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Datos de identificación: 

- Localizador o grupo: S2D 
- Nome e apelidos de cada integrante do grupo. Rol/es desempeñados: 

García Conde, Manuel - DIFUSOR 
García Iglesias, Andrés - RESPONSABLE DE ACTIVIDADES 
Gil Pazos, Sergio - EDITOR 
Millán Garea, Sara - COORDINADORA, e editora e calendario 

- Etiquetas empregadas no blog: S2D e EDUCACIÓN 

Obxectivos: 

- ODS escollida: educación de calidade 
- Foco ou tema levado a cabo: posibilidade de acceso á educación e ás novas tecnoloxías en 

tempos de crisa sanitaria en Galicia 
- Aspectos do tema que finalmente se trataron, en forma de palabras chave: educación a distancia, 

novas tecnoloxías, educación para adultos, Galicia 

Resumo do proxecto: 

 A finalidade do estudo era dar visibilidade  á  problemática das  posibilidades  de  acceso  a  
educación  e  as  novas  tecnoloxías en tempos de pandemia, así como dar voz  tanto  a  estudantes  
coma  profesores. O traballo, bastante centrado na educación para adultos, foi posible de realiozar 
grazas a profesora Alicia Eva Garea Traba, fonte principal da axenda de contacto. Aínda que non de 
forma tan exhaustiva coma nos houbese gustado, logramos que a problemática chegase ao maior 
número de persoas posible así como concienciar da necesidade de actuar ipso facto. 

 A última entrevista realizada a Fernando Lacaci, presidente da confederación de ANPAS 
Galegas, servíunos para ver qué aspectos deberíamos haber tratado en maior medida así como 
coñecer a opinión e a valoración do proxecto por parte dunha persoa experimentada.  

 O resultado do traballo realizado foi grato. Buscábamos, a través de casos, opinións e 
vivencias reais, tratar os temas que se puidesen relacionar co problema do acceso á tecnoloxía no 
ensino en pandemia. Gustaríanos ter tratado outros aspectos de interese, non ternos centrado da 
ensinanza Secundaria en diante, senón facer unha publicación sobre a problemática nas aulas de 
ensinanza Primaria, mais o calendario non nolo permitíu. 

 En definitiva, quedámonos conque fixemos todo o posible por visibilizar o problema e as 
experiencias vividas para o noso futuro como profesionais do mundo da comunicación. 

Palabras chave:  

Fenda dixital, educación equitativa, ensinanza online, ESA e rural. 
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Epígrafes da MG: 

- FASES - 

a) Fase da proposta: 

Obxectivos: 

 O ODS de educación de calidade abarca moita información e contidos polo que decidimos, 
dende o principio, centrarnos nun aspecto concreto. Desta maneira, o que fixemos foi traballar sobre 
o acceso á ensinanza en liña en Galicia durante o curso do confinamento e neste ano. Así, quixemos 
dar voz aos “protagonistas” do ensino, como o son os mestres e, especialmente, os propios 
estudantes. 

 O noso obxectivo foi mostrar os problemas que tivo o sector educativo galego para 
adaptarse a unha situación inédita como foi a que provocou a pandemia, e as necesidades que aínda 
manifesta o propio sector. Ademáis, quixemos analizar e mostrar as diferenzas entre os centros que 
se atopan no rural e nas cidades e entre os centros de ensino públicos e privados. 

 Por último, quixemos dedicar dúas das publicación á educación para adultos pois 
considerábamos que é unha parte do ensino á que nin a Administración nin os medios de 
comunicacón ofrecen a atención que merece. Ademáis, hai gran descoñecemento sobre ela entre a 
poboación. 

 Outro dos obxectivos que intentamos cumprir conforme íamos publicando entradas no blog 
foi o de expresar as nosas conclusións de forma sinxela e concisa. Coidamos que, desta forma, é 
máis chegar a un maior número de persoas e a mensaxe transmitida pode ser entendida por toda a 
poboación. 

Calendarización: 

 En canto á organización do grupo e as calendarizacións, en febreiro comezamos a nosa 
actividade. Neste mes decidimos o ODS e o tema que íamos a tratar e levamos a cabo a repartición 
dos roles dos integrantes do grupo. Unha vez repartidos, fixemos unha chamada por Teams onde 
pensaamos e debatemos eo número de publicacións, así como as datas de publicación. Nun 
principio, decidimos realizar un total de seis publicacións e programamos tres actividades, pero 
como as cousas non sempre saen como se planeas isto mudou ao longo do proxecto. 

 Respecto ao elaborado calendario, nel marcamos os días nos que publicaríamos as entradas 
no blog e as actividades así coma o día que faríamos unha reunión por Teams para falar e distribuír 
traballo da publicación da semana. Aínda que, como aconteceu coas publicacións, co paso do tempo 
o calendario foise modificando principalmente porque o grupo sufríu unha modificación e pasamos 
de cinco integrantes a catro. Isto supuxo que o número de publicacións se reducisen de seis a cinco 
e que as actividades tamén mudasen. 

