
1 
 

MEMORIA COCC 

 

Cao Eiriz, Carolina: coodinadora xeral do OCC (carocaoeiriza@gmail.com)  

 

Carrera Fernández, Elena: coordinadora de Círculos do seminario 1 

(elenacfer98@gmail.com)  

 

Dacosta Diehl, Gala: coordinadora de Difusión (galadadiehl@gmail.com) 

 

Doforno Nóvoa, Cecilia: coordinadora de Edición (ceciliadofornonovoa@gmail.com)  

 

López Rodríguez, Irea: coordinadora de Círculos do seminario 2 

(irealopez27@gmail.com) 

 

Pascual Santiago, Alejandra: coordinadora de Círculos do seminario 3 

(alejandrapascualsantiago@gamil.com) 

 

Regueiro García, Andrea: coordinadora do Blog (suenhosperdidos22@gmail.com) 

 

Silvosa Vázquez, Andrea: coordinadora de Axenda e Arquivos 

(andreasilvosa@hotmail.es)  

  

mailto:carocaoeiriza@gmail.com
mailto:elenacfer98@gmail.com
mailto:galadadiehl@gmail.com
mailto:ceciliadofornonovoa@gmail.com
mailto:irealopez27@gmail.com
mailto:alejandrapascualsantiago@gamil.com
mailto:suenhosperdidos22@gmail.com
mailto:andreasilvosa@hotmail.es


2 
 

a.1.- Análise do blog 

a.1.1- Procesos e fases 

S1A: o grupo S1A escolleu a abordar a temática -pouco tratada- do mobbing ou acoso 

laboral, tras observar un clima de desidia e falta de contraste por parte do sistema de 

medios tradicional. A invisibilización da problemática que animou a este equipo a tratala 

ven fundamentada polas dificultades que atopan ás vítimas para demostrar os feitos 

denunciados e falta de credibilidade da que se lles acusa. Pese a que no seu primeiro 

enfoque plantexaran como obxectivo o tratamento de casos concretos que estiveran a ser 

dirimidos no ámbito da USC, a Lei Orgánica de Protección de Datos (15/1999 de 13 de 

diciembre) frustrou as súas tentativas. Cando se pecha unha porta, ábrese unha ventá: na 

busca de novos contidos, o S1A rematou disertando de temas non declarados no comezo; 

como a prevención, a influencia das novas tecnoloxías, a cuestión de xénero ou a estreita 

relación co bullying. 

 

S1B: presentáronse dous temas que foron rexeitados o 15 de novembro. O tema final 

escollido foi a precariedade laboral no xornalismo, con atención aos grupos vulnerables 

da profesión. A razón foi que o asunto atinxía a todos. Unha primeira versión da proposta 

aceptada se envía o 13 de decembro, e non se publica ata o día 21 de decembro no 

Observatorio. Ante a dificultade para atallar unha solución á precariedade, o grupo 

decidiu centrarse nas causas e consecuencias do problema. Deste xeito, o tema 

seccionouse e serviu para determinar os obxectivos: relación entre a precariedade e o 

papel social do xornalismo, a importancia das Novas Tecnoloxías, o xornalista multitarefa 

e o papel da muller, e o tratamento informativo e sistemas de producción alternativos. 

Todas quedan reflexadas no Observatorio, coa salvedade do xornalista multitarefa e 

Novas Tecnoloxías. Correspondería a un debate diferente: o financiamento dos medios 

alternativos, non contemplado no programa. Xurdiron outros temas. Na entrevista con 

Xaime Leiro, de El Correo Gallego, (11 de marzo, 18 de abril) fálase sobre universidade 

e precariedade no xornalismo. 

Non se atopou solución pero determináronse dúas causas: a crise e as Novas Tecnoloxías. 

A intención era publicar cada 15 días dende a actualización do Quen Somos (21 de 

febreiro), pero resultou imposible polos problemas con círculos, no seguinte epígrafe.  
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S1C: A proposta deste grupo consistira en tratar o tema da mobilidade, entendida dende 

dúas perspectivas: viabilidade de circulación, e viabilidade ciudadana. Estudar os seus 

problemas, e as razóns de que non sexan efectivas. Os principais puntos a enfocar na 

proposta inicial foron: inadaptación do transporte a persoas discapacitadas, deficiencia da 

comunicación co rural, transporte escolar no rural, falta de espazo de circulación no centro 

da cidade. 

A maioría destes puntos non puideron ser tratados por problemas cos círculos, e a súa 

falta de aportación se o tema se desviaba cara outros conceptos. Para poder aproveitar as 

reunións (a falta de fontes e tempo) desenvolvéronse novos temas a partir daquelas cousas 

que deron máis xogo; por exemplo, a situación do transporte no rural, o plan urbanístico 

de Santiago de Compostela.  

 

S1D: o grupo buscou sinalar as raíces a consecuencias da estigmatización social que 

sofren os que padecen enfermedades de saúde mental e achar o grado de responsabilidade 

dos medios dentro do sistema. Partindo dunha análise do tratamento informativo y 

daqueles contido estigmatizantes, perseguiron ofertar unha serie de criterios alternativos 

para a visibilización da comunidade e as súas demandas. As súas posicións non mudaron 

dende que se mergullaron no proxecto: partiron de artigos académicos e da bibliografía 

de FEAFES; porén, as interaccións cos círculos enriqueceron aos membros do grupo e 

facilitaron unha conexión co mundo real dentro do contexto académico.  

