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Fases.-

a) Fase da Proposta. - Contidos: Comentar os principais trazos da Proposta e a súa
resolución final: Obxectivos. Foco (precisar). Fontes e criterios de selección das fontes (a
axenda de contactos e frecuencia da colaboración con cada contacto). Deseño de
Actividades, Publicacións e Difusión previstas. Calendarizacións: evolucións.
Comparación da Proposta cos resultados finais: axustes realizados e razoamento dos
mesmos.

A Proposta [1] centrábase fundamentalmente no afondamento das causas de peche das
escolas rurais. A nosa intención era ir máis alá da explicación que se acostuma dar para
xustificar o cerre destes centros de ensino: o despoboamento rural. Queríamos poñer foco en
factores como os prexuízos, tanto sobre a escola rural como sobre as propias zonas rurais; ou
na falta de axudas públicas, que por exemplo, fan alongar os traxectos de autobús, e que son
tamén determinantes nestes peches. Por outra banda, mostrar como a desaparición das escolas
rurais afecta á calidade de vida das familias e dos cativos das aldeas, que moitas veces
quedan nunha situación de desigualdade respecto doutros nenos e nenas de núcleos de
poboación máis grandes.

Malía estar tratando o ODS 4 de Educación de Calidade, ao poñer foco nestes aspectos tamén
nos apropiabamos dalgunhas metas do ODS 10 de Reducción das Desigualdades. Del
adquirimos as metas 10.3 e 10.4 [2], moi relacionadas coa acción que se debera producir
dende os entes públicos cara os centros de ensino rural.

As fontes elexíronse con criterios de diversidade. O obxectivo era construir o noso relato a
través de persoas e institucións variadas que nos proporcionaran unha panorámica ampla e
completa da problemática. Por isto plantexamos unha axenda de contactos que incluira
docentes, pais, nais e outras persoas directamente relacionadas coa comunidade educativa do
rural, como son as empresas de transporte escolar. Para achegar ás nosas conclusións puntos
de vista especializados decidimos contactar con fontes externas á problemática que non se
viran directamente afectadas polo peche das escolas. Por unha banda, para mostrar o enfoque
dos medios e a presenza na axenda mediática do tema, contactamos cun xornalista de
Praza.gal acostumado a tratar temas relacionados con este. Por outro lado decidimos incluir
na axenda algún cargo da Administración Pública que nos proporcionara a visión que existe
da problemática dende as institucións do Estado.

A axenda de contactos inicial tivo que sufrir modificacións. Por unha banda ante a falta de
resposta de algún dos contactos establecidos, como ocorreu coa ANPA do Courel ou coa
Consellería de Educación, e por outra, pola súa inadaptación á perspectiva que se debe dar
nas publicacións do Observatorio de Comunicación: o punto de vista dos afectados e
afectadas, non o dos que coñecen os datos e a documentación. Despois da falta de resposta da
Consellería de Educación decidimos contactar con outros cargos públicos, que só nos
proporcionaron leis e información sobre orzamentos. Neste punto percatámonos que non era
a perspectiva que se buscaba e decidimos non incluilos na nosa axenda.
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As actividades e publicacións previstas na Proposta fixéronse tendo en conta o noso
obxectivo e as nosas metas. As actividades plantexadas serviron propósitos diferentes, tanto
como vía de recollida de información (enquisa e círculo de lectura crítico), como para
potenciar o impacto informativo da nosa labor (colocación de cartaces). O contido de cada
publicación non quedou establecido na Proposta. Porén a nosa intención era tratar en cada
unha das cinco un motivo diferente de peche das escolas rurais.

Establecimos os venres como o “día de novidades nas redes”1. O noso obxectivo era manter
unha labor moi activa e regular na difusión, que a considerabamos fundamental para dar a
coñecer a nosa labor no Observatorio de Comunicación. Plantexamos a difusión de
publicacións, actividades e doutros post derivados do noso traballo, como adiantos de futuras
publicacións ou de futuros temas a tratar. Na Proposta tamén se fixou a vontade de procurar o
feedback da axenda de contactos; un obxectivo que finalmente non se viu o satisfeito que se
pretendía.

A calendarización da nosa labor fíxose tendo en conta a vontade de difusión de presentar
novidades cada venres. Deste xeito a encargada de difusión, Icía Diéguez, tentou elaborar un
plan de datas asequible e razonable ao ritmo de traballo que se estimaba que o grupo ía
acadar. O S1A no seu conxunto traballou ao ritmo previsto e as datas empregadas foron
practicamente as mesmas que as que se prevían na Proposta. Unicamente se fixo necesario
mudar unha delas, que se establecía no plan inicial como unha data a usar “en caso de que
precisemos máis que as establecidas”. Esta foi o 19 de abril, cambiada polo día 21 dese
mesmo mes [3].

A Proposta articulouse arredor do obxectivo principal do noso traballo: indagar nos motivos
de peche das escolas rurais, máis alá do factor da despoboación, e nas consecuencias que isto
conleva para a poboación do rural. Porén ao comezar a comunicación coa axenda de
contactos e ao obter os primeiros testemuños démonos conta de que o factor da despoboación
está sempre presente en todos os outros motivos de peche dos colexios. Tras a falta de axudas
públicas ou tras os prexuízos atopáse a perda masiva de habitantes destas zonas, cumprindo
así coa definición que nós mesmos dabamos de despoboamento rural: situación que é causa
moitas veces do abandono do campo por parte das políticas do goberno 2.

As nosas publicacións estaban plantexadas para tratar unha causa de peche diferente en cada
unha das cinco. Isto tivo que ser lixeiramente alterado polo aspecto comentado no párrafo
anterior e tamén en función das historias proporcionadas pola nosa axenda de contactos.
Finalmente o conxunto das cinco publicacións mostra unha panorámica completa da situación
actual da escola rural, das súas debilidades, vantaxes e novas formas de existir, sempre co
obxectivo do noso traballo de fondo: a súa problemática e o seu peche.

b) Fase do Traballo de campo .- Contidos: Articulación do Traballo de campo. Criterios
de coordinación, reparto e organización do traballo. Métodos, técnicas e instrumentos
de recolleita e de selección de datos empregados. Temporalización do traballo de campo:
compromisos adquiridos dos membros do grupo, frecuen- cias e rendemento.
Documentación recollida e utilizada (tipo de documentos pro- ducidos no Traballo de
campo, tipo de fontes utilizadas,... Publicacións. Razoamento sobre a articulación das
publicacións realizadas, aspectos do tema tratados con respecto ós obxectivos do
traballo. Uso do Libro de Estilo nas publicacións realizadas. Uso dos apuntamentos e do
Glosario. Aproveitamento dos comentarios recibidos ás Publicacións realizadas e
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comentarios realizados: acordos, interese dos temas, aportacións. Actividades
emprendidas: enumerar e analizar. Círculo ou actividade dialóxica/de contrastación
sustitutiva realizada. Participación dos colaboradores. Impacto e recoñecemento no
blog. Difusión das Publicacións e Actividades: accións emprendidas para a difusión de
Publicacións e Actividades. Resultados: feeed-back e recoñecementos nas redes.
Competencias e habilidades grupais reforzadas e adquiridas no Traballo de campo:
experiencias de comunicación interpersoal (bens relacionais: fitos) e comunidade
(bens comúns: fitos) no Traballo de Campo.

A fase de Procesos ou Traballo de Campo é unha que resultou esencial para o
desenvolvemento do traballo en grupo, así como para a creación dunha rede comunicativa
que se estende dende os propios membros deste grupo de traballo ata diferentes membros da
comunidade rural galega, así como profesionais da comunicación, da educación ou da
psicoloxía.

Neste grupo de traballo sempre tivemos clara a nosa dinámica de traballo: equitativa. Dentro
desta equidade, escollemos dous formas de facela efectiva: individualizada e conxunta. Deste
xeito, dependendo no tipo de traballo que se debía realizar, decantámonos por unha ou por
outra.

Así, este primeiro tipo de estruturación do traballo (o individual) era escollido no caso de
actividades que, polas súas características, debían de ser realizadas por unha única persoa.
Exemplos disto poderían ser as entrevistas e as súas posteriores transcricións, así como a
realización de deseños para a publicación nas redes sociais, entre outras. No caso de que o
traballo se repartise deste xeito, buscábase sempre unha igualdade na carga de traballo
soportada por cada membro do grupo. Así mesmo, estivo sempre claro dentro do grupo que,
no momento que algún membro observarse que a súa carga de traballo supón unha de maior
ou menor cantidade que a do resto do grupo, o comunicase para que iso fose corrixido.