 Todas estas modificacións serán citadas con maior detalle máis adiante, na comparación 
entre a proposta inicial e o resultado final. 
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Fontes e criterios de selección: 

 No que respecta á selección de fontes, buscamos voces que puidesen representar á 
comunidade educativa: recorremos a persoas que nós mesmos coñecemos e que puidesen 
representar a todos os niveis educativos. Desta forma, contamos coa colaboración de estudantes que 
cursan dende Secundaria ate graos universitarios e FPs, así como coa aportación dos pensamentos e 
das reflexións de docentes. 

 Ao longo de todo este percorrido pola educación contamos coa colaboración de Alicia Eva 
Garea Traba, profesora de galego e filosofía na ESA e no Bacharelato de adultos, no IES Arcebispo 
Xelmírez I. 

 Para a nosa quinta e derradeira publicación, así como para concluír co noso traballo, 
quixemos contactar cunha fonte experta. Falamos con Fernando Lacaci, presidente da 
Confedaración de ANPAS Galegas. 

 Desta forma, elaboramos unha axenda de contactos que se foi modificando ao longo do 
cuadrimestre [ANEXO 1]. O noso contacto coas fontes permitiunos coñecer de primeira man a 
situación do ensino en pandemia (da educación Secundaria en diante) e tamén plantexarlles a 
información que os medios ofrecen e saber a súa opinión ao respecto. 

 A recollida de información que nos aportaron as fontes entrevistadas xunto co proceso de 
documentación ofreceunos a posibilidade de que, nas nosas entradas no blog, convivisen tanto datos 
científicos e informacións extraídas de medios como, na súa maioría, testemuñas e vivencias 
persoais dos estudantes galegos. 

Deseño de actividades, publicacións e difusión previstas: 

 Neste punto abordaremos como levamos a cabo os roles de actividades, publicacións e 
difusión. Estas actividades estiveron programadas e pensadas baixo a premisa de que todas gardasen 
unha relación. A continuación describimos a proposta inicial: 

 No que respecta ao rol de difusión, establecemos dende o inicio que as redes que 
empregaríamos serían Twitter e Instagram. Isto foi unha decisión conxunta de todos os membros do 
grupo pois pensamos que a través destas redes chegaríamos a un maior número de persoas. Tamén 
pensamos na opción de utilizar Tiktok, é unha rede que permite unha fácil viralización, pero 
desbotamos a idea pois o Observatorio non ten unha conta nesta plataforma. 

 En canto ao funcionamento da difusión, consideramos que habería que subir un tweet por 
cada publicación no blog, para chamar a atención da audiencia e animalos a ler as entradas. Máis 
adiante falaremos en detalle sobre as publicacións nesta plataforma. 

 No caso de Instagram, subimos dúas publicacións: na primeira amosamos unhas gráficas 
que exemplificaban os resultados dunha enquisa así como avisábamos da publicación dunha nova 
entrada no blog [ANEXO 2], na segunda anunciamos que subimos unha nova entrada no blog 
[ANEXO 3]. 
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 No referido ao rol de actividades, plantexamos este apartado como unha ferramenta 
complementaria ao noso traballo e que fomentasen a participación da nosa axenda e de máis 
usuarios que quixesen formar parte do estudo. Nun principio plantexamos un total de tres 
actividades, e pese a que foron tres as que fixemos, non foron as mesma que tiñamos establecidas 
no inicio. Posteriormente, falaremos dos cambios e os seus detonantes e motivos. 

 Logramos que as publicacións condenses o traballo realizado. Estaban pensadas para 
publicacións semanais aínda que, finalmente, non foi de todo posible xa que nos vimos obrigados 
de pasar de cinco publicacións a seis. Ademáis,  tivemos que consendar as últimas dúas 
publicacións na última semana porque precisamos un par de semanas para correxir e publicar de 
forma correcta a segunda publicación.  

 Por último, o obxectivo das publicacións foi realizar textos pouco densos e cunha linguaxe 
sinxela e dinámica. Pese a que nas primeiras publicacións este obxectivo non se lograra con moito 
éxito coidamos que, a medida que avanzou o curso e grazas as correccións do profesor e 
coordinadores de seminario, melloramos este aspecto notablemente. 

Comparación da proposta cos resultados finais obtidos: 

 A día de hoxe e unha vez rematado con todo este proceso, temos as ferramentas necesaria s 
para determinar se a proposta inicial, descrita ao longo da memoria, se corresponde correctamente 
cos resultados obtidos. 

 Dende o noso grupo S2D destacamos dous feitos que dificultaron o noso traballo e 
obrigáronnos a mudar a proposta inicial: a expulsión dun dos membros do grupo, que aumentou 
moito a carga de traballo aos membros restantes, e o feito de que ao comezo nos costase realizar as 
publicacións como o profesor desexaba. Ambos foron os motivos de que o número de.publicacións 
variase e de que non se puidese cumprir co estipulado no calendario inicial: 

- Cambio nas actividades: no referente a este aspecto, o que modificamos foi, por unha parte, as 
datas establecidas no inicio e, pola outra, cambiamos dúas das actividades inicias. Desta forma, 
en vez de facer unha reportaxe de testemuñas de estudantes, fixemos unha enquisa en redes 
sociais (elaborada pola coordinadora) [ANEXO 4], que contou coa participación dunhas 250 
persoas; e, en vez de facer unha entrevista a unha fonte, fixemos unha actividade de mapeo xunto 
co grupo S2B. 