   

S2A: o grupo decidiu traballar sobre a seguridade viaria en Santiago de Compostela, tras 

observar que os medios de comunicación elaboraban información superficial e asolagada 

en cifras e datos á hora de tratar o tema. Optaron por centrarse nas áreas e persoas 

afectadas e escoitar as súas propostas pero, gracias ao achegamento á comunidade 

repararon na necesidade dunha prensa non só informativa, senón informativa con respecto 

a seguridade viaria. Por cuestión de solapamento con outro GT, non indagaron en temas 

de transporte público ou o Camiño de Santiago. 

Foi un acerto entender o Círculo de lectura crítica como un espazo para o diálogo entre 

tódolos axentes que participan nas vías, rematou retribuíndo un beneficio ao GT ao 

configurar unha rede de fontes de confianza. A traxectoria dos contidos tivo un enfoque 
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coherente que culminou coa elaboración dun mapa cos lugares conflictivos da capital 

compostelana: sen grandes disertacións, foron publicacións con fío e guiadas. 

 

S2B: Inicialmente o grupo quería tratar o tema da transexualidade, pero por indicación 

do docente, ampliouse a todo o colectivo LGTBI. O que se perseguía era, 

fundamentalmente, analizar o trato que o colectivo recibe por parte dos medios 

convencinais, prestando especial atención á linguaxe empregada. As aportacións dos 

membros do círculo deron lugar a novos temas de interese, como o Orgullo Crítico, que 

foi obxecto dun dos posts publicados. De feito, acción final (un vídeo explicativo) versa 

sobre este e outros temas, e ten como protagosnitas algún dos integrantes do círculo. 

 

S2C: O tema escollido polo grupo foi o turismo, centrado na cidade de Santiago de 

Compostela. Máis alá das cifras, os esforzos do grupo centráronse en analizar a 

proxección e consecuencias da actividade turística, así como o seu tratamento nos medios 

e, sobre todo, na búsqueda dun modelo turístico alternativo e sostible. Durante o 

desenvolvemento do traballo, xurdiron novos temas que resultaron ser de interese, como 

o debate xerado arredor da posible implantación da taxa turística. A través dunha 

profunda análise dos medios de comunicación, chegouse a conclusión de que unicamente 

se sacan a relucir os aspectos positivos (impacto económico) e non os negativos 

(masificación). 

 

S2D: A definición inicial do tema consistía en indagar e informar sobre a contaminación 

actual de ríos como o Sar, Sarela e Tambre, e sobre posibles solucións. Mantívose a idea 

inicial, mais medra a importancia de concienciar á sociedade, parte crucial para solucionar 

o problema. Denunciar a politización e informar ás persoas de Santiago. Tamén centrouse 

máis no análise das causas que nas consecuencias, debido á formación do seu círculo 

(tiñan máis información e máis interese en difundir as causas que centrarse nas 

consecuencias). Ademais, pola experiencia do círculo no tema, engadiron novos contidos 

como os maiores cúmulos de contaminación ou a situación particular do río Sarela. 
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S3A: o tema abordado polo grupo foi a situación laboral da muller no mundo da 

comunicación. Como estudantes de xornalismo, procuraron manifestar a situación de 

desigualdade nos traballos da comunicación onde, sendo a meirande parte do estudantado 

e das redaccións mulleres, os postos de “poder” están ocupados por homes. O enfoque 

que lle foron dando ao tema foi cambiante. Tras un primeiro post de presentación, as 

seguintes publicacións profundizaban distintas ramas do feminismo dende unha ideoloxía 

política determinada. Como é lóxico, un feito significativo que influiu as publicacións do 

grupo foi a xornada que o mundo viviu o pasado 8 de marzo: entón, os post cubríronse de 

contido (colaboracións, imaxes e vídeo) e referencias á folga feminista ocurrida neste día, 

o cal deulle maior apoio e consistencia ás súas argumentacións. O maior obstáculo do 

tema, foi a falta de identificación das persoas das que hablaban nas reunións, non se daban 

nomes nin das persoas que provocan estas desigualdades laborais nin tampouco das 

personas que as sofren. 

 

S3B: as barreiras arquitectónicas, tema escollido para o seu tratamento no Observatorio 

por este grupo, enténdense como os límites á accesibilidade física e cognitiva que adoitan 

vivir as persoas con discapacidades. O tema está ligado á vontade de compartir voz e 

escoitar as dificultades dun grupo de persoas que sofren certa discriminación mediática 

e, deste xeito, non adoitan manifestar as dificultades e a marxinación que viven polas súas 

condicións. O obstáculo principal é o coidadoque deberon ter no tratamento do tema,  

empregando sempre un vocabulario axeitado que dignificase a figura dos protagonistas 

dos seus post, moralizase ao lector e non ofendese a ningunha das partes que formasen 

parte deste relato. Tras dous primeiros post que funcionaron como unha especie de 

presentación do tema e dos círculos, o enfoque do grupo segue unha liña xeral ao longo 

das publicacións, na que se aprecia o desenvolvemento do coñecemento deste tema por 

parte dos seus membros co paso das sucesivas reunións: un vocabulario máis 

especializado, maior contraste de fontes con publicacións doutros medios, un estilo 

narrativo no que se aprecia a vontade de formar ao lector. 

