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Data de entrega no blogue: 03/05/2017 

Localizador Grupo: S3A 

Etiquetas empregadas: Emigración, Retorno 

Coordinador/a: Lorena Vidal Martínez 

Membros: 

 López López S3A1 

 Losada Gómez S3A2 

 Lozano Figueira S3A3 

 Martínez Viso S3A4 

 Méndez Veiga S3A5 

 Romero Pérez S3A6 

 

1.- EXPLICACIÓN DE GRUPO: 

1.1.- RESUMO DO TRABALLO REALIZADO:  TEMA, SITUACIÓN DE 

PARTIDA E CONTEXTO; ASPECTOS DO TEMA (SUBTEMA ASIGNADO E 

MEMBROS DO GT RESPONSABLES).  ORGANIZACIÓN DO GT, SISTEMA 

DE TRABALLO, ROLES NO GRUPO. ROLES NO CÍRCULO. 

CONFORMACIÓN E MANTEMENTO DO CÍRCULO (SOLUCIÓNS 

ADOPTADAS PARA SUPERAR OS OBSTÁCULOS ATOPADOS). 

VISIBILIDADE NO BLOGUE: LIÑA DE PUBLICACIÓN E NOME E 

ESPECIALIDADE OU CARGO DE COLABORADORES CONSEGUIDOS (SÓ 

CON APORTACIÓNS NO BLOGUE: DATA DE PUBLICACIÓN). BALANZO 

DOS CONCERTOS CON OUTROS GRUPOS; APROVEITAMENTO E 

APORTACIÓNS AOS GRUPOS DE APOIO. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 

REALIZADAS NO BLOGUE E FÓRA DEL.  

Ao inicio da materia, escollemos como tema principal a migración e retorno no século 

XX. Centrámonos, pois, nas persoas de terceira idade que cumpliran os requisitos de ter 

migrado durante un mínimo de tres anos e que agora voltaran a súa terra. 
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Os aspectos que tratamos foron as súas vivencias persoais no estranxeiro, os motivos da 

súa saída do país e da elección do seu destino, a situación que atoparon no país receptor… 

Deste modo, pretendemos levar a cabo unha análise a tres bandas (país de orixe, país de 

acollida, retorno). A maiores, realizamos unha comparación entre a migración pasada e a 

actual, facendo mención á situación dos refuxiados e á “fuga de cerebros”. 

Nun principio, partimos dunha serie de hipóteses para acadar os nosos obxectivos.  Así, as 

nosas metas eran coñecer os motivos que provocaron a marcha destas persoas, as 

dificultades que atoparon no país receptor (idioma, costumes, horario...) e a situación que 

percibiron en Galicia á súa volta. En definitiva, quixemos coñecer de primeira man a 

realidade dos nosos devanceiros. Como verdadeiros protagonistas do asunto, ninguén 

mellor ca eles para contarnos as experiencias e historias de vida da migración. 

En canto á organización interna do Grupo de Traballo (GT), dividimos as tarefas da 

seguinte maneira: 

 Silvia López López (S3A1): redacción, busca de fontes. 

 Bruno Losada Gómez (S3A2): documentación, preparación da acción. 

 Sara Lozano Figueira (S3A3): voceira, redacción, moderación das reunións. 

 Lucía Martínez Viso (S3A4): editora, busca de fontes. 

 Lucas Méndez Veiga (S3A5): busca de fontes, documentación. 

 Sergio Romero Pérez (S3A6): busca de fontes, preparación da acción. 

Malia que esta foi a nosa organización inicial, todos traballamos conxuntamente de xeito 

que acabamos realizando todas as tarefas para adquirir aptitudes en tódolos ámbitos.  

