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1. EXPLICACIÓN DE 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 rendemento do noso grupo foi progresando a medida que íamos avanzando no noso 
traballo. Ao comezo non sabíamos como abordar o tema da criminalización da xuventude 
nos medios de comunicación, porque era algo que descoñecíamos, aínda que iso, ao final, 
resultou unha motivación para todos nós, xa que quixemos involucramos moito no tema, 
quixemos estudalo e plasmar nos nosos artigos cada avance que íamos facendo. Por iso, o 
primeiro paso que demos foi buscar unhas fontes adecuadas que nos axudasen ao longo 
de todo o noso percorrido, e que se adaptasen a todos os temas que íamos tratar, xa que 
a ventaxe de traballar na criminalización da xuventude por parte dos medios de 
comunicación é que o termo “xuventude” é moi amplo, e reúne tamén aos mozos 
pertencentes a todas as etnias, culturas, relixións e tendencias, algo que afecta, 
desgraciadamente e como puidemos comprobar, ao tratamento da información, pero que 
nos ofreceu moitos puntos de enfoque do noso traballo. As fontes seleccionadas foron a 
fundación Sos Racismo Galicia, xa que nos podían axudar a valorar o tratamento das 
noticias relacionadas cos mozos pertencentes a outras etnias, culturas e relixións, a Cruz 
Vermella, máis concretamente o Departamento de Xuventude da Cruz Vermella, para 
analizar as noticias relacionadas coa xuventude en si mesma, e a asociación Wikitrans, 
nesta ocasión escollimos esta porque é unha formación moi nova, que conta con persoas 
que buscan defender os dereitos dos mozos transxénero, algo que tamén quixemos ter en 
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conta no noso traballo. Para poder contactar con todas as nosas fontes chegamos á 
conclusión de que era mellor presentarnos en persoa e explicarlles máis a fondo en que 
consistía o noso traballo e por que queríamos contar coa súa colaboración. Ao comezo iso 
custounos un pouco, xa que non estábamos moi acostumados a facelo, pero ese é o 
verdadeiro traballo do xornalista, así que fixemos o esforzo. Como recompensa íamos 
mellorando o noso trato, íamos esquecendo a vergoña,  e en cada reunión que tíñamos 
coas persoas do noso círculo a nosa soltura melloraba, e isto é algo que sen dúbida 
agradecemos moito. Unha vez conseguidas as cartas avales que certificaban a vontade 
das persoas coas que contactamos de colaborar con nós, comezaron as reunións, unhas 
veces en Santiago e outras en Coruña, xa que a sede de Sos Racismo Galicia estaba aló, 
pero todas resultaron moi satisfactorias, xa que a parte de axudarnos en todo o que 
solicitábamos, todas as fontes, sen excepción, aportaron a documentación que elas crían 
oportuna, dende noticias, ata artigos ou informes, co fin de axudarnos na elaboración dos 
nosos artigos, por iso, queremos resaltar a idea de que ficamos moi contentos coa escolla 
das persoas que nos axudaron. Por outra banda, no referente aos artigos do blog, aínda 
que posuíamos suficiente documentación, ao comezo non tiñamos unha idea clara do que 
queríamos facer, algo que temos que recoñecer, e por iso consideramos que os primeiros 
artigos non son todo o mellor que puideron ser, pero tras varias reunión para abordar o 
tema, e unha aclaración dos indicadores cos que íamos a traballar, comezamos a mellorar 
as nosas publicacións. Ao final, tentamos que cada artigo estivese baseado nun indicador, 
que cada membro do grupo escollese un deles, e o traballase a fondo. Ademais tentamos 
argumentar todos os nosos artigos o máximo posible, xa que a nosa estratexia á hora de 
publicar no blog foi a de que os lectores fosen descubrindo con nós o tema da 
“criminalización xuvenil”, e por iso quixemos explicar o mellor, e máis claro posible, as nosas 
publicacións. O blog foi a ferramenta principal do noso traballo, e todos os artigos que 
publicamos recollen o tratado cos membros do noso Círculo nas reunións que tivemos ao 
longo do proxecto.  No referente á lectura debate, contamos coa presenza da membro da 
asociación Wikitrans, da coordinadora do Departamento de Xuventude da Cruz Vermella e 
do psicólogo Jose Manuel Oreiro Blanco, ademáis co fin de aportar unha visión real das 
consecuencias da criminalización dos medios de comunicación cara os mozos, 
acompañounos Miguel Gayoso Ferreiro, un estudante de filosofía da USC que aportou a 
visión dun mozo ao que lle afecta o tratamento destas noticias. Mentras a reunión entre as 



fontes se celebraba, Gádor, Paula e Jesús encargábanse de redactar todo o dito por estas, 
mentras que Aarón, Antón e Ricardo centraban a súa atención na comunicación no verbal 
destas, para finalmente, entre os seis, elaborar a interpretación da lectura que publicamos 
no blog. No que a esto respecta, tivemos varios problemas, xa que os membros do noso 
grupo parecían non coincidir nunca nas datas, aínda que nesto, cabe destacar que en parte 
foi a nosa culpa por deixar a lectura crítica para o último mes, pero finalmente, despois de 
traballar intentando que coincidisen as datas, logramos reunir a tres membros do Círculo. 
Por outra banda, como resultado de todo o noso traballo, aprendemos a utilizar novos 
métodos para explicar e argumentar os nosos artigos, utilizamos o análise das noticias e 
informacións xunto cos membros do noso Círculo, e traballando en común, conseguimos 
descubrir novos aspectos, que solo cos habituais métodos de traballo, non lograríamos 
saber. Gracias ao traballo co blog, melloramos as nosas destrezas no emprego de 
ferramentas virtuais, e conseguimos ser máis competentes á hora de elaborar estratexias 
de comunicación. Tamén, e nesta mesma liña, grazas ao traballo coas fontes adquirimos 
mellores tácticas das relacións sociais, algo no que axudou o feito de tratar sempre con 
elas en persoa. Por outra banda, a completa realización do traballo significou a mellora das 
nosas competencias para presentar proxectos, e obrigounos a mellorar a nosa 
comprensión sobre a aplicación das citas e das bibliografías, así como sobre as referencias 
e os materiais que empregamos. Pero o máis importante foi, como indicamos 
anteriormente, que aprendemos a valorar a importancia das relacións humanas no eido dos 
estudos e exercicios profesionais da Comunicación. Como ben dixemos anteriormente, foi 
grazas á relación que mantivemos coas persoas que conformaban o noso Círculo, que 
puidemos decatarnos de detalles e aspectos que, sen a súa colaboración, pasarían 
desapercibidos, e polo tanto, sería imposible realizar ben o noso traballo. Tamén 
entendimos a importancia da comunicación na sociedade, xa que os medios xerán patróns 
de conducta e iso pode repercutir de maneira negativa, ou positiva, polo tanto, entendimos 
que o correcto exercicio da nosa profesión, e a correcta comunicación poden conseguir 
que cheguemos a crear unha sociedade mellor.  