- Cambio na difusión de redes socias: con respecto a este rol non houbo cambios significativos. 
Non obstante, cabe sinalar que nun inicio tiñamos pensado publicar un tweet por cada entrada no 
blog mais, ao final, só o subimos para anunciar tres das cinco publicacións a causa da falta de 
tempo [ANEXO 5]. 

- Cambio nas publicacións: neste punto sí houbo cambios máis importantes. Isto debeuse a que, 
como xa dixemos con anterioridade, o noso grupo (nun inicio conformado por cinco integrantes) 
pasou a ser un grupo de catro o día 9 de abril [ANEXO 6]. Así, pese a que tiñamos menos 
publicacións, o calendario tivo que ser reaxustado, e esta é a razón pola que a última publicación 
subíuse o día 7 de maio e non o 2 como tiñamos estipulado no calendario, entre outros 
incidentes. 
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b) Fase do traballo de campo: 

 En canto ao traballo de campo, o noso criterio grupal baseouse en obter puntos de vista 
diferentes a través das diversas fontes que compoñen o noso círculo e axenda de contacto. Botamos 
man de alumnos de diferentes niveis educativos, docentes ou expertos: 

- David Míguez Rocha (estudante de Dereito na Universidade de Santiago): reside nunha aldea 
con escasa conexión a Internet. Adoitaba ir a estudar á súa facultade pois alí gozaba de wifi 
gratuíta e conexión á rede moi rápida pero, coa chegada da pandemia, foille imposible. Cóntanos 
as dificultades que viviu no curso pasado. Aparece na segunda e na terceira publicación. 

- Lourdes Gil (estudante do IES Eduado Blanco Amor Ourense): aportounos unha visión sobre as 
dificultades e a situación respecto ao uso da tecnoloxía para os estudantes da ESO durante o 
confinamento e este novo curso. Aparece nas dúas primeiras publicacións. 

- Uxía García (estudante dun máster de profesorado): explicounos moi ben a imposibilidade de 
interactuar cos compañeiros e profesores durante as clases debido á precariedade da ensinanza 
online e, polo tanto, a perda dun proceso de educación “recíproco”. Ademais, vive nun núcleo 
rural. Non obstante, opina que isto non lle parece unha desventaxe para estudar, non sí a pésima 
conexión que alí hay. Aparece nas dúas primeiras publicacións. 

- André Pérez (estudante da ESO nun colexio concertado en Ourense): axudounos a comprender as 
diferenzas entre a ESO nun colexio público e concertado en canto ó acseso á tecnoloxía, onde 
non tive ningún tipo de problema de conexión. Aparece na segunda publicación. 

- Álvaro Vidal (o curso pasado cursou primeiro de Bacharelato no IESP de Ames): vive nun núcleo 
rural e, tal como contou, o curso pasado tivo, en polo menos en 4 ocasións, problemas para 
enviar os exames realizados a través da rede. É unha vivencia que contrasta claramente coa de 
André Pérez. Aparece na segunda publicación. 

- Irene Lourido Regueira (estudante de Inxeñaría eléctronica industrial e automática na UVigo): 
vive nunha aldea de Rianxo e conta que non tivo problemas para conectarse ás aulas virtuais así 
como tampouco os tivo á hora de realizar e entregar os exames do segundo cuatrimestre pasado.  
Declaración totalmente opostas ás de Álvaro Vidal. Aparece na segunda publicación. 

- Alexandra Grille Barral (estudou toda a súa vida nun centro público): falounos sobre cómo os 
estudantes que acuden aos centros públicos adoitan proceder de familias con rendas máis baixas 
así como nos explicou a súa situación persoal. Aparece na segunda publicación. 

- Beatriz Dorao (profesora de secundaria no Colexio Alca, colexio concertado algo afastado da 
zona urbana): declarounos que nunca tivo problemas á hora de impartir as clases en liña, ás cales 
conectáronse sempre todos os alumnos e que nese senso tivo moita sorte. Tamén nos explicou o 
sistema de préstamo de ordenadores do colexio no que imparte clases. Aparece na segunda 
publicación. 

- Alicia Eva Garea Traba (profesora de Bacharelato no IES Arcebispo Xelmírez): fonte moi 
presente ao longo do noso traballo, a súa experiencia axudóunos a comprender moitas das fendas, 
non só a fenda dixital, existentes no sistema educativo. Fala tamén sobre os problemas que 
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tiveron os alumnos en canto a educación online ao memos tempo que nos fixo comprender, baixo 
a súa perspectiva directa e persoal, cómo é a educación para adultos. Ademáis, foi a nosa gran 
axuda durante a realización da actividade de mapeo realizada no Xelmírez I. De feito, foi nunha 
das súas horas de clase, onde fomos moi ben recibidos. É unha das fontes máis recurrentes, 
aparece en todas as publicacións excepto na primeira. 

- Sara Ticlahuanca, (estudante da ESA procedente de Perú): explicounos todas as dificultades ás 
que tivo que facer frente: situacións de violencia, maltratos… Chegou a España sen nada, só 
cunha maleta nunha man e suxeitando o carriño dos seus dous bebés coa outra. Tamén nos 
contou da dificultade que supón compaxinar un traballo cos estudos, sobre a súa deficiente 
conexión a Internet e a falta de axudas. Toda unha historia de esforzo e superación. Aparece na 
terceira e na cuarta publicación. 

