
Memoria Grupal S3A  

Pérez Pérez, Fátima Lucía: Coordinadora do grupo falupepe.12@gmail.com 

Pérez Vieitez, Antía: Axenda e Arquivos 

Piñeiro Manero, Javier: Edición 

Santomé Seijas, Rebeca: Acción rebecaseijas@gmail.com  

Siso Zapata, André: Difusión 

Ulloa Peteiro, Alba: Círculo albaulloapeteiro@gmail.com 

Etiquetas: #mullerecomunicación #perezperez #perezvieitez #piñeiromaneiro     

#santomeseijas #sisozapata #ulloapeteiro  

1. O Tema  

1.a.- Definición:  

O tema que seleccionou o grupo para traballar durante estes meses foi a situación              

laboral da muller no mundo da comunicación. O obxectivo era afondar na problemática             

social que isto supón, analizando as desigualdades entre homes e mulleres neste sector,             

que afecta directamente aos integrantes do grupo, e estudar tamén a discriminación que             

sofren as mulleres no seu día a día laboral. O tema non se centraba só en mulleres                 

xornalistas, o obxectivo era coñecer tamén a situación no mundo audiovisual, onde se             

pode percibir aínda máis a ausencia de mulleres ou a discriminación destas a traballos              

relacionados directamente con estética e imaxe. Tódolos aspectos que enumeramos na           

proposta final [1] foron estudados a fondo, dende a discriminación salarial, ata os             

prexuízos estéticos e de imaxes mencionados.  

Tras dous meses de investigación e duro traballo o grupo obtivo resultados moi             

positivos, o descubrimento de datos escandalosos de discriminación, que pasan          

totalmente por alto os medios de comunicación, así coma experiencias persoais e            

opinión de profesionais que loitan cada día por superar estas desigualdades tan            

normalizadas na sociedade. 
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O grupo seleccionaba este tema, porque cría que non tiña a visibilidade que precisaba              

nos medios, e tras a análise neste tempo, confirman que non se trabucaran. Xa non só os                 

medios de comunicación, se non as propias cadeas de televisión -tanto públicas, coma             

privadas- exhiben as súas actitudes machistas de forma constante, o peor de todo é que               

isto non se percibe porque se atopa totalmente interiorizado na sociedade. 

1.b.- Aspectos analizados do tema:  

Na proposta do grupo podíanse atopar 5 aspectos clave pendentes de analizar. Todos             

estes foron traballados durante os encontros cos membros do círculo, así como            

investigados persoalmente a partir de información en redes sociais, apuntamentos, ou           

blogs en internet.  

O tema da desigualdade salarial traballouse sobre todo na primeira reunión co círculo,             

xa que Tamara Canosa proporcionoulle ao grupo uns informes da asociación CIMA [2],             

nos que se recollían datos e estatísticas en relación a isto. O “teito de cristal” tamén foi                 

protagonista de moitos dos post publicados polo grupo, e tamén dos comentarios que se              

elaboraron.  

Os prexuízos estéticos, antes mencionados, foron protagonistas da cuarta publicación do           

grupo, os prexuízos estéticos nas mulleres xornalistas: entrevista a Laura Queijeiro [3].            

O obxectivo era sacar á luz o feito de que as mulleres deben cumprir uns estereotipos                

físicos se queren traballar nos medios audiovisuais.  

O último tema da proposta, tamén foi o último co que se traballaba no grupo, o escollido                 

para a acción final. A pesar de que esta actividade tiña como obxectivo recoller a               

conclusión obtida tralo proxecto, o grupo decide centrala no papel que ocupa a muller              

en programas audiovisuais. Exhibidas coma obxecto sexual, sen voz nin voto, unha            

mera imaxe bonita que acompaña os chistes do home. 

Outro aspecto tratado nas diferentes publicacións e xuntanzas, foi a relación que pode             

ter o sistema político e social co patriarcado. Tamén o rol da muller nos fogares como                

piar básico na economía e como causa de moitos dos problemas que veñen a sufrir,               

propiciou novos temas de conversa. 



1.c.- Hipóteses e obxectivos  

Como xa é sabido o obxectivo último do traballo é conceder visibilidade a aqueles              

problemas sociais que parecen invisibles ante os medios de comunicación, pero non só             

por isto foi que o grupo seleccionaba este tema. A loita da muller por ocupar un posto                 

igualitario na sociedade remóntase a décadas pasadas, xa nos anos 30, coa aparición             

dunha primeira onda feminista, as mulleres comezaban a facerse oír. O obxectivo do             

traballo é precisamente acercarlles ás mulleres esta oportunidade de ser escoitadas, a            

oportunidade de facer chegar os seus reclamos a un sector máis novo, co que o grupo                

pode establecer a difusión. Polo tanto, crear conciencia da necesidade dunha igualdade            

de oportunidades para mulleres e homes. 

A primeira documentación foi algo moi xeral, a raíz do coñecemento e da implicación              

dos membros do grupo co tema, se puido chegar a establecer as pautas ou aspectos que                

se trataron. Non se produciron cambios de última hora na proposta, en canto a temas a                

tratar, pero si analizamos situacións ás que non tiñamos pensado chegar, por exemplo, a              

relación do feminismo co sistema capitalista. 