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



-O 16 de abril acudimos a nosa última reunión con Iris Rois, de Wikitrans, aínda que cabe 
salientar que moitos membros do grupo, acudiron tamén a ela para solventar dúbidas co fin 
de escribir sen ningún erro os comentarios doutros grupos do OCC. Nesa reunión tamén 
comentamos a dispoñibilidade que tería para reunirse no círculo de lectura crítica cos 
demais membros deste. Como nos informou da súa absoluta dispoñibilidade, comezamos 
a preguntar aos demais membros, e tras unha difícil tarefa, para conseguir que o círculo se 
celebrase, ao final o fixemos o 21 de abril, coa participación de Jose Manuel Oreiro, de Iris 
Rois, de Zoraida Jiménez, xa que Zoraida Casales, de Sos Racismo Galicia, argumentou 
que non podía acudir, nin continuar colaborando con nós, e Isabel Jiménez, do 
Secretariado Xitano, a última hora comunicounos que non podería asistir. Por outra banda, 
o día 18 de abril, nos puxemos en contacto con Miguel Gayoso Ferreiro, un estudante de 
filosofía que xa participara en outras actividades na Facultade de Ciencias da Comunicación 
e ao que xa lle tíñamos escoitado queixarse deste problema, polo que nos pareceu moi 
apropiado que participase no círculo e aportase a perspectiva dun mozo, que non pertence 
a ningunha asociación ou fundación, pero que sofre as consecuencias da criminalización 
dos medios de comunicación. 
-O 15 de abril, quedamos con Jose Manuel Oreiro, con quen falamos das consecuencias 
psicolóxicas nas que podería derivar a criminalización dos medios. A verdade é que foi moi 
interesante xa que moitas desas consecuencias, varios membros do grupo decatámonos 
de que as tíñamos, pero nunca reparáramos nelas. Por outra banda, ese mesmo día 
aportounos moita documentación, ademais de noticias que el mesmo buscara, así que foi 
de gran axuda. 
-O 12 de abril puxémonos en contacto co psicólogo Jose Manuel Oreiro Blanco, xa que 
chegamos á conclusión de que sería unha boa idea ter a unha fonte que nos puidese 
explicar as consecuencias psicolóxicas nas que derivaría a criminalización dos mozos nos 
medios. Cando lle explicamos o noso traballo aceptou a colaborar con nós, así que 
quedamos en reunirnos o 15 de abril. 
-O 5 de abril, desta forma, reunímonos de novo con Irene Jiménez, empregada desta 
Fundación, e coa coordinadora, Belén Fernández. Elas, ademais de aportarnos numerosas 
noticias nas que percibiron un trato discriminatorio e criminalizador cara mozos xitanos, 
tamén nos amosaron varios fragmentos de diversos programas de televisión nos que se 
relata a vida xitana como un espectáculo, e nos que no se mostra a verdadeira realidade 



desta. Por outra banda, tamén nos amosaron o proxecto denominado “El Payo Today”, no 
que levan traballando varios anos e no que lle dan a volta ás noticias para amosalas dende 
outra perspectiva, para demostrar que a discriminación e a criminalización por parte dos 
medios cara certos colectivos é real. 
-O 4 de abril, finalmente conseguimos ampliar o noso círculo grazas a que a Fundación 
Secretariado Xitano de Lugo, a súa vez a sede desta Fundación en Galicia, se 
comprometeu a traballar con nós, e concertamos unha cita para o día seguinte. 
-O 1 de abril, como aínda non tiñamos unha fonte que puidese aportar a perspectiva neste 
tema dos mozos pertencentes á comunidade xitana, contactamos coa Fundación 
Secretariado Xitano de Vigo, ante a negativa da Fundación Secretariado Xitano de Santiago. 
Isto nos serviu para ter máis documentación sobre o tratamento en prensa desta 
comunidade, pero finalmente non se comprometeron a continuar traballando con nós, polo 
que decidimos seguir buscando. 
-O 29 de marzo regresamos á Cruz Vermella e reunímonos de novo con Zoraida, ademais 
esta vez tivemos a oportunidade de poder discutir este tema con máis membros do 
departamento de Xuventude e tratar temas como os prexuízos que ten a sociedade de 
algúns temas, como certos tipos de música que vinculan con comportamentos violentos ou 
criminais, e como afecta isto á imaxe que se ten da xuventude. 
-O 16 de marzo viaxamos de novo á Coruña para reunirnos con Zoraida Casales. Esta vez 
a nosa reunión non se produciu na sede, senón na casa dunha colaboradora da Fundación 
quen tamén sufriu as consecuencias da criminalización dos medios, xa que, a pesar de ser 
de Galicia, a sociedade, por ser de descendencia caboverdiana non lle brindou as mesmas 
oportunidades. Ese día nos centramos máis en analizar as consecuencias do escrito polos 
xornalistas e en como afecta isto ao día a día destas persoas. 
-O 11 de marzo volvemos a reunirnos con Iris Rois en Santiago. Analizamos varias noticias 
sobre nenos e mozos transxénero e o seu tratamento nos medios. Ademais entregounos 
documentación e varios artigos que reflexionaban sobre isto, e sobre como a palabra 
transxénero moitas veces aparece relacionada con termos como “violencia” ou 
“prostitución”. 
-O 10 de marzo viaxamos de novo á Coruña para reunirnos con Zoraida Casales, de Sos 
Racismo. Unha vez alí presentounos ao seu marido, que ademais de colaborar coa 
fundación tamén é vítima da criminalización dos medios, a parte de por ser un mozo, por  