No que respecta ao sistema de traballo, fixamos un cronograma para administrar o 

traballo e o tempo adecuadamente. Así, as primeiras semanas de febreiro adicámolas á 

busca de fontes e á definición da nosa proposta final. Tras unha difícil conformación do 

Círculo (da que daremos conta máis adiante), dispuxemos as datas das reunión. Todas elas 

tiveron lugar no Centro Sociocultural O Ensanche e concentrámolas no mes de marzo, 

debido á dispoñibilidade dos integrantes do Círculo de Lectura Crítica.  Unha vez 

rematadas as xuntanzas, que nos serviron de base para a redacción das publicacións no 

blogue, pasamos a preparar a acción. Posto que a nosa idea era elaborar un mural con 

imaxes e outros documentos aportados por membros do grupo, deixamos un par de 

semanas para recolectar ese material. Deseñamos o cartel (mapamundi no que sinalamos os 
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países receptores, xunto coas fotografías e cartas dos migrantes) e expuxémolo o día 18 de 

abril no Centro Sociocultural O Ensanche. No desenvolvemento da acción, foi primordial 

a participación dos membros do Círculo, así como o interese doutros migrantes asiduos do 

centro, que tamén cooperaron indicando no mapa os lugares aos que marcharan. 

Volvendo á conformación do Círculo de Lectura Crítica, esta foi a fase na que 

atopamos máis dificultades. Nun primeiro momento, dirixímonos ao Centro 

Sociocomunitario Porta do Camiño. Aínda que nos facilitaron contactos útiles, estes non 

prosperaron pola incompatibilidade de horarios. 

Logo diso, fomos probar á Asociación Marusía, especializada en migrantes retornados. 

Falamos co director por teléfono, pero non mostrou moito interese en colaborar connosco. 

Escusouse dicindo que hai un par de anos xa cooperara cun grupo de alumnos que lle 

plantexaran un traballo similar ao noso. No mesmo día, buscamos outras asociación de 

migrantes retornados. Así, descubrimos que Cáritas tiña un programa centrado no retorno 

de migrantes. Achegámonos ás instalación na rúa Carreira do Conde para preguntar por 

iso, mais a súa resposta foi negativa: descoñecían tal programa.  

Xa desesperados, botamos man duns contactos (Javier Arafrojo e Lucía Maquieira) que nos 

proporcionou o profesor da materia , pero sen resultados satisfactorios debido á escaseza 

de tempo. Probamos, tamén, co Centro de Maiores da Fundación Abanca, posto que 

tamén teñen actividades orientadas a este colectivo. A pesar de que a súa intención era 

colaborar connosco, o director do Centro temía sobrecargar ao grupo de anciáns de 

proxectos, xa que tiñan moitos outros en marcha.  

Finalmente, visitamos o Centro Sociocultural O Ensanche –xa foramos alí anteriormente, 

pero non tiveramos ocasión de falar coa directora-. Foi neste lugar onde por fin demos con 

varias persoas que cumprían os nosos requisitos e que estaban dispostos a participar neste 

traballo. Foi crucial a axuda da directora neste punto, Beatriz Cornide. Ademais, tamén nos 

ofreceu ese espazo para levar a cabo as nosas reunións e para a acción. 

Deste xeito, os integrantes do noso Círculo foron catro: María Rey, Manuel Evaristo Trillo, 

Sara Lens e Francisco Fernández. No tocante aos roles dentro do Círculo, intentamos 

que todos participaran na mesma medida, é dicir, equitativamente. Diso encargouse Sara 

Lozano (S3A3), moderadora dos debates, quen guiou os debates para evitar situacións de 

desigualdade na comunicación.  
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Centrándonos agora no blogue¸ imos tocar o tema da nosa estratexia de publicación. 

Posto que as nosas reunións foron tardías debido á problemática na busca de fontes, as 

primeiras publicacións estiveron enfocadas a proporcionar información sobre o asunto e a 

realizar unha análise dos medios. A partir da primeira xuntanza cos integrantes do Círculo, 

os seguintes posts xa se alimentaron das conversas mantidas con eles. Concretamente, a 

cronoloxía foi a seguinte: 

 Post grupal do 16 de febreiro: achegamento ao tema a modo de presentación. 