 

1.d.- Metodoloxías  

A maior parte da documentación que utiliza o grupo para a elaboración do traballo,              

provén de experiencias e opinións persoais dos membros do círculo, así como materiais             

que eles mesmos proporcionan, estudos, análises, informes, etc. A documentación          

previa á redacción dos post viña un pouco marcada polo tema do que se falaría no                

mesmo, por exemplo, no caso da publicación “os medios sometidos ao poder, e onde              

queda a liberdade?” [4], foi precisa unha búsqueda de noticias nas que se analizase a               

situación das mulleres no ámbito laboral. Por outra banda, o traballo persoal de             

asistencia a diferentes charlas ou encontros feministas co fin de obter impresións que se              

plasmarían posteriormente nos post. Como ferramenta de enlace e trampolín cara ao            

tema empregábase a folga do 8 de marzo, día da muller.  



A coordinadora recibiu tamén a recomendación dun par de libros complementarios para            

a realización dos post, que servirían tamén como fonte de contacto para futuras             

entrevistas ou colaboracións. 

1.e.- Aprendizaxe + servicio 

As técnicas empregadas para a elaboración do traballo viñan da man das fontes e              

contactos do grupo, ademáis contaron tamén co apoio de artigos da web e máis informes               

e estudos elaborados por CIMA e AISGE respectivamente. 

Para falar dos coñecementos adquiridos no transcurso da materia, é preciso mencionar            

novamente o grupo do círculo, xa que foron a fonte principal de información e              

ensinanza nestes meses.  

O primeiro sinalar o feito de que o sistema capitalista atópase ligado ao patriarcado, por               

este motivo, o goberno corrompe os medios de comunicación e impide a visibilidade             

das desigualdades de xéneros. Se ben é certo que o feminismo ten ideoloxía, o problema               

é que hai moitas mulleres que se aproveitan do sistema capital para ascender no mundo               

laboral, e non respectan a ideoloxía feminista que se menciona.  

O tema da educación formou parte do debate en múltiples ocasións. A misoxinia             

atópase introducida na sociedade, e isto é algo innegable. A realidade na que vivimos              

prexudica e inflúe de xeito negativo na mentalidade dos máis novos, aos que se educa,               

dende rapaces, en ideas machistas e distincións innecesarias de xéneros que xeran nun             

futuro esta sociedade desigual. 

A pesar de ler os textos e apuntamentos do blog nas clases expositivas, non foron               

utilizados para a redaccción dos post, xa que o grupo aproveitaba as declaracións dos              

membros do círculo, así como artigos de prensa da web como fontes de información e               

ferramentas de aprendizaxe. 

  

2.- O Círculo  



2.a.- Composición do Círculo de Lectura Crítica: membros e entidades          

que participaron no Círculo; Axenda consultada. 

Membros do Círculo: 

- Tamara Canosa (Academia Galega do Audiovisual): A participante máis         

comprometida e a que realizou as mellores aportacións nas xuntanzas e tamén            

fóra delas. Colaborou na procura de contactos que estivesen dispostos a           

implicarse no noso proxecto e tamén pasando información útil para tratar e            

analizar cos mesmos. 

- Mercedes Castro (Escena Galega): Só asistiu á primeira reunión de Círculo. As            

súas aportacións foron moi sinxelas e non se amosou implicada no tema en             

ningún momento. Mantiña posturas enfrontadas ao resto do grupo. 

- Ariana Castro (Acción Universitaria): A súa colaboración foi esencial para          

adentrarse na relación entre o feminismo e a política, así como outras            

contribucións. Foi quen de facer entender temas que, coa súa axuda, se puideron             

comprender e achegar aos lectores do Observatorio. Ademais axudou na          

difusión da actividade final. 

- Dani Domínguez (Asociación Sindical Galega de Guionistas): Nas diferentes         

xuntanzas participou activamente, axudando así a dinamizar o debate. Foi un           

membro esencial e o máis aberto á hora de explicar experiencias propias, o que              

foi moi valorado polo grupo. 

- Lucía Estévez (Directora Novel): Asistiu só a primeira xuntanza de Círculo. As            

súas aportacións foron mínimas, pois apenas participou no Círculo. Ela mesma           

apuntou sentirse algo pequena profesionalmente entre o resto de membros. 

- Ángel Suanzes (Xornalista): As súas aportacións foron moi interesantes e          

axudou a abrir novos temas cos exemplos de casos que compartiu co grupo. 

Axenda consultada e desbotada: 

Decidiuse contactar con eles por seren persoas relacionadas co eido audiovisual e            

comunicativo que puidesen transmitir coñecemento sobre o mesmo. Como se pode           

apreciar, son profesionais de distintas ramas, o que aportaría unha pluralidade de voces             

distintas e un contraste de ideas. En liñas xerais, finalmente non se chegou a colaborar               



cos mesmos pola súa escasa dispoñibilidade ou incompatibilidade de horarios,          

principalmente. 