Por outra banda, atopamos a forma de traballo conxunta. Á hora de levar a cabo este tipo de
estruturación de traballo, tivemos claro dende o primeiro momento que as reunións que
fixésemos deberían ser, maioritariamente, de forma telemática. Porén, sobre este tipo de
incidencias xa se falará no apartado correspondente. O tipo de traballo que máis fixemos de
forma conxunta foron as publicacións. Das cinco publicacións feitas polo noso grupo de
traballo, a súa totalidade foron realizadas de forma conxunta por tódolos membros do traballo
a través da plataforma online Teams. Enumeramos as publicacións a continuación:

1. “Os prexuízos: un elemento clave no baleiramento das aldeas e das escolas rurais”. [4]
2. “A atención personalizada e a crianza na natureza entre as vantaxes da educación no

rural” [5]
3. “O rural e a educación non son unha empresa: o berro dos colexios rurais contra o

olvido institucional” [6]
4. “DIFERENTES VIDAS, MESMA APOSTA” [7]
5. “Novas formas de potenciar a educación no rural: becas de formación e casas niño”.

[8]

Algo destacable do xeito de traballo conxunto é a existencia do fenómeno coñecido como
“brainstorming” ou chuvia de ideas. Este concepto, descrito por pimeira vez no ano 1954
polo publicista Alex Osborn, supón “unha ferramenta que serve para xerar unha grande
cantidade de ideas sobre un tema en concreto” (Pomar, 2017)3. En canto á elaboración das
publicacións a través deste método, o que faciamos era presentar toda a información recollida
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de forma previa, e en función da mesma decidíamos entre todos o enfoque e a estrutura que ía
ter a publicación, todo a través dun debate no que cada un ofrecíamos a nosa perspectiva de
como deberiamos afrontar a peza informativa. Posteriormente, decidíamos a maneira máis
efectiva de realizar a publicación entre todas as propostas, e en función da mesma
comezabamos unha redacción tamén conxunta da peza.

Como xa mencionamos anteriormente, a ferramenta de traballo nas reunións foi Microsoft
Teams [9]. Deste xeito, e tendo en conta as características e as posibilidades que ofrece a
aplicación, decidimos que o modo máis sinxelo e efectivo de traballar sería a través de
compartir pantalla. Isto é, un dos membros do grupo compartía a súa pantalla para que todos
os integrantes do grupo vésemos o mesmo no mesmo tempo, facilitando así a redacción
simultánea ou o feito de compartir a información na que se basearía a publicación, que doutro
xeito sería moi máis complexo.

Tendo a nosa forma de traballo xa explicada, procedemos agora a describir como os
integrantes do grupo S1A desenvolvemos esta fase de Procesos ou Traballo de Campo. No
primeiro lugar, e de forma previa á realización de calquera publicación ou actividade, tivemos
que definir os ámbitos nos que íamos realizar o noso traballo relacionado, neste caso, co
Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS) 4, de Educación de Calidade.

Para isto, tivemos en conta as indicacións ofrecidas polo profesor sobre a materia a través da
plataforma Drive, concretamente no documento “Guia Breve CIC 2021v3”4. Neste
documento, defínense concretamente tres ámbitos nos que debíamos desenvolver o noso
traballo: “No espazo de relación de traballo grupal para desenvolver as tarefas cos seus
compañeiros; nas relación que manteñan cunha axenda de contactos que deben construir e na
ferramenta de aprendizaxe (blog) ó través de actividades que promovan publicacións
documentadas que contrastarán coas experiencias que manteñan coa axenda de contactos
propia”.

Tendo isto claro, nós consideramos que o traballo en ámbolos tres ámbitos desenvolveuse de
forma moi positiva. Como xa mencionamos, entre os membros do grupo de traballo
desenvolvemos unha dinámica de traballo moi igualitaria e repartida. Ademais, a través de
tanto contacto, xeramos unha relación que chegou máis alá do ámbito académico, facendo
que o traballo se desenvolvese dunha forma moi rápida, natural, igualitaria e efectiva.

Por outra banda, a nosa axenda de contactos converteuse en esencial para todos nós. Non só
ofrecían información relevante sobre o tema que estabamos a tratar, senón que axudaban, a
través das súas voces e experiencias persoais, a concienciarnos se cabe aínda mais do que xa
o estabamos co tema. Unha grande parte do noso traballo de campo supuxo estar en contacto
con estas fontes de información de forma constante, co obxectivo de ter a información máis
rigorosa, relevante e actualizada posíbel. Por este motivo, xeramos unha relación moi estreita
coa nosa axenda de contactos, e non só a través das entrevistas, senón tamén a través de
actividades como a táboa redonda.

No relativo á ferramenta do blog, foi a forma mediante a que compartimos a meirande parte
do noso traballo: as publicacións. Débese destacar que os roles que precisaban un contacto
máis estreito con esta plataforma foron tanto edición como difusión. Por este motivo, foi esta
parte do grupo a que tivo que obter un certo coñecemento sobre como empregala (explicarase
máis detalladamente na sección de coñecementos obtidos no epígrafe de Contidos). Porén,
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cabe mencionar que, en cada contacto coa ferramenta do blog, precisabamos a axuda dun
membro do grupo do blog, xeralmente Mateo Alvarellos, debido á falta de permisos [10].

O traballo realizado durante esta fase e en tódolos ámbitos foi sempre supervisado tanto por
Paula Álvarez, que dende o seu rol de coordinadora asegurábase do correcto funcionamento
de todo o traballo así como da equidade na repartición do mesmo, como por Daniel Cons e
Samuel Blanco, os cales, dende o rol de editores, aseguráronse en todo momento que tódalas
publicacións e actividades (así como a difusión das mesmas) estivesen formuladas de forma
correcta, e presentasen adecuación, cohesión e coherencia, así como un estrito seguimento de
tódalas indicacións ofrecidas no Libro de Estilo do Observatorio Cidadán de Comunicación
(OCC) [11].

Unha grande parte do noso traballo de campo, como xa indicamos anteriormente, foi a
obtención de información a través do contacto con persoas que resultasen fontes de
información relevantes. Este contacto fíxose de varias formas, dependendo no tipo de fonte e
na relación que o grupo tivese coa mesma, variando de reunións presenciais a telemáticas a
través de Teams, ou incluso chamadas telefónicas. O seguinte é un listado de tódalas
entrevistas feitas por parte dos membros do grupo de traballo:

- María Rivas, nai que aposta polo rural: entrevista realizada de forma presencial por
parte de Icía Diéguez. Pasada a texto por Samuel Blanco. [12]

- Marcos Pérez Pena, xornalista de Praza.gal que tratou a educación no rural nas súas
pezas: entrevista telemática a través de Teams realizada por Elsa Blanco co apoio de
Icía Diéguez. Pasada a texto unha metade por Elsa Blanco e a outra metade por Daniel
Cons. [13]

- Xiao Portela, fillo de María Rivas e ex-alumno de escola rural: entrevista telefónica
realizada por Icía Diéguez. [14]

- Beatriz Paredes , directora do Colexio Rural Agrupado (CRA) de Teo e Erea Peña,
alumna deste mesmo centro: entrevista telefónica realizada por Icía Diéguez. Pasada a
texto por Samuel Blanco. [15]

- Rubén Ceide, profesor encargado do CEIP As Nogais: entrevista presencial realizada
por Paula Álvarez. Pasada a texto por Icía Diéguez. [16]

- Maribel García, nai que aposta polo rural: entrevista telefónica realizada por parte de
Paula Álvarez. Pasada a texto por: [17]

- Alberto López Sangil, condutor de González de La Riva e un dos encargados de
realizar as rutas escolares do Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) As
Nogais: entrevista telefónica realizada por Paula Álvarez e pasada a texto por ela
mesma. [18]

- Begoña Fernández, responsable da Casa Niño de As Nogais. Realizada e pasada a
texto da man de Paula Álvarez. [19]

- Laura Pardeiro, psicóloga e habitante do rural. Entrevista presencial realizada por
Paula Álvarez. Pasada a texto por Icía Diéguez [20]

- Carmen Fraga, funcionaria de educación. Contacto por Whatsapp feito por Samuel
Blanco. [21]

- Suso Mosquera, director do Colexio Rural Agrupado (CRA) Santa Comba –
Coristanco. Membro da táboa redonda.