- Junior Legro Barahona (estudante da ESA procedente de Colombia): Chegou a España cun único 
obxectivo: fuxir da precariedade na que vivía no seu país natal. Falounos tamén sobre o alivio 
que significa para él que todas as horas na ESA sexan presenciais pois o pasado curso tivo moitas 
dificultades para seguir al clases dende a casa. Aparece na terceira e na cuarta publicación. 

- Thaynaia Mendonga da Silva (estudante da ESA procedente do Brasil): migrou a España en 
búsqueda de mellores oportunidades. Ela conta que nunca recibira unha charla en materia de 
igualdade de xénero. Aparece na terceira e na cuarta publicación. 

- Raúl Iglesias Quinteiro (estudante da ESA no Xelmírez I): aportou unha opinión contraria á do 
resto da súa clase con repecto ao tema de educar en igualdade de xénero e inclusión. Aparece na 
cuarta publicación. 

- Andrea Seijas Otero (estudante da ESA no Xelmírez I): tratamos con ela o tema da linguaxe 
inclusiva. Referíuse a un caso no que unha profesora trataba á clase en xeral, algo que a ela 
sempre lle resultara chamativo. Aparece na cuarta publicación. 

- Fernando Lacaci (presidente Confederación ANPAS galegas): fonte principal da nosa quinta e 
derradeira publicación, axudounos a comprender a realidade das novas tecnoloxías e que éstas 
non están ben enfocadas. 

 A maiores destas fontes persoais, no traballo utilizamos tamén fontes bibliográficas: o 
Ministerio de Economía e Empresa, Datos e cifras do ensino non universitario por parte da Xunta 
de Galicia, e varios artigos xornalísticos. 

Dispositivo: 

 As nosas reunións co círculo de traballo foron máis ben individuais, máis do que nos 
houbese gustado, debido á situación actual e sobre todo dada a  gran diversidade entre as fontes e á 
dificultade, ou máis ben a imposibilitade, de atopar un momento de reunión común. 

 Aínda así, logramos facer reunións conxuntas, entre André Pérez e Lourdes Gil 
(03/04/2021), por exemplo, para discutir sobre as diferenzas entre a educación en liña nos seus 
instititutos, concertado e público, respectivamente (por WhatsApp). 
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 Tamén a actividade de mapeo no Instituto Xelmírez I (22/04/2021) foi unha reunión entre 
fontes: participaron a profesora Eva Garea Traba e os seus alumnos de cuarto curso da ESA. 

Negociación e diálogo co círculo: 

 En termos xerais, as negociacións para ter reunións (individuais) co círculo foron case 
sempre fructuosas, e todos os membros do GT fixeron reunións co círculo, salvo en excepcións 
puntualizadas, antes de todas as publicacións. 

 En canto á nosa fidelidade ao Libro de Estilo, cumprimos coas especificacións técnicas, 
elaborando parágrafos curtos pero non dunha sóa frase, evitando as ligazóns innecesarias e 
mantendo un ton axeitado que requiría o formato de publicación en blog. Tomamos tamén en 
consideración as recomendacións éticas, favorecendo a accesibilidade aos documentos de traballo e 
o diálogo social cos protagonistas das entrevistas e enquisas. Todos intervimos nas decisións 
grupais e cumprimos coa responsabilidade de remisión de informes e reunións intergrupais e co 
profesor. 

 E finalmente, en relación ao o Glosario, este foi deseñado baixo aportacións de todos os 
membros un par de semanas despois de ter definido o noso tema. Publicouse xunto á publicación de  
presentación día 8 de marzo. Non foi modificado xa que seguimos unha liña de continuidade 
respecto das palabras chave: fenda dixital, educación a distancia, educación equitativa, ensinanza 
online, Educación Secundaria para Adultos e Rural; todas elas resultaron de vital importancia. 

Actividades emprendidas: enumerar e analizar. Círculo ou actividade dialóxica/de 
contrastación sustitutiva realizada. Participación dos colaboradores. Impacto e 
recoñecemento no blog: 

 As actividades emprendidas polo GT foros as seguintes: 

1. Enquisa na rede: a primeira das enquisas tiña por obxectivo obter unha comparativa respecto ao 
acceso á tecnoloxía entre as escolas rurais e urbanas e os centros públicos e privados. Dita 
enquisa foi redactada pola coordinadora Sara Millán e difundida en redes o día 29 de Marzo, 
nove días despois da data inicial fixada. As redes sociais de difusión que se usaron foron 
Instagram e Twitter. Participaron máis de 250 alumnos da ESO, Bacharelato, universidade e 
ciclos formativos. Esta enquisa foi incluída na segunda publicación e os resultados da mesma  
foron difundidos nunha publicación no Instagram do observatorio. Cabe mencionar que, á raíz 
desta enquisa, realizamos as entrevistas a David Míguez, Álvaro Vidal, Irene Lourido, 
Alexandra Grille, Eva Garea, Beatriz Dorao, Lourdes Gil, André Pérez,Uxía Garcia ou Adrián 
Marín. Forman tamén parte da segunda publicación, aínda que non están recollidas no 
calendario de actividades inicial [ANEXO 7]. 