- Anxos Fazáns (Cineasta) 

- Adriana e Sabela (Produtora Illa Bufarda) 

- Ángela Taboada González (Estudiante de xornalismo e prácticas TVG) 

- Andrea Pérez Puime (CTV) 

- Analía González Alonso (Productora e xornalista) 

- Asociación de Actores e Actrices de Galicia 

- Celia Parra (Asociación Sindical Galega de Guionistas)  

- Chelo Loureiro (Delegada de CIMA en Galicia) 

- Valedor do Pobo 

 

2.b.-Dispositivo: fases de creación e desenvolvemento do dispositivo.        

Funcións exercidas polos membros do grupo. Lugares de encontro. 

Na primeira xuntanza (6/03/2018) as encargadas de Círculo e Acción, Ulloa Peteiro e             

Santomé Seijas respectivamente, moderaron, organizaron e aportaron o material         

necesario para a reunión, xa apuntado nas memorias individuais das mesmas, gráficos            

sobre a situación da muller no audiovisual, informes e noticias nas que se apreciou un               

tratamento inapropiado e machista ou interesantes para comentar. Tamén transcribiron a           

reunión e a encargada do Círculo montou os vídeos da xuntanza. Ademais a             

coordinadora Pérez Pérez, axudou a contactar coas diversas fontes que estivesen           

dispoñibles para a reunión. 

Pola súa parte, a encargada de Axenda, Pérez Viéitez e o encargado de edición, Piñeiro               

Maneiro, anotaron todos os datos relevantes que se ían analizando na xuntanza, así             

como os xestos e expresións dos integrantes do Círculo, útiles para logo comentar e              

estudar. Finalmente, o encargado de difusión, Siso Zapata, gravou a reunión e difundiu             

o vídeo [5] nas redes sociais do observatorio. Antes de rematar o encontro, os membros               

cubriron as cartas avais, como requisito de participación no círculo. [6] [7] [8] [9] [10]               

[11] 



Na segunda xuntanza (10/04/2018) e terceira xuntanza (11/04/2018) as funcións          

exercidas polo grupo seguiron a mesma liña que na anterior reunión. As encargadas de              

Círculo e a Coordinadora, intentaron cadrar os horarios de todos os integrantes do grupo              

para realizar as xuntanzas, aínda que desta volta foi moito máis complicado reunilos,             

polo que só houbo tres membros en cada reunión. Ademais, a encargada de Acción              

comentou as ideas expostas no grupo para desenvolver a actividade final e finalmente,             

escolleuse a acción proposta por Ángel Suanzes e Dani Domínguez. Pola súa parte,             

Difusión procedeu á gravación das xuntanzas e Edición e Axenda apuntaron os datos             

máis significativos a modo de transcrición, ademais de colaborar no debate no Círculo. 

No que respecta ao lugar de encontro das xuntanzas, a residencia do Burgo das Nacións               

foi o escollido para a primeira reunión, mais as vindeiras xuntanzas realizáronse na casa              

do membro encargado da Edición. 

2.c.-Negociación e Diálogo co Círculo: negociación dos aspectos do         

Tema. Negociación do Glosario. Aspectos negociados tratados no        

diálogo. Experiencias dos membros do Círculo. Prealimentación.       

Materiais aportados polo Círculo. Materiais aportados polo grupo .         

Valoración dos medios de Comunicación en referencia ao Tema.  

A base do diálogo imperante nas tres xuntanzas co círculo foi calquera tipo de              

discriminación á muller nos diversos ámbitos que abarca o audiovisual. Na primeira            

xuntanza, á que acudiron todos os membros do círculo, tocáronse todos os temas             

referenciados na proposta inicial. A desigualdade salarial, o teito de cristal, a relegación             

da muller a postos de responsabilidade e os prexuízos estéticos foron os piares             

fundamentais do diálogo entre o círculo e o grupo. Nesa primeira reunión deixouse clara              

a existencia dunha misoxinia que impera na comunicación, dando lugar a productos            

audiovisuais destinados a un consumo maioritariamente masculino. O resultado         

achegounos á conclusión da evidente necesidade dunha educación en feminino. Na           

segunda e na terceira xuntanza, o foco da negociación centrouse en posibles            

experiencias persoais dos membros e na relación da política co feminismo. Aínda que             



non traballamos cos conceptos do glosario [12], o grupo puido completar os conceptos             

co aprendido nestes debates. 

 

En canto ás experiencias destacou a activa participación de Dani Domínguez que non             

dubidou en contar diversas anécdotas persoais. Na segunda reunión, os tres membros            

presentes (Tamara Canosa, Dani Domínguez e Angel Suanzes) contaron un polémico           

caso dunha actriz que sacou un escándalo de acoso sexual, o que conlevou a unha               

extensa tertulia que serviu para a redacción do quinto post. Ademáis, o xornalista Ángel              

Suanzes manifestou que moitas veces, por medo á perda do traballo, non se din              

determinadas cousas que deberían saír á luz. 

 

As tres xuntanzas cos círculos caracterizáronse por una ampla reciprocidade e           

intercambio de opinións o que deu lugar a unha positiva comunicación que tivo como              

resultado unha satisfactoria aprendizaxe en materia de xornalismo polos membros do           

grupo. 