 

S3C: o grupo tratou o tema “Humanos e animais”, tras ser rexeitada a proposta alternativa 

do deporte feminino en Compostela. Deste xeito, abordou a relación entre animais e 
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persoas dende diversos puntos de vista e facendo fincapé na crítica aos medios neste 

aspecto.  

Non obstante, na proposta inicial pretendía analizar a diferenza entre o trato animal-

humano no rural e no urbano, aínda que por dificultades de cobertura centrouse neste 

último. Ademáis, moitos subtemas quedaron sen cubrir por falla de contactos.  

Deste xeito, introduciu o tema e abordou en seis post a relación humano-animal 

analizando o abandono e o maltrato animal, o tratamento dos medios sobre o mesmo, as 

relacións afectivas entre dono e mascota, as necesidades que teñen os distintos tipos de 

cans e o veganismo e o antiespecismo.   

Por último, publicou un post final no que analizou o acadado e no que, ao mesmo tempo, 

puxeron a súa voz máis crítica co tema, e anunciou a súa acción final, un entremés 

radiofónico no que analizou ata que punto os humanos coñecen aos animais, que foi 

retransmitida o día 1 de maio ás 19h. 

 

S3D: o grupo S3D acolleu do profesor a proposta de Medios e Culturas Alternativos xa 

que foi incapaz de levar a cabo unha proposición viable doutro tema. Trátase dunha 

materia descoñecida polos integrantes do mesmo grupo, o que se viu reflectido na súa 

dificultade na procura dos Círculos, xa que non son acordes á definición intrínseca do 

móvil da proposta. Contémplase un claro cambio na liña editorial e temática da proposta 

a través dos distintos posts publicados. No P1 se contempla unha clara imprecisión no 

tratamento do tema, ademáis dunha bibliografía pouco acorde e afastada da teoría do blog 

sobre o mesmo, error derivado da falta de lectura dos materias teóricos colgados no blog 

e do libro de estilo. Por outro lado, se destacan as radios universitarias coma un bo 

exemplo de medio alternativo mais non volven a ter cabida no resto dos posts ou polo 

menos cun papel relevante. O P2 responde máis a unha presentación das figuras que van 

a intervir na proposta ca unha análisis crítica, consensuada e informativa da mesma, non 

aporta ningún atractivo nin disposición no blog. O P3, se ben presenta unha mellor 

redacción, segue a presentar problemas no análisis do mesma. Falta de lectura dos 

apuntamentos de Comunicación Comunitaria sobre a comunicación alternativa e a 

comunicación popular, do mesmo xeito que aqueles vinculados coas redes sociais 

humanas. Carencia de rigor e análisis no modo que se fan afirmacións non sostidas que 

poder levar a unha interpretación incorrecta e descuidada da materia. No P4 evidenciáse 
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unha análise máis profunda do tema mais non son quen de poder reafirmala a través de 

fontes que a confirmen, falta de citas e enlaces no texto que documenten e corroboren 

información. A partires do P5 comezáse unha análise máis profunda e documentación, 

que é claramente visible na liña dos posts, a bibliografía vinculada parte dun estudo previo 

e empréganse enlaces vivos e citas nos textos. Malia todo, continúan os erros na edición. 

 

En tódolos GT obsérvase un achegamento as Técnicas de Comunicación Interpersonal ao 

leongo que avanza a dinámica. Como é lóxico, máis confundidos ao comezo cos 

obxectivos da materia, no marco de interacción cos círculos, deixáronse guiar polas voces 

das comunidades afectadas para acadar unha mediación co resto da sociedade e sobordar 

as probletizacións que atoparan e que os empurraran a tratar eses temas. As limitación de 

calendario condicionaron os contidos, pero en xeral obsérvase unah evolución positiva e 

adaptación aos obxectivos da materia. 

 

a.1.2.- Os Círculos como dispositivos 

S1A:  a composición do círculo retrasou todo o calendario do grupo, o grupo comenta na 

súa memoria que noutra ocasión optarían por un contacto presencial antes que por mail á 

hora de tecer a rede. Finalmente, e despois de arduos esforzos, conformouse unha 

representación da comunidade de tres persoas que asistiron ás tres reunións e amosaron 

compromiso: tanto na súa colaboración na acción final como a través da documentación 

previa ás xuntanzas. Como sucede en tódolos casos, cun prazo máis amplo, tiveran 

afondado noutras cuestións e probablemente obtido novas conclusións e acordos. É 

apreciable unha evolución do diálogo e dos temas tratados a través do fío de actualidade 

que aportaron os compañeiros do S1A como moderadores do Círculo. 

 

S1B: para as xuntanzas recompilouse documentación básica, salientable o Informe Anual 

de 2016 da APM. Procuráronse profesionais da comunicación galegos con 

dispoñibilidade para reunirse en La Opinión os domingos ás 12. A idea era contar cun 

xornalista recén graduado e dous con experiencia en distintos ámbitos da comunicación. 