Fomos ofrecendo pinceladas sobre o noso futuro traballo. 

 Post de Silvia López López (S3A1) do 23 de febreiro: pequena análise dos medios e 

información sobre asociacións de migrantes retornados. 

 Post de Bruno Losada Gómez (S3A2) do 3 de marzo: adicado ás experiencias de 

persoas achegadas a el. 

 Post de Sara Lozano Figueira (S3A3) do 8 de marzo: entrevista indirecta a un 

migrante retornado. 

A partir de aquí, as entradas xa foron realizadas con material e información das reunións. 

Isto explica que os catro primeiros posts estiveran orientados cara a contextualización e ás 

historias de vida.  

 Post de Sergio Romero Pérez (S3A6) do 10 de marzo: centrouse en desmontar 

tópicos e prexuízos sobre a migración galega, xa que este foi un dos temas máis 

recurrentes nas reunións. 

 Post de Lucía Martínez Viso (S3A4) do 15 de marzo: este foi un post adicado a 

descubrir a manipulación dos medios á hora de tratar o tema dos movementos 

migratorios. 

 Post de Lucas Méndez Veiga (S3A5) do 22 de marzo: entrevista ao alcalde de 

Marín, migrante retornado.  

 Post de Silvia López López (S3A1) do 29 de marzo: introducción do concepto da 

“transmigración” e comparación deste fenómeno no pasado e no presente. 

 Post de Bruno Losada Gómez (S3A2) do 5 de abril: a involución do factor traballo 

na migración, analizando o ámbito laboral. 

 Post de Sergio Romero Pérez (S3A6) do 7 de abril: seguindo a liña da anterior 

publicación, procedeu a analizar os prexuízos na área dos medios de comunicación. 
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 Post de Sara Lozano Figueira (S3A3) do 12 de abril: desigualdades de xénero na 

migración. 

 Post de Lucía Martínez Viso (S3A4) do 14 de abril: os grandes clichés que os medios 

alimentan sobre a migración (violencia, desemprego…) 

 Post de Lucas Méndez Veiga (S3A5) do 19 de abril: xa que esta sería a última 

publicación individual, centrouse na explicación da acción e as observacións acerca 

da mesma. 

 Segundo post grupal, do 20 de abril: segundo o indicado na estrutura da materia, 

adicamos esta publicación a recoller as impresións do Círculo e dos membros do 

Grupo de Traballo sobre o noso labor ao longo destes meses.  

En canto ás colaboracións no blogue, contamos soamente con unha. O autor do post foi 

Carlos Manuel Rodriguez Botana, neto de migrantes retornados. A súa publicación data do 

xoves 20 de abril e céntrase nas historias de vida dos seus avós en Uruguay, analizando os 

pros e contras da  migración a este país. 

No referente á relación con outros Grupos de Traballo, non fixemos pactos grupais 

para a realización dos comentarios. Porén, si que fixemos acordos a nivel individual para 

facilitar o traballo.  

A maiores, colaboramos con varios Grupos de Apoio. Participamos en varios vídeos do  

grupo de Externalización Audiovisual, quen acudiron a dúas reunións ademais de asistir o 

día da acción. Tamén cooperamos co grupo de Externalización, enviándolles material 

fotográfico para publicar nas redes sociais. Así mesmo, ao longo destes meses fomos 

aportando material para Axenda e Arquivos. 

Finalmente, o noso traballo dentro do blogue, ademais das publicacións, radicou na 

realización de comentarios nas entradas dos membros doutros GT e no envío de enlaces a 

Axenda e Arquivos. A listaxe de comentarios adxúntase nos anexos da Memoria. Fóra do 

blogue, destacamos as reunións co Círculo de Lectura Crítica e a preparación conxunta da 

acción final. 