 

Cada participante do círculo adícase a un ámbito determinado dentro da comunidade do             

sector audiovisual, incluíndo unha actriz, unha directora, un guionista, un xornalista,           

unha dramaturga… ademais dunha estudante de políticas, moi comprometida co          

movemento feminista, que se encargou da relación da política co feminismo en relación             

ao audiovisual. 

 

O posicionamento de todo o círculo, claramente comprometido co feminismo, foi de            

evidente apoio ao tema. Agás na primeira reunión na que Mercedes Castro (Escena             

Galega) discrepou en diversos aspectos co resto de participantes, o resto das xuntanzas             

transcurriron satisfactoriamente para todos. Tamara Castro (AGA) e Ariana Castro          

(Acción Universitaria) foron as únicas en proporcionar materiais para o uso do            

Observatorio. A primeira ofreceu un conxunto de informes da situación da muller no             

cine e en televisión, e a segunda remitiu un artigo da relación do capitalismo co               

feminismo. E pola banda das responsables de Círculo e Acción repartíronse noticias e             

gráficos (CIMA e AISGE) na primeira reunión. 



 

A valoración dos medios en referencia ao tema é practicamente inexistente debido a que              

son os propios medios os que provocan á situación que se pretende denunciar. Todos os               

membros do círculo son perfectamente coñecedores da estructura dos medios xa que é a              

súa forma de traballo. 
 

2.d.- Acción: proposta da Acción e modificacións; o porqué da Acción,           

quen organizou, grao de implicación dos membros do Círculo na          

Acción, que carencias, necesidades, oportunidades ou usos aportou e         

pode aportar a Acción aos memros do Círculo, aos afectados, á           

comunidade, aos medios,... fases e resultados da Acción: procesos,         

procedementos e impacto social. 

En canto á acción que o grupo decidiu desempeñar, trata de visibilizar ás mulleres no               

mundo audiovisual, así como pór de manifesto as desigualdades latentes ás que se ven              

sometidas día a día.  

Nun primeiro momento a encargada de Acción propuxo unha serie de charlas ou teatros              

en escolas e institutos que educasen en valores e no feminismo aos máis cativos, co               

obxectivo de conciencialos partindo de que a educación é un piar básico para erradicar              

as desigualdades. Non obstante, modificouse por perigo a afastarse do tema principal a             

visibilizar, o eido comunicativo e audiovisual, e por dificultade na dispoñibilidade dos            

membros. 

A acción que finalmente se emprendeu foi a recollida de diversos sketches de             

programas nos que se amosaran situacións denigrantes cara á muller, tratando de            

espertar conciencia no espectador. Esta idea foi proposta por dous membros do Círculo,             

Ángel Suanzes e Dani Domínguez, polo que a implicación na mesma foi óptima pola              

súa parte, excepto na difusión, pois a única en compartila foi Ariana Castro, que sen               

dúbida foi o membro que presentou un maior compromiso. A idea foi apoiada tamén              

por Tamara Canosa, mais non amosou máis implicación a parte diso. 

Así pois, decidiuse recoller vídeos en concreto do programa da TVG Land Rober,             

porque se considerou que ao ser o ámbito galego o máis próximo, pode xerar máis               



reaccións no público inmediato. Ademais, o Land Rober é o único capaz de captar un               

público, na meirande parte, novo, aquel ao que se quere chegar, principalmente, para             

tratar de frear nun futuro os comportamentos machistas. A actividade foi organizada            

pola encargada de Círculos, Ulloa Peteiro, e Acción, Santomé Seijas, aínda que todo o              

grupo axudou a difundila. 

No que respecta aos usos da acción como aportación aos membros do grupo,             

considérase que esta actividade pode axudalos, pois trata de visibilizar a denigrante            

situación das mulleres nun ámbito do que eles son partícipes e no que traballan, polo               

que tamén o sofren, ben en primeira persoa ou como espectadores. A única carencia a               

resaltar radica na falta de implicación pola súa parte á hora de difundila, mais si               

aportaron ideas, como xa foi explicado anteriormente. 

Ademais, cremos que é unha gran contribución para a comunidade, que abre os ollos              

ante un problema que moitos non son quen de ver e asimilar; tamén para os afectados,                

que poden ver nela unha oportunidade para denunciar o que se critica na mesma e para                

os medios de comunicación, que a través de accións como a do grupo, deberían amosar               

esta situación con máis rigor e sen que pase desapercibida, pois o que non se recolle nos                 

medios, non existe. Deste xeito, sensibilízase a toda a poboación e trátase de que              

rexeiten todo aquel contido, neste caso audiovisual e televisivo, que conleve denigrar á             

muller. 

Por último, as fases da acción foron as seguintes. En primeiro lugar, existiu unha              

reunión grupal para concretar a acción e logo unha xuntanza co Círculo, na cal se               

puxeron en común as ideas, e se apostou pola de Ángel Suanzes e Dani Domínguez,               

como xa foi sinalado. Unha vez establecida a acción a emprender, as encargadas de              

Acción e de Círculos seleccionaron os vídeos a analizar, necesarios para a mesma,             

redactouse o texto a incluír no vídeo con ideas propostas polo grupo e logo realizáronse               

as modificacións pertinentes. En último lugar, o 19 de abril realizouse a montaxe final              

do vídeo [13] e, o día 20 de abril, publicouse na conta de Youtube, e tamén sendo                 

difundida por todo o grupo nas súas contas persoais de distintas redes sociais. 

