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1.- EXPLICACIÓN DE GRUPO: 

1.1.- RESUMO DO TRABALLO REALIZADO: TAREFAS ENCOMENDADAS E 

REPARTO POR MEMBROS (TAREFAS GRUPAIS E ASIGNACIÓNS 

INDIVIDUAIS). ORGANIZACIÓN DO GRUPO:  CALENDARIO E 

COMPROMISOS, FITOS ACADADOS NA AXENDA E NOS ARQUIVOS 

(DATAS). ANÁLISE DA EVOLUCIÓN E DA RESPOSTA CONSEGUIDA NAS 

DIFERENTES TAREFAS ASUMIDAS. PRINCIPAIS OBSTÁCULOS E 

RESISTENCIAS, INCIDENCIAS RELEVANTES E SOLUCIÓNS ATOPADAS. 

ANÁLISE DAS CARENCIAS E MELLORAS. RELACIÓNS CON EDITORES E 

COORDINADORES, CON OUTROS MEMBROS DOS GRUPOS DE 

TRABALLO E DOS GRUPOS DE APOIO. 

 

1.1 Resumo do traballo realizado 

Dentro do noso grupo existían catro tarefas fundamentais que se clasificaban en: a axenda 

da cidade, a axenda de accións, os encargados de arquivos e as encargadas de enlaces. 



Como no grupo éramos oito persoas decidimos dividirnos unha actividade concreta para 

cada dous. Así foi como quedou o reparto de traballo:  

 

-          Axenda da cidade: Os encargados foron Raúl Novoa González (S3D3) e Laura 

Yáñez Bastos (S3D6). Eles adicáronse á busca de eventos, charlas e conferencias que 

puideran ser de interese ou estiveran relacionadas coas temáticas das propostas de traballo 

dos diferentes grupos. Todo isto para poder aportar novos coñecementos e ideas útiles aos 

membros dos grupos de traballo. En conclusión, coa anunciación ou organización destes 

eventos tratábase de crear unha base de coñecemento sostible sobre a que os grupos de 

traballo puidesen traballar.  Encargáronse ademais de xuntar a bibliografía dos posts 

publicados, e poñela nun apartado aparte do blogue (“Bibliografías”), para que si alguén 

quixese profundizar nun tema concreto ou simplemente consultar os materiais empregados 

na elaboración dos posts, puidese facelo. 

 

-          Axenda de accións: Os encargados foron da axenda de acción foron Laura Nogueira 

González (S3D2) e Diego Tomé Camoira (S3D4). Eles levaron conta das reunións que, ao 

longo do proxecto, desenvolveron os grupos de traballo cos seus círculos e, tamén, a 

publicación dos materiais (gravacións, vídeos, fotos...) que delas se adquiren. Por outra 

banda, ademais de recoller e organizar cada unha das accións impulsadas polos círculos, 

foron os responsables da organización do glosario conceptual e temático. Neste glosario 

foron incluídos determinados termos, coa súa respectiva definición, que tiñan que ver coa 

materia ou cos temas tratados polos grupos de traballo.  

  

-          Arquivos:  A actividade de arquivos foi realizada por Elisa Piñón Hermida  (S3D1) e  

Jesús Veiga González (S3D5). Responsabilizáronse da revisión dos arquivos existentes no 

antigo blogue (Común e persoal) e trasladaron os máis útiles ao blogue actual 

(Observatorio Cidadán de Comunicación), no que tamén estiveron procurando a súa 

mellora e ampliación. Por outra banda, encargáronse de organizar tódolos documentos 

recompilados seguindo as Normas APA, nas celas: "libros e textos da materia",  "textos 

xornalísticos" (dividida en: textos xornalísticos e textos sobre xornalismo) e “arquivos 

audiovisuais”. Finalmente, os encargados desta tarefa recollerán as memoriais finais deste 

ano e presentaranas no apartado "Memorias". 