ser de orixe senegalés e, polo tanto, por pertencer a outra etnia e relixión, xa que é 
musulmán. Comentamos varias noticias, e falamos sobre as repercusións destas na 
sociedade. Ademais, nesa reunión, démonos conta de que estaría ben contactar coa 
Fundación Secretariado Xitano, para poder cubrir o punto de vista dos mozos pertencentes 
a esta comunidade, e para ampliar o noso círculo. 
-O 3 de marzo regresamos a Cruz Vermella para reunirnos con Zoraida. Ese día 
comentamos as posibles razóns que teñen os medios para realizar ese tratamento da 
información, e analizamos varias noticias que nos aportou Zoraida e que despois incluímos 
no noso primeiro artigo. 
-O 25 de Febreiro foi un día adicado, exclusivamente, as reunión cos futuros membros do 
noso círculo. Pola mañá viaxamos ata Coruña para acudir á sede de Sos Racismo Galicia. 
Unha vez alí recibiunos a coordinadora Zoraida Casales, quen atendeu a nosa exposición 
sobre o traballo que íamos realizar e aceptou colaborar con nós. Pola tarde, regresamos a 
Santiago, e as cinco e media reunímonos coa Coordinadora de Cruz Vermella Xuventude, 
Zoraida Jiménez, quen tamén aceptou colaborar con nós e ademais, ese mesmo día, 
ollamos algunhas noticias nas que ela percibía como criminalizadoras cara a xuventude. 
-O 24 de febreiro tivemos a primeira reunión coa membro da asociación Wikitrans, Iris Rois. 
Expuxémoslle os obxectivos do noso traballo e a nosa vontade de contar coa súa 
colaboración. Ela aceptou e quedamos en reunirnos o vindeiro 11 de marzo.  

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. 
No que se refire ao contacto coas fontes, optamos por unha comunicación persoal, por 
esquecernos do correo electrónico ou do móbil, e todas as veces que precisamos de 
estas, e sempre que precisamos falar cos membros do noso círculo, sempre acudimos en 
persoa, facilitando a conversa e o bo entendemento, desta forma, creamos uns vínculos 
cos membros do noso círculo que permitiron que realizásemos mellor o noso traballo e 
asegurou a permanencia destes no OCC. Por outra banda, no que se refire as publicacións 
do blog, buscamos facer partícipes aos lectores dos nosos avances, argumentando e 
explicando cada paso que dábamos e cada tema que descubríamos. Tamén nos 
centramos moito no análise de noticias de medios galegos que estivesen en relación co 



noso tema á vez que tentábamos mellorar os nosos artigos cos consellos e documentación 
que nos aportaban os nosos lectores. 

1.3.2. Estimación sobre o seguemento do tema nos artigos e nas interpretacións 
grupais realizadas. Axuste aos indicadores. 
Se ben é certo que ao comezo cometemos o erro de non axustar debidamente os nosos 
artigos aos indicadores escollidos, ao final, tentamos que cada publicación se axustase a 
un indicador. O máis empregado foi o de “invisibilidade e invisibilización", xa que é 
fundamental no noso tema, ao tratar ao colectivo xuvenil como un axente de consumo e 
non como persoas con dereitos, e nesta mesma liña, tamén foi moi empregado o de 
“diversidade e homoxeinización”, xa que consideramos que os medios non tratan aos 
mozos como suxeitos individuais, senón como suxeitos pertencentes a un grupo que 
aparenta ter unhas determinadas características, que comparten todos os seus membros. 
Estes dous indicadores foron os máis empregados, aínda que tamén tivo moita presenza o 
“tratamento informativo”, sobre todo nos artigos referentes aos mozos pertencentes a 
outras etnias ou relixións, e tamén o de “consecuencias para o mozo criminalizado”, pero 
xa nos últimos artigos. 

1.3.3. Estimación dos comentarios realizados polos membros dos GT a outros 
grupos e alumnos. 
No que se refire á realización de comentarios a outros grupos tentamos sempre que se 
apoiasen nos indicadores destes. Ademais, en moitas ocasións buscamos axudar aos 
demais compañeiros por medio da aportación de noticias e artigos que nos parecían de 
interese para o seu traballo co fin de axudalos nos próximos artigos. Por outra banda, 
sempre buscamos argumentar debidamente os nosos comentarios, baseándonos en 
noticias, artigos ou enlaces de interese. Ademais, con motivo da proximidade co noso 
tema, acordamos realizar os nosos comentarios as publicacións do grupo S2B, xa que 
trataban a discriminación dos medios cara as persoas pertencentes ao colectivo LGBTI, e 
nesa liña, concordaban moitos dos nosos indicadores, e moitos aspectos traballos por nós 
dentro do noso tema. 



1.3.4. Pertinencia e permanencia dos Círculos xerados desde o GT de aprendizaxe. 
Contactos. Estado no que fica o Círculo. 
O noso Círculo está composto por: 
-Zoraida Jiménez Navas, coordinadora do Departamento de Xuventude da Cruz Vermella 
en Santiago, a cal comprometeuse a permanecer no Círculo e a seguir colaborando neste 
tema. 
Teléfono: 981586969 
Correo: zojina@cruzroja.es  

-Iris Rois Somoza, membro da asociación Wikitrans, tamén se comprometeu a permanecer 
no Círculo, expresando a súa vontade de realizar publicacións no blog, e de continuar 
reuníndose cos demáis membros do Círculo. 
Teléfono: 672721590 
Correo: irisrois9@gmail.com  

-Irene Jiménez, traballadora da Fundación Secretariado Xitano, comprometeuse a 
permanecer no Círculo e a seguir colaborando con publicacións no blog. 
Teléfono: 982265422 
Correo: fsglugo@gitanos.org 

-Jose Manuel Oreiro Blanco, psicólogo do Colexio Oficial de Psicología , comprometeuse 
tamén a continuar dentro do Círculo e a seguir traballando no eido deste tema. 
Teléfono: 981534049 
Correo: josemanuel.oreiroblanco@xunta.es  