A publicación e difusión deron lugar a un feedback. Algúns espectadores enviaron            

mensaxes nas que amosaban o seu apoio á iniciativa e, eles mesmos, compartiron cos              

seus seguidores e nas súas redes sociais o vídeo, o que axudou a chegar a máis público.                 

O único aspecto negativo a salientar foi que algunhas persoas realizaron comentarios            



despectivos respecto ao vídeo realizado polo grupo. Continuaron considerando ese          

comportamento denigrante cara á muller como “humor” e non como unha mostra clara             

de machismo. Mais cómpre sinalar que foron feitos illados, pois a meirande de             

mensaxes recibidas foron de apoio. Ademais, tivo un gran impacto, cunha difusión de             

máis de 700 visualizacións. 

2.e.- Retribución comunitaria: que valoración fai o Círculo do grupo          

de traballo; da Acción realizada; do diálogo levado ao cabo; das           

análises realizadas; permanencia dos membros nun posible Círculo        

futuro. Recoñecementos que se lle fixeron ao Traballo e ao          

Observatorio. 

A retribución comunitaria dos membros do Círculo é positiva, pois valoran todos os             

pasos dados no seo do grupo e apoiaron efusivamente o tema ao que tentamos dar voz                

dende o primeiro momento. Ademais están agradecidos por seren convidados a           

participar neste proxecto do Observatorio, pois todos eles se atopan comprometidos coa            

loita feminista.  

A valoración que fixeron da Acción foron boas opinións, sobre todo de Ariana Castro              

que foi a única que a difundiu nas súas redes sociais. Por outra parte, o diálogo co                 

Círculo foi moi enriquecedor e doado para eles. En todo momento había por ambas              

partes un intercambio de experiencias e debate que espertaba o seu interese, pois             

propoñían temas e abrían novos debates que facilitaron a recollida de documentación e a              

elaboración das publicacións no Observatorio.  

Pola súa banda, en principio non houbo sinais que amosasen a querencia por participar              

nun Círculo futuro, mais é certo que o grupo está seguro de que non terían problema en                 

volver a realizar algunha que outra xuntanza, quitando todos os problemas de            

dispoñibilidade. O que si houbo foron recoñecementos para o proxecto, pois como xa se              

apuntou, o Círculo amosou  unha gran colaboración no mesmo e un gran apoio. 

3.- A Organización do Traballo  

Nun primeiro momento, os distintos integrantes do grupo pensamos que todos tiñamos            

que cinguirnos a facer o que se nos atribuíu e así foi en certa medida. Os tempos que                  



conlevan calquera das tarefas e a posibilidade para levalas a cabo determinaron que             

levásemos a cabo un sistema de intercambio de roles en distintos momentos do traballo.  

Por iso, aínda que cada membro do grupo de traballo tivese determinadas funcións             

asignadas, isto non quere dicir que sempre cumplísemos con elas. Deste xeito, puido ter              

lugar unha rotación das funcións xa que, salvo editar e corrixir as pezas escritas e               

audiovisuais -así coma publicalas-, todos fixemos de todo. Por exemplo: quen tivese            

facilidades para elaborar e editar unha peza audiovisual, faino de xeito que outra persoa              

cobre outra aportación posible no grupo. Pensamos que sempre sería o mellor xa que,              

deste xeito, aprendemos a desenvolver as capacidades que se deben ter en diversas             

partes do proxecto levado a cabo. 

 

3.a.-Tarefas e funcións desempeñadas. Rotacións. Auto-avaliación do       

grupo en referencia a cada unha das tarefas. Aprendizaxes dos          

obstáculos atopados nos Círculos e polos recursos e os límites impostos           

polo Observatorio. 

As tarefas desempeñadas polos membros do grupo foron: 

- Pérez Pérez: Coordinadora. A comunicación e coordinación do grupo foi boa en todo              

momento. Os erros corrixíronse rapidamente e o método de traballo foi adaptándose ao             

desenvolvemento do mesmo. A coordinadora mantivo tamén o ritmo e a continuidade.            

Tamén colaborou coa realización dun comentario [14] e principalmente coa resposta           

dos mesmos. Tamén obtivo fotografías que posterirormente se utilizaron na publicación           

dos post. [15] [16] 

- Ulloa Peteiro: Círculo. A encargada de Círculo soubo solventar contratempos           

xurdidos, así como cadrar os compromisos profesionais dos membros para que todos            

puidesen acudir. Debido á súa facilidade para elaborar/editar pezas audiovisuais, levou a            

cabo esta función mentres o encargado de Edición elaboraba algún comentario a            

maiores así coma respostas. Tamén colaborou coa realización dun comentario [17], coas            

respostas dos mesmos e recompilou nun documento tódalas fontes locais/rexionais [18] 



- Santomé Seijas: Acción. O rol desempeñado pola encargada da Acción, moi ligado ao              

Círculo, realizouse de xeito correcto. Baseouse en aportar e recoller materiais para o             

diálogo cos membros do Círculo e na procura de documentación para que as xuntanzas              

fosen dinámicas. Ademais, colaborou xunto coa encargada do Círculo na realización da            

actividade final e realizou un comentario vía acordo [19]. 