  



-          Enlaces: As encargadas desta tarefa foron  Jennifer Sandoval Alvarado (S3D7) e 

Lucía Nohely Trolia López (S3D8).  Elas tiveron que recoller todos os enlaces de interese 

aos que acceden os grupos de traballo durante o desenvolvemento das propostas (círculos 

de lectores e accións), así como os que se amosan nos posts. A súa publicación foi 

organizada por temáticas e debidamente referenciada a través das Normas APA. Todos 

estes enlaces recollidos víronse reflectidos no blogue no apartado de “Enlaces”.  Por 

último, tamén colaboraron e traballaron cos arquivos audiovisuais que os grupos de traballo 

do dobre grao gravaban.  

  

1.1 Organización do grupo: calendario e compromisos 

En canto ao calendario plantexado, o noso grupo tivo que estar nunha constante 

actualización: por unha parte, puxemos cada unha das reunións dos diferentes GT con cada 

un dos seus círculos, tamén engadimos tódolos eventos que acontecían na cidade de 

Santiago que puideran ter interese para os GT, de forma que lles puidesen servir para 

completar a súa información e facilitarlles o seu traballo. Ademais, organizábamos o 

calendario de forma que unha serie de días tiñamos que traballar en cada unha das 

actividades que nos correspondían aos integrantes do grupo (Axenda da cidade, axenda de 

accións, enlaces e arquivos); outra semana tiñamos que dedicarnos á observación dos 

diferentes GT; outra gran parte do calendario estivo dedicada á axuda aos grupos, é dicir, as 

súas publicacións semanais, organización de charlas e comentarios críticos; logo, os 

sábados, festivos e Semana Santa descansabamos, mais aínda así houbo ocasións nas que 

actualizamos o calendario (coma en Semana Santa); por último tiñamos a última semana, na 

que elaboraríamos a memoria da materia. 

 

1.1 Fitos acadados na Axenda e nos Arquivos (datas).  

16 de febreiro: Primer post grupal. 

20 de febreiro: Publícase por primeira vez un evento en Google-calendar. 

22 de febreiro: Publícase por primeira vez os archivos en Libros e Textos da materia. 

29 de febreiro: Tense acceso para editar a axenda de cidade. 

1 de marzo: Añadidas as primeiras reuniones cos círculos no calendario 

1-3 de marzo: Colócanse os primeiros eventos na axenda de cidade. 

7 de marzo: Publícanse as primeiras bibliografías (con actualización semanais). 

14 de marzo: Publícase o primeiro arquivo audiovisual no Observatorio. 

22 de marzo: Súbese o glosario temático ao blogue. 



29 de marzo: Finalízase a estructuración do apartado de Textos xornalísticos. 

Dúas primeiras semanas de abril: Súbense ao calendario as accións dos grupos de 

traballo con seus círculos. 

28 de abril: Finalízase o apartado de enlaces e do calendario. 

 

1.1 Análise da evolución e da resposta conseguida nas diferentes tarefas asumidas 

Dentro do grupo de Axenda e Arquivos podemos atopar una serie de grupos, como axenda 

de accións e glosario, axenda de cidade, arquivos e enlaces. No caso de axenda de accións 

empezouse con certa torpeza por non ter realizado nunca este tipo de tarefa. Por este feito, 

ao inicio, a comunicación cos outros grupos de traballo fíxose complicada. Despois dun 

pequeno tempo esta traba desapareceu, grazas á organización cíclica semanal que se 

estableceu. Esta consistía nunha revisión semanal do correo de axenda, avisar aos editores 

que enviaran a información pertinente antes do domingo e actualizar o calendario no luns. 

A pesar disto, moitas veces había pequenos erros, xa que había moitas datas provisionais 

que se foron modificando co transcurso dos días, e ditos cambios non se notificaban 

correctamente. Finalmente conseguiuse un correcto funcionamento, pero o que nos ocupa 

a continuación é a resposta desta actividade. Por outra banda, o glosario temático ía moi 

collido da man dos apuntamentos da clase. Esta información pasou polo filtro do grupo, 

que se encargou de seleccionar os termos relevantes para o blogue e os lectores, así como 

da elaboración da súa definición.  