Finalmente, houbo que conformarse cun grupo máis heteroxéneo. Estaba inicialmente 

composto polos xornalistas Andrea Pérez, Toni Silva, que avisou de que non podería 
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participar, Marcos Mosquera e Paola Obelleira, que non acudiu nunca. O 8 de marzo foi 

sustituída por Carlos Miranda, redactor de La Opinión e o 15 por Gemma Malvido, de La 

Opinión tamén. A relación e integración foi boa, destacan contribucións de Marcos 

Mosquera, redactor xefe de La Opinión. Ofreceu a redacción como lugar de reunión e 

achegou documentos do Colexio de Xornalistas para a Acción Final. Como comunidade, 

todos concordaron: o xornalismo sufre un problema real de precariedade laboral pouco 

visíbel. O grupo coincide en ter aprendido grazas á relación directa cos integrantes do 

Círculo. 

 

S1C: tentouse buscar a persoas de diferentes ámbitos: Fernando Nieto (veciño de 

Vilestro), Mª Jesús Pérez (COGAMI), Mª Visitación García (Veciños do casco histórico), 

Xavier Carro (Veciños das Brañas de Andrés). Na primeira reunión tratouse sobre o 

transporte en Santiago e arredores, e a problemática no casco histórico. Asistencia de 

todos os membros do grupo (excepto Xurxo, con falta xa xustificada) e de Mª Jesús Pérez, 

Mª Visitación García e Xavier Carro. Na seguinte xuntanza falouse sobre os problemas 

nas conexións entre Santiago e o rural. Asistencia de todos os membros do grupo e do 

círculo. A terceira reunión prevista para antes da reunión de acción suspendeuse por falta 

de participación dos círculos. De modo que a última reunión foi con moitvo da acción e 

valoracións finais. Asistencia de todos os membros do grupo, e de Fernando Nieto, Mª 

Jesús Pérez e Xavier Carro. 

Para a acción final pensárase nun videorreportaxe, pero a idea foi sustituida por un 

decálogo de fácil difusión. Pretende captar a esencia do traballo en grupo e dar a coñecer 

a situación de Santiago de xeito visual.Os círculos recoñeceron o bo traballo dos membros 

do grupo, aínda que houbo problemas nos debates que tiveron nas reunións. 

 

S1D: nun clima de prealimentaciñon, no que o GT se achegaba a unha realidade 

descoñecida con conciencia dos seus  prexuízos, acadaron cinco cartas avais de membros 

da asociación Andaina Pro Saúde Mental, dos cales só tres remataron participando nos 

círculos activamente. A asociación estaba en Dodro, o que non foi un óbice para que 

realizaran sete xuntanzas co círculo, só terían carácter de círculo de lectura crítica tres de 

elas. Aproveitaron a oportunidade de acompañar á asociación a manifestación, de maneira 

que puideron desenvolver técnicas de observación participante. As primeiras xuntanzas 
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foron de contacto, para construír unha atmósfera de confianza e tantear as necesidades 

comunicativas dos membros. 

 

S2A: a composición dos círculos foi plural, pola incapacidade de coordinar os horarios 

de tódolos membros. Así que conformáronse Círculos de tres persoas que eran chamadas 

en función dos temas que pensaban tratar. Cómpre destacar o traballo dunha axenda de 

contactos que lles brindou a posibilidade de elexir entre aqueles membros que mellor se 

adaptaban aos obxectivos de contido. Os temas a abordar en cada xuntanza, materiais e 

preguntas eran enviado con tempo para que a comunidade puidera documentarse e aportar 

información adicional. Déronse tres xuntanzas -a última adicada a acción e valoración-. 

En ambas centrándose no tratamento informativo da educación viaria e causas de 

siniestralidade e atropelos -en primeiro termo- e puntos conflitivos da cidade e o uso da 

bicicleta. O presidente da AVV Doutor Maceira, Luis Matos, ao ter participado nestas 

dinámicas acelerou os procesos. Os outros catro membros tamén tiñan experiencia como 

poñentes ou en prensa: a delegada en Galicia de Stop Accidente, un membro da 

Asociación Cívica Composcleta, o director da Autoescola Santa Eulalia ou un membro 

do Colexio de Xornalistas de Galicia. 

 

S2B: o círculo estivo conformado por seis persoas. Neste caso particular foi relativamente 

doada a conformación do círculo, dado que se trata dun coelctivo que quere loitar contra 

a invsibilización e a discriminación, de maneira que estiveron abertos ao proxecto. O 

grupo realizou catro reunión co círculo, centrándose a última na definición e realización 

da acción final. O principal problema que presentou o círculo é que maioría dos membros 

non estaban vencellados ao mundo da comunicación e aportaban só as súas vivencias 

persoais, o supuxo unha limitación en certos aspectos. 

 

S2C: o círculo contou cun total de 8 participantes. A composición do círculo nas dúas 

primeiras reunión foi bastante semellante e en ambas as dúas estivo presente Carlos 

Piñón, responsable de comunicación do Palacio de congresos e xerente do sitio web 

santiagoturismo.es, que resultou ser un membro moi valioso pola cantidade de 

información aportada. Marcos Pombo, presidente da Asociación de Veciños do Casco 
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Histórico, foi unha incorporación tardía pero moi. Importante, ao aportar un novo 

enfoque: a problemática da vivienda e os alugueres turísticos no casco histórico. O 

principal problema foi a escasa dispoñibilidade dos integrantes do círculo. En 

consecuencia, optouse por darlle un enfoque novidoso á terceira e última das reunión, 

centrándose no impacto e nas relación entre o turismo e a educación e o comercio, 

contando con persoas vencelladas a estos sectores. 