- Piñeiro Maneiro: Edición. A edición das pezas escritas fíxose tendo en conta o libro de                

estilo sempre e revisando dúbidas gramaticais e ortográficas cando as había. O seu             

traballo veuse facilitado grazas á Coordinadora de Edición, que fixo correccións deste            

corte dende o segundo post ata o final e iso deu lugar a un texto correcto na súa                  

totalidade. Estas correccións sempre foron aplicadas poucas horas despois de recibilas.           

É un traballo teoricamente que, nun primeiro momento, semella moi fácil. Isto non             

quere dicir que na práctica o sexa tendo en conta a lingua á que estaba adoitado a                 

falar/escribir e á dificultade do idioma galego fronte ao castelán; pois posúe unhas             

características lingüísticas, sintácticas e morfolóxicas diferentes. Sobre a súa         

experiencia como coordinador, destacar as dificultades de comunicación entre tódolos          

demais coordinadores do blog que, en moitas ocasións, truncaron o correcto           

funcionamento do grupo. Coma todos, colaborou tamén coa recompilación de imaxes           

[20] a realización dun comentario vía acordo [21] e outro motivado [22]. Elaborou              

numerosas respostas e contribuíu á difusión da acción final nas súas contas en RRSS. 

- Siso Zapata: o encargado cumpliu prácticamente coa totalidade das súas funcións.            

Tamén realizou outras aportacións ao grupo para unha maior dinamización do traballo.            

No tocante á difusión final acadada, poderiamos dicir que tivemos unha difusión            

bastante envexable se temos en conta que o noso vídeo acadou, a día de 29/04/2018,               

727 visualizacións. Finalmente colaborou coa entrevista a Laura Queijeiro, un          

comentario vía acordo [23], e algunhas das imaxes que obtivo dos encontros, tanto co              

círculo como con Laura. [24] [25] 

- Pérez Viéitez. Axenda e Arquivos: a encargada levou a conta de todo aquilo relevante               

que debía ser anotado. Datas de reunións grupais, intergrupais, publicación dos posts,            

edición dos mesmos, etc. Deste xeito, cada persoa puido establecer un calendario            

persoal ou datar cada aportación/tarefa feita no seo do grupo. Tamén realizou un             



comentario vía acordo [26] e recompilou toda a bibliografía [27] e enlaces [28] do              

grupo que posteriormente foron subidos ao blog pola coordinadora. 

O principal obstáculo derivado dos encontros co Círculo foi a falta de dispoñibilidade             

dos membros. Aínda así, o obstáculo supuxo unha vía de aprendizaxe: a necesidade de              

atopar unha solución nun tempo determinado para cumprir un calendario previsto. 

O principal límite derivado do traballo co Observatorio foi o sistema fallido de             

comunicación vertical. Aínda que as relacións entre grupos foron produtivas, a ausencia            

en todo momento de ordes claras que permitisen traballar de forma limpa e segura              

dificultou o desenvolvemento do traballo. 

3.b.- Estratexias de Publicación e de Difusión do Traballo:         

Compromiso colaborativo na evolución das publicacións e calendarios.        

Reparto equitativo do traballo e falencias da participación nos         

membros, apoios internos e solucións a situacións. Reflexión sobre a          

difusión: mensaxes, distribución, respostas obtidas á difusión interna e         

externa. Relación con outros grupos de traballo da aula e co grupo de             

coordinación do blog: aproveitamentos efectivos para o propio        

desenvolvemento do tema e dos traballos, relacións pouco proveitosas.         

Colaboradores externos. Referencias a expertos. 

No noso grupo, coma en todos, acordamos que, canto menos, cada un dos membros              

realizase e firmase un post ao seu nome, coa responsabilidade e dereitos que iso trae.               

Por suposto, antes da publicación, tódolos contidos pasaron polo responsable de edición            

para a súa revisión e posta a punto. Tódolos membros cumpriron coas súas tarefas de               

forma satisfactoria. No momento no que se presentaba unha problemática,          

comunicábase aos compañeiros polo grupo de Whatsapp. Se esa dúbida non se podía             

resolver, ben co coñecemento dos compañeiros ou ben preguntando aos coordinadores,           

convocábase unha reunión. Foi este o caso, por exemplo, dunha xuntanza realizada para             

facer a memoria (16/04). Ademais, o labor do grupo con respecto á realización e              

resposta dos comentarios foi de pleno acordo entre os membros. Desde o principio, os              



responsables de edición e difusión trazaron un plan de acordos cos grupos S1B e S3D,               

para levar a cabo os comentarios nos respectivos posts, coa fin de darlle visibilidade e               

movemento interno ao blog. Os calendarios do grupo levaron unha lixeira demora pola             

falla de fontes ao principio do curso, pero solventaronse conforme pasaban as semanas             

ata chegar á fin da investigación de forma correcta.  