- Uxía Balboa, estudante de Educación Infantil. Membro da táboa redonda.
- Navia Rendo, estudante de Psicoloxía e antiga alumna dunha escola rural. Membro da

táboa redonda.
- Entrevistas falidas:
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- Administración Pública: intento falido por parte de Icía Diéguez, que enviou
un cuestionario realizado entre todos os membros do grupo [22]. Intento tamén
falido por parte de Samuel Blanco a través de Carmen Fraga, que non puido
obter máis información.

- ANPA do Courel: intento falido por parte de Daniel Cons, que tentou contactar
coa fonte de tódalas maneiras posíbeis (múltiples veces por Facebook, e
despois outras tantas por Instagram). [23]

Á hora de escoller as fontes que contactar, tentamos sempre de facelo con aquelas que
puidesen aportar información valiosa sobre o tema. Porén, tentamos centrarnos máis nas
persoas de a pé e nas súas experiencias, e en como a situación da educación no rural afecta ao
seu día a día. A través deste enfoque máis persoal, tentamos achegarnos máis aos
sentimentos, de modo que aquelo que contamos tivese máis significado para quen o estivese a
ler. Non obstante, tamén obtivemos información máis de carácter profesional, como a de
profesores ou expertos en outras materias relacionadas, así como das institucións, algo que
considerábamos esencial para o noso traballo, pero que ás veces foi moi difícil (ou imposible)
de obter.

A realización do traballo de campo foi feita sempre de forma rigorosa e continuada, seguindo
sempre o calendario [24] elaborado ao inicio da materia. O traballo realizábase sempre de
forma anterior á data da publicación ou da actividade, cunha posterior reunión grupal para
poñer en común todo o traballo feito. Esta dinámica adaptouse xa dende o comezo do traballo
grupal, de forma que o rendemento foi sempre alto e valorado moi positivamente por parte de
tódolos membros do grupo de traballo.

No desenvolvemento do traballo de campo, todos os membros do grupo obtivemos un mesmo
e único compromiso: o de defender e promocionar a educación no rural. De forma posterior
ao contacto con diversas fontes e á obtención de información que non manexábamos de
forma anterior, todos os membros do grupo obtivemos unha conexión total co obxectivo a
desenvolver no noso traballo (a educación no rural), aínda que algúns dos integrantes do
grupo non pertencesen a unha zona rural e non recibisen dita educación.

Este compromiso plasmámolo en tódalas nosas publicacións. Centramos todo o noso traballo
en ofrecer unha vista sobre a educación no rural que non fora ofrecida de forma anterior, e
tentamos ofrecer un retrato sobre a situación actual pola que pasan as escolas rurais, ademais
dos beneficios que poden ofrecer frontes ás escolas urbanas. O obxectivo do noso traballo, e
citamos a Proposta do grupo, foi sempre “centrarnos na educación en zonas rurais, afondando
nos motivos polo que as escolas rurais teñen que pechar, sen quedarnos na explicación de que
os colexios quedan sen xente polo despoboamento rural; é dicir, centrándonos na desventaxa
en canto a recursos nestes colexios respecto dos colexios urbanos, como en tema de trasporte
escolar ou comedor escolar, a falta de recursos e de inversión dende a Administración, ou
tamén os estereotipos que, para ben ou para mal, fan que os pais e as nais leven aos seus fillos
e fillas a unh colexio rural ou a outro na cidade. Estes feitos, fan que as oportunidades dos
rapaces e rapazas do rural non sexan as mesmas, quedando nunha situación de desigualdade”.

A través das nosas publicacións e actividades, consideramos que acadamos o noso obxectivo
e incluso levámolo máis alá. Sendo os nosos obxectivos iniciais máis ben relacionados coa
primeira e a terceira publicación, consideramos que realizamos publicacións que exceden este
obxectivo inicial, ofrecendo tamén unha visión dos puntos positivos que ofrece esta
educación na segunda publicación, un enfoque de vista moito máis persoal, centrándonos nas
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experiencias de dúas nais na cuarta publicación, e unha ollada positiva cara o futuro,
compartindo novas formas de potenciar as escolas rurais na quinta publicación.

Na realización de todas estas publicacións, tiveron sempre unha presenza especial tanto o
Libro de Estilo do OCC como os apuntamentos da materia e o Glosario [25] realizado polo
grupo de traballo. Este último, serviu como un punto inicial no desenvolvemento do noso
traballo. A partir do coñecemento de termos tan esenciais como despoboamento rural,
educación, escola unitaria ou poboación diseminada, entre outros, puidemos fixar o camiño
polo que queríamos guiar o noso traballo. Así, tódalas nosas publicacións foron feitas sobre a
base deste glosario, ademais dos apuntamentos ofrecidos polo profesor.

Tódalas nosas publicacións foron exhaustivamente revisadas polo equipo de edición (Daniel
e Samuel), que se reunían de forma posterior á elaboración de todas e cada unha das
publicacións. Nestas reunións, facían unha lectura moi detida das mesmas, asegurándose de
que todos os textos seguisen as directrices establecidas polo Libro de Estilo.

Para falar das nosas publicacións, cabe destacar a súa acollida dentro do que supón a
ferramenta do blog. Polo tanto, é preciso falar sobre a posibilidade da existencia de
comentarios nas nosas publicacións. Porén, debemos destacar que soamente obtivemos un
comentario por parte doutro grupo de traballo na nosa primeira publicación, “Os prexuízos:
un elemento clave no baleiramento das aldeas e das escolas rurais”. Este comentario foi
realizado por parte do grupo de traballo S1D, concretamente baixo o nome da súa integrante
Lucía Campos. [26] Deuse unha resposta a este comentario por parte do noso grupo,
concretamente da man de Icía Diéguez. [27]

Do feito de que recibimos tan só un comentario en tódalas nosas cinco publicacións podemos
sacar unha serie de conclusións, maioritariamente negativas. Todas as nosas publicacións,
como xa demostraremos no apartado no que falaremos sobre a difusión, sufriron un proceso
de difusión exhaustivo nas diferentes redes sociais do Observatorio e un posterior apoio da
mesma nas contas persoais dos integrantes do grupo. Con isto, o que destacamos é que o
proceso de difusión tan amplo no que traballou Icía Diéguez non tivo unha resposta
proporcional ao traballo realizado no que respecta á cantidade de comentarios. Non obstante,
observamos que, no blog en xeral, unha grande parte das publicacións tampouco teñen
comentarios. Por este motivo, sacamos tamén a conclusión de que o alcance das nosas
publicacións foi como o de calquera outro grupo de traballo.

Falando dos comentarios que recibimos, cómpre tamén analizar aqueles comentarios que o
noso grupo de traballo fixo nas publicacións de outros grupos de traballo. A continuación un
listado dos mesmos:

- “Mapa: a accesibilidade no Campus Sur”. Comentario por parte de Daniel Cons nesta
publicación elaborada polo grupo de traballo S1E. [28]. O comentario recibiu resposta
por parte de Iván Novegil Cancelas. [29]

- “Mocidade e fogar: as xeracións máis novas cren estar concienciadas sobre a
igualdade de xénero”. Comentario por parte de Paula Álvarez nesta publicación
elaborada polo grupo de traballo S1D. [30]

- “A segunda vida das escolas rurais”: comentario elaborado por Elsa Blanco nesta
publicación feita polo grupo de traballo S1B. [31]. Non obtivo resposta.
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- “A contaminación nos ríos Ulla e Sar”: unha situación decente e outra preocupante.
Comentario por parte de Icía Diéguez nesta publicación elaborada polo grupo de
traballo S1C. [32]. Recibiu resposta por parte de Eva Fernández Prieto. [33]

En total, fixéronse catro comentarios por parte de case todos os membros do grupo de
traballo. Destes comentarios, a metade obtiveron respostas por parte dos creadores da peza ou
doutros membros dos grupos de traballo. Con isto, observamos certo interese por parte dos
grupos de traballo sobre o alcance do seu traballo e a importancia que para eles ten a opinión
do resto do seus compañeiros. Así, dende o noso grupo de traballo concluímos que a
interacción que se creou no blog a través da dinámica dos comentarios foi unha que serviu
para un aprendizaxe de todos, tanto de quen comenta a peza como de quen le estes
comentarios.