En axenda de cidade a evolución non foi constante, xa que esta dependía de eventos 

externos ao Observatorio, polo que se podían atopar  semanas de gran actividade e outras 

de inactividade. Para buscar estes eventos acudíase a páxina da axenda cultural da cidade, 

Santiago de Compostela, e noutros casos os mesmos GT enviaban actos e eventos 

relevantes. Ao inicio do traballo observouse una dificultade a hora do manexo do 

calendario, ao ser a primeira vez que se traballaba con esta ferramenta electrónica. A pesar 

deste pequeno problema conseguiuse superalo e dominar o calendario. 

Respecto a arquivos observamos como foi mellorando a medida que foi pasando o tempo, 

xa que ao inicio o traballo da bibliografía coas normas APA dificultaba o traballo pola falta 

de datos sobre os textos, xa que en moitas ocasións non se atopaban as datas de 

publicación dos mesmos e outra información de diferente índole. Unha vez xa 

acostumados a este traballo proseguiu sen ningún tipo de impedimento. Para o correcto 

funcionamento desta tarefa os arquivos foron divididos por temas, onde un dos integrantes 



encargouse dos arquivos audiovisuais e libros e textos de materias mentres que outro se 

encargaba de textos xornalísticos. 

Os enlaces, tras varios intentos de organización, chegouse a un acordo de cómo se 

ordenarían e en que formato se ían colocar no blogue. Grazas a práctica e a recollelos 

diariamente, fóronse realizados con maior rapidez e organización, evitando confusións con 

Uxía, quen os traducía ao galego e creaba un novo enlace. Resultando nun traballo de 

clasificación exitoso.  

Nestas tarefas creemos que a resposta non foi a máis axeitada. Con isto queremos dicir que 

moitos dos integrantes do Observatorio descoñecían a labor do calendario, arquivos, 

glosario e enlaces, ignorado en moitas ocasións, aínda que creemos que foi de utilidade para 

os lectores que o viron xa que puideron ver parte do traballo realizado polos distintos 

grupos temáticos que integraban o blogue, así como a súa organización. 

 

1.1 Principais obstáculos e resistencias, incidencias relevantes e solucións atopadas 

Os obstáculos e as resistencias coas que nos atopamos non foron insalvables en ningún 

momento, mais, ao principio, retrasaron o inicio do traballo ao que estabamos 

encomendados (todas as actividades descritas anteriormente). Algúns destes obstáculos 

foron: 

- O tempo que nos levou conseguir acceso ao blogue para comezar a publicar 

contidos: xa que houbo problemas para diferenciar que o acceso ao blogue non 

quería dicir que se puidera editar. Polo tanto, ata que non fomos editores do blogue 

non puidemos facer modificacións nos nosos respectivos apartados.  

-  A inicial falta de comunicación cos grupos de traballo: moitas veces os grupos de 

traballo non souberon da nosa existencia ata pasados os meses. Con algúns grupos 

de traballo foi doado manter unha relación estreita, mais, ao ser tantos grupos, non 

para todos fomos unha ferramenta de axuda, xa que non nos comunicamos o 

suficiente con eles.  

- A xerarquización do blogue fixo que os problemas se solucionaran máis 

lentamente: ao ter que pasar por diferentes persoas, non sempre se acadaba a 

unanimidade á hora de resolver un problema. Sería moito máis sinxelo se 

directamente preguntáramos ao profesor no caso de ter dúbidas.  De tódolos 

xeitos, non existiron incidencias relevantes e todos os problemas cos que nos 

atopamos foron solucionados, antes ou despois, pero finalmente solucionados. 



Ademais, entendemos que é difícil que non exista esa xerarquización ao ter que 

coordinar a un grupo tan grande.  

 

1.1 Análise de las carencias e melloras 

O reparto de tarefas resulta favorable para a rápida realización das mesmas, ou cando a 

carga de traballo é demasiada. Como proxecto do curso de Comunicación Interpersoal e 

Comunitaria, logra que cada membro obteña coñecementos máis en profundidade sobre a 

parte que lle toca na división. 

O grupo de Axenda e Arquivos distribuímos o traballo de organización e documentación, 

ao consideralo o máis adecuado para a tarefa asignada. 