 

S2D: Contaron con tres colaboradores principais: Luis Matos (plataforma do río Sar), 

Manuel González (Club Vía Láctea) e Marcos Pérez (Galicia Sustentable); tamén coa 

presencia dun colaborador ocasional, Jon Brokenbrow da asociación veciñal do río 

Sarela. En xeral tiveron moi boa experiencia con todos os membros, as súas aportacións 

deron bo contido e tiñan boa dinámica. 

Realizaron tres xuntanzas, Na primair acordaronse as temáticas e entraron a falar sobre a 

depuradora e os seus problemas. Asistencia de todos os membros do grupo e os tres 

colaboradores principais. Na seguinte, con máis documentación, falaron sobre os puntos 

negros dos ríos en Santiago e como a contaminación inflúe nos seus usuarios. Asistencia 

de todos os membros do grupo e os tres colaboradores principais, ademais de Jon 

Brokenbrow. Por problemas de dispoñibilidade, xuntouse a derradeira reunión de círculos 

coa da acción final. Tratou sobre a falta de conciencia de medios e sociedade. Realizouse 

unha vídeo-crítica da situación da depuradora e a súa localización, posta en dúbida por 

asociacións e membros da comunidade. 

 

S3A: a conformación do círculo non resultou unha tarefa sinxela. O día 18 de febreiro o 

grupo parecía ter formado un círculo co que traballar. Ata o 28 de febreiro, o grupo viu 

como meirande parte do círculo non se comprometía finalmente a colaborar e tiveron que 

contactar de novo con máis produtoras audiovisuais, máis personalidades do mundo da 

comunicación. Atoparon apoio na figura de Tamara Canosa que lles dispuxo contactos 

que finalmente aceptaban formar o círculo. Foi o día 28 cando Alba comunica que teñen 

o círculo pechado. 

En canto ás xuntanzas habidas, organizaron 3 reunións nestes catro meses. Foi a primeira 

reunión a que reuniu a máis membros do círculo e a que xerou un contido máis completo 
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tendo en conta a temática a tratar: “a educación en feminino”. Na segunda e terceira 

reunión, acudiron menos membros do circulo e resultaba cada vez máis complicado 

chegar a ese mínimo de tres persoas. 

 

S3B: ACEM e FADEMGA conforman fundamentalmente os contactos de círculos do 

grupo, dúas entidades sen ánimo de lucro que congregan a persoas afectadas por 

discapacidade e tratan de mellorar a súa calidade de vida e a das súas familias. Cun total 

de 4 reunións, o resultado foi satisfactorio para ambas partes: os membros do grupo 

obtiveron o contido necesario para realizar os post e cumprir os seus obxectivos de 

visibilización da problemática e os círculos tamén agradeceron a oportunidade de 

colaborar e relacionarse entre eles (ACEM e FADEMGA). 

Nas reunións, os círculos convidados participaron de forma activa, acudiron e mantiveron 

o seu compromiso co Observatorio e foi a partir da primeira reunión cando comezaron a 

aportar material e novas para guiar os debates que xurdían. 

 

S3C: o círculo principal estivo conformado por tres persoas: Carme Seoane, veterinaria, 

Óscar Moure, traballador dun centro canino e Jonatan Barral, dono dunha cadela guía.  

Realizáronse tres xuntanzas grupais con eles, os días  4 de marzo, 8 de abril e 14 de abril, 

ademais dunha individual de Carlos Torrado con Jonatan o día 15 de marzo, e todos os 

membros aportaron ideas distintos que se complementaron.   

Para conseguir o círculo, houbo, en total, 8 contactos telefónicos e nove vía correo 

electrónico. Os principais obstáculos neste sentido supuxéronos a falta de dispoñibilidade 

de datas, o desprazamento requerido para asistir ás reunións e a falta de interese polo 

tema.   

Logo, cabe destacar que a proposta inicial para a Acción Final non puido ser realizada 

debido á falta de tempo. Como resultado das reunións, os membros do círculo valoraron 

positivamente o traballo e amosáronse satisfeitos cos post, difundíndoos. 

 

S3D: cambios iniciais na composición dos círculos por non teren relevancia na proposta. 

A primeira reunión realizouse tardíamente e non se elaborou un intercambio correcto de 
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materiais de análisis, falta de reciprocidade entre os membros do grupo. No resto de 

reunións existe unha mala calidade do diálogo de maneira que a información resultante é 

escasa e moitas veces insustancial. Falta de preparación das mesmas. Non se compren os 

horarios por parte dos círculos e os asistentes adoitan dudar da relevancia do traballo do 

observatorio. 

 

a.1.3.- Seguemento da Coordinación no Observatorio 

S1A: o grupo S1A conta cun total de 8 post publicados no transcurso da asignatura. O 

seguemento da normativa do blog foi correcto. Nos seus post deuse unha evolución no 

cumprimento da mesma e conseguiu estar en portada en dúas ocasións.  

Ademais, foi un dos poucos grupos que entenderon rapidamente o funcionamento das 

categorías e etiquetas, e o mantiveron constante ao longo do curso.   