-Zoraida Casales Alonso, coordinadora de Sos Racismo Galicia. Aínda que colaborou con 
nós ao longo de todo o traballo, decidiu poñer freo á súa colaboración, xa que, pola súa 
parte, non podería continuar con esta labor. 
Teléfono: 881693797 
Correo: info@sosracismogalicia.org 
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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)  
Nas publicacións relacionadas co tratamento informativo das noticias empregamos a idea 
de contar as fontes como persoas, coas súas propias experiencias, así como a idea de 
deixar de cosificar e adxetivar as persoas, xa que desa maneira, deixaremos de tratalas 
como axentes de consumo, e comezaremos a velas como persoas con dereitos. Nesta liña 
tamén profundamos dentro do concepto de “control social” de Simmel, ao entender aos 
individuos como produtos da sociedade, pero que a súa vez se desenvolven con liberdade. 
Por outra banda, na interpretación da lectura crítica, empregamos o “interaccionismo 
simbólico”, xa que analizamos como se comportaron os membros do círculo durante a 
reunión, os seus xestos e expresións, e como as outras persoas, en caso de que os 
entendesen, os interpretaban. 
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nos citábamos aportaba documentación e noticias nas que ela percibía un tratamento 
criminalizador do colectivo xuvenil, e, máis concretamente, do colectivo dos mozos 
transxénero. 
-Zoraida Jiménez Novas, coordinadora Cruz Roja Juventud. Aportou moita documentación 
sobre o tema tratado e analizou con nós varias das noticias que empregamos nos nosos 
artigos. A súa colaboración axudou a analizar as noticias negativas relacionadas co 
colectivo xuvenil. 
-Jose Manuel Oreiro Blanco, psicólogo. Axudounos na comprensión das consecuencias 
psicolóxicas que acarrea a criminalización xuvenil nos medios de comunicación. Ademais, 
para lograr que as entendéramos, explicóunolas a partir de exemplos prácticos extraídos 
das noticias que aportaba. 
-Irene Jiménez Cortiñas, traballadora da Fundación Secretariado Xitano. A súa colaboración 
baseouse na aportación do punto de vista da comunidade xitana sobre as noticias que a 
criminalizan. Axudounos coa entrega de documentación, na que figuran varios libros de 
estilo para xornalistas, e de noticias que ela mesma escollera para comentar os trazos 
discriminatorios e criminalizadores cara esta comunidade, que percibira. 
-Miguel Gayoso Ferreiro, estudante de filosofía. Colaborou con nós na lectura crítica, xa que 
queríamos enfocar o tema cara as consecuencias da criminalización dos mozos, e como 
contábamos co psicólogo Jose Manuel Oreiro, pareceunos unha boa idea contar coa 
experiencia, e co punto de vista dun mozo ao que lle afecta directamente o tema. 

2. APORTACIÓNS INDIVIDUAIS 
Baloira Armas, Ricardo-S1E1 
2.1. Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e 
destrezas conseguidas.  
O desenvolvemento do traballo durante o curso nun blog axudoume a coñecer mellor o uso 
de procedementos e buscar mellor a metodoloxía para realizar unha redacción adecuada 
da información e aprendín a comunicarme de maneira máis desenvolta a través de 
Internet.Relacionado con isto tamén adquirin unha maior comprensión das referencias, 
materiais a utilizar e aplicación de citas e bibliografias que antes non dominaba. 



Dita capacidade de comunicación é de gran utilidade en relación ao obxectivo do noso 
traballo, é dicir, facer chegar á sociedade os pormenores que conlevan pertencer a un 
colectivo minoritario no mundo de comunicación,incluindo o trato que lles dan. Coa 
elección deste tema aprendín como varía o trato que fan os diferentes medios aos 
colectivos, ademasi de coñecer de preto os problemas que afectan a estes grupos de 
persoas.Por outra parte, tamén aprendín a rexirme máis, á hora de traballar para un blog, a 
unhas normas determinadas de redacción e selección de fontes,calidade importante para 
organizar a información. 

2.2. Posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do mesmo. 
En relación ao meu traballo, contenderíame probar diferentes fontes en vez de recorrer 
sempre aos mesmos xornais, ademais de enfocar a tónica dos artigos en algo máis que na 
criminalización cara certos colectivos. Polo tanto, en canto ao meu traballo individual cos 
artigos do blog, esta selección de temáticas xa plantexadas moitas veces por outros 
medios é un erro no meu traballo, pois pode non sorprender aos lectores do artigo e, como 
resultado, recibir menos visitas polo que, melloraría as miñas aportacións ao blog usar 
temas menos coñecidos. Relacionado con isto, tamén debería facer uso dunha 
terminoloxía máis variada, sempre que non sexa nin demasiado vulgar como para restar 
seriedade ao texto, nin demasiado intelectual como para que os lectores coñezan o seu 
significado 

2.3. Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no blog, como fóra del (relativo 
ao traballo de grupo)  
O meu traballo no blog foi a publicación dos meus artigos individuais e a colaboración co 
artigo grupal ademais de contestar aos comentarios e comentar nos artigos alleos. Nas 
clases traballaba xunto ao resto dos membros á hora de realizar a tarefa dese día e, así 
mesmo, asistía as reunións do equipo para saber que paso seguir no proceso do proxecto 
grupal. De forma complementaria, respondín as preguntas plantexadas por un grupo de 
apoio, que consistían nunha entrevista onde se trataban en cuestións como por exemplo a 
razón pola que escollimos o tema, as dificultades durante o camiño recorrido durante o 
cuadrimestre e as nosas experiencias persoais. 



Cabado Vázquez Aarón-S1E2 
2.1. Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e 
destrezas conseguidas. 
O traballo desenvolvido na materia, que nos permitiu indagar no aspecto da criminalización 
xuvenil por parte dos medios de comunicación, contribuiu relevantemente a ampliar as 
miñas fronteiras cognitivas con respecto a dita temática. Creo que todos aqueles que 
temos a pretensión de ser xornalistas estamos sensibilizados con respecto aos temas que 
tratamos no blog, pero falar con persoas que conviven diariamente con estes problemas 
sempre aporta unha perspectiva diferente. Ao final e ao cabo, sempre hai algo que se 
escapa cando observas unha situación dende un punto de vista alleo, polo que a mellor 
forma de documentarse e informarse consiste, básicamente, en falar con xente. A 
comunicación é, por tanto, clave. 
Os meus coñecementos adquiridos están máis ben orientados a ver a forma e metodoloxía 
de traballo daquelas asociacións e organizacións que loitan por defender aos mozos 
criminalizados. A observación é fundamental para levar a cabo a aprendizaxe, polo que é 
adoitado observar as propostas que fan estas organizacións, ver cando funcionan e cando 
non, etc. Creo, de todos xeitos, que este é un traballo cuxa achega é máis importante en 
tanto ás capacidades e destrezas que en canto á adquisición de coñecementos. Ao fin e ao 
cabo, os integrantes do círculo non aportan tanto contido coma perspectiva: non che din o 
que, dinche o como. O realmente relevante non é o que facer, senón como facelo.  
Así, creo que o traballo axudoume a aprender a escoitar e aprender a observar: ver o que 
che poden aportar e en que che poden aportar as diversas persoas que compoñen o 
círculo. Tamén creo que foi relevante o que implicou no apartado organizativo: valorar que 
perfil de individuos necesitamos, cal dos candidatos se axusta máis ás nosas necesidades, 
para que apartado nos pode ser útil cada un, etc. 