Por este motivo, a división de tarefas non afectou ao resultado do traballo en equipo nin na 

proxección do mesmo, sen embargo puido haber sido una oportunidade de aprender 

diversos métodos de organización. 

  

Hai ademais unha importante carencia no referente á visibilización, posto que o traballo do 

grupo de Axenda e Arquivos non foi percibido por tódolos grupos de traballo, que moitas 

veces non coñecían as nosas funcións. 

 

1.1 Relacións con editores e coordinadores, con outros membros dos grupos de 

traballo e dos grupos de apoio. 

Debido á labor de grupo de apoio que se nos asignou ao comezo da materia, tivemos que 

estar sempre en contacto e pendentes do que nos dicían tanto os coordinadores coma os 

editores. Pola parte das coordinadoras (Lorena e Uxía), consideramos que a súa labor nos 

resultou de gran axuda en moitos aspectos, tanto dende o punto de vista das posibles 

dúbidas que nos foron xurdindo e elas non tardaban en solucionar, coma de ter unha 

comunicación mutua entre o noso grupo e o profesor, polo que a súa relación connosco foi 

vital para o noso traballo. 

En canto aos editores, tivemos moitos tipos de relación con eles. Por unha parte, tiñamos 

que pedirlles a bibliografía e enlaces usados para as súas publicacións (o que non sempre 

foi dunha maneira organizada), pedirlles os días das súas reunións cos círculos para o 

calendario, así coma de transmitirlles todo tipo de información que atopásemos para 

facilitarlles o seu traballo (charlas, eventos...); por outra parte eles tamén nos mandaban 

textos de interese para publicar no blogue. Polo tanto, a nosa relación con eles sempre foi 



mediante o correo (axendaeaquivos@gmail) para a transmisión de información útil para o 

blogue. 

 

1.2.- REXISTRO-ITINERARIO (POR DATAS, DESDE A MÁIS NOVA Á MÁIS 

ANTIGA) DE ACCIÓNS E REVISIÓNS EMPRENDIDAS.  

01/05: Revisión do mail de axenda e arquivos para comprobar se había algunha bibliografía 

pendente de publicación. 

A partir do 20 de abril: Empézase a realizar a memoria. 

03/04: Realización da ficha de autoevaluación. 

02/04: Realización do informe. 

01/04: Créase un Drive para compartir as definicións dos termos dos apuntamentos. 

Dúas primeiras semanas de abril: Sóbense ao calendario as accións dos grupos de 

traballo con seus círculos. 

28/03: actualización de arquivos audiovisuais. 

22/03: Sóbese o glosario temático ao blogue. 

14/03: Publícase o segundo arquivo audiovisual no Observatorio. 

14/03: Reorganización da sección Libros e textos da materia en dous apartados e publicación 

do primeiro arquivo audiovisual no Observatorio. 

13/03: Reunión co profesor para acordar a selección de enlaces, correxir a sección Libros e 

textos da materia, así como as erratas dos tutoriais, creación de dúas seccións dentro do 

apartado Textos xornalísticos, correción de títulos no mesmo apartado e engadir en Axenda os 

temas dos grupos. 

02/03: Redación do apartado “Quen somos?” 

01/03: Inclúense no calendario as primeiras reunións dos grupos de traballo cos círculos 

(actualizacións semanais durante o período lectivo). 

01-03/03: Búsqueda e recompilación de eventos en Santiago de Compostela relacionados 

cos temas dos grupos de traballo. 



Durante o mes de marzo: Actualización da axenda de cidade. 

22/02: Creación do correo electrónico de Axenda e Arquivos. 

20/02: Creación dun Drive para compartir términos ou palabras chave relacionadas cos 

grupos de traballo. 

16/02: Primer post grupal. 

Durante o mes de febreiro: Clasificación en normas APA dos documentos dos apartados 

Libros e textos da materia e Textos xornalísticos. 

1.3.- PEQUENO TEST AO TRABALLO REALIZADO  

1.3.1.- Estimación sobre os obxectivos e criterios de Axenda e de Arquivos  levados ao cabo polo GA. 

