
2º Curso de Xornalismo. Comunicación Interpersoal e Comunitaria 

Saúde Mental (GT, S3B): 

Martínez Olazábal, Susana (S3B1) 

Otero Mayán, Marta (S3B2) 

Pérez Peral, Sara (S3B3) 

Rey Landeira, Lorena (S3B4) 

Vázquez Corral, Alejandro (S3B5) 

Vázquez Dosil, Noela (S3B6) 

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 DIL. ATA 7 PÁXINAS MÁXIMO. 

O tema escollido foi a visibilización da saúde mental na sociedade, e a eliminación dos 

estereotipos que a rodean, así como o traballo das institucións especializadas. Centramos a 

nosa atención neste colectivo xa que pensamos que a imaxe que os medios proporcionan ao 

seu respecto está distorsionada, e non transmite a realidade tal e como eles a viven, o que 

favorece a creación de imaxes negativas. Exemplo disto pode ser a tendencia de relacionar 

aos afectados por unha enfermidade mental con condutas violentas ou a percibilos como 

persoas cunhas actitudes ou coeficientes menores.  

Malia que inicialmente a nosa proposta fora a de dirixir o noso proxecto cara o colectivo de 

discapacitados físicos (pensabamos que a comunicación cos futuros membros do Círculo 



sería máis accesible), finalmente decidimos encamiñar o traballo cara a saúde mental, xa que 

outros grupos escolleron ese mesmo proxecto. Asumimos o traballo coma un reto, e aínda 

que ao principio non sabiamos moi ben como iniciar a interlocución cos Círculos, ficamos 

satisfeitos co resultado obtido e ca aprendizaxe acadada. 

O noso tema principal baseábase na normalización e visibilización do colectivo de persoas 

con diversidade funcional, aínda que tamén nos encargamos de indagar máis nas sombras e 

luces das institucións especializadas. Prestamos especial atención ás experiencias relatadas 

polo Círculo, que a pesar de presentar perspectivas diversas, sempre coincidían nun punto: a 

importancia da existencia destas institucións. Porén, fixeron diversas críticas ás técnicas que 

empregaban nalgunha. 

A nosa dinámica de cara a realización do proxecto baseouse no traballo en equipo. Cada un 

de nós tivo unha tarefa asignada dende o principio do cuadrimestre. Os posts grupais 

realizábanse mediante reunións dos membros do grupo, nos que un deles, normalmente o 

editor (Alejandro Vázquez, S3B5), actuaba como escritor, mentres que o resto dos 

compañeiros poñiamos en común as ideas para plasmar nos textos. Porén, cada un de nós 

encargábase doutras tarefas:  

As de edición, adecuación ao libro de estilo e corrección corresponderon a Alejandro 

Vázquez Corral (S3B6), que como editor foi o encargado de orientar ao grupo de traballo 

cara unha correcta aplicación dos preceptos esixidos pola materia. A súa labor non remataba 

aí, senón que tamén realizaba a función de guía, lembrando as datas a cumprir con eficacia, 

e contactaba co profesor da materia cando era necesario.  

Marta Otero Mayán (S3B2) desenvolveu a tarefa de voceira. No momento no que 

comezamos a recibir información sobre as fontes, tentou na medida do posible establecer 

unha comunicación bilateral con elas para levar a cabo as reunións e así construír o que 

remataría por ser o noso Círculo. Tamén foi a encargada de anotar cada pequeno movemento 

que realizabamos como grupo de traballo e recibir o seu feedback. 

Susana Martínez Olazábal (S3B1) foi a encargada da documentación do grupo. O seu traballo 

residía en aportar textos, novas, artigos e manuais de referencia, coa fin de establecer unha 

base sólida e formativa para a realización do noso traballo con fundamento. Tamén se 

encargou de procurar na medida do posible organizacións que accederan a colaborar 

connosco.  



O traballo de Sara Pérez Peral (S3B3) consistiu nun primeiro momento en comezar a idear 

unha acción que nos permitise plasmar de maneira correcta as nosas pretensións: darlle voz 

propia aos membros do noso Círculo sobre a súa percepción sobre a visión que os medios 

de comunicación transmiten sobre a súa realidade. No momento de levalo a cabo, encargouse 

xunto co editor de transcribir as súas palabras, o que máis tarde frutificaría nun post do blog 

do Observatorio.  

Lorena Rey Landeira (S3B4) comezou nun primeiro momento na procura de asociación de 

persoas que se visen dispostas a figurar como membros do noso Círculo, establecendo 

comunicacións con algúns deles e proporcionando integrantes para o grupo. Tamén formou 

parte activa das reunións cos Círculos e colaborou proporcionando materiais de cara a ser 

empregados nos encontros.  

Noela Vázquez Dosil (S3B6) tamén desenvolveu o traballo da procura de membros do 

círculo. Foi a encargada de establecer un primeiro contacto coa asociación coa que finalmente 

realizaríamos a nosa acción: Andaina. Tamén colaborou proporcionando ao grupo de 

traballo materiais coa fin de seren empregados nas reunións.  

En xeral, tódolos membros do grupo participaron activamente nas reunións establecidas co 

Círculo, e adquiriron o compromisos de se documentar de xeito riguroso de cara a realización 

dos posts, para que nestes houbera unha información veraz e contrastada.  

En relación á interacción cos membros de Círculo, foi Marta Otero Mayán a que maior grado 

de complicidade adquiriu coas nosas fontes. Do mesmo xeito, Alejandro Vázquez Corral 

encargouse de expoñer aos membros as actividades e dinámicas a levar a cabo con eles, e 

guialos na súa correcta realización durante as reunións. O resto dos membros do grupo eran 

os encargados de conducir o curso das reunións co fin de convertelas en espazos cómodos 

e conversas naturais e fluídas.   

Conformar o Círculo non foi unha tarefa doada. A comunicación con persoas con algún tipo 

de enfermidade mental pode resultar complexa, xa que de certo modo interferiamos nas súas 

rutinas e actividades plantexadas no seu día a día. Nun primeiro momento contactamos con 

varias asociacións: Feafes Galicia, Virxe da Cerca, Itínera e Avante. No intento de forxar esta 

colaboración xurdiron unha serie de problemas, como puideron ser a falta de convenios coa 

USC, a ausencia de persoas dispostas a colaborar e problemas na comunicación. Finalmente 

obtivemos a colaboración necesaria coa asociación Andaina, que supuxo o punto de partida 

para a conformación do noso Círculo. As relacións persoais do noso grupo de traballo tamén 



foron fonte de procura de contactos, e pouco a pouco foise constituíndo un círculo cada vez 

máis aberto e plural, con membros provenientes de diversos ámbitos e lugares da xeografía 

galega e do mundo da saúde mental.  

Unha vez construído o Círculo, xurdiron unha serie de complicacións que fomos 

solucionando co tempo: a necesidade de desprazamento, a dificultade de cadrar horarios 

(debido a rutinas de actividades e xornadas laborais dos nosos membros e as nosas propias) 

e as deficiencias da comunicación. Todos estes factores desembocaron en varias reunións 

canceladas, e nun número menor delas das que desexariamos facer. 

Porén, fomos quen de sobrepoñernos a todos estes inconvenientes mediante esforzo e 

insistencia, e puidemos establecer unha relación de confianza co noso Círculo. Na 

construción desta confianza reside o éxito das nosas reunións, e sobre todo, co triunfo en 

formar un lazo forte cos membros do Círculo de traballo.  

