly, xamais cobren as páxinas dos xornais. 

Como eles nos ensinan é necesario mudar o papel dos medios de comunicación, pola súa 

responsabilidade para cambiar a súa situación. Empezando por cambiar a linguaxe 

empregada, ofrecer un contexto, explicar as causas e consecuencias, afondar nas historias 

persoais, non caer no sensacionalismo, nos prexuízos, nos estereotipos. 

 

Vivimos acomodados na nosa ignorancia, na indiferenza que os medios terminan 

conseguindo que teñamos cara temas tan importantes como este. Se eles lles restan 

relevancia, a conciencia social tamén diminúe. 

Botar a vista atrás. Facer un balance e darnos conta do enriquecedor que foi este traballo. 

Non só nos axudou a coñecer mellor a realidade dos inmigrantes, senón a crer nun 

xornalismo diferente e o Observatorio é a gran  proba de que é posible. Nel, puidemos ver 

como a comunicación nos axuda a medrar e aprender os uns dos outros.Todos nos 

nutrimos a través das aportacións dos demais. Coñecendo distintos puntos de vista e 

dándolle voz a todo o que os medios silencian día a día. Sentímonos orgullosos de formar 

parte desta proposta e esperamos que isto só sexa o comezo, que continuemos 
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colaborando para conseguir este xornalismo diferente e desta maneira, facer do mundo un 

lugar mellor. 

 

3.2.- Interpretacións das lecturas debates (da máis nova á máis vella) 

 

21 de abril: II Círculo de Debate. 

 

Este segundo círculo, servíunos para coñecer de primeira man a falta de información que 

temos sobre os países africanos e asiáticos e a manipulación que os medios fan para 

satisfacer ás altas esferas e transmitir un discurso negativo contra este colectivo co 

obxectivo de crear repulsión e odio hacia eles. 

 

6 de abril: I  Círculo de Debate de migración.  

 

A inmigración non é unha opción atractiva, e moitos inmigrantes son forzados a escollela 

por causas alleas a eles. Os medios de comunicación fracasan ao comunicar esta 

realidade, e ao resaltar o labor social das asociacións de inmigrantes. Que os medios 

ignoren deliberadamente estes fenómenos é algo que non podemos tolerar. 

 

 

3.3.- Artigos individuais (colar alfabéticamente con data, do máis novo ao máis 

antigo) 

 

Parada Vila, Laura:  

20 de abril: Emigración VS Inmigración.  

1 de abril: Testemuñas sen fala. 

9 de marzo: A situación real dos inmigrantes 

 

Pérez Rivas, Ramón: 

21 de abril: A cura dos males xornalísticos. Onde está? 

11 de abril: Prensa son mala memoria, inmigrantes sen voz 

17 de marzo: Inmigrantes con problemas pero sen recursos 

 

Rodríguez Filgueiras, Eila: 

22 de abril: Estranxeiro ou inmigrante? 

15 de abril: No punto de mira: Sudamérica 

30 de marzo: A segregación, a exame 

 

Rodríguez Menéndez, Cristina: 

20 de abril: Os inmigrantes: ficción e non ficción 

6 de abril: “Todos somos seres humanos, aunque seamos de aquí o de la China” 

11 de marzo: Discriminación nos medios 

 

Sande Barbeito, Nerea: 

21 de abril: O prezo do diñeiro 

13 de abril: Tolerancia e empatía, dous peixes do mesmo charco 

28  de marzo: Eurocentrismo o primeiro 

 

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/21/ii-circulo-de-debate-migracion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/06/i-circulo-de-debate-migracion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/20/emigracion-vs-inmigracion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/01/testemunas-sen-fala/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/09/discriminacion-dos-medios-aos-inmigrantes/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/21/a-cura-dos-males-xornalisticos-onde-esta/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/11/prensa-con-mala-memoria-inmigrantes-sen-voz/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/17/inmigrantes-con-problemas-pero-sen-recursos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/22/estranxeiro-ou-inmigrante/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/22/estranxeiro-ou-inmigrante/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/15/no-punto-de-mira-sudamerica/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/30/a-segregacion-a-exame/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/30/a-segregacion-a-exame/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/20/os-inmigrantes-ficcion-e-non-ficcion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/06/todos-somos-seres-humanos-aunque-seamos-de-aqui-o-de-la-china/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/06/todos-somos-seres-humanos-aunque-seamos-de-aqui-o-de-la-china/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/11/1706/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/21/o-prezo-do-dineiro/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/13/tolerancia-e-empatia-dous-peces-do-mesmo-charco/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/28/eurocentrismo-lo-primero/
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3.4.- Balanzo do número de comentarios conseguidos por alumno e interlocucións 

conseguidas. 