No que respecta ás actividades realizadas por parte do noso grupo de traballo, cabe
mencionar que foron un total de 3 actividades que enumeramos e analizamos a continuación:

1. Enquisa: o 10/03/2021 realizamos unha enquisa sobre o panorama actual da
educación no rural e sobre o que a poboación galega opinaba dela. Nesta actividade, a
totalidade das preguntas foron resultados dunha sesión de brainstorming, preguntas
que despois Elsa Blanco plasmou nun formulario de Google que foi difundido o 12 de
marzo. Coa difusión conseguinte desta actividade, acadamos un total de 236
respostas, que foron analizadas entre todos os membros do grupo nunha reunión
presencial de forma posterior ao peche do formulario [34]. Desta actividade,
obtivéronse datos moi interesantes que empregamos en máis dunha publicación e que
axudaron a ofrecer unha panorámica sobre a realidade social que viven as escolas
rurais galegas. [35]

2. Carteis: o 11(04/2021 fixemos uns carteis que colgamos de forma posterior, o
15/04/2021, arredor da cidade de Santiago de Compostela. Os carteis fixéronse nunha
reunión presencial [36], na que houbo de novo un proceso de brainstorming. Trala
decisión sobre qué deseño empregar (que despois tiveron que ser corrixidos por
indicación do profesor), este mesmo creouse na plataforma Canva. Estes carteis
colocáronse nas seguintes zonas de Compostela: facultades de Ciencias da
Comunicación, Ciencias da Educación, Filosofía e Xeografía e Historia, colexios de
Rosalía de Castro e Pío XII, Biblioteca de Anxo Casal e diversas zonas do centro,
como a Alameda, Praza Roxa e rúas como a da Rosa ou a de Montero Ríos. Con esta
actividade, o que conseguimos foi dar probas visuais aos viandantes sobre a situación
que viven as escolas rurais, a través de datos e estereotipos ofrecidos nun deseño moi
chamativo, creado para captar a atención de calquera persoa que os vise. Porén, non
podemos saber ata que punto esta actividade tivo ou non repercusión, pois non temos
forma de medir canta xente viu os carteis e canta en realidade interesouse pola causa
que representan. [37]

3. Táboa redonda: esta actividade foi froito dunha estreita colaboración co grupo S1B,
que manexa o mesmo obxectivo que nós: Educación de calidade. Por este motivo,
decidimos que, ao traballar co mesmo tema, debíamos xuntarnos para levar a cabo tal
actividade, de forma que o traballo sería mellor repartido e habería unha axenda de
contactos máis extensa. Deste xeito, contamos o 29 de abril na táboa redonda coa
colaboración de Suso Mosquera, director do CRA Coristanco-Santa Comba, Uxía
Balboa, estudante de Educación Primaria, e Navia Rendo, estudante de Psicoloxía e
antiga alumna do CRA Boqueixón-Vedra. Nesta táboa redonda, moderada por Samuel
Blanco, falouse sobre catro temas principais: dúas publicacións do S1A (“Os



S1A. ODS 4. Motivos de peche das escolas rurais.

prexuízos: un elemento clave no baleiramento das aldeas e das escolas rurais” e “A
atención personalizada e a crianza na natureza entre as vantaxes da educación no
rural”), unha publicación do S1B (O que ocorre cando deixas atrás unha unitaria) e
unha nova publicada polo xornal La Vanguardia sobre unha beca para prácticas de
profesorado en escolas rurais. Desta táboa redonda, obtivéronse reflexións e
informacións relevantes que serviron para inspirar parte da nosa quinta e última
publicación. [38]. Para esta táboa redonda fíxose un guión en colaboración co S1B. A
parte da introducción e das dúas primeiras publicacións a comentar foi feita por
Samuel Blanco, mentres o resto foi feito polo S1B. [39]

Estas actividades foron xestionadas en todo momento por parte de Elsa Blanco, responsable
das Actividades do grupo. Como tal, ela estivo sempre en contacto cos responsables de
actividades doutros grupos a través dun chat conxunto de whatsapp. Así, Elsa comunicou
sempre ao resto dos grupos as nosas propostas en forma de actividades, e conseguiu tamén a
colaboración co grupo S1B para a realización da táboa redonda.

Álvarez, Carmen e González, Lorena definen no artigo científico “Aprendizaxe dialóxico:
unha aposta de centro educativo para a inclusión”5 o aprendizaxe dialóxico como un que
“considera que aprendemos a partir da interacción comunitaria con outras persoas xerando
acordos intersubxectivos entre os participantes. O fundamental na súa definición é que para
aprender precisamos dun gran número de interaccións e o máis diversas posibles, apoiándose
no diálogo e nunha relación de igualdade e non de poder, o que significa que todas as persoas
temos coñecemento que aportar, recoñecendo así a intelixencia cultural de todos os
humanos”. Tendo isto en conta, dende este grupo de traballo debemos afirmar que fixemos
moito aprendizaxe dialóxico, comunicándonos tanto coa axenda como entre nós ou con
outros grupos de traballo. Así, como actividade dialóxica realizada cabe destacar a
anteriormente mencionada táboa redonda, feita en colaboración co grupo S1B. Nesta
actividade, a participación dos 3 colaboradores foi plena, ofrecendo a súa opinión sobre os
temas introducidos dunha forma plena e sincera, comunicándose e entendéndose incluso
dende opinións contrarias.
Volvendo a falar sobre a ferramenta por excelencia da materia, o blog do OCC, debemos
mencionar o impacto en xeral que causou no mesmo a acción do noso grupo. Dende o noso
punto de vista, observamos que as nosas publicacións tiveron a mesma presenza no blog que
a de calquera outro grupo. Con isto, queremos dicir que a plataforma do blog funciona, ata
certo punto, como un xornal dixital, no sentido de que existen unha serie de publicacións
periódicas firmadas polos seus autores, baseadas nas súas fontes de información e ilustradas
coas súas fotografías. O que si teñen os xornais dixitais fronte ao blog é o factor portada, o
feito de dar a cada noticia o seu espazo en función da súa importancia. No blog, as
publicacións aparecen en orde cronolóxica, e non hai ningún factor que faría que un lector
vese as nosas publicacións antes que as doutro grupo que non sexa o interese polo tema e o
emprego de etiquetas como a de educación rural. Polo tanto, nós cualificaríamos o noso
impacto no blog como un medio, como o que podería ter calquera outro grupo.

Dito isto, si que nos parece interesante mencionar o impacto que tivo o noso grupo nas redes
sociais a través das nosas publicacións e das nosas actividades. A responsable do grupo de
difusión, Icía Diéguez, fixo un traballo exhaustivo mantendo vivas todas as semanas as nosas
propostas como grupo en tódalas redes sociais do Observatorio. Isto é, Facebook, Instagram e
Twitter. Icía encargouse semana tras semana de realizar deseños creativos a través da
plataforma Canva [40] para facer publicacións nas redes que resultasen atractivas ao ollo de
quen as vira. Tanto para promocionar as publicacións como as actividades, Icía subía fotos ás
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tres redes [41] e facía fíos cortiños en Twitter [42], unha ferramenta que capta a atención dos
tuiteiros facilmente. Ademais, aínda que nunha semana non houbese publicación ou
actividade, subíase unha publicación ás redes adiantando o traballo da semana seguinte ou
actualizando o da pasada. De forma posterior á difusión en redes, a responsable comunicaba a
subida ao grupo polo chat de Whatsapp, de forma todos os integrantes do grupo de traballo
redifundíamos todo a través das nosas propias redes. Polo tanto, podemos afirmar con
seguridade que a difusión das nosas publicacións e actividades produciuse de maneira
satisfactoria, continua e exhaustiva.

Falando sobre a difusión en redes do noso traballo, é preciso mencionar o feedback que tivo
por parte dos usuarios das redes sociais. O OCC ten contas nas seguintes redes sociais:
Facebook, Twitter e Instagram. Na primeira rede, a conta do Observatorio conta soamente
con 29 amigos, na segunda con 38 seguidores e na terceira con 85 seguidores. Polo tanto, é
claro que nesta última rede é na que un feedback dos seus usuarios sería máis posible, ao
teren máis posibilidades de expansión. Porén, dende o noso grupo de traballo consideramos
que o feedback ofrecido polas fontes moitas veces non foi suficiente. Con isto, mencionamos
exemplos como o do xornalista Marcos Pérez Pena, quen soamente nos permitiu ter
interaccións nas nosas publicacións coas redes sociais do seu xornal, Praza.gal, no posto de
ofrecernos as súas propias para levar a cabo un proceso de feedback. Tamén,
presentáronsenos situacións como as de persoas da nosa axenda que non tiñan redes sociais
máis que Whatsapp, polo que non poderían ofrecer o feedback buscado polo Observatorio.
Exemplos como este poderían ser Rubén Ceide, Begoña Fernández ou Maribel García, entre
outros.

