
 
 
 
 

Memoria Final 

S3A  
• Reino Gorín, Lola Antía S3A1 
• Riande Cortizo, José Carlos S3A2 
• Rodríguez Arias, Icía S3A3 
• Rodríguez Obregón, Lucía S3A4 
• Villar Manso, Susana S3A5 
• Viqueira Giovachini, Mikaela S3A6 

1.- Explicación de Grupo: 

1.1.- Resumo do traballo realizado. Resultados en relación ao 
blog. Resultados consonte as competencias. E�cacia e solucións para 
superar os obstáculos atopados. Actividades signi�cativas realizadas. 

O tema de investigación escollido foron as deficiencias auditivas. Con toda a            
documentación, os círculos e as investigacións feitas procuramos comprender os          
problemas e as barreiras ás que día a día se enfrontaban as persoas xordas, tanto nos                
medios como dentro da sociedade. 

O observatorio serviunos como ferramenta de reivindicación dos seus dereitos e           
demandas sociais, ademais de plataforma para expoñer o coñecemento adquirido,          
compartilo e discutilo con outras persoas que aportaban máis información. Esta           
interacción foi especialmente enriquecedora porque nos axudou a contextualizar e          
completar máis o noso traballo. Redactando artigos individuais (un total de 18) e             
interpretacións colectivas (tres) conseguimos comunicar, manifestar e estudar a situación          
do grupo mencionado e, sendo o blogue unha plataforma multitemática, puidemos ler            
outros artigos de compañeiros que, ó mesmo tempo, desenvolveron un maior           
entendemento doutros temas, colectivos e problemas sociais. 

O grupo traballou en todo momento como unha unidade de aprendizaxe continua e             
interdisciplinaria, con tarefas diversas e de diferentes niveis de adversidade, pero sempre            
atopando unha solución aceptada e consensuada polo conxunto. Os maiores obstáculos           
foron a interacción co grupo, debido ós horarios e responsabilidades dos participantes,            
máis foron resoltos mediante un esforzo do GT para atopar horarios eficaces e eficientes              
que nos permitiron levar a cabo a nosa labor de aprendizaxe, escoita e interpretación. 

Entre as actividades máis significativas destacamos os artigos persoais e os círculos,            
xa que entendemos que son un traballo paralelo. Así pois, os artigos e a continua               
atención crítica ós medios, ademais da pesquisa de información de carácter educativo,            
como poden ser os ensaios, permitíronos chegar a unha maior comprensión dos            
problemas que os participantes do círculo expuxeron, facendo uso de ferramentas de            
contexto e argumentadoras que fixeron que os propios círculos foran máis produtivos,            
dinámicos, participativos e, en resumo, cun maior aporte de información que é clave para              
a labor realizada. 

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

27/04/2016 Comentario por Susana Villar (s3A5) no artigo LGTBI: Moito máis que 
unhas siglas, de Inés Martínez 
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https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/04/lgbti-moito-mais-que-unhas-siglas/comment-page-1/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/04/lgbti-moito-mais-que-unhas-siglas/comment-page-1/


 
 
 
 

Comentario por Lucía Rodríguez Obregón (S3A4) no artigo A desigualdade lexislativa 
no mundo de Kelly Iglesias 

Comentario por Lucía Rodríguez Obregón (S3A4) no artigo A manipulaicón da linguaxe 
de Ana García 

25/04/2016 Comentario por Susana Villar (S3A5) no artigo “Enfermidade” por          
ignorancia, de Inés Martínez 

Comentario por Susana Villar (S3A5) no artigo Fama e homosexualidade, de Inés            
Martínez 

Comentario por Susana Villar (S3A5) no artigo Criminalización do independentismo e           
da copa menstrual, de Iria Figueroa 

Comentario por Susana Villar (S3A5) no artigo Os múltiples rostros da precariedade e             
pobreza, de Jacobo Mouriño 

Comentario por Antía Reino Gorín (S3A1) no artigo Donald Trump: o showman            
televisivo de Marina García. 

Comentario por Carlos Riande Cortizo (S3A2) no artigo Desmontando mitos con Julio            
Regueira. 

Comentario por Carlos Riande Cortizo (S3A2) no artigo Manual de boa praxe            
xornalistica en noticias LGTBI. 

Comentario por Icía Rodríguez Arias (S3A3) no artigo Día Mundial da Liberdade de             
Prensa. 

Comentario por Icía Rodríguez Arias (S3A3) no artigo O código ético do xornalismo e a               
prostitución. 

Comentario por Mikaela Viqueira (S3A6) no artigo Donald Trump: O showman           
televisivo, de Marina García 

Comentario por Mikaela Viqueira (S3A6) no artigo Un experimento entre a cidadanía,            
canto sabemos sobre o colectivo LGTBI?, de Paula Martinez Graña 

Comentario por Mikaela Viqueira (S3A6) na interpretación conxunta do S2A II Círculo            
de debate: Manipulación nos medios de comunicación 

Comentario por Mikaela Viqueira (S3A6) no artigo A loita polos deritos humanos, una             
utopía?, de Paula Martínez Graña 

Comentario por Icía Rodríguez Arias (S3A3) no artigo A invisible labor dos centros de              
día. 

Publicación entrevista Andrés Caamaño Hermida (S3A) Firma convidada: Andrés         
Caamño Hermida 

Publicación Tercer Círculo de Lectura Crítica 
Publicación Segundo Círculo de Lectura Crítica  
Tercera publicación Susana Villar (S3A5) Concertos para xordos 
24/04/2016 Recibo confirmación da permanencia dos círculos co correspondente         

documento asinado. 
22/04/2016 Comentario por Carlos Riande Cortizo (S3A2) no artigo Multi-Viral. 
21/04/2016 Comentario por Antía Reino Gorín (S3A1) no artigo Folgas e precariedade            

laboral nos medios. 
Comentario por Icía Rodríguez Arias (S3A3) no artigo Que é o que determina a valía               

dunha persoa?. 
Tercera publicación Antía Reino Gorín (S3A1) Desenredar as frases para mellorar a            

comunicación cos xordos 
Tercera publicación Carlos Riande (S3A2) A situación laboral das persoas con           

deficiencias auditivas  
20/04/2016 Comentario por Antía Reino Gorín (S3A1) no artigo LGTBI: Avanzamos ou            

retrocedemos?, de María Losada Miguéns. 