 

1.2.- REXISTRO-ITINERARIO DAS REALIZACIÓN DO GRUPO DE 

TRABALLO (POR DATAS, AS REALIZACIÓNS GRUPAIS E INDIVIDUAIS 

DESDE O MÁIS NOVA Á MÁIS ANTIGA).  
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-O 20 de abril publicamos a derradeira entrada grupal: “Viaxando no tempo e no espazo: 

migración do século pasado”, na cal falamos sobre as impresións que o Círculo Crítico tivo 

da labor realizada nos últimos dous meses.  

-O 19 de abril publica Lucas Méndez a segunda entrada individual: “Que imaxe tes da 

migración?”, onde se centrou na explicación da acción que realizamos xunto co círculo para 

visualizar a migración. 

-O 18 de abril realizamos a acción xunto co círculo no Centro Sociocultural O Ensanche. A 

acción constou na elaboración dun moral, no cal situamos un mapa e diversos documentos 

gráficos que nos deixaron os integrantes do noso círculo. Deixámolo, ademais, colgado no 

Ensanche para que outras persoas puidesen situar no mapa con chinchetas os lugares aos 

cales migraron. 

-O 14 de abril publica Lucía Martínez a segunda entrada individual: “Mitos e lendas sobre a 

migración”, centrado nos mitos que os medios de comunicación consolidan sobre a 

migración ao tratala dun xeito incorrecto. 

-O 12 de abril publica Sara Lozano a segunda entrada individual: “Emigración e muller: 

loita”, na cal trata o tema da desigualdade de xénero dentro da migración. 

-O 7 de abril publica Sergio Romero a segunda entrada individual: “O tratamento aos 

galegos nos medios de comunicación”, na cal falou do tratamento que os medios fan dos 

galegos; temática moi recorrente nas reunións co círculo. 

-O 5 de abril publica Bruno Losada a segunda entrada individual: “A involución do factor 

traballo na emigración”, na cal falou sobre a evolución do traballo na migración. 

-O 3 de abril todos os membros do GT fomos a aula expositiva e cubrimos a ficha de 

avaliación e autoavaliación. 

-O 29 de marzo publica Silvia López a segunda entrada individual: “O fenómeno da 

transmigración galega: pasado e presente”, na cal fala sobre a transmigración (termo que 

engadimos ao noso glosario). 

-O 22 de marzo temos a derradeira reunión (a terceira reunión) co círculo e Lucas Méndez 

publica a primeira entrada individual: “Unha viaxe de ida e volta”, na cal nos conta a 

historia de vida do alcalde de Marín; antigo migrante retornado. 
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-O 15 de marzo publica Lucía Martínez a primeira entrada individual: “Manipulacións, 

prexuízos e irresponsabilidades”, na cal analiza o tratamento que os medios de 

comunicación fan sobre a migración. 

-O 14 de marzo realizamos a segunda reunión co círculo crítico no Centro Sociocultural O 

Ensanche. 

-O 10 de marzo publica Sergio Romero a primeira entrada individual: “Os galleguiños”, na 

cal fala sobre o tratamento que os galegos reciben nos medios. 

-O 8 de marzo ten lugar a primeira reunión co círculo crítico (tamén no Ensanche) e 

publica Sara Lozano a primeira entrada individual: “Endexamais esquecen”, na cal conta a 

historia de vida dun migrante retornado. 

-O 3 de marzo publica Bruno Losada a primeira entrada grupal: “Herdeiros da migración”, 

na cal fala sobre a historia de vida duns familiares que migraron. 

-O 23 de febreiro publica Silvia López a primeira entrada grupal: “Voltar á terra e á xente”, 

na cal analiza o tratamento dos medios e contextualiza o tema da migración. 

-Durante as primeiras semanas de febreiro estivemos buscando en distintos centros e 

asociacións (Asociación de retornados Marusía, Centro Sociocomunitario Porta do 

Camiño, Cáritas, Fundación Abanca...) posibles integrantes para o noso Círculo Crítico. 

Porén, non foi ata pornos en contacto co Centro Sociocultural O Ensanche cando 

conseguimos devanditos integrantes. Ademais, nestas semanas documentámonos sobre o 

tema e orientamos a nosa proposta (corrección dun par de detalles na formulación da nosa 

proposta). 