Ao longo das nosas publicacións, tanto individuais como grupais, tentamos cinguirnos 

sempre a unha serie de conceptos: outorgar visibilidade aos membros do noso Círculo 

como fontes; contar a realidade, (situación dentro e fora das institucións mentais e do día 

a día dos seus usuarios) e elaborar unha crítica fundada do tratamento do tema nos medios 

de comunicación que se leva a cabo ás veces de xeito incorrecto. Nas últimas publicacións 

introducimos unha liña máis feminista, centrada en destacar a dobre discriminación sufrida 

polas mulleres deste colectivo: por xénero e por discapacidade. En resumo, buscamos temas 

nunca ou pouco tratados polos medios de comunicación actuais nos que non se potencie o 

contido con morbo. 

Contamos coa colaboración de dous membros do círculo como parte da acción levada a cabo 

polo grupo: Daniel e Rosa, que se serviron do noso blogue para contar en primeira persoa a 

súa visión e experiencias no mundo da saúde mental(19 de Abril). Asemade, Manuel Álvarez, 

voluntario de actividades recreativas e de rehabilitación na asociación Avante, compartiu a 

súa visión do tema mediante comentarios nas nosas publicacións (4 de Abril).  

Dende un primeiro momento tentamos manter unha comunicación horizontal cos grupos 

de traballo cuxa temática máis se asemellaba ao noso tema: os grupos de ludopatía e 

discapacidade física. Desenvolvemos unha relación de colaboración mediante comentarios e 

intercambio de apreciacións sobre os nosos posts, e sobre a liña de realización do noso 

traballo. A nosa visión e perspectiva víase enriquecida, xa que puidemos ampliar as nosas 

miras coñecendo as barreiras as que se enfrontan membros doutros colectivos en desvantaxe.  



A relación cos grupos de apoio foi tamén moi boa, sobre todo a formada con Axenda e 

Arquivos e o grupo de apoio de Edición, froito do contacto directo que os seus membros 

estableceron cos do noso grupo. Nicolás Carreira, de Edición, foi o encargado de enviarnos 

correccións posteriores ás publicacións individuais e grupais, integrando nelas consellos 

persoais para axudar a construír un mellor relato. No tocante a Axenda e Arquivos tamén se 

forxou un forte lazo. Requiriron documentos e datos habitualmente, avisando co suficiente 

tempo de antelación para reunir a información. En definitiva, agradecemos que os grupos de 

apoio estableceran contactos de primeira man connosco, sobre todo o dos dous anteriores 

grupos. O grupo de Externalización, mediante Carme Domínguez, tivo tamén máis presenza 

entre nós segundo avanzou o curso, facéndose esta moi importante no treito final do 

cuadrimestre, chegando incluso a pedir voluntariamente acudir a unha reunión co Círculo de 

traballo para ir publicando citas e información nas redes sociais en tempo real. 

Caso especial foi o do grupo de apoio de Externalización Audiovisual, cuxos membros nos 

acompañaron a dúas reunións (os días 1 de marzo e o 12 de abril) en Dodro e gravaron o 

seu transcorrido. Axudaron enormemente a que a conversa co Círculo, a pesar de estar sendo 

gravada, fora distendida e sen ningún tipo de presión. Tanto Íñigo Rolán, como Nuria 

Guillerme e César Fieiras estableceron tamén relacións amigables tanto con Daniel coma con 

Rosa, o cal fixo da experiencia algo moito máis enriquecedor. 

Ademais das publicacións grupais e individuais, e os seus respectivos comentarios, 

consideramos que a nosa aportación de maior calidade ao blog foi a correspondente coa 

acción: darlle voz as testemuñas de Rosa e Daniel, como afectados, en primeira persoa. Este 

foi, ademais do noso obxectivo primordial, o que máis satisfacción nos proporcionou ao 

levalo a término con éxito. Non só polo que representa, senón polo agradecemento que 

percibimos por parte de Rosa e Daniel ao darlles a posibilidade de expresarse libremente. Foi 

tamén a publicación da que recibimos un feedback máis positivo, tanto por compañeiros coma 

por persoas alleas á materia. 

Fóra do espazo dixital da asignatura, consideramos que a nosa pretensión estaba dirixida ao 

establecemento dun diálogo fluído e cara a cara cos usuarios, a encargarnos de manter a 

relación con eles, a preparar temas para reunións que fosen interesantes e a informarnos en 

profundidade para levar todo isto a cabo dunha forma correcta e respectuosa. De feito, os 

lazos formados nestes últimos catro meses semellan durar após da finalización do curso, 

posto que algún dos membros do noso grupo ten a intención de participar en Andaina no 

período estival como voluntarios. 



 

1.2.- REXISTRO-ITINERARIO DAS REALIZACIÓN DO GRUPO DE 

TRABALLO (POR DATAS, AS REALIZACIÓNNS GRUPAIS E INDIVIDUAIS 

DESDE O MÁIS NOVA Á MÁIS ANTIGA). ATA 3 PÁXINAS MÁXIMO.1 

24-04-2017: Comeza a realización da memoria presente, compilando e ordenando todo o 

aprendido e todos os datos recollidos ata o momento.  

20-04-2017: Subimos ao blog a última publicación grupal: “A saúde mental, da man cun novo 

xornalismo” 

19-04-2017: Marta Otero Mayán (S3B2) e Noela Vázquez (S3B6) acoden á reunión con 

Omaira (Presidenta de Andaina),  o seu fillo e usuario da mesma Yordani,  e Cloe. Nesta 

reunión, na que tamén estivo Carme Domínguez como representante do grupo de 

Externalización. Contactamos cos diferentes membros do círculo co fin de pedirlles as súas 

valoracións sobre o noso traballo. Alejandro Vázquez (S3B5, editor) publica o post que 

contén a acción proposta polo grupo de traballo, en forma das testemuñas de Rosa e Daniel. 

17-04-2017: Segunda publicación de Noela Vázquez no blog: “A súa voz, a importancia da 

escoita” 

07-04-2017: Traslado da reunión prevista para este día para a semana posterior a Pascua. 

Nova data: mércores 19, de 14:30 a 15:30. 

06-04-2017: Segunda publicación de Lorena Rey (S3B4) no blog: “A integración de persoas 

con enfermidades mentais no mundo laboral”. Cancelación da reunión do venres porque 

unha persoa do círculo non podía asistir por un problema de última hora.  

05-04-2017: Publicación de Marta Otero no blog: “Muller e discapacidade, unha dobre 

discriminación.” Desprazamento de Susana Martínez (S3B1), Sara Pérez (S3B3), Alejandro 

Vázquez e Noela Vázquez ata Dodro para a posta en marcha da acción. César Fieiras e Íñigo 

Rolán, integrantes do grupo de apoio de Edición, tamén acoden á reunión co fin de gravar 

imaxes e declaracións.  

                                                             
1 Todas as publicacións, tanto dos artigos grupais coma dos individuais, veñen precedidos de longos 
procesos de corrección e adecuación por parte do editor, Alejandro Vázquez, e da coordinadora, 
Noa Mascato, que obviamos reflectir neste itinerario para non resultar repetitivos. 
 



04/04/2017: Segunda publicación de Sara Pérez no blog: “Vivir cunha enfermidade mental”. 