2. Actividade de mapeo: realizada a través dun acordo co grupo S2B. En primerio lugar 
presentamos a temática da actividade e as cuestións xerais e a continuación cada un dos 
membros achegámonos a 2 alumnos para facer entrevistas individuais. A actividade centrouse 
nunha clase da ESA e as testemuñas dos 18 alumnos foron a base da terceira publicación. A dita 
publicación engadíuselle a entrevista á profesora Eva Garea e un mapa conceptual coas ideas 
chave, realizadas por Sara Millán, que permitiron completar o perfil desta modalidade de 
ensino. 
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3. Charla co representante dunha Asociación relacionada co ensino: a última das actividades 
realizadas para a derradeira publicación. Contactouse co presidente da confederación de 
ANPAS de Galicia, Fernando Lacaci, para concretar unha reunión  na que avalíase os resultados 
obtidos nas anteriores actividades do grupo así como proporcionarnos aspectos que botaba algo 
en falta nas nosas publicacións. Remitíronselle as publicacións no obxectivo de que se 
informase previamente. Finalmente, o día 27 (dous días antes do que se tiña pensado), Andrés 
García, encargado de actividades, foi ate o local da ANPA onde lle realizou a entrevista ao Sr. 
Lacaci [ANEXO 8].  

Difusión das publicacións e actividades. Accións emprendidas para a difusión. 
Resultados, feed-back e recoñecementos nas redes: 

 Fixemos dúas publicacións en Instagram, unha sobre a primeira actividade, a enquisa nas 
rrss, e a outra sobre a derradeira publicación. Adaptamos cada publicación ó formato das 
plataformas aínda que procuramos que a mensaxe fose a mesma. Tamén publicamos tres tweets 
sobre tres das publicacións. A todas estas publicacións engadíronselles os enlaces ao seu respectivo 
post no blog no Observatorio. 

 O 14 de abril fíxose a. primeira en Instagram, con dúas imaxes: unha coa da pregunta xeral 
da enquisa e outra con tres gráficos sobre os resultados da mesma, acompañadas dun pé de foto 
onde aportamos información e se indica ónde consultar a publicación do blog. Conseguimos 17 
likes e un comentario. A segunda publicación en Instagram foi unha imaxe de contexto xunto cun 
texto no que explicamos o contido da última publicación do blog. Conseguimos 7 likes likes. 

 Respecto aos tweets, o primeiro fío publicámolo o 14 de abril (mediante dous tweets 
explicamos o contido da segunda publicación e incluimos a ligazón á mesma). Ambos tweets 
tiveron 1 like. O segundo fío, creado o 20 de abril, é similar, só que dedicado á terceira publicación 
e con un tweet máis. Os tres tweets tiveron 1 like. O último fío, publicado o 7 de maio, está 
dedicado á quinta publicación. Tamén recibiu 1 like por tweet.  

 En base aos resultados obtidos, podemos deducir que a estratexia funcionou mellor en 
Instagram ca en Twitter, especialmente na primeira publicación en Instagram onde coidamos que a 
existencia de gráficos fíxoa máis visual e atractiva para o lector. 

Competencias e habilidades grupais reforzadas e adquiridas durante o traballo de 
campo, experiencias de comunicación interpersoal e comunidade: 

 No transcurso da fase de traballo de campo houbo distintas experiencias en relación coa 
comunicación interpersoal. No inicio do proxecto creamos un grupo de Whatsapp polo que día a día 
se falaba acerca da publicación desa semana facilitou a comunicación, mais o proxecto saíu a diante 
grazas as reunións por Teams que realizamos semanalmente onde falabamos abertamente de como 
enfocar a publicación. 

 Dende o principio, Sara Millán, a coordinadora, liderou o grupo e fixo manter o ritmo de 
traballo, ben repartido, no que todos tratábamos de desembeñar o noso rol que tiveramos. Non 
obstante, cabe mencionar que nalgunha ocasión a coordinadora debeu levar a cabo algunha tarefa 
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que non era a súa propia, mais soubo lidiar ben coa carga de traballo e isto é algo do que falaremos 
algo máis adiante. 

 Ademáis, tivemos que facer frente a difícil situación de que un dos membros do grupo tivo 
que ser expulsado dada a súa inactividade, sen dar explicacións, e escasa comunicación co GT. 
Falamos entre o resto do grupo a mellor maneira de facerlle chegar a mensaxe. Finalmente foi a 
coordinadora do GT quen lle explicou os motivos da súa expulsión e él o entendeu perfectamente, o 
que se traducíu nun completo desaxuste do calendario e vímonos obrigados a facelo de novo. 

 Respecto as reunións grupais, estipulouse un día para reunirnos telematicamente por Teams 
e falar mais extensamente das estratexias e as tarefas que tiñamos esa semana, ideas para as 
publicacións ou calqueira outro tema relacionado co proxecto. Dito día de reunión foi variando ó 
longo do cuadrimestre, adaptándoa a un horario na que todos os membros puidésemos reunirnos, e 
mantendo desta forma unha comunicación directa. 

