
Círculos de lectura crítica-GT 

Observatorio Cidadán da 
Comunicación (OCC) 



Produción de: 

A) Lectura crítica da información dos medios, 
experiencias dos membros do círculo-> 
interpretación desde a C. Interpersoal e 
Comunitaria. Ver carencias do xornalismo 
practicadas. 

B) Acción en común cos membros, concreta e 
axustada ao tempo do traballo a realizar, que 
tente transformar a representación dos 
afectados nos medios ou na opinión pública-> 
servizo aos grupos afectados e á comunidade-
> implicar a coordinación Axenda OCC. 

A) Ao través do debate en grupo. 

B) Ver propostas que realizan os membros do 
círculo, deseñar xuntos unha acción de 
comunicación ou servizo. Realizala. Obter 
avaliación da Produción e do papel do GT por 
parte dos membros do Círculo-> publicar a 
valoración no blogue (2º post grupal. 
Resultados) 

Os círculos (I). Produción. 



  

 Os círculos os forman de 3-6 persoas+ os 
alumnos do GT. 

Perfil: afectados, involucrados, usuarios. Non 
expertos, como moito operarios ou técnicos das 
organizacións e asociacións (estes nunha 
porcentaxe, 1/3 ou de 2/6 máx.). 

Garantía de compromiso co GT e o tema, 
conseguir proximidade, confianza, 
horizontalidade, respecto común.   

Prohibida a incorporación, a maiores, de 
membros da USC (profes e alumnos Fac.) 

Os círculos (II). Composición. 



Os membros do Círculo deben asinar unha 
carta aval que garanta poder publicar as súas 
declaracións e reproducir a súa imaxe nas 
reunións e accións que se emprendan-> editor 
GT e control do coordinador. 

Precísase tomar datos internos (non 
publicables), como o seu DNI-> arquivar baixo 
a responsabilidade do editor e do coordinador. 
LOPD na USC (ver) Garantir destrución de datos 
persoais aportados após da entrega final do 
traballo. 

Terán dereito de rectificación sobre as 
informacións producidas polo OCC, dereito a 
publicar textos no OCC  (promover segundo 
indicacións Externalización do blogue). 

Deberán aportar materiais: copia das 
informacións a tratar nos debates e outros que 
desexen ou sexa necesario aportar a criterio 
dos alumnos do GT. 

Os círculos (III). Requisitos. 



Os debates para a Lectura (2-3 reunións de 
máx. 60’ cada unha). Coidado co Calendario de 
entregas de traballos: axustar->editor. 

Gravar ben en audio (+fotos da reunión), ou 
av.-> enviar resumo editado a coordinación 
Arquivos das tres reunións. 

As reunións serán fóra da Facultade, sempre. 
Axeitar o lugar de encontro á temática, no 
posible. 

Os membros do Círculo levarán as 
informacións (fotocopias das noticias) sobre a 
temática que queiran comentar. Non os 
membros do GT. Hai que advertirlles 
previamente. 

Os círculos (IV). Dispositivo. 



Denantes das reunións hai que negociar cos 
seleccionados o que se pretende do tema e 
deles. Hai que ir cun discurso claro para 
negociar. 

Explicarlles ben o que se quere, que se 
pretende, como se vai facer, que oportunidades 
se ofrecen ao facelo. 

Convén facer antes unha matriz de indicadores 
(hipóteses) para ter claro os aspectos que se 
queren tratar e a acción que se quere 
emprender por parte do GT. Non quere dicir 
que se ten que impoñer o que quere o GT. Uns 
e outros deberán consensuar. 

 

Os círculos (V). Prever. 



 Nos encontros para a Lectura crítica o GT 
permanecerá atento, á escoita, observando, 
gravando e tomando notas, previo “quencer” do 
debate. 

 O moderador só indicará tempos e dará 
palabra a aqueles que non falaron-> mediar 
tempos con ecuanimidade. 

As notas terán en conta: posicionamento dos 
falantes, acenos, acordos, desacordos, natureza 
das críticas respecto do representado, emisores 
= receptores,…-> tendo en conta os 
Indicadores e os aspectoas a tratar negociados 
polos membros do Círculo e o GT previamente. 

Os círculos (VI).Encontros. 



 Sobre as notas e a gravación procede facer 
unha análise sobre: os Indicadores previstos, 
aplicando tamén a ACD (análise crítica do 
discurso) como técnica básica para os textos 
(escritos, gráficos e av). 

Sinalar aspectos relativos á comunicación 
interpersoal (interaccións, alteridade), á 
comunicación comunitaria (o común, as 
urxencias, emerxencias, necesidades, os 
actores, as accións, os marcos para o acordo), 
ao xornalismo (a súa crítica no tratamento do 
tema, eivas estruturantes, consecuencias e 
transformacións que provoca). 

Reflexionar e reflexivizar sobre as prácticas 
sociais e xonalísticas. Melloras. 

Utilizar as reflexións e resultados, 
necesariamente, para a publicación dos post, 
grupais e individuais, no blogue e para 
argumentar os comentarios que teñan os seus 
textos. 

 

Os círculos (VII). Interpretación. 



O carácter da experiencia dialóxica dos 
Círculos debera promover unha acción entre o 
GT e os membros do Círculo. 

Non obstante, por razóns de tempo e 
operatividade é preciso deseñar, promover, 
axustar a acción ao tempo que os encontros. 
Teñan unha media hora máis con eles para 
resolver esta cuestión. 

Ten que ser unha acción conxunta e concreta, 
precisa, sinxela, de comunicación, que mobilice 
máis alá do Círculo (p.ex. campaña de cartas ao 
director dos medios, mapa temático sobre a 
cidade, sociodrama ou propostas creativas 
gravadas, emisión de programa, colocar o tema 
en axendas mediaticas,..) que sexa urxente e 
necesaria, que sirva, para o conxunto de 
afectados. 

As accións serán previstas e autorizadas desde 
a Axenda do blogue, como convocatoria, 
ademáis de poder ser utilizadas para as 
publicacións grupal ou individuais. 

Lembrar que no 2º post grupal, resultados e 
avaliación dos membros do Círculo sobre o GT, 
débese ter en conta tamén a acción emprendida 
e os seus efectos nos afectados. 

A acción cos Círculos 



Que problemas? 

 

Que oportunidades? 

 

Cartografía dos temas 

 

Como se tratan esos temas nos diferentes 
medios 

 

Representación / Voz 

 

Reciprocidade público-medio 

 

Vulneracións de dereitos 

Análise: ter en conta. 