Evolución e cambios significativos no proceso. Resultados. 

- O noso principal obxectivo foi servir de axuda ao resto do Observatorio en canto a 

organización de información, para así lograr un bo funcionamento entre  todos nós. Entre 

outros obxectivos tamén estivo o noso propio enriquecemento persoal, a aprendizaxe de 

conceptos e formas de traballo que poidan ser útiles na nosa vida como xornalistas. A 

evolución do proceso experimentou un pequeno cambio que nos fixo abrir as miras: 

comezamos aportando información de cara ós grupos de traballo, pero co paso do tempo, 

vimos que esa mesma información podía ser de interese para os lectores do Observatorio, 

polo que tamén os tivemos moi presentas nas nosas tarefas. Finalmente, a pesar do 

pequeno cambio, conseguimos alcanzar os nosos primeiros e últimos obxectivos como 

grupo de apoio. 

1.3.2.- Estimación da organización do grupo. Problemáticas e xestión das solucións acadadas para a 

resolución de problemas e obstáculos habidos.   

- Dentro do noso grupo dividímonos en parellas para realizar as distintas tarefas. Por unha 

banda, referente a Axenda, inclúense os traballos de axenda da cidade e axenda de grupos, 

visibles no calendario do blogue; ademais, no aparto de Arquivos, atopamos o glosario 

conceptual, enlaces dos posts, a subida de arquivos de texto e audiovisuais no blogue e un 

listado da bibliografía utilizada nos posts. No referente aos problemas , destacar a 

inexperencia neste tipo de traballos en grupo, polo que ao comezo nos sentimos un pouco 

perdidos, pero grazas á nosa coordinadora, que soubo ensinarnos o camiño correcto 

conseguimos realizar a labor dun xeito óptimo. Tamén nomear que como o noso traballo 



dependía do resto dos nosos compañeiros, non sempre se repartiu dunha forma uniforme, 

habendo momentos no que o traballo nos saturou a algúns dos membros. 

1.3.3.-  Estimación da interacción e a xestión cos compañeiros da aula na axenda e nos arquivos do 

blogue. Visibilización e proxección. 

-  Ao ser nosa a tarefa de organizar e documentar o contido do blogue, a visibilización da 

nosa labor non foi notoria para os grupos de traballo. Sen embargo, consideramos que para 

os lectores alleos á aula que indagan en busca de información, ter una organización óptima 

da mesma ofrece unha gran facilidade ao buscar por termos.  

En canto á interacción cos compañeiros, no noso grupo limitouse a ocasións en que 

tiñamos que pedirlles determinados recursos que empregaron, ou datas das súas reunións. 

No apartado da axenda da cidade, houbo varios grupos que enviaron ao correo da materia 

datas de eventos organizados por asociacións e entidades coas que colaboraban, o que mos 

resultou de axuda para completar o calendario. Sen embargo, cabe destacar que isto non foi 

xeito uniformemente nin por tódolos grupos de traballo. 

1.3.4.-  Estimación da interacción e a xestión cos colaboradores, entidades, asociacións e sociedade en xeral 

dos contidos da axenda e dos arquivos no blogue. Visibilización e proxección. 

- En canto a interaccións con entidades alleas ao propio blogue, os encargados da axenda 

da cidade contactamos con varias entidades coas que estaban traballando os grupos de 

traballo para pedirlles información sobre posibles eventos. As asociacións coas que 

puidemos contactar foron: Andaina Pro Saúde Mental -que nos informaron de eventos que 

ían ter lugar en Rois e en Padrón-, e ADEGA -que nos comunicaron que neses meses non 

tiñan ningunha acción planeada en Santiago-. Non contactamos con todas as asociacións 

coas que traballaron os nosos compañeiros porque a maioría estaban localizadas noutras 

cidades, e tras consultalo co profesor, recomendounos que só introducísemos eventos que 

fosen ter lugar na propia área de Santiago de Compostela. 

1.3.5.-  Valoración dos contidos difundidos e  da súa conveniencia coa materia e os temarios abordados na 

práctica dela. 