MEMORIA FINAL 2 

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/06/ainda-queda-moito-por-avanzar/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/06/ainda-queda-moito-por-avanzar/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/14/a-manipulacion-da-linguaxe/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/homosexualidade-enfermidade-ignorancia/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/homosexualidade-enfermidade-ignorancia/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/18/fama-e-homosexualidade/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/21/criminalizacion-do-independentismo-e-da-copa-menstrual/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/21/criminalizacion-do-independentismo-e-da-copa-menstrual/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/22/os-multiples-rostros-da-precariedade-e-a-pobreza/comment-page-1/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/22/os-multiples-rostros-da-precariedade-e-a-pobreza/comment-page-1/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/21/donald-trump-o-showman-televisivo/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/21/donald-trump-o-showman-televisivo/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/19/desmontando-mitos-con-julio-regueira/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/19/desmontando-mitos-con-julio-regueira/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/manual-de-boa-praxe-xornalistica-en-noticias-lgtbi/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/manual-de-boa-praxe-xornalistica-en-noticias-lgtbi/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/dia-mundial-da-liberdade-de-prensa/comment-page-1/#comment-1124
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/dia-mundial-da-liberdade-de-prensa/comment-page-1/#comment-1124
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/o-codigo-etico-do-xornalismo-e-a-prostitucion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/o-codigo-etico-do-xornalismo-e-a-prostitucion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/21/donald-trump-o-showman-televisivo/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/21/donald-trump-o-showman-televisivo/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/20/un-experimento-entre-a-cidadania-canto-sabemos-sobre-o-colectivo-lgtbi/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/20/un-experimento-entre-a-cidadania-canto-sabemos-sobre-o-colectivo-lgtbi/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/18/ii-circulo-de-debate-manipulacion-nos-medios-de-comunicacion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/18/ii-circulo-de-debate-manipulacion-nos-medios-de-comunicacion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/18/a-loita-polos-dereitos-humanos-unha-utopia/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/18/a-loita-polos-dereitos-humanos-unha-utopia/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/18/a-invisible-labor-dos-centros-de-dia/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/18/a-invisible-labor-dos-centros-de-dia/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/firma-convidada-andres-caamano-hermida/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/firma-convidada-andres-caamano-hermida/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/circulo-de-lectura-critica-3/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/circulo-de-lectura-critica-2/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/concertos-para-xordos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/22/multi-viral/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/20/folgas-e-precariedade-laboral-nos-medios/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/20/folgas-e-precariedade-laboral-nos-medios/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/15/que-e-o-que-determina-a-valia-dunha-persoa/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/15/que-e-o-que-determina-a-valia-dunha-persoa/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/21/desenredar-as-frases-para-mellorar-a-comunicacion-cos-xordos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/21/desenredar-as-frases-para-mellorar-a-comunicacion-cos-xordos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/21/a-situacion-laboral-das-persoas-con-deficiencias-auditivas/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/21/a-situacion-laboral-das-persoas-con-deficiencias-auditivas/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/18/lgtbi-avanzamos-ou-retrocedemos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/18/lgtbi-avanzamos-ou-retrocedemos/


 
 
 
 

Comentario por Mikaela Viqueira (S3A6) no artigo Ética e ideología da fotografía na             
prensa, por Ana González 

Comentario por Icía Rodríguez Arias (S3A3) no artigo As presións sobre os periodistas             
medioambientais. 

19/04/2016 18:00 terceiro círculo de debate.  
Envío do e-mail para preguntar pola futura participación á asociación. 
Comentario por Carlos Riande Cortizo (S3A2) no artigo A nova pobreza. 
Comentario por Antía Reino Gorín (S3A1) no artigo Buscando o factor de            

noticiabilidade. 
Comentario por Icía Rodríguez Arias (S3A3) no artigo Os traballadores de informativos            

de RTVE lanzan unha “mensaxe de socorro contra a escandalosa manipulación”. 
Comentario por Mikaela Viqueira (S3A6) no artigo Smithers, a Voz dun afectado, de             

Paula Martínez Graña 
Comentario de Mikaela Viqueira (S3A6) no artigo A manipulación nos telexornais, de            

Ana González 
18/04/2016 Tercera publicación Icía Rodríguez Arias (S3A3) Accesibilidade dos         

servizos de emerxencia 
Comentario por Carlos Riande Cortizo (S3A2) no artigo A criminalizacion das folgas. 
Comentario por Antía Reino Gorín (S3A1) no artigo Intersexualidade, a gran esquecida            

nos medios . 
Comentario por Antía Reino Gorín (S3A1) no artigo Ética e ideoloxía da fotografía na              

prensa. 
15/04/2016 Terceira publicación Mikaela Viqueira (S3A6) O mundo que merecen os           

xordos 
14/04/2016 Terceira publicación Lucía Rodríguez Obregón (S3A4) Non son         

Xordomudo: Linguaxe Inclusiva 

Comentario por Lucía Rodríguez Obregón (S3A4) no artigo Lei existente e insuficiente 
de Kelly Iglesias 

Comentario por Lucía Rodríguez Obregón (S3A4) no artigo “Teño familia, pero é como 
se non a tivera” de Noelia Cortizo 

Comentario por Lucía Rodríguez Obregón (S3A4) no artigo O tratamento informativo 
nos medios escritos: O atentado de Bruselas de Ana García 

Comentario por Lucía Rodríguez Obregón (S3A4) no artigo Que hai detrás das 
noticias? de Noelia Cortizo 

13/04/2016 18:00 segundo círculo de debate.  
Neste dia fixemos tamén unha interpretación en conxunto co Andrés Caamaño,           

membro do círculo. Analizamos catro novas que trouxo pola súa conta. Contamos coa             
súa versión particular para a elaboración dun artigo conxunto.  

12/04/2016 Comentario por Antía Reino Gorín (S3A1) no artigo O cine e o xornalismo:              
Spotlight. 

Comentario por Carlos Riande Cortizo (S3A2) no artigo As trampas do xornalismo. 
11/04/2016 Segunda publicación Susana Villar (S3A5) É real a integración dos xordos? 
Icía Rodríguez, Lucía Rodríguez e Mikaela Viqueira participan nunha entrevista          

realizada polo GBA 
09/0/2016 Comentario por Susana Villar (S3A5) no artigo Morta ou asasinada?, de Iria             

Figueroa 
08/04/2016 Segunda publicación Carlos Riande Cortizo (S3A2) Tipos e causas de           

xordera 
07/04/2016 18:00 primeiro círculo de debate. Selección de tres novas que trouxeron            

os membros da asociación. O tema máis destacado deste encontro foi o nivel de              

MEMORIA FINAL 3 

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/14/etica-e-ideoloxia-da-fotografia-na-prensa/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/14/etica-e-ideoloxia-da-fotografia-na-prensa/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/28/as-presion-aos-medios-de-comunicacion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/28/as-presion-aos-medios-de-comunicacion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/19/a-nova-pobreza/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/08/5370/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/08/5370/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/15/os-traballadores-de-informativos-de-rtve-lanzan-unha-mensaxe-de-socorro-contra-a-escandalosa-manipulacion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/15/os-traballadores-de-informativos-de-rtve-lanzan-unha-mensaxe-de-socorro-contra-a-escandalosa-manipulacion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/08/smithers-a-voz-dun-afectado/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/18/el-poder-de-la-television/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/19/accesibilidade-dos-servizos-de-emerxencias/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/19/accesibilidade-dos-servizos-de-emerxencias/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/08/a-criminalizacion-das-folgas/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/01/intersexualidade-a-gran-esquecida-dos-medios/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/01/intersexualidade-a-gran-esquecida-dos-medios/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/14/etica-e-ideoloxia-da-fotografia-na-prensa/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/14/etica-e-ideoloxia-da-fotografia-na-prensa/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/15/o-mundo-que-merecen-os-xordos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/15/o-mundo-que-merecen-os-xordos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/14/non-son-xordomudo-lenguaxe-inclusiva/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/14/non-son-xordomudo-lenguaxe-inclusiva/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/14/lei-existente-e-insuficiente/comment-page-1/#comment-529
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/04/teno-familia-pero-e-como-se-non-a-tivera/comment-page-1/#comment-528
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/04/teno-familia-pero-e-como-se-non-a-tivera/comment-page-1/#comment-528
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/01/o-tratamento-informativo-nos-medios-escritos-o-atentado-de-bruselas-2/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/01/o-tratamento-informativo-nos-medios-escritos-o-atentado-de-bruselas-2/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/12/que-hai-detras-das-noticias/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/12/que-hai-detras-das-noticias/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/08/o-cine-e-o-xornalismo-spotlight/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/08/o-cine-e-o-xornalismo-spotlight/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/11/as-trampas-do-xornalismo/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/11/e-real-a-integracion-dos-xordos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/04/morta-ou-asasinada/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/08/tipos-e-causas-de-xordera/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/08/tipos-e-causas-de-xordera/


 
 
 
 

inclusión da linguaxe de signos ten na sociedade e as solucións que os membros              
propoñen para unha mellora da comunicación entre ouvintes e xordos. 