2.2. Posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do mesmo. 
En liñas xerais, creo que fixemos un traballo de búsqueda dos membros do círculo bastante 
eficaz, aínda que quizás nos complicamos a vida en demasía. Tivemos algúns problemas á 
hora de definir quen conformaría o círculo, porque nun inicio planeamos realizar un en 
Santiago e outro en A Coruña, descoñecendo que non podíamos levalo a cabo dese modo. 



Iso nos fixo ter que realizar certas modificacións e prescindir dun par de membros que 
considerábamos importantes na estrutura do círculo.  
Quizás outro erro que cometemos, aínda que isto xa depende da perspectiva de cada un, 
radica no feito de que en ocasións tiñamos a sensación de non ser todo o insistentes que 
deberíamos. Explícome: as persoas do círculo, ao fin e ao cabo, son colaboradores 
desinteresados, e en certos aspectos o traballo esixe certa vontade por parte deles que 
non sempre son capaces de cumprir (básicamente por incapacidade para compaxinar a 
súa vida laboral có feito de axudarnos). Aí quizás nós deberíamos haber sido máis 
insistentes. Sen embargo, finalmente conseguimos establecer o círculo, polo que isto pasa 
a un segundo plano. 

2.3. Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no blog, como fóra del (relativo 
ao traballo de grupo)  
Dentro do grupo de traballo realicei a tarefa de portavoz, enviando os documentos 
requiridos. Tamén participei activamente no apartado organizativo do traballo, asistindo a 
varias citas con persoas do círculo (ou persoas que nun principio ían entrar nel), como a 
primeira visita a SOS Racismo, á Casa do Menor de Conxo, ao Secretariado Gitano ou á 
Cruz Vermella. A todas elas asistín xunto a Gádor, e a Cruz Vermella tamén viu Paula. 
Ademáis fun con Paula á Escola de Psicoloxía de Santiago, para falar có psicólogo que 
forma parte do círculo. Realmente, entre os tres (Gádor, Paula e máis eu) realizamos a 
meirande parte da labor de captación dos membros do círculo, asistindo ás súas sedes e 
facendo diversas chamadas para concretar certos aspectos. A toma de decisións con 
respecto á maioría de aspectos relativos á organización do círculo e dos debates tamén foi 
asunto de nós os tres. No blog fixen tres artigos e varios comentarios no contido xerado 
polo grupo S2B, co cal acordamos incentivar e fomentar o debate de forma mutua.   

Carrera Álvarez, Jesús-S1E3 
2.1. Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e 
destrezas conseguidas. 
Este traballo serviume sobre todo para analizar as noticias dende outro enfoque e para ver 
que todo o que se fai ten unhas consecuencias, algo que nós, como futuros xornalistas, 



temos que ter claro. Por outra parte tamén me serviu para mellorar a miña capacidade de 
búsqueda de información. 

2.2. Posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do mesmo. 
Penso que se podería mellorar se tivésemos máis tempo, e por outra parte, penso que os 
meus artigos os podería mellorar documentándome mellor. 

2.3. Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no blog, como fóra del (relativo 
ao traballo de grupo)  
Ademáis dos artigos, despraceime a Vigo para contactar e reunirme coa Fundación 
Secretariado Xitano para que nos axudasen na realización dos nosos artigos. 

Casas da Rocha, Paula-S1E4 
2.1. Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e 
destrezas conseguidas. 
Este traballo permitiume coñecer e analizar o tratamento informativo que os diferentes 
medios fan sobre as noticias protagonizadas por grupos minoritarios, dándome conta dos 
numerosos erros que se seguen comentando hoxe en día coa forma de tratar as 
informacións, sobre todo as referentes aos mozos.Con isto puiden observar canto se 
evolucionou pero tamén canto queda por mellorar para chegar a un tratamento correcto e 
respectuoso. 
Por outro lado,ao ser a editora do grupo, a principal destreza que adquirín coa realización 
deste proxecto foi a xestión. Con respecto ao blog e aos artigos que tivemos que realizar,a 
nivel persoal penso que adquirín unha mellor comprensión das referencias materias e 
aplicacións de citas e bibliografías, ademais dun mellor uso de procedementos, 
instrumentos de pesquisa e metodoloxías para argumentar mellor os meus puntos de vista 
ou facer visible as realidades sociais dos grupos minoritarios que tratamos no noso traballo. 
Con respecto as fontes, aprendín a elexir cales son as que mellor se adaptan ao noso 
proxecto, como traballar con elas para poder realizar un traballo en conxunto e como 
tratalas para que o intercambio sexa o máis cómodo e beneficioso posible. Relacionado 
con isto, penso que este traballo contribui a que eu mellorara a interlocución e a 



comprensión coas persoas que falamos, tanto afectadas como persoas que formaban 
parte dunha asociación. 

2.2. Posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do mesmo. 
A nivel grupal, creo que nos costou un pouco por o círculo en marcha polas  complicacións 
que houbo para poder compatibilizar axendas e poder reunirnos para levalo a cabo. Debido 
a que só puidemos realizar un círculo , boto un pouco en falta o testemuño de máis 
persoas afectadas pola criminalización que fan os medios de comunación,coñecer as súas 
opinións e os seus puntos de vista acerca do tema. Por outro lado,creo que as fontes que 
eleximos para que participasen con nós no círculo foron as máis axeitadas para poder 
conseguir desenvolver o noso traballo e cumprir cos obxectivos que nos marcamos con 
este proxecto. 
A nivel individual e relacionado co que comentaba anteriormente, penso que podería haber 
feito algunha entrevista para os artigos individuais para así amosar algún punto de vista ou 
a opinión de algún afectado en vez de centrarme tanto na documentación e en datos. 

2.3. Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no blog, como fóra del (relativo 
ao traballo de grupo)  
Dentro do grupo de traballo, encargueime de ser a editoria polo que revisei e publiquei os 
artigos que se ían subindo periodicamente e os comentarios que os membros do grupo 
realizaban aos demais grupos. Ademais, realicei os tres artigos individuais, contestei aos 
comentarios que facían nas miñas publicacións e realicei os comentarios pertinentes as 
publicacións dos demais grupos, concretamente do grupo S2B pola similitude dos nosos 
indicadores. 