 A pesar dos diferentes ritmos de traballo de cada un e dos posibles contratempos, soubemos 
organizarnos para comunicarnos dunha maneira que permitise a cordialidade entre membros ao 
mesmo tempo que se cumpriron os traballos en prazo e cun mínimo de calidade. Ademais, houbo 
unha comunicación fluída e constante tanto con outros grupos (especialmente co S2B), coma coas 
fontes que foron acompañándonos ao longo de todo o proceso. 

c) Fase do consenco e redación da memoria: 

Parte do consenso do grupo e resultados de pór en común as partes individuais 
realizadas: 

 O traballo en grupo non foi doado, e non só polas restricións sanitarias que nos impediron 
xuntarnos en persoa moitas veces, ou polo feito de que comezamos sendo 5 membros no grupo e 
rematamos sendo 4. Foron varias as veces nas que a coordinadora do grupo, Sara Millán, tivo que 
levar a cabo roles que non eran os seus (coma o de editora ou responsable de actividades), quizáis 
porque non soubo como distribuír de forma equitativa o traballo. Cabe mencionar tamén a carga que 
traballo que nos resulto excesiva nas materias deste cuatrimestre e que foi difícil de compaxinar co 
proxecto. 

 En calqueira caso, para realizar esta memoria grupal, distribuímos as 3 fases nunha chamada 
por Teams, co obxectivo de dividir o traballo e de que cada membro fixese o acordado. Non 
obstante, fixamos un prazo límite de entrega de cada fase (12 de maio) para que a coordinadora do 
grupo tivese tempo de por en común toda a información. 

 Á hora de distribuír as tarefas para levar a cabo esta memoria, en primeiro lugar, 
compartimos polo grupo de WhatsApp as páxinas correspondentes á memoria grupal redactadas 
polos coordinadores do blog. Ese mesmo día, nunha chamada por Teams, distribuímos as fases co 
obxectivo de dividir o traballo e así cada membro fixese o acordado. 

 Como éramos só catro persoas, a coordinadora foi quen elixiu as tarefas de cada integrante, 
preguntando despois se estabamos todos dacordo co reparto: Manuel García encargouse da fase de 
proposta, Sergio e Andrés da fase do traballo de campo e, finalmente, Sara Millán da fase do 
consenco e redación da memoria. Decidimos facelo así para que cada membro estivese o máis 
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relacionado posible coa fase e co rol desempeñado ao longo do proxecto. Non osbtante, ao final 
todos colaboramos en todas as fases, facendo correcións ou aportando ideas. 

 En canto á programación da memoria, comezamos a traballar nela o día 7 de maio. Nunha 
reunión en Teams dividimos de qué fase se encargaría cada membro. Seleccionamos o día 12 de 
maio como data límite para enviar á coordinadora o redactado. Ese mesmo día, ás 17:00h, 
acordamos unha chamada onde falamos brevemente de cómo nos gustaría enfoar o texto final da 
memoria. Ao día seguinte, a coordinadora comezou a traballar na redación final da memoria. Temos 
previsto facer unha revisión final tanto da Memoria coma dos Anexos o domingo 16 de maio e o 
luns 17 de maio a coordinadora, Sara Millán, encargarase de envialos. 

Primeiras diagnoses e conclusións sobre o tema abordado: resultados do traballo (por 
puntos, numerar, tendo en conta os obxectivos e/ou hipóteses iniciais): 

 O obxectivo inicial, como xa mencionamos anteriormente, era realizar un estudo sobre as 
posibilidade de acceso á educación e ás novas tecnoloxías en tempos de crisa sanitaria en Galicia.  

 Pensamos que o noso traballo pode considerarse unha primeira aproximación a un tema 
complexo, con moitos factores e que, quizáis, precise diferentes plantexamentos en diferentes 
territorios a nivel nacional.  

 Os tempos de traballo e a situación na que nos tivo a pandemia durante este curso obrigou a 
centrarnos no noso entorno xeográfico próximo e nas fontes que tiñamos máis á nosa disposición. O 
acceso aos centros educativos estivo restrinxido durante todo este tempo e o abordaxe directo co 
alumnado foi complicado, mais grazas a profesora Eva Garea a actividade presencial cos alumnos 
de cuarto curso da ESA foi posible. 

 Podemos salientar que os datos obtidos fixeron que o noso GT reavaliara as súas hipóteses 
iniciais respectos aos obxectivos: 

1. Avaliar as dificultades que o alumnado atopa no ámbito rural en relación co ao acceso á 
educación online e as novas tecnoloxías. A nosa hipótese agardaba maiores dificultades que as 
finalmente expresadas. Ben é certo que o alumnado entrevistado na área de Compostela acude a 
centros de ensino na cidade e só ten dificultades na súa residencia familiar. Coidamos que 
deberíamos ter ampliado o universo de individuos para integrar no estudo aqueles estudantes 
que van a centros de ensino situados en zonas rurais, como o estudantado de primaria. Non 
obstante, non foi posible acceder a estes estudantes polas restriccións de acceso aos centros de 
ensino. Esta sería quizáis unha das tarefas de futuro se continuásemos con este proxecto. 

2. Abordar as diferenzas entre centros de ensino públicos e privados en relación ao acceso á 
tecnoloxía. Atopamos que, en realidade, a nosa hipótese inicial, que coidaba un maior acceso á 
tecnoloxía nos centros privados ou concertados, non se daba de forma tan esaxerada e que a 
dotación dos centros públicos é similar. 