Segunda publicación Antía Reino Gorín (S3A1) Ocio e cultura adaptados ás persoas            
con discapacidade auditiva 

06/04/2016 Ampliación da convocatoria a toda a asociación. (E-mail difusorio para           
que quen queira acudir da asociación veña, para aportar). Recibo resposta Cristina. 

04/04/2016 Segunda publicación Lucía Rodríguez Obregón (S3A4) O bilingüismo, un          
esforzo de comunicación social 

Recibo da resposta de Andrés Caamaño Hermida 
01/04/2016 Segunda publicación Icía Rodríguez Arias (S3A3) A televisión en LSE 
31/03/2016 Segunda publicación Mikaela Viqueira (S3A6) O goberno permanece alleo          

ás axudas que frenan a discriminación dos xordo. 
Recibo da primeira confirmación (Jaime Fernández Gil) 
30/03/2016 E-mail á asociación para concertar os círculos de debate. Inclusión de            

tódalas datas para facilitar a comunicación cos membros do círculo.  
28/03/2016 Primeria publicación Susana Villar (S3A5) Cara á integración e          

normalización do galego 
18/03/2016 Chamada para concretar o círculo de debate. Comunicación do problema           

de que até o 01/04 non poderemos contar cunha intérprete. Posterior debate entre os              
membros do grupo. (Aquí intentouse conseguir outra intéprete, pero non temos datas            
concretas de todas as chamadas e os e-mails.) 

Primeria publicación Carlos Riande Cortizo (S3A2) Os intérpretes na Linguaxe Signal  
17/03/2016 Primera publicación Antía Reino Gorín (S3A1) Os xordos… poden ler e            

escribir? 
16/03/2016 Comentario por Mikaela Viqueira Giovachini (S3A6) no artigo         

Accesibilidade en Compostela: Mito ou realidade? de Juncál Álvarez. 
14/03/2016 Primeira publicación Icía Rodríguez Arias (S3A3) A educación en Lingua           

de Signos 
11/03/2016 Primeira publicación Lucía Rodríguez Obregón (S3A4) A Lingua de Signos 
8/03/2016 18:00 Encontro coa asociación e membros externos, para facer unha           

proba piloto: seleccionamos novas atopadas nos xornais que corresponderan cos          
indicadores preseleccionados no vindeiro encontro, facilitando a metodoloxía de traballo. 

07/03/2016 Primeira publicación Mikaela Viqueira Giovachini (S3A6) O Goberno          
permanece alleo ás necesidades auditivas das persoas 

03/09/2016 Chamada telefónica para que Belén confirme a asistencia á proba piloto            
do 08/03, posto que os participantes dos círuclos prefiren o contacto a través de Belén,               
posto que ela é capaz de empregar unha linguaxe adaptada á súa. 

01/03/2016 19:00 primeiro contacto persoal coa asociación, no que explicamos a           
consistencia dos círculo e a súa función. Establecer relacións e coñecer un pouco as              
súas demandas sociais e mediáticas. Selección dos indicadores que desenvolveríamos          
nos círculos. Neste encontro tamén foi acordado entre os asistentes da proba piloto que              
tivo lugar o día 8/03. 

29/02/2016 Recibo da confirmación das persoas asistentes á reunión 
25/02/2016 Recibo da carta de Cristina, e contacto de Lucía con José Antonio, así              

como firma da carta. Chamada telefónica para confirmar o recibo de estas (e             
agradecerllo) a Belén. 

24/02/2016 Recibo da primeira carta por parte da asociación (Jaime). 
23/02/2016 Tres e-mails, dous nosos e un de Belén, concretando o encontro do 1 de               

marzo.  
19/02/2016 E-mail agradecendo, de confirmación e informativo. 
15/02/2016 E-mail dende á asociación ata os seus socios para pedir colaboración.  

MEMORIA FINAL 4 

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/07/ocio-e-cultura-adaptados-as-persoas-con-deficiencias-auditivas/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/07/ocio-e-cultura-adaptados-as-persoas-con-deficiencias-auditivas/
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09/02/2016 Resposta de agradecemento á confirmación. 
08/02/2016 Confirmación vía e-mail da asociación. Belén dinos que, efectivamente,          

están abertos a colaborar connosco.  
01/02/2016 Primeira chamada telefónica coa asociación, sen ter nada claro sobre se            

iría adiante ou non. 

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. 

Para levar a cabo o traballo nun primeiro momento o que fixemos foi conseguir os               
nosos contactos e ter unha reunión con eles. Esta reunión presencial foi tamén clave              
para decatarnos de como levar a cabo o resto do traballo. Puidemos ver os problemas               
reais das persoas xordas e así saber onde debíamos facer fincapé para ser efectivos. O               
resto dos procedementos consistiron na lectura de materiais que nos serviran de axuda             
(artigos, estudos, e libros, en especial ¿Es real la realidad? por Paul Watzlawick). A partir               
destes materiais, examinamos o tratamento dos medios dos problemas das persoas con            
deficiencias auditivas. Para isto fixemos un exhaustivo estudo de cada caso, de forma             
individual, buscando normalmente temas entre todos para consensuar o que debíamos           
tratar. No caso dos círculos, tratamos de guiar e analizar. 

1.3.2.- Estimación sobre o seguimento do tema nos artigos 
e nas interpretacións grupais realizadas. Axuste aos indicadores. 

Os indicadores escollidos polo GT foron diversidade e homoxenización, visibilidade e           
invisivilización, dereito á comunicación e emprego de ferramentas comunicativas. Estes          
indicadores serviron de guía xunto coa búsqueda dunha información útil, comprensible,           
veraz e que reflicta a intesubxectividade do colectivo, para realizar os traballos do             
blogue. Os membros do grupo distribuironse os indicadores en función das súas            
preferencias, quedando deste xeito: 

• Reino Gorín, Lola Antía S3A1: Ferramentas comunicativas  
• Riande Cortizo, José Carlos S3A2: Invisibilización 
• Rodríguez Arias, Icía S3A3: Dereito á comunicación 
• Rodríguez Obregón, Lucía S3A4: Ferramentas comunicativas 
• Villar Manso, Susana S3A5: Diversidade e Homoxeinización 
• Viqueira Giovachini, Mikaela S3A6: Dereito á comunicación 

De todas formas, todos traballamos dalgún xeito ou outro, con tódolos indicadores.  

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

Dentro do noso grupo todos fixemos un mínimo de seis comentarios por persoa             
noutros posts, a maiores das respostas que realizamos a outros compañeiros dos GT. A              
nosa estratexia foi a de asegurar algúns comentarios mediante a “alianza” con outros             
grupos, intercambiándonos co os indicadores para saber quenes os compartían e así            
escoller mellor a persoa a quen se lle facer os comentarios. Escolimos, así, acardar co               
LGTBI, xa que tiñan indicadores similares e Manipulación nos medios, seguindo este            
esquema: 

• Reino Gorín, Lola Antía S3A1: María Losada Miguéns e Marina García Diéguez 
• Riande Cortizo, José Carlos S3A2: Ana Lemos e Lara Fontela 
• Rodríguez Arias, Icía S3A3: Xiana Meda López e Julián González 
• Rodríguez Obregón, Lucía S3A4: Kelly Iglesias Hervella e Ana García 
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• Villar Manso, Susana S3A5: Inés Martínez Lorenzo e Iria Figueroa Torres 
• Viqueira Giovachini, Mikaela S3A6: Paula Martínez Graña e Ana González 

O resto dos comentarios foron de libre elección. Pensamos que esta forma mixta de              
escoller sería a máis efectiva. 