Na parte organizativa, traballei nela xunto con Gádor e Aarón asistindo a reunión con a Cruz 
Vermella de Santiago para concretar o contacto e con Aarón a Escola de Psicoloxía de 
Santiago para falar co psicólogo que participou no círculo. Na clase, xunto cos membros 
do grupo, realicei os traballos que tiñamos que entregar.De maneira complementaria, 
realicei unha entrevista para o grupo de apoio sobre como eliximos o tema, como 
distribuíamos o traballo,etc. 



Cascales Quiroga, Gádor-S1E5 
2.1. Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e 
destrezas conseguidas. 
A mellora das miñas capacidades para tratar coas persoas é o mellor aproveitamento que 
fixen deste traballo. O esforzo que implicou o ter que traballar en conxunto permitiu que 
estrechásemos a relación e traduciuse nuns mellores resultados dos meus artigos, polo que 
comprendín os beneficios que comportan as relacións humanas na elaboración dun 
traballo. Por outra banda mellorou a miña capacidade de análise, aprendín a non soamente 
facer unha lectura superficial das noticias e quedarme con iso, senón a preguntarme o por 
que da utilización de certos termos, a analizar os adxectivos empregados, e a relación de 
conceptos que aparecen nelas, xa que, despois de traballar no tema da Criminalización 
Xuvenil, comprendín que todo ten unhas consecuencias que se ven refleitadas nas pautas 
de comportamento da sociedade. Tamén gustaríame destacar que aínda que, loxicamente, 
xa tiña realizado traballos en grupo este foi distinto, no sentido de que nos tivemos que 
implicar máis, non bastaba con realizar cada un a súa parte e despois “pegar”, como 
lamentablemente sucede a cotío, esa técnica non funcionaba, así que, en certo modo, 
aprendín de verdade o que é traballar en equipo, e cambiei a miña mentalidade res peto a 
este tema, xa que eu era partidaria dos traballos individuais, pero ao ver como funcionaba 
cando alcanzamos complicidade, ao ver como os problemas solucionábanse cando entre 
todos traballábamos por iso, cambiou totalmente a miña concepción sobre isto. 

2.2. Posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do mesmo. 
Aínda que no apartado anterior destaco que, dentro das capacidades adquiridas, aprendín 
a traballar en equipo, ao comezo do traballo non foi así. Había unha falta de comunicación 
entre nós que repercutiu no proxecto e se viu reflectado na calidade dos primeiros artigos, 
xa que, moitas veces non estaban relacionados co tema que estábamos a tratar, ni con os 
indicadores do mesmo, e iso en parte foi a miña culpa, xa que eu fun a responsable do 
grupo e tiña que ter intentado que non pasase esta situación dende o comezo e conseguir 
implicar a todos os membros. Pero tras unha charla que mantivemos todos comprendemos 
como tiñamos que traballar, e que se non o facíamos xuntos isto non ía a ningún lado, así 
que por iso digo que, finalmente, conseguimos aprender a traballar en equipo. Por outra 
banda, un dos maiores erros foi deixar para o final a organización da círculo de lectura 



crítica coas fontes, xa que non reparamos no feito de que eles teñen traballos e obrigas e 
que non poden depender de nós todo o tempo, así que ó final foi moi complicado 
organizalo polo feito da no coincidencia nas datas o que significou que so puidésemos 
organizar un círculo. Por outra banda, creo que a nosa actividade no blog foi bastante boa, 
os artigos melloraron grazas ao noso traballo en equipo, a documentación e argumentación 
que fixemos, e a relación que mantivemos coas persoas do noso Círculo, que fortalecemos 
pouco a pouco, logrando acadar a súa permanencia nel. Sempre cumprimos con todos os 
prazos e realizamos todas as tarefas requeridas, polo tanto, nese aspecto creo que 
traballamos ben. 

2.3. Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no blog, como fóra del (relativo 
ao traballo de grupo)  
No meu caso traballei sobre todo co contacto das fontes, ao comezo, fixen unha viaxe a 
Coruña para reunirme coa coordinadora de Sos Racismo Galicia e aceptase formar parte 
do noso círculo, reuninme varias veces con membros da asociación Wikitrans, para que 
algún deles quixese colaborar con nós, fun ata a Cruz Vermella para contactar coa 
coordinadora da área de Xuventude para ofrecerlle ser parte do noso círculo. Todos eles 
aceptaron e colaboraron con nós. Máis tarde fun ata Lugo, a sede central da Fundación 
Secretariado Xitano en Galicia, para ofrecerlles o mesmo e ampliar o noso círculo, e tamén 
aceptaron. Organicei, xunto con Paula e Aarón o círculo de leitura crítica, e trouxen tamén 
como invitado a participar a Miguel Gayoso, un xoven que non participa en ningunha 
asociación pero que nos podía dar unha visión máis cercana das consecuencias da 
criminalización dos medios. No que se refire ao traballo no blog, realicei os tres artigos 
individuais correspondentes, e contestei a todos os comentarios recibidos. Tamén comentei 
eu nos artigos doutros grupos, e realicei, xunto cos membros do meu equipo, os artigos 
grupais. Por outra banda tamén desempeñei o cargo de responsable do grupo, e 
encargueime da elaboración de informes, como a proposta do proxecto, da supervisión 
dos temas tratados e do traballo dos membros do noso equipo. E finalmente, fun a 
conseguir as cartas de permanencia dos membros do noso Círculo no OCC. 

Lestón Lago, Antón-S1E6 



2.1. Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e 
destrezas conseguidas. 
Este traballo interesoume dende o comezo, sérveme para concienciarme aínda mais cara o 
meu futuro. É difícil darse conta de que todos os prexuízos e “etiquetas” que temos xa 
interiorizados, existen, en parte, por culpa dos medios. Ademais, este proxecto ensinoume 
a buscar mellor a información e darlle importancia a contrastar. 

2.2. Posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do mesmo. 
Gustaríame, como dicía, poder facer o traballo mais amplo, con moita mais profundidade. 
No caso de ter medios, e sobre todo, tempo, estaría ben que investigaramos sobre a 
criminalización, en xeral, que leva a cabo a prensa, e non só a xente nova. En canto ó noso 
proxecto, penso que tocou todos os puntos posibles. 