Marta Otero fala con Omaira, presidente de Andaina, para organizar unha reunión o venres 

día 7. Esta reunión finalmente non pode ser  levada a cabo debido aos múltiples 

compromisos laborais de Omaira. A reunión queda posposta.  

03/04/2017: Sara Pérez concerta unha cita con Cloe, centrada na súa experiencia vital do día 

a día dunha persoa con depresión.  

03/04/2017: Marta Otero ponse en contacto con Daniel e con Rosa como voceira do grupo 

para establecer unha reunión para o día 5, mércores. Ambos acceden. Esta reunión consistirá 

principalmente en levar a cabo a acción, na cal os usuarios de Andaina serviranse do espazo 

do Observatorio para contar a súa testemuña co seu propio enfoque.  

2/04/2017: A coordinadora, Noa Mascato, informa a Alejandro Vázquez de como se van a 

suceder as clases obrigatorias, e envía os documentos e a información do que hai que facer. 

Informan aos membros do GT. 

29/03/2017: Segunda publicación de Susana Martínez Olazábal: “A historia do sufrimento” 

28/03/2016: Publicación do segundo post de Alejandro Vázquez: “O avesedo das 

institucións especializadas” 

27/03/2017: Falan de preparar a próxima reunión co Círculo e das posibles datas. Prepáranse 

os temas a tratar na devandita reunión. 

23/03/2017: Primeira publicación de Lorena Rey: “Axudas as persoas con enfermidades 

mentais: mellora das calidades físicas básicas”. 

22/03/2017: Marta Otero contacta con Omaira, a presidenta de Andaina, que nos 

proporciona os contactos do seu fillo Yordani, usuario da institución; e os de Victoria e Fran, 

usuaria e fillo respectivamente.  

21/03/2017: Lorena Rey concerta unha cita con Manuel, voluntario da asociación avante, 

para falar da súa labor na entidade.  

20/03/2017: A voceira Marta Otero reincide na necesidade dunha nova reunión con 

Andaina para a vindeira semana, todos acceden e empeza a planificación. Falan 

conxuntamente sobre o tratamento que farán dos seus respectivos posts. 

19/03/2017: O editor e coordinadora Noa Mascato avisan de que hai apuntamentos subidos 

no blog e que se deben resumir e elaborar esquema. 



18/03/2017: O editor Alejandro Vazquez envía un documento referente a comentarios e 

explica como ha de ser o procedemento. O editor pide que o seu grupo sexa máis activo e 

que acuda mais usualmente a falar con Marcelo. 

17/03/2017: Primeira publicación de Noela Vázquez: “Detectar unha enfermidade mental, 

e despois que?”. 

16/03/2017: Publicación do primeiro post de Alejandro Vázquez: “As institucións 

especializadas, tamén no rural” 

10/03/2017: Novo contacto de Marta Otero con Carlos de Itínera. Ante o resultado 

infrutuoso da comunicación, decidimos colaborar unicamente con Andaina.  

9/03/2017: Publicación do primeiro post de Sara Pérez: “Coñeces os diferentes tipos de 

enfermidades mentais?” 

6/03/2017: Marta contacta con Carlos de Itínera para apalabrar os colaboradores do blog. 

O tema non se resolve xa que Carlos só presenta unha persoa das catro ofrecidas 

inicialmente; pero comprométese a enviar os contactos restantes nos próximos días.  

2/03/2017: Primeira publicación de Marta Otero no blog: “A saúde mental nos medios de 

comunicación: O perigo do estigma.” 

1/03/2017: Alejandro Vázquez, Marta Otero e Lorena Rey asisten á primeira reunión con 

Rosa e Daniel, no local que a asociación Andaina ten en Dodro. Nuria Guillermo e Íñigo 

Rolán acompáñanos como representantes do grupo de apoio de Edición. 

22/02/2017: Primeira publicación de Susana Martínez: “As enfermidades mentais: unha 

problemática social.” Danse as correccións pertinentes por parte do editor Alejandro 

Vazquez e eu, a coordinadora, Noa Mascato Fontaíña. O post súbese ao blog 

20/02/2017: Marta Otero Mayán contacta de novo con Carlos de Itínera, quen todavía non 

se atopa en disposición de aportarnos os contactos dos usuarios interesados.  

19/02/2017: Contactamos cos usuarios de Andaina aportados por Nazaret: Belén, Rosa e 

Daniel. Fixamos unha primeira reunión para a semana seguinte. Por motivos alleos á nosa 

vontade, Belén finalmente non poderá participar no Círculo.  

16/02/2017: Alejandro Vázquez e Marta Otero Mayán acoden a falar con Carlos, da 

asociación Itínera no local da entidade. Tras propoñerlle a acción, Carlos comprométese a 

aportar contactos para o Círculo interesados en participar.  



16/02/2017: Correccións pertinentes e publicación do primeiro post grupal. 

15/02/2017: Remate do post grupal “Enfermidades mentais. O paciente na institución 

especializada” 

15/02/2017: Noela Vázquez Dosil contacta con Nazaret, directora de Andaina. 

Comprométese a colaborar con nós e aportar usuarios interesados en participar nos Círculos. 

15/02/2017: Lorena Rey Landeira Contacta con Manuel “Leites”, voluntario que organiza 

actividades deportivas e recreativas para persoas neurodiverxentes  na asociación Avante.  

Acepta colaborar connosco no Círculo. 

14/02/2017: Martínez Olazábal e Noela acoden a Feafes (Federación de asociaciones de familiares 

y personas con enfermedad mental de Galicia) as 12 da mañá. Falan con Ana Escrigas Rodríguez, 

empregada de Comunicación. Por ausencia de convenio coa USC denéganos a información 

pero apórtanos o contacto da asociación “Andaina”  

12/02/2017: Marta Otero Mayán fala con Carlos, da asociación Itínera, sobre a posibilidade 

de contar con usuarios da asociación que queiran participar nos Círculos. Acordan reunirse 

a semana seguinte.  

 

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. 

Nun primeiro momento estabamos algo confundidos co obxectivo da materia, pero segundo 

fomos avanzando no traballo, quedounos algo máis clara a maneira de organizarnos. A 

medida que pasou o tempo e as relacións entre os membros do grupo de traballo 

sedimentaron, o traballo volveuse máis dinámico e áxil, mellorando as reunións tanto en 

contido como en calidade. 

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

interpretacións grupais realizadas.  Experiencias do Círculo tidas en conta. 

Notamos unha evolución considerable nos coñecementos que tiñamos sobre o tema da 

saúde mental que se fixo palpable na segunda rolda de publicacións. Ao longo da materia 

fomos mellorando a correlación entre posts, xa que esta comezou a ser máis natural e non 

tan forzada coma nun primeiro momento.  



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

grupos e alumnos (número, calidade e capacidade de resposta).  

36 comentarios realizados en total. O cómputo global en canto ao feedback dos diferentes 

grupos resultou satisfactorio, xa que o intercambio de impresións foi sempre fluído e 

respectuoso, aínda que nalgunhas ocasións os puntos de vista foran dispares. Os enlaces 

adxuntos a modo de apoio serviron á argumentación, sendo estes de utilidade informativa e 

contribuíndo notablemente a enriquecer o diálogo. 

1.3.4.- Estimación dos comentarios recibidos  tanto ao grupo, como a cada un dos 

seus membros (número, calidade e capacidade de resposta). 