1.3.4.- Pertinencia e permanencia dos Círculos xerados 
desde o GT de aprendizaxe. Contactos. Estado no que �ca o Círculo. 

A primeira toma de contacto coa maioría dos membros do círculo fíxose mediante             
unha chamada telefónica á asociación, para preguntar se estarían de acordo en traballar             
con nós. Despois disto, concertamos unha reunión para a explicación do proxecto. Os             
nosos contactos foron Andrés Caamaño Hermida, Jaime Fernández Gil e Cristina           
Páramos Suárez. Ademais, José Antonio Estévez Álvarez uniuse tamén ao noso           
círculo como persoa que non sofre unha xordeira total, senón que ten un 50% de               
deficiencia auditiva. Estes xa foron debidamente detallados nas fichas de contacto. As            
dúas persoas que firmaron un compromiso de cara ao futuro de comentar e revisar o               
blogue foron Andrés Caamaño Hermida e, do mesmo xeito, Belén Rey Mariño,            
traballadora da asociación. Estamos esperandp unha posible terceira carta de José, que            
ainda que non respondeu. 

1.3.5.- Estimación sobre a vinculación do realizado no 
blogue con conceptos, modelos e teorías vistos e entregados polo 
profesor na aula (apropiación dos coñecementos nas publicacións 
realizadas) 

Por un lado, empezamos traballando cunha clara comunicación baseada na          
intersubxectividade do colectivo nos círculos de lectura para comprender a situación           
persoal vivida polos participantes. Un blogue que traballa cos criterios que sigue un             
medio comunitario, entendendo a importancia das declaracións dos implicados reais nos           
temas tratados sempre dende esta intersubxectividade, un blogue que traballa coa           
chamada infoxusta e con grupos de atención prioritaria ou colectivos, como é o caso do               
noso, en situación de invisibilidade ou estigmatización. Na proba piloto traballada os            
intregrantes desenvlveron a comunicación comunitaria, exponendo os seus problemas         
xerais. Logo, ca confianza entre os membros, ao compartir experiencias persoais,           
analisamos a comunicación interpersoal, coa que intentamos complementar os nosos          
artigos. 

1.4.- Materiais. 

1.4.1.- Referencias consultadas (enlaces comentados) 
Noticia que trouxeron para un círculo e tamén empregamos nun artigo sobre            

unha candidata xorda do partido Ciudadanos que sufriu discriminación por parte           
dos seus compañeiros. 

EFE (19 de febreiro de 2016).Una candidata de Ciudadanos sorda denuncia al partido             
por discriminación. Consultado o 11 de marzo de 2016, El País, edición País Vasco              
(versión dixital):  
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/18/paisvasco/1455822678_624659.html 

Lexislación actual sobre as linguaxes de signos españolas. 
España. Ley Orgánica 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas               

de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las                
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. BOE, 24 de octubre de 2007,             
nº 255. Recuperado de:    
https://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43251-43259.pdf 
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Estudo sobre a presenza da lignuaxe de signos na televisión, poñendo o foco nas              
persoas xordas. 

Gil Sabroso, E., & Utray, F. (2016). Interpretación a lengua de signos en televisión.              
Estudio de recepción. ARAB, 16(1). Recuperado      
de:http://dx.doi.org/10.5209/rev_arab.2016.v16.n1.47508  
Análise da televisión nos anos de implantación da Ley de Comunicación Audiovisual            
estudando a incorporación da LSE á mesma. 

González Abelaira, C. (2015). Planificación lingüística de la lengua de signos en el             
ámbito educativo gallego: perspectivas históricas y éticas. cnlse.es. Recuperado de:          
http://www.cnlse.es/es/virtual-library/planificaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica
-de-la-lengua-de-signos-en-el-%C3%A1mbito-educativo-gallego 

Hear-it. Consecuencias de la pérdida de audición. Heart-it.org. Recuperado         
de:http://www.hear-it.org/es/Consecuencias-de-las-alteraciones-de-audicion  
Página sobre consecuencias psicológicas y físicas de la pérdida auditiva, artículos,           
consejos y noticias 

Jáudenes Casaubón, M. (Mayo-Junio 2006). La población con discapacidad auditiva          
en cifras. Recuperado de:    
http://www.fiapas.es/EPORTAL_DOCS/GENERAL/FIAPAS/DOC-cw4b055e14b8f6c/SEP
ARATA2010_110.pdf 
Estudios Sociológicos con objeto de conocer más de cerca, si cabe, esa realidad:             
las demandas y expectativas de las familias con niños y jóvenes sordos entre 0-18              
años y la situación laboral de las personas con discapacidad auditiva por encima de              
esa edad. 

Jordi Serrat Manén. ( 5/11/2012). Una aproximación a los referentes informativos de            
las personas sordas. Revista Española de Discapacidad, 1, 16. 3/04/2016, De CEDD            
Base de datos. 
Informe sobre a presenza do LSE na nosa televisión pública. 

Mª Esther Gil Sabroso. (2015). Informe: Presencia de la Lengua de Signos Española en              
la Televisión. 03/04/2016, de CNSE Sitio      
web:http://www.siis.net/documentos/documentacion/Informe.%20Presencia%20de%20l
a%20Lengua%20de%20Signos.pdf 
Artigo no que amosan con cifras e datos a situación dos xordos na sociedade 

RTVE (Radio Televisión Española). (2014, 27 de septiembre). Más de un millón de             
personas tienen alguna deficiencia auditiva en España. Rtve.es. Recuperado         
de:http://www.rtve.es/noticias/20140927/mas-millon-personas-tienen-alguna-deficiencia-
auditiva-espana/1018540.shtml 
Un estudo sobre persoas xordas en EEUU e en España no que se estuda os seus                
recursos (e o emprego dos mesmos) á hora de informarse. 

Serrat Manén, J., & Fernández-Viader, M. (2013). Una aproximación a los referentes            
informativos de las personas sordas. REVISTA ESPAÑOLA DE DISCAPACIDAD, 01(01),          
179-194. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.5569/2340-5104.01.01.09  

Noticia na que reivindícase o dereito das persoas con implante coclear a recibir             
axudas institucionais para manter a súa costosa manutención. 