Por motivos como os expostos anteriormente, dende o noso grupo de traballo cualificamos o
feedback recibido polas redes como insuficiente, pero observamos que, dentro das
posibilidades expostas, existe unha xustificación para esta insuficiencia. De todos xeitos,
houbo algún momento no que timos algún feedback, como o comentario de Navia Rendo,
participante na táboa redonda, en unha das nosas publicacións en instagram. [43]

O maior expoñente da repercusión do noso grupo nas redes sociais do Observatorio foi
durante a difusión da enquisa sobre a educación no rural. Compartida tamén nas redes
persoais de tódolos integrantes do grupo, e á súa vez difundida polo círculo persoal de cada
un de nós, a enquisa acadou un total de 236 respostas. Deste xeito, mostrouse un grande
compromiso por parte dos usuarios da rede, que, dende a súa solidariedade e interese,
decidiron realizar a enquisa.

A realización dun traballo de investigación, contacto de fontes e redacción como o que
fixemos durante este cuadrimestre supuxo un aumento dos nosos coñecementos de prácticas
xornalísticas, e permitiu vivir de primeira man a dinámica presente nun medio de
comunicación, con xornalistas, unha axenda de contactos e unha plataforma na que publican
as súas pezas xornalísticas, que despois tamén difunden a través das súas redes sociais.

Con isto, dende o noso grupo de traballo consensuamos en que aumentamos as nosas
capacidades xornalísticas de redacción, contacto con fontes, fotografía, edición, e moitas
máis. Ademais, a existencia de materiais como o Libro de Estilo ou os apuntamentos,
serviron como unha base na que puidemos sempre apoiar a nosa labor de forma segura. Por
outra parte, a dinámica de traballo entre o propio grupo, co resto de grupos e portas a fóra cos
usuarios das redes sociais, supuxo tamén unha reprodución das relacións que se poderían
producir dentro dun medio de comunicación, relacionándose entre xornalistas, entre seccións
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e coa propia audiencia. Esta experiencia comunicativa resultou moi rica para todo o grupo,
aumentando o noso coñecemento non só sobre a materia sobre a que versamos o noso
traballo, senón tamén sobre a comunidade de persoas que nos rodean como xornalistas e
comunicadores.

Tamén reforzamos as nosas habilidades como grupo, adoptando unha dinámica de traballo
que se converteu en continua a través do tempo e moi constante, de forma que sempre
elaboramos un traballo igualitario de forma moi efectiva. Así é que todo o grupo amosa un
grande contento coa forma coa que se xestionou todo o traballo feito de forma grupal,
apostando sempre pola igualdade e pola inclusión.

c) Fase do consenso e redacción da Memoria: Parte, como as anteriores fases, do
consenso do grupo e dos resultados de pór en común as MI realizadas, orientándoas
cara os epígrafes da MG.

O grupo S1A realizou unha reunión telemática a través da plataforma Zoom. A reunión foi
organizada pola coordinadora do S1A, Paula Álvarez, de acordo coa dispoñibilidade horaria
de todos os membros do grupo de traballo. Todos os acordos e repartos decididos foron feitos
en consenso, tendo coñecemento das Memorias individuais de cadaquen e decidindo na
propia reunión manter un contacto regular durante a redacción persoal de cada parte da
Memoria Grupal, que así se fixo a través do noso grupo de Whatsapp.

O reparto da Memoria Grupal foi o seguinte:
- FASES:

- Fase da Proposta: Icía Diéguez
- Fase do Traballo de Campo: Samuel Blanco
- Fase do consenso e redacción da Memoria: traballo colaborativo entre Samuel

Blanco e Icía Diéguez (vídeo e texto).

- CONTIDOS:
- Primeiras diagnoses e conclusións. Resultados do Traballo: Paula Álvarez
- Proxección social e comunitaria do Traballo. Incidencia real no discurso e na

acción coa axenda de contactos: Paula Álvarez
- Coñecementos xornalísticos e de comunicación aplicados e aprendidos.

Consideracións sobre os criterios e métodos xornalísticos e de comunicación
empregados nas distintas fases do proceso: Elsa Blanco

- Funcionamento do grupo, reparto e convivencia. Participación coa axenda de
contactos: Elsa Blanco

- Causas de forza maior, incidencia no traballo e no grupo.Adaptación á
situación: Daniel Cons

- SWOT ou DAFO final: Daniel Cons

Contidos.- Tarefas e reparto do Traballo do grupo nesta fase da Memoria: reparto,
calendarización, referencias,...

- Primeiras diagnoses e conclusións sobre o tema abordado. Resultados do Traballo (por
puntos, numerar, tendo en conta os Obxectivos e/ou hipóteses iniciais e as fases levadas
a cabo):
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Cando falamos de conclusións, referímonos a unha análise final; neste caso, ás principais
ideas que podemos extraer dende o S1A despois duns meses de documentación e traballo
sobre o tema da educación de calidade, concretamente da educación rural. Neste período de
tempo, realizamos unha análise sobre o contexto e a problemática deste tipo de educación.
Cómpre engadir que se trata dunha análise sustentada en moitos outros traballos centrados na
investigación e a documentación; realizamos enquisas para saber a opinión da propia xente,
contactamos con diversas fontes, entre elas persoas afectadas directamente, e tamén con
persoal responsable do transporte ou mesmo docentes de pequenos centros rurais ou escolas
unitarias.

Detrás de cada publicación, hai unha profunda labor de documentación e contacto coas fontes
que, nestes intres, nos permite extraer conclusións. E non só conclusións sobre o noso propio
traballo, senón tamén sobre información que a propia axenda nos ía aportando. En primeiro
lugar, no que respeta ao propio traballo, podemos falar da dificultade de contactar con fontes
oficiais como a Consellería de Sanidade e, pola contra, o sinxelo que resulta poder falar con
persoas particulares, que ao mellor non proporcionan datos oficiais, pero que se mostran
encantadas de contar a súa propia experiencia para que así poida chegar a máis xente. Como
estudantes de xornalismo, consideramos que, se ben é certo que se precisa de fontes
institucionais que aporten unha visión obxectiva, a información proporcionada polos propios
individuos, vítimas ante a problemática, son declaracións subxectivas, sustentadas en
vivencias persoais pero que, unha tras outra, van aportando a información necesaria para
realizar unha análise da situación real. Ao final, falamos da xente que fai fronte día a día ao
problema, que loita con el, e por iso de quen mellor o coñece.

Por outra parte, no que respeta aos contidos tratados, a día de hoxe, podemos concluír que se
trata dun tema sobre o que existe un enorme descoñecemento. Nin nós mesmos sabiamos
como funcionaba un colexio rural ou o que era unha unidade de alumnos; neste contexto,
consideramos que sobre educación rural non recae a importancia nin a visibilización que
realmente precisa para superar os obstáculos aos que se enfronta; os propios docentes
comentaban o olvido institucional sobre o que xira esta educación ou mesmo a falta de
servizos como o transporte ou o comedor. Así, a modo de conclusión, o S1A podemos extraer
a idea da enorme falta de concienciación que existe sobre a problemática e o importante que é
eliminar os prexuízos que a envolven.

En canto aos resultados:

- Ampliamos obxectivos: nun primeiro momento, o noso obxectivo xiraba en torno a
análise dos motivos de peche das escolas rurais; a nosa idea era centrar as
publicacións nos prexuizos que envolven este tipo de educación así coma na falta de
servizo. Finalmente, a medida que contactabamos coas fontes e conseguiamos máis
información relacionada, conseguimos ampliar o noso obxectivo e tratar aspectos
como as novas formas de potenciar as escolas rurais [8] e incluso engadimos o
testemuño de dúas nais que levan as súas fillas a unha escola rural [7] e, polo tanto,
ofrecen un punto de vista máis persoal.