 

Parada Vila, Laura: 

Comentarios emitidos por entradas: 

 

 TERCEIRO ARTIGO: “Emigración VS inmigración”. Número de comentarios de 

compañeiros: 3.Número de respostas da autora: 3. Índice de resposta: 100%. 

Total: 6 comentarios. 

 SEGUNDO ARTIGO. “Testemuñas sen fala”. Número de comentarios de 

compañeiros: 2. Número de respostas da autora: 2. Índice de resposta: 100%. 

Total de comentarios: 4 

 PRIMEIRO ARTIGO: “A situación real dos inmigrantes”. Número de comentarios 

de compañeiros: 2. Número de respostas da autora: 2. Índice  de resposta: 

100%. Total: 4 comentarios 

 

 

Rivas Pérez, Ramón: 

Comentarios emitidos por entradas: 

 

 TERCEIRO ARTIGO: “A cura dos males xornalísticos. Onde está?”. Número de 

comentarios dos compañeiros: 2. Número de respostas do autor: 2. Índice de 

resposta: 100 %. Total: 4 comentarios. 

 SEGUNDO ARTIGO: “Prensa con mala memoria, inmigrantes sen voz”. Número 

de comentarios dos compañeiros: 1. Número de respostas do autor: 1. Índice de 

resposta: 100 %. Total: 2 comentarios. 

 PRIMEIRO ARTIGO: “Inmigrantes con problemas pero sen recursos”. Número 

de comentarios dos compañeiros: 2. Número de respostas do autor: 0. Índice de 

respostas: 0 %. Total: 2 comentarios. 

 

 

Rodríguez Filgueiras, Eila: 

Comentarios emitidos por entradas: 

 TERCEIRO ARTIGO: “Estranxeiro ou inmigrante?”. Número de comentarios dos 

compañeiros: 4. Número de respostas da autora: 4. Índice de resposta: 100%. 

Total: 8 comentarios. 

 SEGUNDO ARTIGO: “No punto de mira; Sudamérica”. Número de comentarios 

dos compañeiros: 5. Número de respostas da autora: 5. Índice de resposta: 

100% (a maiores un breve comentario de proxectocidec”. Total: 11 

comentarios. 

 PRIMEIRO ARTIGO: “A segregación, a exame”. Número de comentarios dos 

compañeiros: 2. Número de respostas da autora: 2. Índice de resposta: 100%. 

Total: 4 comentarios. 
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Rodríguez Menéndez, Cristina: 

Comentarios emitidos por entradas: 

 TERCEIRO ARTIGO: “Os inmigrantes ficción e non ficción”. Número de 

comentarios dos compañeiros: 2. Número de respostas da autora: 2. Índice de 

resposta: 100%. Total: 4 comentarios. 

 SEGUNDO ARTIGO: “Todos somos seres humanos,aunque seamos de aquí o 

de la China”. Número de comentarios dos compañeiros: 5. Número de respostas 

da autora: 4 Índice de resposta: 100% (a maiores un breve comentario de 

proxectocidec”. Total: 10 comentarios. 

 PRIMEIRO ARTIGO: “Discriminación nos medios”. Número de comentarios dos 

compañeiros: 2. Número de respostas da autora: 2. Índice de resposta: 100%. 

Total: 4 comentarios. 

 

 

 

Sande Barbeito, Nerea: 

Comentarios emitidos por entradas: 

 

 TERCEIRO ARTIGO: “O prezo do diñeiro”: número de comentarios de 

compañeiros: 3. Número de respostas da autora: 3. Índice de resposta: 100%. 

Total de comentarios: 6. 

 SEGUNDO ARTIGO: “Tolerancia e empatía, dous peixes do mesmo charco”: 

número de comentarios de compañeiros: 5. Número de respostas da autora: 5. 

Índice de resposta: 100%. Total de comentarios: 10. 

 PRIMEIRO ARTIGO: “Eurocentrismo o primeiro”: número de comentarios de 

compañeiros: 5. Número de respostas da autora: 4. Índice de resposta: 80%. 

Total de comentarios: 11. 

 