Sexta, La. (2016, 27 de febrero) Oír no debe ser un privilegio: las reivindicaciones de               
miles de personas que usan implantes cocleares. Lasexta.com. Recuperado         
dehttp://www.lasexta.com/noticias/sociedad/reivindicaciones-quienes-usan-implantes-c
ocleares_2016022700116.html 
Documental en donde se muestra en la relación entre las personas sordas y su              
entorno, en la relación que existe con aquellos que les rodean e interactúan con              
ellos. 
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Tini, M (Productora). Philibert, N. (Director). (1992). El País de los Sordos [Documental].              
[Documentary]. 
Documental en donde se muestra en la relación entre las personas sordas y su              
entorno, en la relación que existe con aquellos que les rodean e interactúan con              
ellos. 
Estudio sobre la pragmática de la comunicación entre los individuos 

Watzlawick, P. (1979) ¿Es real la realidad? Recuperado de:          
https://docs.google.com/file/d/0B3biPk8dPbCxTG4yTVZzX0JFS3c/view?pref=2&pli=1 –  

1.4.2.- Materiais audiovisuais aportados. Enlaces activos á 
Memoria Audiovisual do Blogue 
Vídeo da primeira reunión co círculo de lectura crítica no que participan Andrés             
(Asociación de Xordos de Santiago de Compostela), José (hipoacúsico), Noemí          
e Maite (intérpretes).   
https://drive.google.com/file/d/0B9HA90gJfgkHV2c2dFFCdWxjZzA/view?usp=sharing 
 
Fotografía dos compoñentes do círculo de lectura crítica tomada durante a           
primeira reunión.  
https://drive.google.com/file/d/0B9HA90gJfgkHaTJwd0VIOTBpZFE/view?usp=sharing 

 
Audio da segunda reunión co círculo de lectura crítica o 13 de abril de 2016 no que                 
interviñeron Maite (intérprete), Andrés Caamaño, Cristina Páramos, José Antonio         
Estévez, Iván Vázquez e Jaime Fernández.      
https://drive.google.com/file/d/0B9HA90gJfgkHam9yVXE3ZkJuYlU/view?usp=sharing 
 
Audio da terceira reunión co círculo de lectura crítica o 19 de Abril de 2016, no que                 
novamente interviñeron os seus compoñentes Maite (intérprete), Andrés Caamaño,         
Cristina Páramos, José Antonio Estévez, Iván Vázquez e Jaime Fernández.          
https://drive.google.com/file/d/0B9HA90gJfgkHOXc3c3REX3hFakE/view?usp=sharing 
 
Fotografía tomada o 19 de abril na que aparecen Andrés Caamaño e o grupo              
S3A.https://drive.google.com/file/d/0B9HA90gJfgkHRFVnVzFBX19SWUU/view?usp=shar
ing 

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

1. José Antonio Estévez Álvarez. Participante dos círculos.  
- Estudou Dereito e traballou como membro do Concello de Cortegada.          

Actualmente posúe un 50% de perda auditiva. Non pertence a ningunha           
asociación.  

- Foi un dos máis activos. Aportou a súa visión, distinta ao ser xordo parcial. Co               
cal, tiñamos outro enfoque da situación que axudounos a reflexionar sobre o trato             
de homogeneización e xeralización do colectivo. Trouxo, ademáis, novas de          
actualidad para expoñer nos círculos. 

2. Cristina Páramos Suárez. Participante de dous dos tres círculos. 
- Pertence á Asociación de Personas Sordas de Santiago de Compostela (APSSC),           

e é a encargada de Xuventude. É xorda e totalmente competente en LSE. 
- As súas intervencios adicabanse ao reforzo das declaracions e aportacions dos           

seus compañeiros da asociación, achegándonos exemplos que facilitaban a         
comprensión da problemática. 
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3. Jaime Fernández Gil. Participante de dous dos tres círculos. 
- Pertence á Asociación de Personas Sordas de Santiago de Compostela (APSSC),           

en calidade de socio. É xordo e comunícase perfectamente en LSE. 
- Aportou exemplos e grandes citas que serviron para complementar a información           

dos círculos. A súa perspectiva das novas foi máis tratada dende o ámbito social              
e a situación comunicativa da sociedade co colectivo, xa que é actor. 

4. Andrés Caamaño Hermida.  Participante dos círculos. 
- Estudou Psicoloxía durante 9 anos e traballou como profesor deica a súa            

xubilación. A súa maior reivindicación é que a educación para xordos é adaptada             
e esíxelles demasiado pouco. 

- Foi un dos máis activos. Aportou novas aos círculos que serviron para debatir e              
discutir moi a fondo. Aprendimos que a educación non é sinxela, xa que reciben              
un trato inferior dende a base. Isto dificulta, pios, a comprensión das novas dos              
xornalistas nos xornais. reivindica, así, unha maior atención por parte das           
organizacións institucionais. 

- Protagonista dunha entrevista na que él mesmo fixo unha selección de novas que             
él consideraba oportunas e dignas de manifestar. 

5. Intérpretes: Maite y Noemi. Actuaron de mediadoras en todos os debates e            
facilitaron a comunicación entre o grupo e o colectivo. 

 

2.- Aportacións individuais (2 páxinas ou 800 palabras 8máximo) 

Reino Gorín, Lola Antía. S3A1 

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

As competencias que adquirín ao longo destes meses traballando no observatorio son            
varias. En primeiro lugar, e o máis básico, aprender a tratar coas ferramentas do blog,               
lidiar cun libro de estilo, utilizar unha metodoloxía e seguir certas pautas no traballo como               
os horarios. Xunto con isto, aprendín a seguir un calendario pero tamén a saber              
solucionar problemas de última hora se o noso horario se vía trastocado. Seguindo cos              
métodos de traballo, serviume para aprender a traballar en grupo de maneira            
colaborativa, prestándonos a axudarnos uns aos outros no que fora posible formando un             
equipo que soupese xestionar ben o traballo. Tamén aprendín a analizar os medios de              
comunicación, ver onde fallan e que solución se lle podería dar. Entendín o valor dos               
indicadores para poder facer esa análise, que facilitan moito o traballo. Ademais cabe             
destacar que neste traballo adquirín a capacidade de comentar o traballo de outros ou              
respostar ás críticas dos demais argumentadamente, aportando nova información que          
complementase a entrada. Por outra bando, durante a investigación, documentación e           
contrastación do tema coas persoas círculo aprendín a reflexionar sobre a falta de             
acceso á información deste colectivo e da invisbilidade nos medios que hai cara eles.              
Isto último, fíxome comprender o papel divulgativo dos xornalistas e a súa enorme             
influencia na sociedade, xa que se eles non falan de certo tema é coma se non existise.                 
Cos círculos de lectura achegámonos a unha realidade que descoñeciamos e conseguín            
empatizar cos membros aprendendo, así mesmo, a establecer unha comunicación con           
eles. Grazas a este traballo tentarei visibilizar máis os problemas deste colectivo e de              
tódolos outros que permanecen soterrados e empregarei os termos adecuados dos           
grupos sempre tendo en conta a diversidade das persoas dentro desa comunidade.  
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2.2.- Posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva 
do mesmo. 

O tema do traballo pareceume moi interesante, xa que non tiña contacto con el e fixo                
que me decatase do gran baleiro informativo nos medios, polo que crin que sería unha               
proposta adecuada para o Observatorio. Penso que se podería mellorar o traballo se             
contásemos con máis tempo e recursos. Por outro lado, a falta de destreza na escritura               
destas persoas fixo que fora moi complicado que puidesen participar escribindo no blog,             
o cal houbera enriquecido moito máis o noso traballo completándoo coa súa visión. No              
tocante á miña parte, creo que podería haber criticado máis aos medios de             
comunicación e non centrarme tanto en dar explicacións sobre o grupo de deficiencias             
auditivas, sendo ao mesmo tempo, amena na miña forma de escribir para facer as              
entradas algo máis interesantes.  