3. Recoller as impresións do alumnado de ensinanzas para adultos. A nosa hipótese era que este 
tipo de ensino era visto como o esquecido do sector educativo e, polo tanto, de menor calidade. 
Das enquisas e entrevistas desprendeuse que o alumnado deste sector non o percibía así. Porén, 
coidamos que esta percepción nosa puido estar provocada por unha carencia de coñecemento. 
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Pensamos que sería preciso unha maior precisión nas entrevistas e traballos que non puidemos 
levar a cabo por dificultades temporais e de acceso. 

4. Avaliar a importancia que o alumnado da á lingua e inclusiva no ensino e a formación recibida 
neste eido. Aquí a nosa hipótese confirmouse. O alumnado de maior idade non recibiu apenas 
formación e, aínda que recoñeceu ter padecido algún tipo de abuso lingüístico ou psicolóxico, 
ven en xeral a linguaxe inclusiva coma algo innecesario e que non soluciona o problema. A 
percepción semella ser similar en homes e mulleres. 

Proxección social e comunitaria do Traballo. Incidencia real no discurso e na acción: 

 O tema que abordamos é un problema de actualidade que, se ben ten sido tratado por 
diversos medios e investigadores, non deixa de estar incompleto nalgúns aspectos. A ensinanza en 
sectores como o ámbito rural e a ensinanza para adultos é particularmente importante na nosa 
comunidade, un ensino que neste ano e no anterior foi moi complexo. 

 Pensamos que darlle voz aos usuarios do sistema educativo que pertencen a estes ámbitos 
permite ter unha visión máis próxima da problemática. Na educación, rara vez se lles da a voz aos 
estudantes máis ca como mera anéctoda, pese a que son eles os verdadeiros sufridores dos 
problemas do sistema. Isto é aínda mais real no caso do ensino para adultos. 

 Tanto a cuestión do acceso á tecnoloxía como a ensinanza de adultos na era da educación ao 
longo da vida deben ser os obxectivos centrais para mellorar o sistema educativo e, sen embargo, 
quedan agochadas por cuestións de reformas curriculares ou da estrutura do sistema educativo, 
quizais non tan importantes. 

 Unha das consecuencias que máis chamou a nosa atención dende o principio foi o grao de 
reflexión que xeramos nos individuos entrevistados. Aínda que non sempre se decatan das 
insuficiencias do sistema, sobre todo para os adultos, o mero feito de falar sobre él fixo que foran 
evidentes para eles e, incluso, que pediran un cambio no sistema. 

 Chama tamén a atención o grao de control que as fontes entrevistadas quixeron ter do 
resultado do noso traballo. Nun intento de “vixiar ao periodísta”, solicitaron saber ónde se ía 
publicar e con que fin, reclamaron unha copia das fotografía e que continuara a comunicación cos 
membros do grupo de traballo. Consideramos isto un síntoma dunha toma de conciencia dos 
dereitos persoais e sociais sobre a información, que obriga ao periodista a un trato ético coas fontes 
e cos usuarios da información. 

Coñecementos xornalísticos e de comunicación (audiovisuais tamén, se é o caso) 
aplicados e aprendidos. Consideracións sobre os criterios e métodos empregados polo 
grupo nas distintas fases do proceso: 

 No inicio do proceso, comezamos por investigar na rede, mais de seguido nos percatamos de 
que tiñamos que buscar información fora dela se queríamos aportar algo novidoso. O traballo de 
publicación na rede requiría algo máis ca un “corta e pega” de información preexistente. 

 Pensamos que o máis importante que temos aprendido é que o periodista non é só un 
intermediario no proceso de información. Para elaborar unha reportaxe ou unha noticia é importante 
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seleccionar o obxecto no que queres que se fixe o espectador-lector. Dita selección dependerá non 
só da agudeza da ollada dos periodístas, senón da súa formación, a súa cultura e o seu entorno 
social.  

 Tamén debemos salientar que durante o proceso decátamonos de que un periodísta non se 
limita a captar feitos, tamén busca un significado que os actores do suceso non necesariamente 
teñen presente. Buscamos significados que van máis aló das respostas que nos dan os entrevistados, 
tratando de entender o porqué das súas respostas e dos seus esquecementos, coma sucedeu no caso 
da actividade de mapeo sobre a linguxe inclusiva que realizamos co alumnado de cuarto curso da 
ESA. 

 Manter a obxectividade e non terxiversar o que che contan é un reto ao que os periodístas 
deben estar moi atentos, para manter a veracidade da información. Tentar representar todas as 
opinións de forma imparcial é complicado cando o tema nos afecta directamente, e se as fontes non 
son demasiado explícitas pódese correr o risco de afectar á veracidade.  

 Finalmente, aprendimos que, a diferenza dos medios tradicionais, na publicación dixital hai 
que ser coidadoso coas fontes que se poñen a disposición dos receptores da información, tentando 
que sexan fontes que realmente aporten información relevante e que permitan contextualizar a 
información.  

 Un elemento importante do proceso foi comprobar que as fontes eran quenes dicían ser, 
fundamentalmente no caso de entrevista co experto Fernando Lacaci. Para iso, a investigación a 
través das redes sociais foi moi importante e útil.  

 O derradeiro aspecto que queremos salientar é a necesidade da imaxe como elemento de 
contextualización. Decatámonos de que unha imaxe é algo máis que un mero adorno pois permite 
ao receptor conectar emocionalmente coa noticia e situala nun plano menos abstracto. 