No tocante aos comentarios, estes fóronse realizando durante os meses de abril e marzo. 

1.3.- PEQUENO TEST AO TRABALLO REALIZADO. RESULTADOS 

(MÁXIMO, 1 PARÁGRAFO DE 10 LIÑAS CADA APARTADO). 

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

O GT intentou distribuir o traballo equitativamente de maneira que todos tiveramos unha 

función. Porén, ao longo destes meses todos os membros nos implicamos na realización 

das diferentes tarefas para adquirir aptitudes e enriquecer o traballo. Isto non quita que á 

hora de tratar coas fontes, á hora das reunión e da publicación no blogue non tiveramos 
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uns roles definidos. Así, cremos que o traballo quedou debidamente organizado ao non 

realizar as tarefas individualmente, senón que todos aportamos ideas ás mesmas.  

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

realizadas. Experiencias do Círculo tidas en conta. 

Como xa dixemos, as nosas publicacións iniciais non se fundamentaron nas declaración do 

Círculo, posto que non tiveramos ningunha reunión aínda. Unha vez fixadas, a nosa 

estratexia de publicación evolucionou a medida que avanzaban as xuntanzas. Así, 

consideramos que os posts foron mellorando en calidade ao introducir as voces e 

impresións dos membros.  Notamos, por outra parte, un aumento de confianza entre o GT 

e o Círculo segundo se ían desenvolvendo as diferentes reunións. Isto reflectiuse, 

inevitablemente, na redacción dos nosos posts. 

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

calidade e capacidade de resposta). 

Cada membro do GT realizou seis comentarios a outros grupos de traballo. A nivel grupal 

non fixemos pacto con ningún grupo, mais a nivel individual cada un fixo pactos con 

aquelas persoas que lles interesaban. Os comentarios realizáronse ao longo dos meses de 

marzo e abril. Estes foron seguindo a liña temática dos proxectos dos outros grupos 

(desigualdade, ludopatía, LGBTI...) e en cada intervención ofreceuse información nova que 

dera pé a unha interacción o máis crítica e completa posible. Ademais tamén se engadiron 

moitos enlaces en cada comentario que fortalecían a calidade dos mesmos. No tocante a 

capacidade de resposta dos outros membros dos grupos, esta foi favorable en todos os 

casos, posto que todos os membros completamos con éxito os seis comentarios. 

1.3.4.- Estimación dos comentarios recibidos tanto ao grupo, como a cada un dos seus membros (número, 

calidade e capacidade de resposta). 

Na primeira entrada grupal recibimos comentarios de dúas persoas que foron contestados 

por Silvia e Lucía. No tocante aos recibidos a nivel individual, a meirande parte dos 

integrantes do GT obtivo bastantes comentarios, case todos centrados nas argumentacións 

que se trataron nos posts. No tocante a capacidade de resposta dos membros do grupo, 

todos contestamos aos comentarios que recibimos aportando enlaces e información que 

fortalecera a interacción e fixera máis completa a conversa. 
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1.3.5- Estimación sobre a vinculación do realizado no blog con conceptos, modelos e teorías vistos e 

entregados polo profesor na aula (apropiación dos coñecementos nas publicacións realizadas). Uso do 

Glosario e dos textos aportados pola materia no blogue. 

Nas reunións tentamos poñer en práctica os conceptos e técnicas de comunicación 

explicadas nas aulas expositivas da materia (necesidade de comunicarse horizontalmente, 

simetría nas relacións, etc) Deste xeito, todos os membros falarían máis ou menos igual e 

nós puidemos volcar as súas intervencións nas nosas publicacións do xeito máis fiel á 

realidade posible. Por outro lado, empregamos as verbas contidas no Glosario (migración, 

retornar, transmigración, prexuízos, manipulación e desigualdade) na totalidade das 

entradas, xa que son termos básicos para o correcto desenvolvemento do tema. 