- Destacamos aspectos positivos: máis aló de facer unha análise sobre unha
problemática como é o baleiro nas escolas rurais e facer fincapé en cuestións máis
negativas coma a falta de servizos, tamén conseguimos destacar aspectos positivos
que defenden, fronte aos prexuízos, tanto as escolas como o mundo rural fronte ao
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urbano. Entre as vantaxes mencionadas, destacamos o contacto ca natureza e a
atención máis personalizada. [5]

- Dinamismo nas publicacións: en relación cos resultados anteriormente
mencionados, cómpre engadir que logramos redactar unhas publicacións dinámicas
que non reiterasen sobre o mesmo e que tocasen os aspectos máis descoñecidos ou
máis innovadores. Por exemplo, os prexuízos non é unha das cuestións que primeiro
se menciona cando se fala desta problemática e, dende o S1A, centramos parte da
análise no peso que teñen estes á hora de escoller rural ou urbano. [4]

- Aumento do coñecemento sobre os obxectivos desenvolvidos polos compañeiros e
compañeiras: moitos dos obxectivos que trataron os grupos dos nosos compañeiros e
compañeiras eran descoñecidos para nós. Despois de ler as súas publicacións e deixar
colgado algún comentario [32] coa nosa percepción persoal, aumentamos o noso
coñecemento sobre ditos temas e incluso foi de gran utilidade para adquirir novas
formas de redacción. No caso do S1B, compartimos información porque o obxectivo
desenvolvido, aínda con enfoques diferentes, era o mesmo: a educación rural. Con
este grupo levamos a cabo a realización dunha mesa redonda na que participou o
director do CRA de Coristanco-Santa Comba, Suso Mosquera, e dúas alumnas da
USC, Navia Rendo (Psicoloxía) e Uxía Balboa (Educación Primaria). [38].

- Mellora na comunicación: entre os propios membros do grupo, melloramos a forma
de comunicarnos e transmitir diferentes opinións co paso do tempo. Así mesmo,
tamén mantivemos unha correcta comunicación con outros grupos como o S1B; isto
mellora as nosas habilidades comunicativas non só na materia, senón en xeral e en
ocasións futuras.

- Visibilización dunha problemática real: co noso traballo e coas correspondentes
publicacións, visibilizamos o problema ao que se enfrontan os colexios rurais. Ao
final, niso consiste a comunicación e a profesión dun xornalista; en informar e contar
realidades que moitas veces están silenciadas e precisan dunha voz que as poida dar a
coñecer. Este era un dos principais obxectivos dende un primeiro momento e
consideramos que o resolvemos dun xeito adecuado.

- Proxección social e comunitaria do Traballo. Incidencia real no discurso e na acción
coa axenda de contactos.

No noso caso, tratando a educación rural, estamos a falar dun asunto con moita importancia a
nivel social. O artigo 27 da Constitución establece que todo o mundo debe ter dereito á
educación e, ademais de ser a calidade desta un dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible
adoptado pola Comunidade Internacional, trátase dun dereito humano fundamental e ligado a
propia Declaración dos Dereitos Humanos (1948). Neste contexto, falamos da educación
como un dos factores que más influe no avance e progreso das persoas así como da propia
sociedade; por iso, dende o S1A tratamos un obxectivo con gran repercusión a nivel social e
así o intentamos comunicar. Entre os nosos obxectivos, estaba o de concienciar a toda a
comunidade, tanto educativa como social, de que o problema existe e está aí. Moita xente non
coñece a situación que atravesan estes colexios e tampouco saben cales son os obstáculos aos
que se enfrontan; incluso moitos pais que ao mellor optan por un colexio urbano non
chegarán nunca a plantexarse cuestións coma as que reflectimos na nosa análise. Por iso
consideramos tan importante comunicar e brindarlle a xente máis afectada a oportunidade de

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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contar e compartir a súa visión persoal. Tamén cando falamos en persoa con Lucía Freijo,
nena de 12 anos que estuda no ámbito rural, ela mesma confesou que nunca antes pensara na
sorte que tiña por estar nun “cole” tan pequeno que ao final era coma unha familia.

Nós, o S1A, sempre intentamos deixar pegada na sociedade e mostrar a importancia da
análise que estabamos realizando; adoptamos unha visión obxectiva, ao tempo que crítica,
sobre a problemática para intentar comunicalo dese xeito e que os lectores comprendesen que
falamos da educación rural como un asunto sobre o que hai que tomar conciencia porque a
situación é de desvantaxe fronte ao ámbito urbano e sobre a importancia de coñecelo para
poder contribuír e colaborar á hora de mellorar a súa situación. Respeto a isto, fixemos unha
actividade que consistía na colocación de carteis informativos [37], apoiados en datos
estatísticos, sobre a situación na que se atopan os colexios rurais; o principal obxectivo era
atraer a atención da xente cara eles para que parasen a reflexionar, ao menos durante un
segundo, sobre o tema e as características dos datos que eses carteis ofrecían (se eran datos
esperanzadores ou mesmo sen importancia). En definitiva, buscamos, ademais dunha maior
conciencia, que a xente puidese coñecer a situación das colas rurais e ofrecer o seu punto de
vista crítico; non a nós, pero entre a súa propia comunidade ou círculo de amizades.

Ademais, tamén nós, os propios membros do grupo, tentamos trasladar a información e o
traballo entre as nosas propias comunidades; sempre que se difundía unha publicación na
páxina web do Observatorio así coma nas redes deste, era compartida nos nosos perfís
privados chegando aos seguidores e seguidoras de cada un de nós, aumentando así a súa
difusión e, polo tanto, o coñecemento que hai sobre a educación rural. E, en canto á
incidencia real sobre a axenda de contactos, consideramos que no momento no que decidimos
contactar con eles empezamos a darlle importancia ao que tiñan que contarnos; eles mesmos
se mostraban encantados de poder contar e comunicar sobre a situación porque vian este feito
como unha das principais solucións á hora de dar a coñecer a súa situación.

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

En canto aos coñecementos xornalísticos e de comunicación adquiridos, obtivemos a
capacidade de sintetizar a información que temos, xa que non podíamos contar todo o que
sabíamos nunha mesma publicación. Por tanto, aprendemos habilidade na redacción. Tamén
aprendemos a insistir, é dicir, cando unha fonte non nos respondía non nos demos por
vencido, senón que o intentamos de distintos xeitos, ata obter algún tipo de resposta. As nosas
redaccións sempre as fixemos en conxunto todo o grupo, isto nos deu coñecementos para
aprender a traballar en grupo, repartir o traballo e adaptarnos ás capacidades dos outros. O
profesor de Comunicación Interpersonal, Marcelo, sempre nos corrixía que as nosas
publicacións se orientaban a publicación típica de xornalista, entón, acabamos intentando
cada vez darlle un enfoque máis directo ás persoas e ás experiencias. Un destes exemplos
ocorreu na nosa última publicación: Publicación 5: “Novas formas de potenciar a educación
no rural: becas de formación e casas niño” [8], na que o profesor criticou o espazo
desmesurado que lle dábamos a Fundación Princesa de Girona. Porén, nos cremos que esta
mención é necesaria porque é a única institución que levou a cabo medidas de este estilo, o
que a converte en importante para a educación no ámbito rural.

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/
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Ao principio os titulares das publicacións era do que máis nos custaba e, ao final, xa o
tiñamos mentres a redactábamos, é dicir, aprendemos a facer os titulares rápido e de xeito que
resumise un pouco de que iba a información que íamos transmitir.

Por outro lado, obtivemos algúns coñecementos audiovisuais: Icía Diéguez, encargada de
difusión, aprendeu a usar Canva para preparar as publicacións que posteriormente íanse a
publicar nas redes sociais do Observatorio Cidadán de Comunicación (OCC). [40]
Relacionado a isto, tamén aprendemos a edición de imaxes, é dicir, a amañar os seus
defectos, non a cambiar as imaxes. Ademais, aprendeu a utilizar as redes sociais de xeito
xornalístico, é dicir, para informar e para promocionar as nosas publicacións. Nunca fixera un
fío de Twitter e aprendeu a usar esta aplicación para iso. [42]

Por outro lado, Daniel Cons e Samuel Blanco, encargados de edición, aprenderon a utilizar
unha web/blog, o blog do OCC, posto que sempre que publicaron nun blog non tiveron que
preparar nada máis alá do texto. Aprenderon a seguir unha guía, un libro de estilo, o que é bo
para o seu futuro, posto que nas redacións de xornais hai que seguir un libro de estilo. Este
coñecemento o obtivemos todos de xeitos diferentes.

Ademais, moitas das fotografías que se podían ver nas nosas publicacións do Observatorio
Cidadán de Comunicación eran propias. Deste xeito, aprendemos algo de fotografía, como
por exemplo, encadre. As imaxes tiñan que estar relacionadas co que contabamos e tamén ter
un significado, obtivemos a capacidade de buscar iso nunha fotografía.