 Os métodos de traballo usados nas seguintes fases do proceso foron: 

- A búsqueda de información na rede e nas redes sociais: é importante salientar a dificultade de 
seleccionar e xerarquizar, dada a magnitude da información que está á nosa disposición na rede. 
Tentamos seleccionar sempre información de organismos oficiais (Consellería da Xunta de 
Galicia, Unesco, sindicatos…) 

- A enquisa: dada a dificultade de acceso aos centros de ensino e as normas COVID, eliximos unha 
enquisa pechada que nos permitira recoller información a distancia, pois o contacto cercano 
estaba vedado. As respostas foron pois moi esterotipadas, e recorrentes, pero iso tamén permitiu 
unificar as respostas e buscar puntos de coincidencia. Nun segundo achegamento presencial, 
permitiuse maior liberdade de resposta, aínda que manter sempre a distancia cos alumnos 
enquisados fixo difícil establecer respostas máis emocionais, en especial porque coa máscara non 
era posible ver as expresións faciais ao completo. 

- As entrevistas: realizamos entrevistas tanto presenciais coma a través da rede [ANEXO 9]     
(principalmente vía WhatsApp pois todos os alumnos que compoñen a nosa axenda de contacto 
son fontes cercana). Tamén realizamos entrevistas presenciais aos alumnos da ESA e unha 
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actividade de mapeo [ANEXO 10]. Podemos dicir que todas as entrevistas foron fluídas e 
cercanas. 

- A colaboración co GT S2B na realización dunha actividade de mapeo cos alumnos de cuarto 
curso da ESA permitíunos contrastar métodos de traballo con resultados diferentes así como 
obter opinións e experiencias persoais moi variadas. 

Funcionamento do grupo, reparto do traballo, convivencia, participación, bens 
relacionais adquiridos: 

 Como   se   explicou   con   anterioridade,   celebrabamos   unha   reunión   por   Teams   unha   vez   a    
semana, en función do noso horario e semore nun día   no que todos nos puidésemos conectar.   Nestas   
reunións   organizábamos   o   traballo,   repartiámolo   e   poñíamos   datas   límites   de entrega.  Non obstante, 
se  algún compañeiro precisaba axuda tratábamos, na medida do posible, de axudarlle.  

 A   pesar   de   que   non   todos os integrantes  aportamos   a   mesma   forza   de   traballo  ,    cumprimos  
 coas   nosas   tarefas   finais.   Ademáis,   houbo   varios    documentos,   como   a   memoria   principal,   o  
 glosario e a axenda de contactos que  elaboramos e  redactamos   conxuntamente.    
   
 A   convivencia   estivo   marcada   pola   existencia   dun  grupo   de   Whatsapp   que   foi   dende   onde   se  
 artellaron   as   liñas   comunicativas   xerais.   Como   xa   mencionamos tamén,   a   expulsión   dun    dos  
 membros   foi   o   principal   problema   de   convivencia, mais falaremos máis en profundidade deste 
problema no seguinte punto. 
   
 Finalmente, en relación aos  bens   relacionais   adquiridos   poderíamos   destacar: capacidade de 
 compromiso e un aumento   e   mellora   das   nosas   capacidades   comunicativas,   tanto   coas persoas 
 internas ao traballo   (do   mesmo   grupo   ou   de   outros   grupos)   como coa parte  externa   ó   proxecto  
 (axenda de contacto - fontes). 

Causas de forza maior, incidencia no traballo e no grupo: 

 Ao longo do proceso de traballo atopámonos con varias incidencias: a expulsión dun dos 
membros do grupo, a obriga de reestruturar todo o traballo, as dificultades de reunión presencial 
(tanto entre membros coma coas fontes) a causa da pandemia e, en ocasión, a coordinadora botou en 
falta un maior grao de Comunicacion (foron varias as veces que ninguén respondeu ás súas 
mensaxes polo grupo de traballo): 

- Expulsión dun membro do grupo: o grupo S2D, nun inicio conformado por cinco membros, 
pasou a ser un grupo de catro o día 9 de abril 

- Reestruturación do traballo: en base a incidencia comentada no anterior punto, a coordinadora 
Sara Millán tivo que modificar todas as publicacións, o calendario, as actividades e a axenda de 
contactos. A pesar de ter que publicar un post menos no blog, a expulsión deste membro 
traducíuse nun aumento bastante grande da carga de traballo. 
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SWOT ou DAFO final: 

1. Análise interna: 

- Fortalezas: o tema seleccionado tiña un amplo espectro de acción e era de interese actual; a 
pesar da expulsión dun dos integrantes do grupo, logramos facer fronte á situación e 
reestruturar de novo todo o traballo. 

- Debilidades: o ensino é un tema complexo e moi amplo, coidamos que tería sido interesante 
estudar sobre o acceso á tecnoloxía no ensino máis básico, como mencionamos no propio texto 
da memoria. 

2. Análise externa: 

- Ameazas: a dificultade creada debido á pandemia, foron varias as veces que non puidemos 
facer xuntanzas presenciais coas fontes. 

- Oportunidades: ter a oportunidade, como futuros xornalistas, de dar visibilidade a unha 
problemática tan actual que afecta ao alumnado, non só en Galicia, senón a nivel nacional e 
incluso global. 
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