Como se comentou, o apoio mutuo dos membros do grupo foi unha das claves do               

traballo do S3A. A empatía, sacrificio e xenerosidade dentro do grupo estaban sempre             

presentes. Se alguén non tiña dispoñibilidade para realizar unha tarefa, outra persoa            

suplíao sen problemas. O caso máis importante dentro do grupo foi a falta da              

coordinadora, Pérez Pérez, durante dez días en marzo. Esta ausencia foi cuberta con             

éxito polo encargado de edición, Piñeiro Maneiro, elaborando os informes de           

coordinación que lle correspondían e cumprindo as tarefas de edición ao mesmo tempo.             

O resto do grupo comprometeuse co esforzo extra que tivo que facer estes días e               

realizou correctamente as tarefas acordadas, aínda cun membro menos dispoñible. 

Con respecto á difusión, dicir que se cumpriron os obxectivos de forma satisfactoria. Na              

difusión interna, os acordos cos grupos foron acatados: sempre dúas quendas de            

comentarios, chegando a contactar con membros doutros grupos para alertarlles de           

comentarios realizados, coa fin de obter unha resposta adecuada o antes posible. Na             

difusión externa, o éxito fíxose esperar pero acabou por chegar. Os contidos do grupo              

eran difundidos por Siso Zapata en canto estaban corrixidos e listos para ser             

compartidos, xa fose por Twitter, Facebook e Instagram ou, en ocasións especiais, por             

Youtube. Como valoración global, destacar que o tuit máis retuiteado e con máis             

“Gústame” pertence a este grupo [29], a pesar de ser o tuit que introduce o OCC á rede                  

social, non con contido exclusivo do grupo. De todas formas, xa que o responsable do               

grupo contribuíu activamente á creación da conta, e foi el quen redactou e publicou ese               

contido, é xusto que pertenza ao grupo. Ademais, usáronse Instagram e Facebook,            

dende o momento no que estiveron dispoñibles, xa que os primeiros contidos deste ano              

nesas redes tamén corresponden ao grupo S3A [30]. Sen embargo, o maior éxito da              

difusión do grupo en redes sociais chegou co segundo vídeo publicado na conta de              

Youtube [31]. Este vídeo, acción final do grupo, conseguiu establecer o récord de visitas              

da canle do OCC, contando co curso pasado, ao obter máis de 720 visitas (a día                

29/04/2018), 200 máis ca o precedente.  



A relación cos outros grupos foi correcta, no sentido de colaborar en contidos para              

nutrir ao resto. En ocasións enviáronse mensaxes para alertar de novas que xurdían             

relacionadas con temas de outros grupos. Con respecto a coordinación do grupo, véxase             

a Autoavaliación de S3A. Soamente comentar que, nalgunhas seccións, o caos habido            

foi o que contribuíu a un desconcerto xeral entre os membros dese sector. En axenda e                

arquivos, o caso foi este. Coordinación non estivo, nin moito menos, á altura. En              

edición, nada que obxectar. A axuda estivo sempre dispoñible e o trato foi moi correcto.               

Unha agradable excepción. En difusión, coordinación viuse, en ocasións, sobrepasada          

polas ordes chegadas desde coordinación xeral. De todas formas, a atención foi            

adecuada e o grupo funcionou sen problemas.  

Con respecto a colaboracións, puidemos gozar dunha da man de Fátima Frieiro Santaya,             

xornalista do Diario de Arousa. Elaborou un post da súa propia autoría, tratando a              

cuestión histórica da opresión das mulleres nos medios. Enviou o texto redactado e             

composto, e publicouse o día 30/03. [32] 

 

3.c.- Reflexivización: análise das fases do traballo de grupo. Proposta,          

Traballo de campo e Memoria. Melloras posibles que se deberan          

considerar para o aproveitamento do grupo, do traballo e a súa xestión            

polo conxunto do grupo. Procedementos que non volverían facer. 

O noso grupo na fase da proposta, ao igual que todos, estaba bastante desconcertado.              

Así pois, era a primeira vez que iamos levar a cabo un proxecto deste corte. De tódolos                 

xeitos, coa axuda do Círculo e da documentación usada puidemos levar a cabo o              

traballo de campo dunha maneira bastante axeitada -aínda que non puntual-. Na fase da              

memoria, volvemos estar desconcertados debido a que non temos do todo claro o que se               

anexa, como se proban as aportacións, como reducir palabras…  

Unha mellora posible para o aproveitamento do grupo sería que as circunstancias que             

nos impiden a todos traballar ao mesmo ritmo non influísen no noso proxecto. 

3. d.- Fitos: marcar tres fitos cando menos por cada fase e tentar             

relacionalos cunha proxeción de cara ás capacidades obtidas por todo o           



grupo ou parte dil. Os fitos son os suficientes para cumprir cos            

obxectivos do traballo e as capacidades a conseguir?. 

- Proposta: a elección final do tema. Isto motivou as capacidades obtidas no            

momento no que se comezou a traballar. 

- Traballo de campo: o fito seleccionado sería a selección do post “A educación             

en feminino” [33] como cabeceira do blog. Este post, elaborado por Santomé            

Seijas -encargada de Acción Final- foi unha das pezas escritas que tomamos            

dende entón como referencia. Así pois, a educación é a raíz de todo problema              

relacionado coa discriminación que sofren as mulleres. 