2.3.- Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no 
blogue, como fóra del (relativo ao traballo de grupo) 

No traballo relativo ao blog realicei tres artigos individuais. No primeiro deles tratei o              
tema da escritura e da lectura nos xordos, no segundo artigo tratei os lugares de ocio e                 
cultura adaptados ás persoas xordas e no meu último artigo centreime no tratamento da              
información adaptado ás persoas xordas, explicando a dificultade de comprensión          
destas persoas pola complexa sintaxe ou o léxico empregado nos medios de            
comunicacións. Ademais escribín sete comentarios (máis as respostas realizadas aos          
comentarios nos meus artigos) que foron a tres dos grupos do Observatorio: o LGTBI, o               
de manipuación dos medios e o de precariedade e pobreza, cos que tiñamos indicadores              
similares ou temas complementarios. Tamén colaborei na realización das interpretacións          
dos círculos de lectura na súa redacción e na edición do material audiovisual e no artigo                
publicado coa colaboración dun dos membros do grupo, tentando incluír sempre os            
hipervínculos ou referencias que nos trouxeron. 

Fóra do blog dediqueime a axudar nos correspondentes exercicios que se mandaron            
nas clases referentes aos traballos de grupo (como a ficha da proposta por exemplo)              
como aos traballos de debate no aula, dando a miña opinión ou aportando solucións aos               
problemas que nos foron xurdindo. Por último, na busca de documentación atopei            
diferentes novas, artigos e estudos que foron de utilidade para informarnos e realizar             
artigos. 

Riande Cortizo, José Carlos. S3A2 

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

Sempre mellorando. De forma persoal e como grupo. No momento en que escollimos             
o tema das persoas con discapacidades auditivas xa eramos conscientes de que se             
trataba dun tema complexo, complicado, xa que son un grupo minoritario en risco de              
exclusión e en especial silenciados polos medios de comunicación. Tivemos que facer un             
grande esforzo para que saíse o tema adiante, debido a que nos atopamos con              
momentos e situacións difíciles.  

Aprendín a realizar un proxecto onde non dependíamos soamente de nós. O contacto             
coas intérpretes, cos membros do círculo, coa nosa coordinadora… Foi como saír do             
mundo sinxelo da universidade e atoparse de fronte coa realidade laboral. Mellorei tamén             
en relación ao tema blogue. Aprender dunha forma bastante profesional a comunicar a             
partires deste formato o noso traballo. Non era un tema no que fose coñecedor, pero               
alégrome agora que rematamos, xa que noto unha importante melloría. Agora si que sei              
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máis deste colectivo, e na nosa función de formar e informar, temos que dar luz a estes                 
grupos minoritarios. 

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

Pode que unha rebaixa da tensión e nervios provocados polos límites nas fechas e as               
normas que tiñamos que cumprir. Momentos nos que parecía que non íbarreirasamos            
dar a talla, que non sabíamos se estabamos a facer ben os debates ou as publicacións.                
A organización foi boa e entre nós non houbo problemas. As dificultades viñeron no              
contacto e pedir a colaboración dos membros do círculo. Dependíamos de varias            
persoas e iso dificultaba algo as cousas.  

2.3.- Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no 
blogue, como fóra del (relativo ao traballo de grupo) 

Documentación para poder contextualizar o tema , publicacións dos artigos 
programados, publicación en conxunto dun artigo coa axuda de Andrés 
(membro do círculo), interacción con outros grupos do Observatorio e 
comentarios a outros artigos e respostas aos comentarios nas miñas 
publicacións.Ademais de edición coa axuda de Antía e Icía, realización conxunta 
das interpretacións, actividades propostas na clase, xunto cos membros do 
grupo e por último tradución dalgúns artigos á lingua galega. 

Rodríguez Arias, Icía. S3A3 

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

Este traballo fíxome, a nivel individual, decatarme de tódalas barreiras coas que se             
atopa unha persoa xorda, tanto no seu día a día, como nos medios de comunicación.               
Referido a estes últimos, pareceume de especial importancia que falta moito traballo por             
facer, que sería moi doado se houbera algún interese por ser feito por parte de algunha                
grande empresa ou asociación. No canto diso, os medios marxinamos a certos            
colectivos (tanto este como os dos outros GTs) e facemos complexo aquilo que podía              
ser tan sinxelo. 

Aprendín moito sobre as barreiras que o propio código comunicativo xera, das que só              
somos conscientes cando o vemos na práctica e o vivimos en carne propia, tendo que               
comunicarnos con alguén que é xordo ou xorda.  

Tamén aprendín sobre a exclusión, e a diferencia entre os tres tipos de comunicación              
que atopamos na materia.  

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

Penso que o traballo debería ter outro tipo de organización á hora de levar a cabo a                 
revisión dos materiais, ou que o proxecto nun primeiro momento se debería explicar             
dunha forma máis clara e non ter variacións en canto ao calendario.  

2.3.- Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no 
blogue, como fóra del (relativo ao traballo de grupo) 

• Comunicación coa organización en todo momento, así como convocatoria dos          
círculos, documentación e lectura de materiais básicos para a contextualización do           
tema, gravación de un círculo de lectura, así como edición e axuda en edición dos               
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materiais audiovisuais nalgúns casos, axuda en interpretacións de círculos e as           
actividades propostas na clase, en conxunto co resto de persoas do grupo.  

 

Rodríguez Obregón, Lucía. S3A4 

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

Dende a búsqueda e escolla do tema ata o último artigo publicado, o proceso de               
aprendizaxe con este traballo foi resultado dun continuo esforzo e pesquisa de            
información e documentación. Ó ser un tema no que afondei a priori sen coñecemento,              
cada artigo resultou interesante e aportoume comprensión a un nivel elevado sobre o             
tema da discapacidade, diversidade e invisivilización entreoutros dos problemas do          
colectivo. A partires do comezo do traballo atopeime buscando máis información para            
comprender tanto o tema propio do grupo como a xestión de medios comunitarios e o               
tratamento das informacións en medios convencionais. Desenvolvin unha perspectiva         
máis crítica cos segundos e obtiven ferramentas de traballo útliles (o blogue,            
documentación e textos ofrecidos polo profesor, etc.) para seguir unha liña de traballo             
enfocada a unha comunicación bilineal, veraz e intersubxetiva baseada na sociedade e            
na voz das persoas. 

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

Debido ó solapamento de dous proxectos europeos co cuadrimestre perdín un total            
de doce horas de clase, o que supuxo un atraso á hora de entender os conceptos                
traballados na materia, especialmente ó principio do traballo, e entrar en contacto co             
colectivo por exemplo cos indicadores e o seu uso ou tras faltar á primeira reunión de                
toma de contacto co círculo. Por outro lado, ó realizar outros estudos de grao ás veces                
resultoume máis complexo compaxinar os traballos ou realizalos con toda a           
profundidade que me gustaría de ter máis tempo pero do mesmo xeito os outro estudos               
proporcionaronme de material informativo extra sobre comunicación que puden utilizar          
nos meus propios artigos e comentar con outros autores para axudar na realización dos              
seus. De todos xeitos, cunha maior carga de traballo persoal nas semanas seguintes e              
grazas as explicacións do meu grupo e coordinadora atopeime no mesmo nivel cós             
meus compañeiros pero realizando o traballo nun tempo máis comprimido. 

2.3.- Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no 
blogue, como fóra del (relativo ao traballo de grupo) 

Redacción de tres entradas sobre as ferramentas comunicativas do colectivo xordo           
mediante o uso de documentación, estudos, novas e entrevistas persoais. Publicación de            
seis comentarios en entradas alleas e resposta a oito realizados nas entradas propias.             
Axuda coas entradas de interpretación dos círculos de lectura cando se realizaron e coa              
organización, gravación e producción dos mesmos. Busca de documentación constante          
(especialmente en medios estranxeiros) e posta en común desta documentación,          
incluíndo artigos de medios, estudos ou bibliografía e ensaios online, aporte de materiais             
bibliográficos sobre comunicación social e identidade, contacto co membro dos círculos           
que non era parte da asociación, realización conxunta da memoria e redacción parcial             
dos exercicios presentados nas clases teóricas. Ademáis de búsqueda de          
documentación sobre outros temas que se trataron no blogue por outros grupos por             
unha parte para realizar comentarios e axudar ós autores e actualizar a información             
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presentada ou para aportar traballos e artigos coñecidos ós autores que despois            
utilizaron para redactar entradas e amplíar a documentación propia. 