2.3. Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no blog, como fóra del (relativo 
ao traballo de grupo)  
Para colaborar co meu grupo de traballo, trasladeime ata Coruña, para ter unha charla 
informativa coa encargada de SOS Racismo. Ademais, intentei encontrar un psicólogo 
axeitado para o noso tema. Para elo, tras varios intentos, púxenme en contacto co Colexio 
Oficial de Psicólogos, pero ao final non tivemos éxito. 

3. MATERIAIS PRODUCIDOS  
3.1. Interpretación final de grupo sobre o tema escollido e analizado. 
Cando afrontamos os primeiros pasos do traballo, cuxa temática era a criminalización 
xuvenil, todo o grupo asumiu que era un tema cuxa maior complexidade radicaba 
probablemente na súa extensión. A cantidade de motivos polos cales a mocidade pode 
verse criminalizada pola sociedade en xeral e polos medios de comunicación en particular é 
moi elevada, xa que entran en xogo moitos outros factores de discriminación: racial, de 
orientación sexual, etc. 
Loxicamente, era inviable tratar a criminalización xuvenil sen botar man destes aspectos, 
pero ao mesmo tempo non queríamos afastarnos demasiado da discriminación polo propio 
feito de ser xóvenes. O obxectivo, é dicir, consistía en alcanzar certo equilibrio entre unha 
cousa e outra, sen que eses temas chegasen a absorber a temática principal do traballo.  



O GT tiña bastante clara a intención e a pretensión de conformar un Círculo diverso, e polo 
tanto, que non houbese dous ou máis membros que pertencesen a unha mesma 
organización. Tomamos esta decisión en base á gran cantidade de aspectos que inflúen na 
criminalización, e á nosa vontade de indagar en todos eles para poder deseñar unha imaxe 
plural e enriquecedora con respecto ao tema a tratar.  
De este xeito, conformamos un Círculo composto por seis membros. Catro deles eran 
integrantes de asociacións que traballan con aspectos que teñen certa incidencia na 
criminalización xuvenil: o Secretariado Gitano (xa que os mozos e mozas pertencentes a 
colectivo viven nunha constante situación de discriminación), o departamento de xuventude 
de Cruz Vermella (dada a gran cantidade de actividades de inclusión social que realizan), 
Wikitrans (para analizar o tratamento informativo do colectivo transxénero) e SOS Racismo 
Galicia. Outro dos membros era un psicólogo (falamos con el expresamente pola dimensión 
e os indicadores propios do GT), e por último, un mozo que participou só no debate, en 
representación da xuventude criminalizada. Os outros cinco membros foron as nosas 
principais fontes documentais, achegando a nós contido de interese para a realización dos 
artigos no blog. 
Ao longo dos case tres meses que durou a construción deste traballo, puidemos adquirir 
certos coñecementos e confirmar algunhas ideas que xa tiñamos anteriormente. 
Comprobamos que os medios de comunicación son o reflexo da sociedade, pero tamén 
que a sociedade é o reflexo dos medios de comunicación, creando unha especie de 
sinerxía retórica que recorda en certo modo a aquel paradoxo da galiña e o ovo. As 
actitudes non deontolóxicas por parte dos medios é bastante inferior, numéricamente 
falando, as que existían hai décadas, pero aínda son excesivas a cantidade de noticias que 
non realizan un tratamento  correcto da información relativa á xuventude e a todas as 
calidades tradicionalmente relacionadas con eles. 
Por exemplo, puidemos comprobar, da man de SOS Racismo e o Secretariado Gitano, que 
o racismo (un problema que afecta especialmente a mozos e mozas, dado que a 
poboación inmigrante é predominante xoven) está moi presente nos medios de 
comunicación, pero existen certas diverxencias en función do grupo do que se esté a falar. 
Por exemplo, as noticias con termos pexorativos sobre persoas do colectivo xitano son 
moito maiores ca as que teñen coma protagonistas a cidadáns de raza negra –aínda que 
tamén hai casos. Da a sensación de que os medios supoñen que ante certos colectivos, o 



ataque ten máis lexitimidade, senón non hai forma de explicar a forma de referirse a algúns 
deles. 
Con respecto aos xóvenes nun senso máis xeral, vimos que a criminalización por parte dos 
medios é algo máis sutil, probablemente porque non pode ser considerado un colectivo 
minoritario. O problema máis destacable é a perigosísima homoxeneización que se fai sobre 
a mocidade, e o feito de aplicar actitudes dalgúns deles a todos. Así, os medios transmiten 
unha imaxe da mocidade prexudicial, os describen coma individuos violentos, maleducados 
e inconscientes, cando dende logo non todos son así. A maior parte de noticias que teñen 
coma protagonistas a xóvenes adoitan a ser sucesos relacionados coa delincuencia ou a 
violencia, quizais porque son os que aportan máis espectacularidade, pois a cobertura 
informativa que se realiza cando un mozo ou moza destaca positivamente é moito menor.  
Todas estas reflexións e conclusións tamén foron postas en común durante a celebración 
do Círculo de Debate, no cal ademais puidemos analizar, coa axuda do psicólogo que 
colaborou connosco, por que se orixinan os prexuízos, elemento clave á hora de realizar 
unha actitude discriminatoria. A conclusión final é que a sociedade avanzou moito nas 
últimas décadas en canto a tolerancia e aceptación da otredade, pero a discriminación 
xuvenil semellar esta no mesmo punto que hai medio século. A eliminación dos 
estereotipos e os prexuízos antóllase un factor clave para acabar con dita criminalización.  