Paralelamente a isto, botamos man dalgúns textos colgados no blogue para enriquecer as 

nosas nocións comunicativas. 

1.3.6.- Pertinencia dos Círculos xerados desde o GT. Estado no que fica o Círculo e permanencia no 

futuro (estimar posibilidades). 

A relación co Círculo foi boa dende un primeiro momento e mellorou a medida que ían 

avanzando as reunións. Forxouse confianza entre o GT e o Círculo, de xeito que a 

conversa fluía naturalmente. Ademais, tamén nos relacionamos coa directora do Centro 

Sociocultural O Ensanche, Beatriz Cornide, quen nos axudou en todo momento e se 

mostrou moi receptiva coas nosas peticións. De cara o futuro, cremos que é posible manter 

a relación co Círculo, aínda que sexa de forma extracurricular. O Centro, pola súa parte, 

está sempre aberto a albergar actividades deste tipo. 

1.3.7.- Proceso da Acción emprendida cos Círculos. Resultados e datas dos fitos. 

A nosa acción consistiu na elaboración dun mural a partir das fotografías e outros 

documentos que lles pedimos e nos facilitaron os membros do círculo crítico (a 

elaboración foi realizada conxuntamente con eles). No devandito mural, colocamos os 

documentos e un mapamundi xunto coa pregunta “E ti, a onde migraches?”. O mural foi 

colocado no Centro Sociocultural “O Ensanche”, do cal os nosos membros do grupo eran 

asiduos. Deste modo, os usuarios do centro que viviron en algún momento da súa vida no 

estranxeiro, foron sinalando mediante chinchetas os lugares exactos aos que migraron. Xa 

no día da elaboración da acción, se achegaron persoas alleas ao Grupo de Traballo a 

participar. O mural foi colocado no Centro Sociocultural o martes 18 de abril.  
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1.3.8- Proceso Aprendizaxe-Servizo co Círculo e no conxunto da Materia: retribución e recoñecemento 

comunitario, transferencias recíprocas e competencias asumidas polos membros do círculo e do grupo de 

traballo. (neste caso ata 1 páx.). 

Á hora de desenvolver este traballo tivemos que aprender a organizarnos e a 

responsabilizarnos das tarefas que cada membro tiña que desenvolver (aínda que todos 

acabamos facendo un pouco de todas). Por iso, foi imprescindible a comunicación entre 

nós e máis a implicación para poder levar adiante o traballo e entregar todo en tempo e da 

maneira pactada polas bases da asignatura. 

Por outro lado, nas reunións cos membros do Círculo Crítico tivemos que aprender a 

escoitar e a guiar a conversa. Para iso, démoslle a todos os membros do círculo a 

posibilidade de expresarse libremente e en igual medida, é dicir, todos falaron 

equitativamente. Sara, a nosa voceira, foi a encargada de guiar a conversa, mais todos 

axudamos nesta tarefa. 

No tocante ao blogue, todos os posts seguiron unha estratexia que foi consensuada e 

marcada por todos ao inicio das publicacións. Por outra banda, nas reunións obtivemos de 

primeira man as verdadeiras historias das migracións e as opinións sobre este e outros 

temas por parte dos membros do círculo (temas como a actual migración, os medios de 

comunicación, a situación do galego...) e eles obtiveron visualización a partires da acción e 

das publicacións.  

Para darlle voz as experiencias dos membros do círculo, gravamos e anotamos o que eles 

nos ían contando. Foi moi relevante o feito de que a conversa entre nós fluíu dende un 

primeiro momento e, segundo ían pasando as reunións, eles xa estaban máis tranquilos. A 

isto hai que engadirlle o feito de que as reunións tiveron lugar no Centro Sociocultural O 

Ensanche, do cal os membros do círculo eran asiduos e moitos deles xa se coñecían. 

Por último, resultounos gratificante que os membros do grupo agradeceran a nosa labor e 

nos permitiran contar con eles para poder realizar este traballo. 

 

 

 

 


