
-Todas as entradas do blog deben ir precedidas dos apelidos en cursiva e 
negriña do autor ou autora. Se se trata dunha entrada elaborada 
colectivamente polo grupo, a firma debe ser do estilo: S1A, S1B... (no de 
seminario e letra do grupo que corresponda). Deste xeito, a autoría das 
publicacións quedará identificada de xeito claro. O texto do primeiro 
parágrafo non debería ser superior ás seis liñas (no interior do editor), polo 
que deberemos insertar a etiqueta "ler máis" unha vez superada esta 
extensión.  

-Todas as entradas deberían levar unha imaxe, polo que é recomendable 
tomar fotos co teléfono móbil das actividades que se fagan. En caso de non 
dispoñer de fotografías, pódese utilizar calquera imaxe de recursos 
axeitada ao tema que se vai tratar.  

-As coordinadoras e coordinadores de grupo de Comunicación Interpersoal e 
Comunitaria dispoñen dos permisos necesarios para publicar entradas no 
blog. En caso de que non sexa así, deben poñerse  en contacto coa  súa 
coordinadora para solicitar autorización. Ademais, cada grupo conta cun 
editor ou editora que dispón de permisos especiais para administrar as 
entradas, as categorías e as etiquetas dos blogs.  

-É recomendable que os textos inclúan ligazóns a outras páxinas que sirvan 
para ampliar a información.  

-Cada entrada de texto ou post debe ser completado con categorías e 
etiquetas que faciliten o seu arquivo e clasificación. O procedemento é o 
seguinte: 

Categoría: apartado ou sección do blog no que se mostrarán os 
artigos relacionados por un criterio temático. As categorías 
atópanse no menú de “Análise”, na parte superior do blog, e 
son tres: 

•  Cidade, Comunidades e Desenvolvemento: CCD2018 
•  Comunicación, Xornalismo e Alternativas: CXA2018  
•  Mediatizacións, Estigmas e Relacións Humanas: MER2018  

Tema: etiqueta do tema que trata cada grupo  
    Seminario 1

•  S1A.MOBBING2018: Grupo A - Mobbing  
•  S1B.XPL2018: Grupo B - Xornalismo e Precariedade   

Laboral 



•  S1C.MOBILIDADE2018: Grupo C - Mobilidade 
•  S1D.SM2018: Grupo D - Saúde Mental  

Seminario 2
•  S2A.SV2018: Grupo A - Seguridade Vial  
•  S2B.OS2018: Grupo B - Opción Sexual 
•  S2C.TURISMO2018: Grupo C - Turismo 
•  S2D.RH2018: Grupo D - Recursos Hídricos 

Seminario 3
• S3A.MC2018: Grupo A - Muller e Comunicación 
• S3B.BA2018: Grupo B - Barreiras Arquitectónicas 
• S3C.HA2018: Grupo C - Humanos e Animais  
• S3D.CMA2018: Grupo D - Culturas e Medios Alternativos  

Etiqueta cos apelidos do autor ou autores da entrada, en 
maiúsculas 
            Ex.: GARCÍAGARCÍA 
 

-Cada grupo debe dispoñer dunha planificación para a publicación de 
contidos no blog, de xeito que as actualizacións deben distribuírse ao longo 
do tempo (unha por semana ou o que corresponda) e non concentrarse nos 
últimos días previos á avaliación. Na parte inferior do blog, existe un 
calendario que permitirá consultar as entradas que se publicaron por día.  