Non obstante, cabe destacar que, naqueles casos nos que se realizaron correccións nas 

súas publicacións, estas non foron levadas a cabo. (1)   

Finalmente, publicaron tamén un único vídeo, o da súa acción final, que conta coa 

extensión correcta e emprega as cabeceiras debidas. (2)  

 

S1B: o grupo S1B conta cun total de 7 post de publicación propia máis un post dun 

colaborador, superando o mínimo preciso. O seu funcionamento na web foi destacable 

dende un primeiro momento, só houbo que facer correccións estéticas no primeiro dos 

seus post, que foron levadas a cabo fóra do tempo permitido para tal tarefa (3). Ademais, 

emprega en todos eles un elevado número de etiquetas innecesarias, a maiores das 

estrictamente estipuladas no libro de estilo.  

Por outra banda, non conta coa realización de ningún vídeo, ao contrario que outros 

grupos, aínda que si coa publicación dun post dun colaborador (4).  

 

S1C: O grupo S1B, composto por 6 membros, conta cun total de 8 publicacións no 

Observatorio, acadando, así, o mínimo impresincible. O seu cumprimento das normas de 

deseño foi case impecable, de xeito que non houbo que facer correccións estéticas en 
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ningún dos seus post. Só cabe facer mención á utilización de etiquetas a maiores das 

permitidas nos seus últimos post (5) e á publicacion dun post após da hora permitida (6).   

O contido das súas publicacións non é liñal, senon que xira en torno a Santiago de 

Compostela, agás no seu quinto post, onde se centra na mobilidade no rural galego. 

Conseguiu ocupar a portada do Observatorio nunha ocasión.   

Finalmente, contan coa realización dun vídeo como acción final (7), montado 

correctamente coas cabeceiras correspondentes e dentro da duración permitida, aínda que 

non inclúe créditos finais coa autoría do mesmo.  

 

S1D: o grupo S1D conta cun total de 8 post. O emprego de etiquetas e categorías foi 

correcto dende un primeiro momento, ao igual que as normas de estilo.  Non obstante, 

conta cun post publicado após da hora de peche de edición (8) e non realizou ningún vídeo 

nin ten ningún post de colaboradores. Conseguiu estar en portada nunha ocasión. En canto 

ao contido, pode verse nel unha evolución no tratamento da información, pero existe ao 

longo da súa cadea de post unha falta de profundización e contraste na análise da súa 

temática.  

 

S2A: o grupo S2A conta coa publicación de 8 post de elaboración propia máis un post 

dun colaborador (9), grazas ao cal acadaron as publicacións mínimas, posto que que son 

7 membros.  O seu cumprimento das normas de estilo foi axeitado ao longo da materia e  

contido dos seus post evoluciona dende o emprego de información procedente de 

axencias, ata a utilización de  fontes propias, círculos. Aínda así, o emprego das axencias 

como fonte segue sendo recurrente ata o final (10). En canto ao contido dos seus posts 

destaca polo seu ton analítico, que evoluciona axeitadamente, conseguindo acadar a 

portada do Observatorio unha vez. Por outra banda, contan coa publicación de dous 

vídeos. O primeiro deles (11) non cumpre cas características requeridas polo 

Observatorio, xa que, aínda que se atopa dentro dos límites de duración establecidos, non 

emprega as cabeceiras ca imaxe corporativa nin os créditos finais. O segundo, de acción 

final, conta coas cabeceiras correspondentes e está dentro da duración permitida, pero non 

emprega os créditos finais de autoría.   
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S2B: o grupo S2B conta coa publicación de 9 post. O contido dos seus post encamíñase 

progresivamente cara a unha crítica ao tratamento que os medios de comunicación fan 

sobre este tema dende un punto de vista analítico e crítico, aproveitando a información 

que lle aportan os membros do seu círculo. Ademais, realizou un vídeo coa cabeceira 

correspondente de inicio e dentro dos límites temporais establecidos, aínda que sen 

créditos finais de autoría e sen cabeceira de peche. (12). Finalmente, como acción final, 

realizou outro, no cal xa non incluiu cabeceira algunha, aínda que si créditos finais, e que 

se atopaba tamén dentro dos límites temporais establecidos (13). Por último, o seu 

cumprimento das normas de estilo para a publicación no Observatorio foi axeitado, de 

xeito que só houbo que facer correccións nun dos seus post, aínda que contan cun post 

publicado fóra de prazo (14).  

 

S2C: o grupo S2C conta coa publicación de 9 post, acadando o mínimo preciso. O 

tratamento da súa temática avanza progresivamente dende unha clara divulgación sobre 

o tema ata unha análise crítica do mesmo. O cumprimento das normas de estilo é correcto, 

de xeito que só houbo que facer correccións de estilo nun dos seus post (15), que foron 

realizadas en tempo.  Finalmente, non conta coa publicación de ningún post de 

colaboradores, pero si cun vídeo que conforma a súa acción final, correctamente 

publicado mediante o emprego das cabeceiras correspondentes, créditos e cunha duración 

axeitada.  