41 comentarios recibidos en total. Resultado moi satisfactorio cos debates xerados nos nosos 

propios posts, que serviron para ampliar a información que nun primeiro momento 

achegamos no artigo. Aínda que algúns comentarios quedaron sen respostar por parte dos 

compañeiros, si que atopamos en xeral unha alta capacidade de resposta e de plantexamento 

de novas cuestións. 

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. 

Consideramos aplicadas diferentes teorías de comunicación entre comunidades de empatía e 

as de comunicación en grupo. Todos os conceptos do Glosario foron empregados nos posts, 

por non dicir que os mesmos estaban totalmente adicados a eles. Tentamos na meirande 

parte das publicacións cinguirnos sempre á linguaxe inclusiva pertinente e indicada no libro 

de estilo, e tratar sempre aos nosos colaboradores co máximo respecto. 

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

permanencia no futuro (estimar posibilidades). 

Os posts nos que utilizamos experiencias e citas proporcionadas polos membros do Círculo 

de traballo resultan moito máis atractivos para o lector, posto que aportan información máis 

veraz e completa. A meirande parte do Círculo está composta por usuarios da asociación 

Andaina. Esta institución prestouse favorable e aberta á colaboración e cremos que podería 

seguir así nun futuro. A boa experiencia foi tal que algún dos nosos membros do GT 

consideran seriamente colaborar como voluntarios na organización durante o período estival.  



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

A acción do noso grupo tivo como obxectivo darlles voz propia a dous membros do Círculo, 

ofrecéndolles como plataforma de expresión o blog do Observatorio. Pensamos que isto 

sintetizaba ben o obxectivo principal da materia. O resultado final foi un post no que Daniel 

e Rosa, da asociación Andaina, trataron, utilizando experiencias propias, temas que se obvian 

nos medios de comunicación na súa opinión. Por exemplo, Daniel centrou o seu testemuño 

no mundo das drogas. A reunión tivo lugar o día 12 de abril.  

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.). 

Os membros do Círculo fixéronnos saber que a achega que levaron do noso traballo foi a de 

saber que existe xente coa vontade de facer as cousas ben, de escoitalos e de contar a realidade 

tal e como eles a viven. A nosa visión, por outra parte, foi totalmente cambiada, xa que 

aprendemos como é de verdade o día a día dunha persoa que padece unha enfermidade 

mental. Ademais, tamén puidemos ver outra maneira diferente de facer tratamento que a de 

consumir medicamentos, tales como as actividades realizadas en centros de atención 

especializada.  

No tocante ás institucións, Andaina mostrounos unha maneira totalmente diferente de 

axudar aos seus usuarios, funcionando mediante dinámicas grupais, obradoiros creativos e 

actividades de toda índole. Todo isto fomenta a creación de vínculos, e un apoio para os 

pacientes, conformando un tratamento moito máis innovador e saudable dos que antes 

coñeciamos. Coñecer as persoas do Círculo supuxo liberarnos de ideas preconcibidas que 

asociamos inconscientemente ao mundo da saúde mental. Ter unha experiencia cercana con 

eles permitiunos coñecer aspectos da súa personalidade e do seu estilo de vida que non 

poderiamos imaxinar con anterioridade.  

O contacto co Círculo serviunos para medrar como xornalistas, posto que nos creou a 

necesidade de informar dun xeito máis adecuado á realidade, co obxectivo de non reproducir 

estereotipos nun futuro. A nosa labor é moi importante neste aspecto, xa que a información 

que se pode ler no día a día pode ser crucial á hora de destruír calquera estigma. A 

información distribuída nos medios de comunicación é a mellor ferramenta para formar á 

sociedade; por ende, é importante que esta sexa moralmente correcta, respectuosa e veraz. 

2.- APORTACIÓNS INDIVIDUAIS. 



 MARTÍNEZ OLAZÁBAL, SUSANA (S3B1) 

2.1.- APROVEITAMENTO INDIVIDUAL DO TRABALLO EN GRUPO. 

COÑECEMENTOS, CAPACIDADES E DESTREZAS CONSEGUIDAS. 

COMPROMISOS E OBLIGAS. 

A pesares de non ter traballado cos membros do grupo con anterioridade, isto non resultou 

un impedimento para realizar as tarefas con coordinación e comodidade. O traballo 

permitiume poder coñecer os ámbitos que traballaban os demais, unha vez repartidas as 

tarefas, así como saír da monotonía teórica do traballo que impoñen outras asignaturas. A 

vinculación teoría-práctica permitiume, a xeito individual, poder ter unha visión transversal 

do tema tratado, axudado este feito tamén polo traballo en grupo e a posta en común de 

ideas e opinións.  

Ademais disto, este traballo fixo posible desfacerme de antigos prexuízos e ideas 

preconcebidas sobre as enfermidades mentais, e máis aínda, sobre as persoas que as padecen. 

Así é como despois do proxecto, podo contar cunha óptica distinta e unha maior perspectiva, 

así como ser coñecedora dun mundo do que antes non tiña ningún tipo de nova. 

2.2.- ACTIVIDADES REALIZADAS POLO/A ALUMNO/A, TANTO NO BLOG, 

COMO FÓRA DEL (RELATIVO AO TRABALLO DE GRUPO, PRIMEIRO, E AO 

TRABALLO INDIVIDUAL, DESPOIS). LISTAR ACTIVIDADES, COMENTAR 

BREVEMENTE A SÚA UTILIDADE E DATAR.  

 Os traballo individual e grupal realizado foi a busca de documentación tanto para o traballo 

cos Círculos, como para os posts grupais e propios. Deste xeito, aportaba textos, novas, 

artigos e manuais de referencia para ter unha base informativa e partir dun plano máis elevado 

nos debates, conversas e traballo en xeral cos membros do Círculo, así como para ter unha 

visión máis ampla nas accións realizadas con eles.  

Ademais da información para o traballo unha vez constituído o Círculo, tamén debo incluír 

a busca de posibles organizacións relacionadas co noso tema, así como o primeiro 

achegamento e toma de contacto cos encargados de comunicación de FEAFES. 

2.3.- ESQUEMAS E PRÁCTICAS DE APRENDIZAXE NA AULA ENTREGADAS 

(NÚMERO, REFERENCIA/S DO CONCEPTO/S E DATA DE ENVÍO AO 

CORREO DA MATERIA, -NON COLAR AQUÍ ESQUEMAS E PRÁCTICAS-) 



A prácticas entregadas foron as primeiras das expositivas non obrigatorias que foron 

entregadas en man, ademais do traballo grupal da relación entre o texto de Arif Dirlik, The 

global in the local e a película Local Hero: un tipo genial. 

2.4.- FALTAS XUSTIFICADAS E NON XUSTIFICADAS NOS PERIODOS 

OBLIGATORIOS DE AULAS. DATA DE ENVÍO DA XUSTIFICACIÓN AO 

CORREO. (NON COLAR AQUÍ OS XUSTIFICANTES). 

O luns 3 de abril faltei á clase obrigatoria debido á problemas tensionais que me impedían 

levantarme sen mareos. Non teño xustificante médico dese día porque non pedín cita ata 

realizarme uns análises á semana seguinte. 

2.5.- POSIBILIDADES DE MELLORA DO TRABALLO E CRÍTICA 

CONSTRUTIVA DO MESMO. 