En conclusión, consideramos que os nosos criterios e métodos xornalísticos e de
comunicación empregados polo grupo foron sempre moi bos e nos funcionaron moi ben. Ao
principio, na primeira publicación, atopámonos un pouco perdidos e custounos moito repartir
ben o traballo e redactar cun enfoque máis persoal, posto que, como dicía o profesor,
Marcelo, as nosas publicacións parecían máis ben novas dun xornal. Non obstante,
rapidamente avanzamos e fomos conseguindo mellores conclusións e moito máis
coñecementos xornalísticos, xa que o traballo estaba moito mellor repartido e axudámonos
entre todos nas incidencias que tivéramos. Ademais, as publicacións xa tiñan un enfoque
moito máis directo, máis persoal e falábamos máis de experiencias.

Vendo o noso traballo, apréciase como ao principio escaseamos de fontes ou as fontes eran
moito máis oficiais, isto facía que as nosas publicacións foran pouco achegadas. Porén, nas
últimas publicacións, xa se pode observar como íamos contactando con xente que viviu a
experiencia de ir a un colexio rural, o que conseguiu que lle puidéramos dar ese enfoque que
buscábamos. Por tanto, cremos que os coñecementos que obtivemos foron moi bos e
poderemos aplicalos no noso futuro.

- Funcionamento do grupo, reparto e convivencia no grupo de traballo, convivencia con
outros grupos da aula, participación conseguida coa axenda de contactos: ben
relacionais e procedementos para adquirilos; ben común e procedementos para orientar
a esta noción o traballo realizado.

O funcionamento do grupo foi bo dende o primeiro día. Ao principio éramos seis membros
no grupo, xunto con Mateo Alvarellos, que por problemas no Seminario 1 na repartición de
grupos, fixemos un sorteo ao azar, e tocoulle a el ir a traballar no grupo do blog. Tiñamos os
roles repartidos antes desta incidencia: Paula Álvarez como coordinadora; Samuel Blanco e
Daniel Cons, membros de edición; Icía Diéguez, difusión; e Mateo Alvarellos e Elsa Blanco,
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actividades, finalmente actividades desenvolveuno Elsa Blanco sola. Este reparto foi máis
ben ao azar, debido a que ninguén tiña ningún tipo de problema ou preferencia en
desenvolver un rol ou outro.

Deste xeito, aínda que os roles estiveran repartidos, non sempre nos cenemos a el, senón que
traballamos xuntos sen que ninguén fixera só un traballo. A convivencia do grupo de traballo
sempre foi moi boa porque todos traballamos de forma semellante, comunicándonos sempre
que había algún cambio ou tiñamos unha idea. Samuel Blanco e Daniel Cons encargábanse
de publicar no blog, sempre en contacto con Icía Diéguez para publicar nas redes sociais.
Paula Álvarez contactaba con Marcelo, o profesor, xa que era a coordinadora. Elsa Blanco
propoñía ideas para as actividades e realizou a enquisa que posteriormente foi publicada. [43]
A redacción das publicacións era entre todos os membros do grupo, igual que a busca de
ideas e de fontes.

Ademais, para reunirnos, case sempre foi a través de Teams, por videoconferencia,
amoldábamos os nosos horarios e nunca tivemos ningún problema para isto. Presencialmente
só quedamos dúas veces e tampoco tivemos problema para adaptarnos: para analizar os
resultados da enquisa e para facer os carteis que pegamos pola cidade de Santiago de
Compostela. Isto demostra que non tivemos ningún tipo de incidencia entre nós.
En canto á convivencia con outros grupos de traballo tamén foi boa, posto que traballamos en
conxunto con grupo de traballo S1B, debido á coincidencia temática, para facer a actividade
dun círculo de lectura. Repartímonos o contacto coas fontes para esta actividade e Elsa
Blanco, encargada de actividades, sempre estivo en contacto con Paula Castiñeiras, encargada
de actividades do S1B.

Ademais, comentamos nas publicacións doutros grupos como o S1B, S1D, S1C e S1E. Estes
mesmos grupos nos comentaron a nós, ademais de que houbo respostas mutuamente. [33]
As relacións co grupo do blog tamén foron moi boas. Contactabamos moi a miúdo con Mateo
Alvarellos para publicar as nosas entradas, xa que cando queríamos corrixir algún erro que
nos indicou o profesor, Marcelo, tiñamos que pedir a súa axuda, xa que non nos deixaba
editar. Isto maiormente o facían Daniel Cons e Samuel Blanco, por ser os encargados de
edición.

Por outro lado, o único problema que houbo cos grupos da aula, foi á hora de elixir ao
coordinador do blog, posto que ninguén se ofreceu, xa que eran grupos máis reducidos, e
tivemos que facer o sorteo no noso grupo, o S1A.

O contacto coas fontes intentouse sempre que fose equitativo, aínda que Paula Álvarez e Icía
Diéguez tiñan maior contacto, debido a que son dunha zona rural e as tiñan máis a man.
Todas as fontes que participaron nos trataron cordialmente e non tivemos ningún problema.
Porén, Daniel Cons, encargado de edición, intentou contactar coa ANPA do Courel
numerosas veces e de distintos xeitos, pero nunca recibimos resposta por parte destes. [23]
Elsa Blanco, encargada de actividades, contactou con Marcos Pérez Pena, xornalista de
Praza, pero para chegar a el houbo moitos problemas, xa que non recibiamos resposta.
Finalmente, envioulle un correo electrónico á redacción do xornal, na que xa respondeu o
propio Marcos. [44] Tamén contactamos coa consellería de educación, que nos responderon
dicindo que lles enviáramos as preguntas polo correo electrónico, pero nunca obtivemos
resposta. [22]
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Samuel Blanco contactou con Carmen Fraga, funcionaria de educación en A Coruña, quen
nos deu permiso para darlle unhas preguntas e pasarllas ao responsable de departamento. As
preguntas foron realizadas e mandadas a Carmen, pero nunca obtivo resposta do seu superior.
Porén, as demais fontes sempre nos axudaron e nos trataron cordialmente dándonos a
información que nós lle pedíamos e as súas propias opinións acerca do tema que estabamos a
tratar.

En conclusión, o funcionamento do grupo e a convinvecia, tanto interna como externa foron,
en xeral, moi boas. Ademais, sempre tivemos o ben común de achegar información sobre o
noso obxectivo, a escola de calidade e os motivos de peche das escolas rurais. Orientamos o
noso traballo sempre hacia esa noción, tanto intentando contar con fontes máis achegadas a
esta zona, como buscando información de experiencias propias. Deste xeito, todo o traballo
realizado, en canto á convivencia, foi moi bo.

- Causas de forza maior, incidencia no traballo e no grupo. Adaptación á situación.
IMPORTANTE: SÓ NESTE APARTADO DE TODA A MEMORIA FALARASE DA
SITUACIÓN VIVIDA POLO COVID19 E OUTRAS INCIDENCIAS QUE
INFLUIRAN NO DECURSO DO TRA-BALLO.

Todos somos conscientes da actual situación que estamos a vivir todas as persoas dende fai
máis dun ano. Unha pandemia global a causa da COVID-19 que, ademáis das súas
consecuencias no que respecta á sáude, tamén provocou un cambio por completo do noso
estilo de vida. No noso traballo, na maneira de relacionarnos e socializar coa xente, na forma
de buscar entretemento, de coñecer mundo e persoas… Unha nova realidade que nos afecta a
todos por igual e á que aínda nos estamos acostumando.

Polo tanto, esta situación, a da COVID-19, de certa maneira influíu e repercutiunos na nosa
forma de traballar co noso obxectivo. Sen embargo, cremos que o noso grupo soubo
adaptarse da mellor maneira as dificultades e tropezos cos que nos fumos atopando por mor
desta situación.

Ao comezo das clases, recordemos que non puidemos asistir presencialmente ás aulas ata
varias semanas despois do estipulado. Polo tanto, todas as reunións que mantivemos para
tratar o noso obxectivo tiveron que ser de maneira telemática [9], ao igual cas clases co noso
profesor Marcelo Martínez. Non tiñamos esa opción de asistir presencialmente ás súas clases
e preguntarlles ás nosas dudas en primeira persoa, e iso, ao final, repercúteche, xa que por
videochamada pode haber calqueira problema técnico que che afecte á hora de atender ou
asistir ás clase. Además de que manter a atención e a concetración completa nas clases por
videochamada e, ao noso parecer, moito máis complicado que se fosen presenciais.

Estas reunións telemáticas prolongáronse durante todo o curso, xa que cando puidemos
volver ás clases, había limitacións de reunións, polo que nós, persoas non convivintes, non
puidemos quedar. Isto provocou que traballaramos máis na nosa organización e planificación
do traballo, e pouco a pouco acostumámonos a este novo modelo de traballo.