3.2. Interpretacións das lecturas debates  
Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/i-circulo-de-
debate-sobre-a-criminalizacion-xuvenil/ 

3.3. Artigos individuais  
Baloira Armas, Ricardo-S1E1 
-1º A criminalización aas novas xeracións. 19 de abril de 2016.Enlace: https://
observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/19/a-criminalizacion-nas-novas-
xeracions/  

-2º A criminalización dos mozos portadores do VIH nos medios.15 de abril.Enlace: https://
observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/15/a-criminalizacion-dos-mozos-
portadores-do-vih-nos-medios  

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/i-circulo-de-debate-sobre-a-criminalizacion-xuvenil/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/19/a-criminalizacion-nas-novas-xeracions/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/15/a-criminalizacion-dos-mozos-portadores-do-vih-nos-medios


-3º A criminalización dos " ni-nis" nos medios de comunicación.16 de marzo. Enlace: 
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/16/a-criminalizacion-dos-ni-
nis-nos-medios-de-comunicacion/  

Cabado Vázquez, Aarón-S1E2 
-1º Psicoloxía social: prexuízos e discriminación.19 de abril de 2016.Enlace: https://
observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/19/psicoloxia-social-prexuizos-e-
discriminacion/  

-2º A estigmatización social pola aparencia dos mozos.7 de abril.Enlace: https://
observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/07/a-estigmatizacion-social-pola-
aparencia-dos-mozos/  

-3º O colectivo xitano nos medios de comunicación. 14 de marzo de 2016.Enlace:https://
observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/14/o-colectivo-xitano-nos-medios-
de-comunicacion/  

Carrera Álvarez, Jesús-S1E3 
-1º O tratamento dos excluídos sociais nos medios de comunicación. 25/04/2016.Enlace: 
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/o-tratamento-dos-
excluidos-sociais-nos-medios-de-comunicacion/  

-2º Coñece ós x i tanos antes de xulgalos. 6 de abr i l . Enlace: ht tps://
observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/06/coneceos-antes-de-xulgalos/  

- 3 º Q u e é d i s c r i m i n a c i ó n ? 1 7 d e m a r z o d e 2 0 1 6 . E n l a c e : h t t p s : / /
observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/17/que-e-a-discriminacion/  

Casas da Rocha, Paula-S1E4 

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/16/a-criminalizacion-dos-ni-nis-nos-medios-de-comunicacion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/19/psicoloxia-social-prexuizos-e-discriminacion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/07/a-estigmatizacion-social-pola-aparencia-dos-mozos/
http://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/14/o-colectivo-xitano-nos-medios-de-comunicacion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/o-tratamento-dos-excluidos-sociais-nos-medios-de-comunicacion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/06/coneceos-antes-de-xulgalos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/17/que-e-a-discriminacion/


-1º Contidos que axudan a normalizar a situación dos grupos minoritarios. 20 de abril de 
2016. Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/20/contidos-
que-axudan-a-normalizan-a-situacion-dos-grupos-minoritarios/  

-2º Os estereotipos do colectivo xuvenil na prensa e no medio audiovisual.1 de abril. 
Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/01/os-estereotipos-
do-colectivo-xuvenil-na-prensa-e-no-medio-audiovisual/  

-3º O colectivo transxénero nos medios de comunicación.15 de marzo de 2016.Enlace: 
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/15/o-colectivo-transxenero-
nos-medios-de-comunicacion/  

Cascales Quiroga, Gádor-S1E5 
1 º A c c i ó n , r e a c c i ó n , r e p e r c u s i ó n . 2 2 / 0 4 / 2 0 1 6 . E n l a c e : h t t p s : / /
observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/22/accion-reaccion-repercusion/  

2 º I n v i s i b i l i d a d e d a r e a l i d a d e x i t a n a . 1 1 d e a b r i l . E n l a c e : h t t p s : / /
observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/11/invisibilidade-da-realidade-xitana/  

3º Criminalización xuvenil nos medios de comunicación. 8 de marzo de 2016. Enlace: 
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/08/criminalizacion-xuvenil-
nos-medios-de-comunicacion/  

Lestón Lago, Antón-S1E6 
1º O rap como " música para yonkis". 21 de abril de 2016. Enlace: https://
observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/21/o-rap-como-musica-de-yonkis/  

2º Os adolescentes son sempre os culpables do vandalismo na rúa?14 de abril.Enlace: 
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/14/os-adolescentes-son-
sempre-os-culpables-do-vandalismo-da-rua/  

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/20/contidos-que-axudan-a-normalizan-a-situacion-dos-grupos-minoritarios/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/01/os-estereotipos-do-colectivo-xuvenil-na-prensa-e-no-medio-audiovisual/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/15/o-colectivo-transxenero-nos-medios-de-comunicacion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/22/accion-reaccion-repercusion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/11/invisibilidade-da-realidade-xitana/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/08/criminalizacion-xuvenil-nos-medios-de-comunicacion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/21/o-rap-como-musica-de-yonkis/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/14/os-adolescentes-son-sempre-os-culpables-do-vandalismo-da-rua/


3º O racismo nos medios de comunicación. 29 de marzo de 2016. Enlace: https://
observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/29/o-racismo-nos-medios-de-
comunicacion/  

3.4. Balanzo do número de comentarios conseguidos por alumno e interlocucións 
conseguidas.  
-O membro do grupo, Aarón Cabado Vázquez, cos seus tres artigos tivo nove comentarios: 
Psicoloxía social: prexuízos e discriminación(1); A estigmatización social pola aparencia dos 
mozos(6); O colectivo xitano nos medios de comunicación(2). 

-A membro do grupo, Paula Casas Da Rocha, recibiu once comentarios cos seus tres 
artigos:O colectivo transxénero nos medios de comunicación (3); Os estereotipos do 
colectivo xuvenil na prensa e no medio audiovisual(5); Contidos que axudan a normalizar a 
situación dos grupos minoritarios(3). 

-A membro do grupo, Gádor Cascales Quiroga, cos seus tres artigos tivo dezanove 
comentarios: Acción,reacción, repercusión(7); Invisibilidade da realidade xitana(6); 
Criminalización xuvenil nos medios de comunicación(6). 

-O membro do grupo, Ricardo Baloira Armas, recibiu catorce comentarios nos seus 
artigos:A criminalización nas novas xeracións(4), A criminalización dos mozos portadores do 
VIH nos medios(7); A criminalización dos " ni-nis" nos medios de comunicación(3). 

-O membro do grupo, Jesús Carrera Álvarez, cos seus tres artigos recibiu un total  de nove 
comentarios:Que é a discriminación?(3);Coñece ós xitanos antes de xulgalos(2);O 
tratamento dos excluídos sociais nos medios de comunicación(4). 

-O membro do grupo, Antón Lestón Lago, recibiu vinteún comentarios nos seus artigos:O 
racismo nos medios de comunicación(10);Os adolescentes son sempre os culpables do 
vandalismo da rúa?(5); O rap como" música de yonkis"(6) 

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/29/o-racismo-nos-medios-de-comunicacion/


Todos os comentarios foron respondidos polos seus autores. Só nunha publicación “O 
racismo nos medios de comunicación" de Antón Lestón, houbo interacción entre a persoa 
que comentaba e o autor. 
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