 

Villar Manso, Susana. S3A5 

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

Tendo en conta as competencias que se pretendía que desenvolvésemos con este            
traballo, creo que serviume para acadar a maior parte delas. En primeiro lugar, nunca              
escribirá antes nun blog, e moito menos nun comunitario. Deste modo, serviume para             
familiarizarme cos novos sistemas comunicativos e desenvolver unha maior interese          
polos blogs da rede que van na mesma línea que o noso, xa que requiren unha gran                 
documentación por parte da xente que escribe neles. No tema que tratamos, permitíume             
achegarme máis a comunidade de persoas xordas, a acabar cos estereotipos que tiña             
integrados na miña forma de pensar por culpa da sociedade . Da mayoría destes nin               
sequera era consciene, por exemplo nunca reparei en que non todos os xordos son              
iguais e nas trabas que sufren todos os días porque as persoas oíntes os tratamos como                
marxinados. 

Ademais, o feito de ler os artigos dos demáis grupos que falaban doutros colectivos              
marxinais fixo darme conta do importante que é concienciar á sociedade da necesidade             
de acabar cos estereotipos.  

Probablemente se este traballo fora individual non houbera aprendido tanto sobre o            
tema, creo que isto tamén e importante porque ademáis servíume para relacionarme con             
compañeiros cos que non tiña tanto trato como teño agora. Por último, e creo que o                
máis importante, e que permitiume darme conta da repercusión que teñen os medios de              
comunicación e do necesario que é un cambio na mentalidade destes. Os            
comunicadores temos unha tremenda influencia no sociedade, e tendo en conta a nosa             
repercusión deberíamos aproveitala para levar a cabo un cambio que é moi necesario.             
Nun país democrático como o noso debería estar prohibido que todos os xornais             
reproducisen as noticias con parágrafos iguas das mesmas facendo copias e pega. Cada             
medio debería buscar a información co obxectivo de concienciar a sociedade e así             
contribuir no cambio que é tan necesario para chegar a igualdade que en teoría debería               
existir. 

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

Penso que se houbesemos podido contar no noso círculo de debate con máis persoas              
que sufrisen discapacidade auditiva, as opinión serían moito máis diversas, o que nos             
permitiría ofrecer unha perspectiva diferente. Ademáis, o feito de que haxa tan poucas             
noticas nos medios de comunicación en relación con estas persoas ou moi similares             
entre elas , fixo que ao final sempre acabásemos chegando ás mesmas conclusións nos              
debates e falando de temas bastante similares nos artigos que publicamos no            
observatorio. 

Por outra banda, creo que tendo en conta o escaso tempo que tivemos para              
desenvolver un tema tan complexo como é este, que ademáis é delicado de falar para as                
persoas que sofren xordeira , creo que cumprimos bastante ben as nosas expectativas,             
xa que fixo mudar a nosa concepción persoal sobre o tema e aprender coñecemento              
que transmitimos nas publicacións e que tiveron bastante boa acollida por parte dos             
lectores. 
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2.3.- Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no blog,        
como fóra del (relativo ao traballo de grupo), se é o caso.            
Definición e estimacións. 

Documentación para contextualizar o tema, publicación de artigos programados 
, comentarios a outros participantes do observatorio e respostas aos comentarios           
recibidos e realización conxunta das interpretacións 

 

Viqueira Giovachini, Mikaela. S3A6  
2.1. Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e               
destrezas conseguidas. 

Escoller a deficiencia auditiva coma tema de análise e desenvolvemento, fíxonos           
coñecer un mundo novo. A nivel profesional, as técnicas de redacción e documentación             
informativa melloraron de xeito considerable. É neste momento cando se nos abre unha             
porta de camiños que, no futuro, é convente que os profesionais da comunicación             
atendan: en primer lugar, debemos crear unha alarma social para que as minorías podan              
manifestarse, xa que a súa exclusión social débese, en gran parte, á súa invisivilidade e               
indiferencia nos medios. 

Logo, a importancia dos medios na sociedade. Cómpre, pois, pensar que a redacción             
de novas inflúe na perspectiva e opinión pública e é necesario ter en conta que sobre as                 
nosas mans temos o poder de cambiar o mundo. 

Os medios, por outro lado, sensibilizan a falta de recursos e as historias das persoas               
afectadas, pero non consiguen chegar ó consumidor.  

Como conclusión, digo que o mundo necesita un cambio radical en cando a             
mentalidade e xeito de ver as cousas, xa que solamente se lles ensina unha cara da                
moeda: parte dese traballo deben de instruíla os medios. 
  
2.2. Posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do mesmo. 

É evidente que intentei aprender de cada noticia, análise e aportación d círculo. As              
consideracións dos meus compañeiros de grupo formaron parte da miña metodoloxía           
interpreativa para a mellora dos meus artigos. O traballo en equipo foi a base para               
garantir unha boa cooperación. 

Realenticei o traballo dos meus compañeiros ó non poder falar nin escribir galego e              
tiven que roubarlles tempo para traducir os textos ademais de cuadrar a dispoñibilidade             
de revisión. Resultou complicado coordinar as miñas revisións xa que tiñan que ser             
traducidas mais co esforzo, organización do equipo e facilitando o material axdunto,            
consiguemos deixar atrás esta ostáculo.  
 
2.3. Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no blog, como fóra del                     
(relativo ao traballo de grupo)  

Tres artigos individuais e tres interpretacións conxuntas sobre os círculos de debate,            
atendendo ós indicadores correspondentes previamente seleccionados. Ademais realicei        
comentarios as entradas doutros compañeiros e ó mesmo tempo respondín ás           
aclaracións que otros compañeiros anotaron nas miñas entradas. 

Colaborei cunha entrevista a membro do círculo, tomando nota e transcribendo as            
declaracións e fun entrevistada por un grupo de apoio. 

Asistín as primeiras xornadas de Radio Televisión Munincipal de Verín, cursos de            
formación baseados na importancia da comunicación interpersoal e comunitaria.  
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Como capitana, estiven en constante casi comunicación coa coordinadora, sendo hilo           
transmisor de noticias os meus compañeiros. 

Busquei diariamente documentos e novas relacionadas co tema, lin material e libros            
complementarios para a comprensión do problema empregando toda a información          
disposta nos meus artigos do blogue.  

Por outro lado, contactei co Burgo Das Nacións para conseguir un espazo onde             
realizar os círculos e levei o diario onde resumimos os encontros co círculo e outras               
anotacións e recopilei información, coma os meus compañeiros, dos debates e círculos. 

Por útlimo, realicei un resumo das novas web e relacionei o contido cos indicadores,              
axudei a redactar a memoria final e recopilei materiais dos compañeiros que adxuntei             
posteriormente. 

Na aula, aportei a miña opinión e destrezas nas actividades conxuntas e arquivei o              
material reunido.  

3.- Materiais producidos (convenientemente datados e colados)  

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

Mediante unha análise dos problemas das persoas xordas, chegamos á conclusión de            
que a maior barreira de entre todas coas que se atopan é a silenciación das súas                
necesidades. As grandes cabeceiras non sensibilizan ó público sobre a situación pois            
non se alerta ó lector sobre os seus problemas diarios ou as súas necesidades.  