- Todo o material difundido – tanto o glosario conceptual como o apartado de arquivos – 

pasou polas nosas mans, que foron as encargadas de seleccionar o máis relevante para o 

blogue. O glosario estivo moi arraigado aos apuntamentos da materia, xa que os conceptos 

derivaban das clases e dos temas abordados polos grupos de traballo. Por outra parte, os 



arquivos foron obxecto da materia en todo momento, xa que eran principalmente 

documentos académicos (aínda que tamén figuraban textos xornalísticos, igualmente 

importantes). Consideramos que todos estes contidos foron moi ben axustados ao que se 

imparía nas clases.  

1.3.6.-  Estimación sobre a calendarización, actualización e axuste dos contidos difundidos. Rendabilidade 

obtida. 

- En xeral, o traballo máis relacionado cos membros do Observatorio era o que consistía en 

subir as datas das reunión cos círculos e as súas accións. Para o correcto funcionamento, 

cada venres revisábase o correo de axenda e arquivos para acto seguido pormos en 

contacto co editor de cada GT, dándolle de prazo ata o domingo para enviar calquera tipo 

de información. Deste xeito podíase actualizar cada luns o calendario. Aínda que ao inicio 

se lle pediu aos GT unhas primeiras datas das reunións, estas eran só aproximadas, polo 

que nos vimos obrigados a ir modificando ditas datas ao longo do período de traballo e a 

insistir en que foran enviadas ao correo da materia, xa que en moitas ocasións esquecíanse 

de avisarnos do cambio. Finalmente creemos que este traballo conseguiu o seu obxectivo 

de organización e difusión de eventos relevantes para o Observatorio. 

1.3.7.- Estimación sobre outras tarefas grupais, complementarias realizadas e outras aportacións do grupo 

ou parte dil  á materia e ao blogue. 

- Ao longo do curso realizáronse varios traballos audiovisuais en colaboración con diversos 

membros de grupos de Externalización. Estes tiveron como obxectivo dar a coñecer 

proxectos sociais en beneficio da comunidade compostelá, levados a cabo por persoas con 

cargos de gran responsabilidade como: a Valedora do Pobo, o Coordinador de Servizos de 

Participación e Integración Universitaria, entre outros. 

Como resultado obtivemos traballos audiovisuais cun acercamento significativo a 

proxectos de gran relevancia para estudantes, persoas vulnerables e a comunidade en xeral. 

1.3.8.- Proceso Aprendizaxe-Servizo cos grupos de traballo: retribución e recoñecemento comunitario, 

transferencias recíprocas e competencias asumidas polos membros do grupo de apoio. (neste caso ata 1 páx.). 

- Os grupos de traballo recoñeceron a nosa aportación ao blogue – en maior ou menor 

medida, dependendo do grupo – pero sempre a tiveron en conta, como nos fixeron saber 

cando lles preguntamos a súa opinión sobre a nosa labor.  



Esta labor foi tanto de aprendizaxe, para nós mesmos, coma de servizo para o 

Observatorio, pero en maior medida para os membros dos grupos de traballo. A pesar de 

todo, foi difícil establecer contacto cos grupo de traballo nun primeiro momento, de feito, 

con algún deles a penas houbo contacto excepto para solucionar certos problemas. Pola 

contra, con outro si que estivemos en constante contacto durante todo o período que 

abarca a materia. Eles proporcionáronos información sobre eventos que podían ser 

interesantes para subir a axenda da cidade e nós tamén lles proporcionamos facilidades para 

mellorar ou completar o seu traballo cos Círculos e nos posts, así como pedirlles 

bibliografía, documentos audiovisuais que poderían ser interesantes e datas relevantes para 

axenda de accións.  

Houbo unha compenetración moi boa con algúns grupos, xa que todos os membros de 

Axenda e Arquivos asumimos que tiñamos que estar dispoñibles para solucionar dúbidas 

dos nosos compañeiros, aportar material, datos, eventos etc. En conclusión, axudarlles a 

crear una base sólida de coñecemento sobre comunicación interpersoal  e os temas que 

estaban a tratar. 