- Memoria: a súa finalización. Nun primeiro momento, pensamos que sería          

imposible levar a cabo esta parte do traballo mais, coa cooperación e            

comunicación que tivo lugar no noso grupo, puidemos rematala sen problema. 

Os fitos destacados na elaboración dun traballo poden acadar os obxectivos do mesmo,             

pero sempre haberá algo por aprender; fins e alternativas que obter; e unha loita              

interminable e inacabada pola concienciación que require o asunto escollido para facer o             

traballo. 

4.- Análise, conclusións e resultados. 

4.a.- Análise do Tema. A modo de resumo, catro ou cinco liñas que             

definan os coñecementos tirados do Tema. 

No mundo audiovisual, os contidos e xéneros co que se traballan afectan directamente á              

muller. Series masculinizadas froito da hexemonía cultural, relegan o papel da muller a             

unha mera compañeira do home, débil e sumisa. As mulleres poden estar concienciadas             

disto, pero se o papel que lle ofrecen non suscita as cualidades da muller, nada evitará                

esta discriminación. No eido da comunicación, todo débese aos intereses económicos. 

4.b.- Análise dos Medios. Coñecementos adquiridos sobre as falencias         

ou validación do proceder dos medios convencionais. Catro ou cinco          

liñas a modo de resumo. 



Os medios nos que se trata información sobre a discriminación das mulleres no eido da               

comunicación son escasos. O tratamento da información pola súa parte tampouco posúe            

o criticismo e análise que este asunto require. Os medios deberían tentar xerar unha              

maior concienciación social -un dos obxectivos na interminable loita feminista- pero sen            

estar influídos polos poderes políticos (que non queren concienciar sobre o asunto). 

4.c.- Reflexivización: resistencias e aprendizaxes adquiridas canto as        

diferentes fases como dinamizadoras de procesos e procedementos.        

Catro ou cinco liñas de resumo. 

A resistencia e aprendizaxe adquirida en canto ás fases dinamizadoras do proceso foi a              

fácil adaptación aos constantes cambios de Axenda, provocados por circunstancias          

alleas a nós. 

4. d.- Conclusións: en referencia ás hipóteses e obxectivos enunciados          

en 1.c resumir en catro liñas se poden seren ratificadas, modificadas           

por algún matiz que atoparon no decurso do traballo ou deben seren            

rexeitadas. Catro ou cinco liñas por cada hipótese ou obxetivo          

enunciado. 

O principal obxectivo que se explicaba no apartado anterior, era conceder visibilidade            

ao colectivo feminista. Este lograríase mediante a difusión do traballo, e neste            

momento, despois de analizar a visibilidade que obtivo o grupo, parece que foi o xeito               

adecuado, polo que non sería preciso modificalo, nin moito menos rexeitalo. Falábase            

tamén de dar voz a un sector que se atopa silenciado e censurado polos medios.               

Mediante as publiacións no blog e a posterior difusión dos mesmos cumpríase o             

obxectivo previsto, se ben é certo que o grupo, coa súa difusión só foi capaz de chegar a                  

un colectivo máis novo, polo que neste aspecto si habería que reformar os matices              

enunciados, para obter uns resultados moito máis significativos. 

4.e.- Resultados: recursos materiais tirados do traballo, Ferramentas e         

usos que o grupo considera poden ser utilizados en vindeiros traballos,           



axenda obtida,... catro ou cinco liñas que identifiquen claramente os          

útiles extraídos do traballo. 

Co traballo de búsqueda de fontes, o grupo foi capaz de recoller unha axenda moi               

completa, asociacións, institucións e profesionais da comunciaicón moi implicados co          

tema feminista que, a pesar de non poder formar parte do círculo, respostaron de bo               

xeito e comprometéronse a prestar a súa axuda en futuros proxectos.  

4. f.- Proxección: catro ou cinco liñas de resumo respecto dos aspectos            

que quedaron sen resolver e dos que se resolveron respecto do tema e             

como abordalos nun futuro. Se outro grupo de persoas iniciasen un           

traballo sobre este tema que é o que deberían ter en conta e que              

aspectos deberan atender. 

A pesar de tratar tódolos aspectos clave que se incluíron na proposta, durante o              

transcurso da materia fóronse introducindo novos aspectos a tratar, a partir dos debates             

co círculo, das conclusións que se obtiñan. Por todo isto, temas como a violencia de               

xénero, por exemplo, non puideron ser analizados nas conversas. A violencia de xénero             

non foi selecionado como subtema na proposta, porque non entraba dentro do            

relacionado co mundo laboral, pero se ben é certo que no transcurso do debate manaban               

temas coma estes, nos que xa non se está a tratar una mera discriminación ou desigulade                

se non unha reducción dos dereitos humanos dunha persoa, sometida baixo ameaza            

sexual.  

Dito isto, queda respostada xa a última cuestión. Se se iniciase un novo traballo sobre               

este tema, sería o correcto estudar a violencia de xénero como motor da maior parte dos                

movementos feministas que se inician na actualidade, sen chegar máis lonxe as            

protestas pola resolución xudicial do caso da manada, nos pasados San Fermíns do ano              

2016. 