O noso proxecto estaba encamiñado cara a visibilización das enfermidades mentais, á vez 

que a denuncia do tratamento destas nos medios de comunicación. O obxectivo era darlle 

voz a aquelas persoas que estaban nun segundo plano pola súa condición de enfermos 

mentais. A medida que se desenvolvía o noso traballo, dabámonos conta de todo o camiño 

que quedaba por percorrer para poder lograr o obxectivo. Non entanto, síntome bastante 

conforme co conseguido, posto que as nosas posibilidades de acceder a mellores medios para 

visibilizar unha problemática social non eran moi grandes. Porén, as posibilidades de mellora 

do traballo radican en mellores medios e un período máis amplo de tempo para poder levar 

a cabo todas as accións desexadas.  

A pesar disto, poderíamos ter contactado con persoas con problemas máis diversos para 

poder obter unha perspectiva aínda máis ampla de como afecta o tipo de enfermidade mental 

ás persoas, do mesmo xeito que un estudo máis minucioso da relación entre o tipo de doneza 

e o seu tratamento social.  

A grandes trazos, o traballo claramente puido ser mellor e abarcar máis aspectos do tema, 

non entanto as relación establecidas durante o traballo, os contactos conseguidos, así como 

os coñecementos adquiridos constitúen o aspecto máis positivo do noso traballo, da mesma 

forma que a consecución do noso obxectivo a través das accións realizadas co Círculo: darlle 

voz ás persoas que necesitaban denunciar a situación que sofren. 

 OTERO MAYÁN, MARTA (S3B2) 



2.1.- APROVEITAMENTO INDIVIDUAL DO TRABALLO EN GRUPO. 

COÑECEMENTOS, CAPACIDADES E DESTREZAS CONSEGUIDAS. 

COMPROMISOS E OBLIGAS. 

Considero que este traballo supuxo para min un considerable enriquecemento de miras de 

cara ao tratamento da saúde mental. Como calquera integrante desta sociedade, partía de 

preconceitos que despois descubrín erróneos; e púidenme liberar de moitos prexuízos que 

arrastraba comigo nun principio. Ter a ocasión de conversar con persoas afectadas por estas 

enfermidades proporcionoume unha visión máis humana e menos clínica do asunto. Coñecer 

a Omaira e saber das súas motivacións para fundar Andaina; ou escoitar de primeira man a 

testemuña de Daniel e Rosa e apreciar o xiro que deu a súa vida atopar unha asociación que 

coide deles, supuxo para min un aprendizaxe real, baseado no contacto con persoas e non 

no estudo da teoría. Penso que este proxecto foi unha oportunidade formativa que souben 

aproveitar, e que se materializará no tratamento que eu faga do tema na miña futura carreira 

xornalística. Porén, a toma de conciencia sobre o tema tamén me expuxo unha realidade 

preocupante: a cantidade de veces que os medios de comunicación actuais vulneran os 

dereitos e a dignidade deste colectivo; emitindo unha imaxe distorsionada e negativa da súa 

condición que só contribúe a aumentar o estigma existente que rodea ao mundo da 

enfermidade mental. A miña nova formación e perspectivas veñen da man dunha nova 

responsabilidade: a de saber que a miña labor pode ser decisiva para axudar a destruír os 

tabús e os estigmas que rodean o mundo da saúde mental, e o compromiso de tentar 

engrandecer co meu traballo a calidade de vida destas persoas. 

2.2.- ACTIVIDADES REALIZADAS POLO/A ALUMNO/A, TANTO NO BLOG, 

COMO FÓRA DEL (RELATIVO AO TRABALLO DE GRUPO, PRIMEIRO, E AO 

TRABALLO INDIVIDUAL, DESPOIS). LISTAR ACTIVIDADES, COMENTAR 

BREVEMENTE A SÚA UTILIDADE E DATAR.  

Ademais do relativo as publicacións individuais e a participación das grupais, a miña labor 

principal dentro do grupo de traballo foi a de voceira do mesmo. Encargueime de levar a 

cabo os contactos principais tanto coa asociación Itínera como con Andaina, así como de 

formalizar as datas para as reunións e de compilar as valoracións e testemuñas dos membros 

do círculo sobre o noso traballo. As datas dos contactos aparecen reflectidos no intinerario-

recopilatorio adxunto na presente memoria. Malia as complicacións xurdidas inicialmente, 

tales como os infrutuosos contactos coa asociación Itínera e a dificultade para cadrar os 

horarios dos membros para organizar as reunións; podo concluír que fico satisfeita co 



traballo elaborado. Este nos permitiu, tanto a min como aos membros do meu grupo de 

traballo, ademais de enriquecer os nosos coñecementos en materia de saúde mental, para 

mellorar a nosa capacidade comunicativa á hora de establecer relacións cos usuarios das 

diferentes asociacións.  

2.3.- ESQUEMAS E PRÁCTICAS DE APRENDIZAXE NA AULA ENTREGADAS 

(NÚMERO, REFERENCIA/S DO CONCEPTO/S E DATA DE ENVÍO AO 

CORREO DA MATERIA, -NON COLAR AQUÍ ESQUEMAS E PRÁCTICAS-) 

Entreguei, nas datas correspondentes coas aulas expositivas, todas as actividades propostas 

na clase a excepción de dúas delas, ás que non puiden acudir por motivos alleos á miña 

vontade. Algunhas destas prácticas foron entregadas en man e outras por correo electrónico. 

Xunto co meu grupo, entregamos na semana pertinente (16/04/2017) a práctica que incluía 

o resumo do texto “The Global in the Local”, a reflexión da película visionada na clase “A 

Local Hero” e as nosas impresión sobre a mesma.  

2.4.- FALTAS XUSTIFICADAS E NON XUSTIFICADAS NOS PERIODOS 

OBLIGATORIOS DE AULAS. DATA DE ENVÍO DA XUSTIFICACIÓN AO 

CORREO. (NON COLAR AQUÍ OS XUSTIFICANTES). 

Sen faltas. 

2.5.- POSIBILIDADES DE MELLORA DO TRABALLO E CRÍTICA 

CONSTRUTIVA DO MESMO. 

Como xa aclarei anteriormente, estou bastante satisfeita co traballo realizado. Porén, sempre 

se pode mellorar, gustaríame introducir algunhas matizacións no seu desenvolvemento. No 

meu caso, o meu grupo trataba un tema delicado como é a saúde mental, polo que a 

obtención de testemuñas de primeira man por parte de afectados por esta condición 

fíxosenos ás veces complicada e pouco áxil. Esta dificultade veu principalmente da nosa 

bisoñez no oficio e na materia, xa que andamos con moito coidado de non ferir sensibilidades 

nin faltar ao respecto sen darnos de conta. O outro grande hándicap do traballo resultou a 

dificultade para cadrar as reunións cos membros, xa que a meirande parte deles, como 

membros de Andaina; atopábanse ocupados nas actividades diarias que desempeñan na 

asociación, e non queriamos ser nós os que interrumpiran as súas rutinas. Especialmente 

notable o caso de Omaira, a presidenta da asociación, con quen foi imposible quedar até a 

última semana, xa que se atopa inmersa no día a día no seu traballo como doutora e como 

voluntaria en obradoiros que oferta Andaina. Non obstante, non diría que estes obstáculos 



foran responsabilidade dos membros do grupo, xa que o propio plantexamento da materia 

obriga a que se dean unhas circunstancias que para nós (e para eles) non eran as máis 

propicias. 

 PÉREZ PERAL, SARA (S3B3) 

2.1.- APROVEITAMENTO INDIVIDUAL DO TRABALLO EN GRUPO. 