 

S2D: o grupo S2D conta con 8 post publicados, acadando o mínimo de publicacións 

precisas. O seguimento da súa temática foi pouco profundo e contrastado nun principio, 

aínda que ao longo das súas publicacións foi conformando un ton crítico e analítico 

mediante a contrastación de fontes diversas e a consulta dos seus círculos.  O 

cumprimento das normas de estilo foi correcto, polo que non houbo que facer ningunha 

corrección estética nos seus contidos.  Como acción final, realizou un vídeo (16) que 

supón o seu único material audiovisual e que está correctamente publicado, de maneira 

que emprega as cabeceiras e rótulos obrigatorios e conta cunha duración dentro dos 

límites establecidos.  
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S3A: o grupo S3A conta con 8 post de autoría propia máis un dunha colaboradora, 

superando o mínimo preciso, ao ser 6 membros. O cumprimento das normas de estilo foi 

axeitado, aínda que houbo que facer correccións en dous dos seus post (17), que foron 

debidamente corrixidos. Non obstante, o uso das etiquetas e categorías non foi o axeitado, 

xa que incluíron categorías e etiquetas a maiores das permitidas en diversos post.  En 

canto ao contido das súas publicacións, foi confuso ao longo de toda a cadea de post e 

pouco profundizado (18), aínda que dous dos seus post conseguiron ser portada. 

Finalmente, levaron a cabo a realización dun vídeo (19) que conformou a súa acción final 

e que estivo ben resolto.  

 

S3B: a evolución do grupo foi constante. No análise da súa temática avanzaron dende a 

inexistencia dun valor informativo, con creacións meramente divulgativas e non 

analíticas, a unha análise algo máis crítica, aínda que sen profundizar na mesma.  

Acadaron o número de post requeridos, coa publicación de 9 post totais, sendo seis 

membros. Non obstante, cumprimento das normas de estilo non foi de todo correcto, 

posto que un dos seus post foi corrixido fóra de tempo e outro publicado após da hora 

permitida (20). Levaron a cabo a realización de dous vídeos. O primeiro (21) cumpre cas 

características requeridas polo Observatorio, pero o segundo ten os créditos en castelán e 

non conta con cabeceira de peche. Ademais, non contan con post de colaboradores. 

  

S3C: o grupo abordou en 8 post a relación humano-animal analizando o abandono e o 

maltrato animal, o tratamento dos medios sobre o mesmo. A crítica cara aos medios foi 

moi suave, algo que supuña un dos obxectivos principais, e os subtemas poderían ter sido 

máis amplos. O cumprimento das normas de publicación do blog foi case impecable, de 

xeito que só houbo que facer correccións ortográficas, non de deseño, e que, ao mesmo 

tempo, foron debidamente corrixidas [22].  Por outra banda, publicaron dous vídeos que 

cumprián cos requisitos de duración e contaban coas correspondentes cabeceiras e 

créditos finais. [23]  

 

S3D: o grupo publicou 8 post máis un dunha colaboradora (24) e axustouse 

dificultosamente ás normas de estilo, tendo que ser corrixidos varios deles, en dúas 
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quendas cada un, (25) e publicando un post após da hora de peche de edición (26), de 

xeito que foi o que peor levou a cabo a tarefa de deseño.  Non obstante, realizou cinco 

vídeos: os tres primeiros forman parte dunha mesma grabación e contan coa cabeceira de 

entrada, pero non teñen créditos nin cabeceira de peche, e os dous últimos están ben 

publicados (27). 

 

a.1.4.- A proxección do blog 

Como medio comunitario e interesado na interacción do usuario e bilateralidade, a 

proxección do blog é un compoñente importante do proceso de comunicación 

interpersonal. A estratexia de difusión foi tanto interna, como externa. Internamente, os 

GT estableceron acordos de comentarios -inserindo referencias bibliográficas e enlaces 

vivos para enriquecer a conversa-. As cadeas de comentarios foron eficaces e cumpriron 

cos mínimos, con excepción do caso S3C, que incumpriu o acordo que establecera co 

S1D. En ocasións compoñían aportacións estériles e mecánicas que non traían novos 

enfoques; asimesmo, incentivouse aos colaboradores a ser partícipes do diálogo. 

A difusión externa foi a través de medios e RRSS. Plataformas como El Progreso ou 

Galiciae, APM, PXG e Laboratorio de Radio fixeron eco do Observatorio e chegaron a 

iniciarse negociacións con O Salto e Cuac FM. O grupo seguiu o modelo centralizado, as 

RRSS -tamén unha mailing list- (Instagram, Twitter, Facebook e Youtube) serviron como 

enlace para conducir ao Blog. Publicáronse 59 post en Instagram e 50 en Facebook. A 

primeira empregouse para a difusión de contido audiovisual e emisión en directo das 

xuntanzas cos Círculos.  