Tratamos de manter unha boa comunicación entre o grupo, atendendo á dispoñibilidade de
cada un para poder organizarnos. Se ben é certo que había días que algúns do grupo non
podían asistir ás chamadas por motivos persoais, sempre tratamos de adaptarnos ás
circunstancias de cada un. Por exemplo, se máis dunha persoa non podía quedar a unha hora,
os demais propoñíamos outra na que puideramos asistir todos. Nese sentido, creo que
traballamos moi ben e a organización e adaptación a estas circunstancias foi bastante boa.
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Xa despois, cando as limitacións se foron suavizando, comezamos a facer algunha que outra
reunión de maneira presencial, sobre todo para planear e elaborar as nosas actividades do
grupo [34]. Pero esta situación non só afectounos á hora de comunicarnos ou reunirnos.
Tamén, o contacto coas fontes veuse perxudicado.

Á hora de manter unha axenda de contactos, tivemos varias complicacións. Algunhas das
nosas fontes eran xa coñecidas por algunhas membras do grupo, polo que puideron manter un
contacto directo sen moitas dificultades. Pero á hora de falar con fontes máis relevantes ou
institucionais, o feito de non poder acudir directamente a eles, tanto para preguntarlles a
posibilidade de entrevistalas ou para facerlles a propia entrevista, perxudicounos.

Moitas fontes, sobre todo institucionais, como a Consellería de Educación [22], chegamos a
manter un contacto despois de varios correos, pero básicamente, olvidáronse de nós. Outros,
como a Anpa do Courel [23], nin nos chegaron a contestar. Sen embargo, de otras fontes
profesionais si que conseguimos manter un contacto, coma a do xornalista de Praza.gal,
Marcos Pérez Pena [44], co cal, ao non poder facerlle a entrevista presencialmente, tivo que
ser por chamada telefónica.

Por último, parécenos interesante mencionar unha actividade que tiñamos pensado facer o
grupo, pero a COVID-19 non nos deixou. Nos primeiros comezos co tratamento deste
obxectivo, entre o grupo saíu a proposta de acudir a un colexio do rural para coñecer de
primeira man como se vive neles e, incluso, poder ter unha charla cos alumnos para que nos
contaran as súas experiencias. Sen embargo, atopámonos con moitos impedimentos.
Contactamos co Colexio Rural Agupado (CRA) de Teo para comentarlles a nosa idea, pero a
súa directora, Beatriz Paredes, cando a entrevistamos para unha das nosas publicacións [15],
botóunosna para atrás xa que nos comentou que pola COVID-19 tiñan prohibido a entrada a
calqueria persoa externa ao colexio, e así mesmo ocurría en moitos colexios do rural. Polo
que desgraciadamente, tivemos que olvidarnos desta proposta da que tiñamos real ilusión.

En conclusión, creo que a pesares de todas as consecuencias e dificultades coas que nos
fomos atopando debido a COVID-19, soubemos solventalas e ser bastante resolutivos,
tratando de ofrecer, en todo momento, o mellor traballo posible.

- DAFO final.

DEBILIDADES AMEAZAS

· Tres dos cinco membros que conforman
o noso grupo non procedían dunha
escola do rural, polo que ao principio
había un gran descoñecemento no tema.

· Debido a que só dúas persoas coñecían
esta situación de primeira man, á hora
de conformar unha axenda de contactos,
non nos foi tarea fácil.

· O Obxectivo 4 de Educación de
Calidade, foi elexido por máis grupos.
Polo que á hora de establecer unha
diferenciación, resultounos un tanto
complicado buscar aqueles aspectos que
poidesemos tratar e que fosemos os
únicos en facelo.

· Non puidemos realizar algunhas
actividades que tiñamos en mente
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· O non estar a maioría do grupo en
contacto co rural, provocou que a
maioría das entrevista foran feitas polas
nosas compañeiras Paula Álvarez e Icía
Diéguez, xa que eran do rural e tiñan
maior contacto con fontes de interese.

· As nosas primeiras publicacións no
Observatorio, debido a que ao principio
non tiñamos moi claro de como debían
ser orientadas, eran moi formativas e
cun rexistro académico, seguindo a
estrutura habitual dun medio
xornalístico convencional, algo do que
nos achacou o noso profesor Marcelo
nas súas correccións [45].

porque implicaban un desprazamento e
un contacto con persoas que, nos tempos
que vivimos, resultounos difícil.

· Á hora de establecer un feedback cas
nosas fontes, tivemos grandes
dificultades, xa que algúns non tiñas
redes sociais, outros só usaban as redes
para o seu traballo, e outros puxéronnos
algún que outro impedimento [46].

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

· Á hora de organizarnos para traballar ó
noso obxectivo, soubemos adaptarnos da
mellor maneira a situación de cada un.
Fixemos unha boa planificación e
tivemos en conta a dispoñibilidade de
cada un dos membros.

· A pesar de que cada un tiña un rol
asignado, cada un axudamos en todo o
posible a todos os membros, sempre que
estes o necesitasen. Ninguén tivo unha
carga de traballo superior ao resto, xa
que complementámonos para que isto
non sucederá. Por exemplo, se alguén
facía unha entrevista, o resto axudaban a
transcribila.

· Paula Álvarez e Icía Diéguez, ao seren
do rural e estudar alí, coñecían fontes ás
que podíamos acceder sen problemas e
que nos interesaban para as nosas

· A educación no rural é un tema, que
aínda que non se trate en profundidade
como debería, é bastante coñecido no
noso país, sobre todo na nosa
comunidade Galicia. Polo tanto,
contamos con moita información e
artículos aos que acudir para
documentarnos ao respecto.

· Mantivemos o contacto con fontes
protagonistas dos feitos e situacións que
se viven no rural e nas súas escolas,
fontes que poderían ser difíciles de
acceder nesta situación, grazas a
cercanía coa que se atopan estas das
nosas membras do grupo Paula Álvarez
e Icía Diéguez.
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publicacións.

ESTRATEXIA:

● Para superar as nosas debilidades deberíamos seguir unha estratexia orientada a,
primeiro de todo, coñecer un pouco maís sobre o tema antes de comenzar a publicar.
Unha estratexia na que facer uso das nosas fortalezas e oportunidades para tratar de
solventalas. Cunha boa organización, como a que vimos mantendo, podemos traballar
mutuamente, ensinando os que máis saben ao respecto aos que son máis
descoñecedores, tratando de conseguir certa igualdade entre todos. Tamén, aínda que
as circunstancias da COVID-19 o poña difícil, tratar de investigar un pouco máis para
establecer unha maior axenda de contactos, sen ter que vir do rural expresamente. Un
contacto directo co rural de todos os membros do grupo, asistindo un día enteiro alí,
por exemplo, axudaría e facilitaría as cousas.

● Para potenciar as nosas fortalezas teríamos que seguir a mesma estratexia que
viñamos empregando. Unha boa organización e planificación, adaptándonos a
dispoñinilidade de cada membro e buscando o mellor planning posible, mantendo ese
contacto entre nós e axudándonos en todo o que poidamos. Aproveitar esas
oportunidades que se nos dan con este obxectivo para conseguir facer todavía un
mellor traballo.

● Para controlar as ameazas deberíamos facer uso das nosas fortalezas. Temos unha
boa organización, polo que poderíamos sacar un tempo para tratar de coñecer que
intención teñen os outros grupos con este mesmo obxectivo, saber cal é o seu foco de
proposta para poder diferenciarnos e ser únicos tratando aspectos que eles esquiven.
Despois por temas da COVID-19, non poderíamos facer nada xa que non depende de
nós. Pero, ao mellor, poderíamos buscar algún outro colexio que nos permitira a súa
visita, polo menos ás nosas compañeiras que si que son do rural e teñen maior
facilidade á hora de acceder e acudir alí. E no que respecta ao de establecer un
feedback, deberíamos exixir máis ás nosas fontes que o fagan, polo menos para
colaborar co noso traballo, empatizando un pouco coa nosa posición de estudantes en
formación.

● E xa para beneficiarse das oportunidades, empregar as nosas fortalezas. As nosas
compañeiras son do rural e elas o teñen máis fácil para consultar fontes, xa que son
maís coñecedoras. E nestes tempos no que as viaxes están moi controladas, elas son
unha boa maneira de establer un contacto máis directo con estas fontes. E polo feito
de ter moita información ao respecto, o que podemos facer é repartirnos entre nós un
traballo de investigación (que xa o fixemos) e buscar e recoller información para
despois poñela en común. Facer uso desa boa organización e planificación que temos
para sacar un tempo para só recollida de información documentada.
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