COÑECEMENTOS, CAPACIDADES E DESTREZAS CONSEGUIDAS. 

COMPROMISOS E OBLIGAS. 

O traballo en grupo supón un apoio incondicional e crea unha atmosfera de emisión e 

recepción de coñecementos continua. Delegas traballo e repártelo de forma equitativa e iso 

permite centrarse nun tema e poder profundizar nel: cada membro do grupo tivo o seu labor 

dentro de cada unha das actividades, o que deu lugar a unha correcta execución e liberación 

de traballo. Aprendes a escoitar. 

Grazas a pertencer ao grupo de Saúde Mental, contamos coa capacidade de saber como 

comunicar a historia destas persoas, e que non resulte ofensivo ou mesmo que non se sintan 

identificados. Así mesmo, tamén contas coa obriga de cumprir co traballo que se asignou e 

coa responsabilidade de que se teña en conta o feito polos outros membros do grupo. 

2.2.- ACTIVIDADES REALIZADAS POLO/A ALUMNO/A, TANTO NO BLOG, 

COMO FÓRA DEL (RELATIVO AO TRABALLO DE GRUPO, PRIMEIRO, E AO 

TRABALLO INDIVIDUAL, DESPOIS). LISTAR ACTIVIDADES, COMENTAR 

BREVEMENTE A SÚA UTILIDADE E DATAR.  

Documentación para o post “Coñeces as diferentes enfermidades mentais?”. Comezar a 

idear unha acción que nos permitise plasmar de maneira correcta as nosas pretensións: darlle 

voz propia aos membros do noso círculo sobre a súa percepción sobre a visión que os medios 

de comunicación transmiten sobre a súa realidade. No momento de levalo a cabo, encargouse 

xunto co editor de transcribir as súas palabras. 

2.3.- ESQUEMAS E PRÁCTICAS DE APRENDIZAXE NA AULA ENTREGADAS 

(NÚMERO, REFERENCIA/S DO CONCEPTO/S E DATA DE ENVÍO AO 

CORREO DA MATERIA, -NON COLAR AQUÍ ESQUEMAS E PRÁCTICAS-) 

Esquema Comunicación Interpersoal e Comunitaria 1 + Comunicación Interpersoal 2 – 

VENRES 24 Marzo 



Entreguei varias fichas propostas na clase: algunhas das derradeiras foron o Luns 3 Abril, o 

Venres 7 de Abril, o Xoves 27 Abril. Ademais, a ficha da película Local Hero. 

2.4.- FALTAS XUSTIFICADAS E NON XUSTIFICADAS NOS PERIODOS 

OBLIGATORIOS DE AULAS. DATA DE ENVÍO DA XUSTIFICACIÓN AO 

CORREO. (NON COLAR AQUÍ OS XUSTIFICANTES). 

Sen faltas nos períodos obrigatorios das aulas. 

2.5.- POSIBILIDADES DE MELLORA DO TRABALLO E CRÍTICA 

CONSTRUTIVA DO MESMO. 

As melloras poderían vir dadas no tocante a realización de máis reunións e máis tempo de 

fala, xa que durante todo este período iso foi unha constante ben difícil de cumprir. Resultaba 

moi complicado poder habilitar estas reunións polos compromisos que tiñan todos e cada 

un das persoas coas que traballamos. Ademais, atopar e crear unha relación de confianza tan 

elevada que permitise unha conversación relaxada e espontánea para a posterior plasmación 

nos diferentes posts tampouco foi sinxelo.  

Un punto fraco foi o da primeira rolda de publicacións no blog do Observatorio, non 

tiñamos moita información que aportar ou mesmo non sabiamos como relatar esas historias 

que nos contaban, mais nos vindeiros posts esta situación trocou e ese problema 

desapareceu. Con tódolos erros que puideramos ter, e co tempo co que contabamos, coido 

que a realización do traballo foi satisfactorio, tanto pola parte de Andaina, asociación que se 

prestou a botarnos unha man e sen sabelo a deixar botarse unha man para a comunicación 

do que eles realmente fan e da axuda que prestan, como pola nosa. Esta actividade 

permitiunos coñecer de primeira man as historias de persoas con algún tipo de enfermidade 

mental, xa sexa un trastorno depresivo ou esquizofrenia. 

 REY LANDEIRA, LORENA (S3B4) 

2.1.- APROVEITAMENTO INDIVIDUAL DO TRABALLO EN GRUPO. 

COÑECEMENTOS, CAPACIDADES E DESTREZAS CONSEGUIDAS. 

COMPROMISOS E OBLIGAS. 

Durante estes meses de traballo percateime de moita información e datos valiosos sobre o 

tema da “saúde mental”. Cando eliximos o tema descoñecía aspectos sobre o tratamento de 

distintas enfermidades e as complicacións das mesmas. Nun primeiro momento parecíame 

complexo a idea de establecer reunións con estas persoas, pero dende a primeira xuntanza 



vin que sería un traballo ameno e fácil de realizar xa que se mostraban moi receptivos á hora 

de participar con nós no tratamento do tema. 

A busca de información nos medios serviu de axuda para o noso traballo, pero sen dúbida o 

fundamental foi falar co as persoas afectadas de Andaina. Mellor que ninguén, eles 

puidéronnos contar como melloraron en canto a enfermidade e no seu día a día, tras a 

participación no centro.  

Adquirín moitos coñecementos en canto ao tema e como  supoñía dende un primeiro 

momento, o tratamento das enfermidades mentais nos medios de comunicación non é 

correcto. 

Como compromiso propio, propuxen dende comezos do traballo dar a coñecer a verdadeira 

situación que viven estas persoas. O traballo de cada membro no grupo, coas publicacións 

no blog supón unha maneira de mostrar á comunidade moitos aspectos que descoñecen ou 

dos que están equivocados sobre a vida de persoas con patoloxías diversas. Nas miñas 

participacións no blog falo por unha parte, da importancia que supón a mellora das calidades 

físicas básicas e por outra parte, da integración das persoas con enfermidades mentais no 

mundo laboral. Dous subtemas que abrangen moitos contidos descoñecidos na sociedade.  

Tras estes meses penso que as persoas que tiveron a oportunidade de ler as nosas 

publicacións terán coñecementos novos ou ideas diferentes sobre o tema. 

2.2.- ACTIVIDADES REALIZADAS POLO/A ALUMNO/A, TANTO NO BLOG, 

COMO FÓRA DEL (RELATIVO AO TRABALLO DE GRUPO, PRIMEIRO, E AO 

TRABALLO INDIVIDUAL, DESPOIS). LISTAR ACTIVIDADES, COMENTAR 

BREVEMENTE A SÚA UTILIDADE E DATAR.  

Acudín ao centro Andaina na toma de contacto cos membros do Círculo. 

Contacto con  Manuel Vazquez Illodo (membro do Círculo). Xa que vivo no mesmo pobo 

que Manuel (Bembibre) puiden establecer reunións con él , ademais de proporcionarme 

documentos sobre o tema. 

Ademais das publicacións do blog, axudei a buscar información e noticias para as reunións 

co Círculo e proporcionei axudas a outros membros do meu grupo. Dispuxen o meu 

vehículo persoal para o desprazamento a Dodro do día 1 de marzo. 