Compre, pois, reflexionar sobre o papel do xornalista de cara a dar voz ós colectivos               
sociais, no canto de atender ós intereses das altas esferas. Neste sentido, grazas             
especialmente a Andrés, membro do círculo, puidemos decatarnos do que supón a            
marxinación para este colectivo. A súa situación de invisibilidade fai aínda máis complexa             
a súa integración, posto que se non se da a coñecer un problema, difícil será que se                 
propoña e leve a cabo unha solución.  

Deste xeito as persoas xordas viven nunha constante loita pola falta de recursos para              
a súa comunicación. Moitas de estas persoas, ó facerse maiores rematan tendo            
problemas psicolóxicos por mor da soidade e a dificultade para relacionarse que se lles              
impón. É por isto que debemos fomentar o uso da linguaxe de signos no sistema               
educativo e nos medios, especialmente dende as persoas xordas para o resto. Debemos             
intentar que a sociedade non vexa ó colectivo xordo coma un problema, se non como               
persoas. 

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

Círculo de lectura crítica 3: 
(https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/circulo-de-lectura-critic
a-3/)  

Círculo de lectura crítica 2: 
(https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/circulo-de-lectura-critic
a-2/)  

Círculo de lectura crítica 1: deficiencias auditivas: 
(https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/19/circulo-de-lectura-critic
a-1-deficiencias-auditivas/)  

3.3.- Artigos individuais (colar alfabeticamente con data, do máis 
novo ao máis antigo)  
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Reino Gorín, Lola Antía. S3A1 
21/04: Desenredar as frases para mellorar a comunicación dos xordos 
07/04: Ocio e cultura adaptados ás persoas con deficiencias auditivas 
17/03: Os xordos… poden ler e escribir? 
Riande Cortizo, José Carlos. S3A2 
22/04: A situación laboral das persoas con deficiencias auditivas 
08/04: Tipos e causas de xordeira 
18/03: Os intérpretes na linguaxe signal 
Rodríguez Arias, Icía. S3A3 
18/04: Accesibilidade dos servizos de emerxencias 
01/04: A televisión en LSE 
11/03: A educación en Lingua de Signos 
Rodríguez Obregón, Lucía. S3A4 
14/04: Non son Xordomudo: Linguaxe inclusiva 
04/04: O bilingüismo, un esforzo de comunicación social 
14/03: A lingua de signos 
Villar Manso, Susana. S3A5 
25/04: Concertos para xordos  
11/04: É real a integración dos xordos? 
28/03: Cara a integración e normalización do galego 
Viqueira Giovachini, Mikaela. S3A6 
15/04: O mundo que merecen os discapacitados auditivos 
31/03: Os xornais ignorar as axudas que frenan a discriminación dos xordos 
07/03: O Goberno permanece alleo ás necesidades auditivas das persoas 

3.4.- Balanzo do número de comentarios conseguidos por alumno e 
interlocucións conseguidas. 

Reino Gorín, Lola Antía. S3A1 
Desenredar as frases para mellorar a comunicación dos xordos 
 3 comentarios recibidos 
 3 comentarios  respostados 
Ocio e cultura adaptados ás persoas con deficiencias auditivas 
 3 comentarios recibidos 
 3 comentarios respostados 
Os xordos… poden ler e escribir? 
 1 comentario recibido 
 1 comentario respostado 
 
Riande Cortizo, José Carlos. S3A2 
A situación laboral das persoas con deficiencias auditivas 
 3 comentarios recibidos 
 3 comentarios respostados 
Tipos e causas de xordera 
 3 comentarios recibidos  
 3 comentarios respostados 
Os intérpretes na linguaxe signal 
 1 comentario recibido 
 1 comentario resposto 
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https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/18/os-interpretes-na-linguaxe-signal/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/19/accesibilidade-dos-servizos-de-emerxencias/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/04/a-television-en-lse/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/15/a-educacion-en-lingua-de-signos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/14/non-son-xordomudo-lenguaxe-inclusiva/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/06/o-bilinguismo-un-esforzo-de-comunicacion-social/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/11/1762/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/concertos-para-xordos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/11/e-real-a-integracion-dos-xordos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/28/cara-a-integracion-e-normalizacion-do-galego/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/15/o-mundo-que-merecen-os-discapacitados-auditivos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/01/os-xornais-ignoran-as-axudas-que-frenana-discriminacion-dos-xordos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/07/el-gobierno-ignora-las-necesidades-de-las-personas-auditivas/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/21/desenredar-as-frases-para-mellorar-a-comunicacion-cos-xordos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/07/ocio-e-cultura-adaptados-as-persoas-con-deficiencias-auditivas/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/17/os-xordos-poden-ler-e-escribir/comment-page-1/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/21/a-situacion-laboral-das-persoas-con-deficiencias-auditivas/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/08/tipos-e-causas-de-xordera/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/18/os-interpretes-na-linguaxe-signal/


 
 
 
 

Rodríguez Arias, Icía. S3A3 
Accesibilidade dos servizos de emerxencias 
 2 comentario recibido 
 2 comentario respostado 
A televisión en LSE 
 3 comentarios recibidos 
 3 comentarios respostados 
A educación en Lingua de Signos 
 2 comentarios recibidos 
 2 comentarios respostados 
 
Rodríguez Obregón, Lucía. S3A4 
A lingua de signos 
 0 comentarios 
O bilingüismo, un esforzo de comunicación social 
 3 comentarios recibidos 
 3 comentarios respostados 
Non son Xordomudo: Linguaxe inclusiva 
 5 comentarios recibidos 
 5 comentarios respostados (Fora do plazo de 72h por motivos de viaxe) 
 
Villar Manso, Susana. S3A5 
Concertos para xordos  
 7 comentarios recibidos 
 7 comentarios respostos 
É real a integración dos xordos? 
 6 comentarios recibidos 
 5 comentarios respostados 
Cara a integración e normalización do galego 
 1 comentario recibido 
 1 comentario respostado 
 
Viqueira Giovachini, Mikaela. S3A6 
O mundo que merecen os discapacitados auditivos 
 7 comentarios recibidos 
 7 comentarios respostados 
Os xornais ignorar as axudas que frenan a discriminación dos xordos 
 4 comentarios recibidos 
 4 comentarios respostados 
O Goberno permanece alleo ás necesidades auditivas das persoas 
 4 comentarios recibidos 
 4 comentarios respostados 

 
Artigo conxunto Firma Convidada: Andrés Caamaño  

 1 comentario recibido 
 1 comentario respostado (por Antía Reino Agorín, S3A1) 

MEMORIA FINAL 17 

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/19/accesibilidade-dos-servizos-de-emerxencias/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/04/a-television-en-lse/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/15/a-educacion-en-lingua-de-signos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/11/1762/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/06/o-bilinguismo-un-esforzo-de-comunicacion-social/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/14/non-son-xordomudo-lenguaxe-inclusiva/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/concertos-para-xordos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/11/e-real-a-integracion-dos-xordos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/28/cara-a-integracion-e-normalizacion-do-galego/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/15/o-mundo-que-merecen-os-discapacitados-auditivos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/01/os-xornais-ignoran-as-axudas-que-frenana-discriminacion-dos-xordos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/07/el-gobierno-ignora-las-necesidades-de-las-personas-auditivas/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/firma-convidada-andres-caamano-hermida/
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