No caso de Twitter, apenas se xerou contido: os chíos foron maioritariamente retweets ou 

links ao OCC e ás súas RRSS. O tema con maior acollida foi <<Muller e comunicación>> 

con 23 retuits de media -chegando a un pico de 45 retuits nun tweet- e 885 visitas no seu 

vídeo de Youtube. O GT que abordaba a realidade do colectivo LGTB tamén conseguiu 

difusión nesta plataforma.  Obsérvase como cambia a oportunidade das diferentes 

ferramentas segundo o tema; no caso do S1D hai maior interese en Facebook -maís 

proclive aos contidos escritos- cun círculo de 700 persoas. 
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Artellouse a difusión en dúas ondas; para así, tecer unha rede de contactos útiles. A 

primeira onda de cara á comunidade próxima: amigos e familia, e a segunda tratábase de 

contactar con asociacións e entidades interesadas. Nesta última atopáronse maiores 

dificultades, xestáronse convenios con FEAFES, Stop Accidentes e a Asociación de 

Veciños de Conxo, pero non chegaron a materializarse. O único acordo con proxección 

de futuro resultou do traballo do S1D coa asociación Andaina.  De todas maneiras, 

contouse con colaboradores como Carmen Ariza Tejeda, Xián Lois Alcayde (este xerou 

unha cadea de 19 comentarios) e Pedro Blanco Lobeiras. Tamén con APACA, Ética 

Animal e A Cova do Lobo. Fixéronse entrevistas a Rubén Lois, Judith Fernández, 

Xerardo Estévez ou persoal ténico de Andaina,  

 

a.1.5.- DAFO 

A maior debilidade pola que atravesou o OCC foi a a falta de visibilidade, de difusión, 

sobre todo externa: foi complicado enfrontarse a esa barreira coa comunidade real. Por 

suposto, podería ter sido mellorado con outras estratexias de difusión. A ameaza 

imperante dase na composición dos círculos: un equipo equilibrado, representativo, e 

comprometido coas dinámicas; na fase final todos os círculos amosaron satisfacción co 

traballo realizado. 

Pese ás reticencias a procesos descoñecidos que mostrou a aula o comezo, tódolos GT 

obtiveron resultados gratificantes do contacto interpersonal -independentemente da 

calidade dos contidos- confirmaron ter desenvolto habilidades e concordan que este tipo 

de métodos son útiles para achegarse aos colectivos máis eclipsados pola axenda 

mediática. A ferramenta do blog en si é unha oportunidade, que require de maior ritmo e 

taxa de resposta. 

 

a.2.- A Coordinación do blog 

a.2.1.-Procesos e procedementos 

O equipo compúxose por sete coordinadoras, máis unha xeral. Cada unha cunha función 

que correspondía coas deseñadas dentro dos grupos; exceptuando o caso dos círculos que 

existía unha por seminario. As tarefas de reportes, libro de estilo, calendarios, estratexias 



18 
 

e análise -que sinala cada unha na súa memoria individual- foron cumpridas na maioría 

dos casos, pero o equipo non chegou a tecer un sistema de relación sinérxicas. Non foi 

doado facer entender na xuntanzas cos grupos as dinámicas da asignatura, mesmo nós -

en reiteradas ocasións- non tiñamos respostas.   

 

a.2.2.- Comunicación entre as coordinadoras 

Existiron xuntanzas iniciais de toma de contacto, pero ao longo do curso a comunicación 

baseouse en fíos de mail e conversas pola plataforma whatsapp, fonte probablemente de 

moitos dos problemas e contradicións. As coordinadoras de círculos traballaron de xeito 

colaborativo; porén o resto foi bastante independente. Con excepción do caso de Difusión, 

que precisou apoios da coordinadora xeral do blog. A tarefa de autocrítica que supón, 

tanto a lectura das autoavaliacións, como a elaboración da memoria, facilita evidenciar 

erros que terían que ter sido subsanados no funcionamento do equipo. Se ben é certo que 

a implicación no foi equilibrada por parte de tódolos membros, así que as diferentes 

responsables rematan cargando con moi distintas cargas de traballo. Foi unha decisión 

necia, non ter creado unha carpeta de Drive con tódolos arquivos cos que se traballaba, 

dado que a responsable de Axenda e Arquivos non aportou material e facilitaría á 

integración de tódolos membros nunha mesma estratexia de acción. 

 

a.2.3.-Valoración por parte dos grupos de traballo  

O traballo de coordinación é menos visible por ter un carácter máis burocrático que de 

campo, de feito, isto fundamentou as queixas de moitos dos compañeiros da aula. As 

valoracións externas, en xeral, foron negativas, e no foro interno hai diverxencias: desde 

posturas máis autocríticas até outras que opinan que os resultados foron satisfactorios e 

que todo foi levado con normalidade.  

A aprendizaxe foi a través do seguemento dos grupos e as súas evolucións: o que marcou 

por unha banda unha distancia, tamén permitiu ter a perpectiva dun espectador alleo e 

analítico. Como apuntou a coordinadora xeral na súa memoria indiviual, a comunidade 

coa que o equipo de coordinación debía traballar era a aula, un concepto que tardou en 

ser aprehendido e ralentizou a incorporación ás dinámicas de comunicación interpersonal. 
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Se ben é certo que cando a colaboración cos membros dos grupos de traballo era produtiva 

e podían aprezarse os resultados foi unha labor gratificante. O achegamento as técnicas e 

as teorías foi no caso do equipo de coordinación unha tarefa máis teórica: a través de 

apuntamentos e das lecturas dos contidos, actas de reunión e reportes que emitiron os 

coordinadores de grupo. 

Subestimouse o reto que podía supoñer a experiencia de coordinar un equipo destas 

dimensións e que abarca o tratamento de temáticas tan dispares, de xeito que non se 

marcaron as directrices do xeito riguroso que esixiu logo o contexto.    