2.3.- ESQUEMAS E PRÁCTICAS DE APRENDIZAXE NA AULA ENTREGADAS 

(NÚMERO, REFERENCIA/S DO CONCEPTO/S E DATA DE ENVÍO AO 

CORREO DA MATERIA, -NON COLAR AQUÍ ESQUEMAS E PRÁCTICAS-) 

Resume apuntamentos. A comunicación (15 de marzo) 

Resume apuntamentos. Comunicación interpersoal 2 ( 22 de marzo) 

Resume de apuntes: Comunicación interpersoal e comunitaria. Tema 1 e 2 (26 de marzo) 

Ficha grupal en clase sobre os medios comunitarios (7 de Abril) 

Ficha grupal sobre a película “Local Hero” (Enviada polo editor o 16 de abril). 

2.4.- FALTAS XUSTIFICADAS E NON XUSTIFICADAS NOS PERIODOS 

OBLIGATORIOS DE AULAS. DATA DE ENVÍO DA XUSTIFICACIÓN AO 

CORREO. (NON COLAR AQUÍ OS XUSTIFICANTES). 

Falta xustificada en período obrigatorio de clase: (xustificación ao correo o 6 de febreiro). 

2.5.- POSIBILIDADES DE MELLORA DO TRABALLO E CRÍTICA 

CONSTRUTIVA DO MESMO. 

Nun primeiro momento tivemos dificultades para establecer o Círculo, xa que houbo persoas 

cas que falaramos que finalmente non participaron con nós en ningún aspecto. 

Cando establecemos o Círculo final, os membros do centro Andaina non dispoñían de 

medios para acercarse a Santiago polo que tivemos que acudir a Dodro das veces que se 

mantiveron reunións con eles. Se non tivésemos que transladarnos ata Dodro e se estas 

persoas dispuxeran de máis tempo para quedar con nós, poderíamos facer máis reunións e 

traballar máis subtemas con eles. 

Por un lado, a proposta da acción final tivo que ser modificada. Pensando ben o asunto, creo 

que cabía a posibilidade de  ter feito unha acción máis elaborada pero co pouco tempo que 

tiñamos penso que conseguimos cubrila ben coa realización do vídeo. 

En xeral penso que o contacto con outros grupos de traballo, principalmente co grupo que 

trata o tema das enfermidades físicas debería ser maior. Unha axuda mutua que 

proporcionaría facilidades para ambos grupos. 



Por outro lado, se contásemos co contacto de profesionais do tema da saúde (médicos, 

psicólogos, profesores) obteríamos outras visións sen dúbida diferentes , que nos servirirían 

para facer debates e discusións sobre elas. 

Estes son puntos negativos ou melloras que se puideron realizar no seu momento. Ante isto, 

na miña opinión o traballo do grupo foi constante e de aprendizaxe para moitos lectores que 

tiveron a oportunidade de ler as nosas publicacións. 

 VÁZQUEZ CORRAL, ALEJANDRO (S3B5) 

2.1.- APROVEITAMENTO INDIVIDUAL DO TRABALLO EN GRUPO. 

COÑECEMENTOS, CAPACIDADES E DESTREZAS CONSEGUIDAS. 

COMPROMISOS E OBLIGAS. 

A verdade é que non tivera antes unha experiencia anterior similar a esta. Aínda que si que 

tivemos que traballar en grupo con anterioridade, os proxectos a entregar nada tiñan que ver 

cos feitos nesta asignatura. Así como a carga de traballo foi maior, a colaboración tamén a 

tivo que ser. A elaboración de artigos para o blog foi unha forma de practicar de maneira 

profunda os traballos xornalísticos que ao saír da facultade teriamos que entregar en calquera 

medio de comunicación. Coa miña labor de editor, e polo tanto corrector dos textos dos 

meus compañeiros, penso que adquirín certa habilidade para detectar fallos nos meus propios 

escritos. Son máis consciente do que é adecuado escribir, e cóstame menos expresarme 

mediante a escrita que ao principio do cuadrimestre.  

Contactar con asociacións relacionadas co mundo da saúde mental foi complicado nun 

primeiro momento, posto que nin eu nin os meus compañeiros estabamos acostumados a 

ter que afrontar un traballo estudantil que nos levara a colaborar activamente con entidades 

profesionais. As relacións establecidas cos diferentes usuarios das organizacións e cos 

membros do Círculo non foron doadas de iniciar, pero unha vez comezadas o diálogo foi 

máis fluído e floreceu unha confianza mutua. Vexo que logo de ter que tratar deste xeito con 

persoas para que estas nos poidan prestar o seu testemuño, estou máis capacitado para iniciar 

futuras relacións con fontes de información.  

2.2.- ACTIVIDADES REALIZADAS POLO/A ALUMNO/A, TANTO NO BLOG, 

COMO FÓRA DEL (RELATIVO AO TRABALLO DE GRUPO, PRIMEIRO, E AO 

TRABALLO INDIVIDUAL, DESPOIS). LISTAR ACTIVIDADES, COMENTAR 

BREVEMENTE A SÚA UTILIDADE E DATAR.  



As miñas tarefas estiveron basicamente enfocadas a corrixir os textos dos meus compañeiros 

e orientalos acerca das normas establecidas no libro de estilo, así como a aconsellalos para 

que existira unha correlación en todas as publicacións sobre saúde mental do blog (días 

previos e propios de cada publicación). Actuei un pouco como guía para o grupo, 

establecendo as datas de reunións grupais e facendo recordatorios das tarefas pendentes 

próximas. Nas reunións co Círculo de traballo nas que era necesario desprazarse, dispuxen o 

meu vehículo persoal como medio de transporte (días 1 de marzo e 12 de abril). Enviei tamén 

información acerca dunha exposición de obras artísticas nun bar de Santiago (día 20 de abril). 

Na reunión do Círculo na que se levou a cabo a acción (día 12 de abril), actuei como 

“escribano” 

2.3.- ESQUEMAS E PRÁCTICAS DE APRENDIZAXE NA AULA ENTREGADAS 

(NÚMERO, REFERENCIA/S DO CONCEPTO/S E DATA DE ENVÍO AO 

CORREO DA MATERIA, -NON COLAR AQUÍ ESQUEMAS E PRÁCTICAS-) 

Entregadas todas as prácticas de aprendizaxe feitas nas aulas expositivas, entregadas en man 

ao profesor. Entregado o esquema dos apuntamentos “Comunicación Interpersoal 2” o día 

30 de marzo, mediante correo electrónico. Entregado o resumo/reflexión sobre Local Hero 

o día 16 de abril, mediante o correo da materia. 

2.4.- FALTAS XUSTIFICADAS E NON XUSTIFICADAS NOS PERIODOS 

OBLIGATORIOS DE AULAS. DATA DE ENVÍO DA XUSTIFICACIÓN AO 

CORREO. (NON COLAR AQUÍ OS XUSTIFICANTES). 

Ningunha. 

2.5.- POSIBILIDADES DE MELLORA DO TRABALLO E CRÍTICA 

CONSTRUTIVA DO MESMO. 

Ao comezo do cuadrimestre e da asignatura, esta parecía imposible de abarcar. A 

organización semellou por momentos non ser moi adecuada, mais co tempo esta foise 

consolidando. En canto ao meu grupo, a medida que fomos collendo confianza uns cos 

outros, o traballo tivo maior calidade. A confianza adquirida tamén permitiu que se 

reclamaran os traballos necesarios con máis precisión e sen menos tapuxos ou vergonza. É 

certo que algún membro do grupo tivo máis presencia ca outro, pero nada extraordinario. 

Dividimos o traballo adecuadamente, cada un asumindo o seu rol e dando o mellor nas 

encargas pertinentes.  



Os resultados acadados na primeira rolda de publicacións no blog non tiveron a suficiente 

calidade xornalística, polo menos no meu caso. Son consciente de que en moitos casos 

alcancei un toque de excesiva cor nos textos, chegando a ser estes “terapéuticos”. Porén, 

dificilmente podería modificar este aspecto sen quitarlle a verdadeira intención que lle 

pretendía dar ao artigo. No segundo as sensacións xa foron mellores e máis fluídas. Traballar 

con fontes foi moi enriquecedor, xa que ademais de permitirme utilizar citas nos artigos, facía 

que a información que acompañaba as súas historias fora máis veraz.  

Só cambiaría unha cousa do xeito de traballar en grupos, e este é que os membros sexan 

menos. Traballar con outras cinco persoas neste grupo de traballo resultaba en complicacións 

á hora de establecer reunións e en desprazarse. Estar de acordo tamén era máis difícil, aínda 

que deste xeito descubrimos novos matices nos problemas que fomos atopando ao longo da 

materia. Penso que o ideal serían grupos de 3 a 4 persoas.  

 VÁZQUEZ DOSIL, NOELA (S3B6) 

2.1.- APROVEITAMENTO INDIVIDUAL DO TRABALLO EN GRUPO. 

COÑECEMENTOS, CAPACIDADES E DESTREZAS CONSEGUIDAS. 

COMPROMISOS E OBLIGAS. 

A realización deste traballo supuxo unha profunda información previa e continuada sobre o 

tema, o que me proporcionou un amplo aspecto de coñecementos sobre a saúde mental, 

enfermidades mentais, tratamentos, axudas, organizacións, lexislación ao respecto e situación 

noutros países do que antes non gozaba. No relacionado ao meu rol como xornalista, 

mellorei no tocante a como establecer contacto con fontes, xa que era necesario facelo. Non 

só en que cousas centrarme para atopalas, en fixar os requirimentos necesarios que quero 

que cubran e en facer o contacto de por si, senón tamén a ser capaz de manter unha relación 

continuada con elas e de mellorar a relación, que sempre é necesario para poder obter a 

máxima información o máis enriquecida posible. Creo que isto é  moi importante. 

Tamén mellorei a miña capacidade de traballar en grupo. Ao ser un traballo tan dinámico e 

que requiría tanta atención, a axilidade grupal converteuse en algo imprescindible para levalo 

a cabo da maneira que queriamos. Por iso, acabamos sendo moito máis rápidos, mellorando 

a nosa maneira de traballar. 

No tocante ao Círculo, creo que o que máis me aportou, ademais de coñecer ás persoas é 

abrir os ollos sobre moitos temas referentes ás enfermidades mentais e a xente que as padece, 

foi aprender a comunicarme con eles. Á forza de facelo, de necesitar comunicarnos dunha 



maneira efectiva, acabei obtendo axilidade á hora de facerlles preguntas, de falar de certos 

temas e de levar a conversa por onde quería. E tamén que ás veces por onde eles levan o 

diálogo pode resultar moito máis interesante. Por iso, escoitar é moi importante. Aínda que 

teño que seguir mellorando, a miña maneira de contactar coa xente á hora de realizar un 

traballo cambiou para mellor. O meu trato tamén mellorou, non porque antes fose malo, 

senón porque ao tratarse de un tema tan controvertido era necesario usar un vocabulario e 

prestar atención a detalles que conforman a maneira de referirnos, no meu caso, á xente que 

ten algunha enfermidade. Por isto, a miña forma de redactar creo que e máis inclusiva, máis 

coidada e máis elaborada no relacionado a expresións e vocabulario. 

Finalmente, por parte do traballo que tiven que realizar no blog, realizando publicacións e 

comentarios, tiven que pasar moitas horas buscando información en internet e noticias, e 

usando o blog en si e as súas ferramentas. Disto saquei saber como buscar exactamente o 

que necesito na rede, sexan noticias, artigos..., esta tarefa resúltame moito máis fácil agora 

que antes. E tamén mellorei moito empregando wordpress. 

2.2.- ACTIVIDADES REALIZADAS POLO/A ALUMNO/A, TANTO NO BLOG, 

COMO FÓRA DEL (RELATIVO AO TRABALLO DE GRUPO, PRIMEIRO, E AO 

TRABALLO INDIVIDUAL, DESPOIS). LISTAR ACTIVIDADES, COMENTAR 

BREVEMENTE A SÚA UTILIDADE E DATAR. 

Nun primeiro momento, con Susana, fomos a Feafes Galicia onde nos dixeron que non 

podían participar con nós porque a facultade de Xornalismo non tiña preferencia e xa 

colaboraban con outras, pero puxéronnos en contacto con Andaina. Falei con Nazaré, unha 

das directoras, e pasoume o contacto de cinco persoas, catro delas pasaron a ser parte do 

Círculo: Rosa, Daniel, Omaira e Yiordani, cos se puxo en contacto a voceira do grupo. 

Tamén falei con Cloe, outra membro do Círculo. 

Nas reunións, acudín a dúas reunións do Círculo, a da acción de Rosa e Daniel, e á de Omaira, 

Yiordani e Cloe (a segunda e a terceira), e a unha entrevista persoal a Cloe que serviu para a 

Publicación de Sara. Proporcionamos tamén, como froito dunha reunión, a información 

sobre unha exposición de pintura dos usuarios de Andaina nun restaurante á Axenda. 

2.3.- ESQUEMAS E PRÁCTICAS DE APRENDIZAXE NA AULA ENTREGADAS 

(NÚMERO, REFERENCIA/S DO CONCEPTO/S E DATA DE ENVÍO AO 

CORREO DA MATERIA, -NON COLAR AQUÍ ESQUEMAS E PRÁCTICAS-) 



Entreguei unha cos membros do meu grupo que se fixo a principio de cuadrimestre, outra 

que eran tres preguntas sobre os apuntes que se corrixiu en clase, nun dos períodos de 

asistencia obrigatoria. Máis a práctica sobre a película “Local Hero” relacionándoa tamén cus 

apuntamentos, de novo co meu grupo de traballo. 

2.4.- FALTAS XUSTIFICADAS E NON XUSTIFICADAS NOS PERIODOS 

OBLIGATORIOS DE AULAS. DATA DE ENVÍO DA XUSTIFICACIÓN AO 

CORREO. (NON COLAR AQUÍ OS XUSTIFICANTES). 

Non tiven.  

2.5.- POSIBILIDADES DE MELLORA DO TRABALLO E CRÍTICA 

CONSTRUTIVA DO MESMO. 

O traballo realizado creo que estivo ben, aínda que, como todo, podería ter sido mellor. 

Aínda así, o esforzo realizado non foi en vano, e a elaboración das publicacións e as reunións 

co Círculo todos presentan unha boa base e responden aos criterios necesarios, ao meu 

parecer. Aínda que creo que de ter tido máis reunións co Círculo, poderiamos ter optado a 

xerar outra clase de contido aínda máis profundo, mostrando temas que non saíron á luz. 

Pero debido á dificultade para quedar con eles, so ser case todos do rural e non ter medios 

para vir, e manter unha rutina moi marcada que a maioría das veces non podían romper, 

foinos imposible. 

 

 


