
S1B - ODS4: peche das escolas rurais

Paula Castiñeiras Barreiro (Actividades).
Carlota Fandiño Carragal (Difusión).
Iria Fernández Calvo (Coordinación).
Leila Fernández Castro (Edición).

a) Fase da proposta:

● A proposta:

Nós formamos o grupo S1B, o cal se encargou de desenvolver o ODS de Educación de
Calidade. Logo de escollermos este obxectivo para estudalo ó longo do cuadrimestre e
publicar en base a el, dividimos os roles no grupo. Cabe mencionar que non fomos o único
grupo de traballo dedicado a este tema, pois o S1A tamén se centrou neste obxectivo. Xa
neste momento comezamos a interactuar cos demais, pois tivemos que chegar a un acordo
con este grupo para non tratar as mesmas cuestións e perspectivas. Deste modo, nós
decidimos centrarnos nas escolas rurais, pero eles tamén pensaron nesta idea, polo que
acordamos que o noso traballo en xeral sería máis encamiñado cara ós peches destas escolas,
engadindo exemplos de centros que pecharan, doutros que superaran as adversidades, da
problemática que conleva para as familias e demais implicados o peche da escola… En
definitiva, introducímonos dentro do mundo das escolas rurais perseguindo diferentes
obxectivos individuais, pero tamén podemos falar dunha serie de metas colectivas entre nós
as catro:

- Darlle visibilidade á problemática cada día maior do peche das escolas rurais e darlle voz ás
persoas afectadas. En relación con esta meta, fomos descubrindo que o peche deste tipo de
centros é imparable e que cada vez son máis os nenos e nenas que medran sen saber o que é
estudar nunha destas escolas, un feito que fomentan os prexuízos da sociedade sobre este
modelo de estudo infantil e primario e tamén o despoboamento do rural. Finalmente, estamos
satisfeitas co traballo realizado, xa que sacamos á luz este tipo de cuestións relevantes que
non se adoitan mostrar nos medios de comunicación e das que, polo tanto, moitas persoas non
teñen coñecemento. De feito, cando nos atopamos con algunha das informacións,
sorprendémonos por non coñecelas anteriormente (xa que tres de nós formamos parte do
ámbito rural e dúas de nós asistimos a unha escola unitaria de pequenas), e chegamos á triste
conclusión de que se nin a xente do rural coñece verdadeiramente as escolas destas zonas e os
seus problemas, como vai saber delas o resto da cidadanía que viva afastada desta contorna?
Este razoamento reforzou aínda máis a nosa intención de dar a coñecer o mundo que rodea os
colexios rurais.

- Afondar nesta problemática das escolas rurais coñecendo casos concretos. A pesar de que
non todas asistimos de pequenas a unha escola rural (tan só dúas de nós), non eramos
conscientes de moitos dos datos relacionados con este tipo de centros educativos que agora
coñecemos grazas ó traballo realizado durante estes meses. O certo é que nos parecía
interesante dar con casos específicos e así poder exemplificar a problemática para poder
entendela mellor. Ó final, conseguimos afondar neses casos concretos e coñecer a persoas
relacionadas con eles.

- Aprender a levar a cabo un traballo en grupo deste tamaño. A perspectiva que tiñamos
dende o principio era dun proxecto bastante completo e incluso complexo para desempeñar,
posto que se compón de moitas fases e traballo para sacar adiante con éxito cada publicación.
Ademais, organizarse nunca é doado, porque cada persoa ten as súas ocupacións. Entón,
cómpre unha boa planificación de cada traballo para repartilo equitativamente. Temos que
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recoñecer que nos costou facelo e non soubemos levalo a cabo da mellor forma, mais
tomámolo como unha nova aprendizaxe ou lección para a próxima vez que nos toque
desempeñar outros proxectos. Pese a isto, as publicacións acabaron saíndo adiante e estamos
bastante orgullosas do resultado.

● As fontes:

Para ampliar os nosos coñecementos sobre o tema e aumentar a credibilidade e atractivo de
cada publicación, buscamos fontes que nos puideran axudar. En relación ós criterios que
tivemos en conta para a elección dos contactos, en primeiro lugar, pensamos en profesionais
do ámbito da educación (profesorado, conselleiros, asociacións…) que nos puideran achegar
un punto de vista máis formal e experimentado sobre a cuestión dos peches e os seus
subtemas; en segundo lugar, botamos man de persoas que tamén coñeceran sobre o tema,
pero non profesionalmente, senón dende o punto de vista das afectadas, para ter unha
perspectiva distinta á doutro tipo de fontes, un punto de vista persoal que poder combinar co
profesional e así dar lugar a un conxunto de publicacións con visións variadas, contribuíndo ó
dinamismo do conxunto de pezas realizadas. Tamén temos que comentar que outro dos
criterios baixo o cal seleccionamos as fontes foi a proximidade xeográfica, porque nós
centrámonos en estudar e tratar casos que nos quedaban bastante preto, casos da nosa
contorna, unha forma tamén de poder desenvolvelos dunha maneira máis completa, ó
quedarnos cerca e ó telos vivido algunha de nós. Ademais, pensamos que supón unha maneira
de mostrar que a problemática dos peches e obstáculos polos que pasan as escolas rurais está
moito máis próxima do que parece, queda moito máis preto do que se pensa.

As fontes coas que contactamos son as seguintes:

- Ricardo Bouzas, membro da Asociación Cultural e de Igualdade “A Pita Cega”. Tan só
solicitamos a axuda desta fonte para a primeira publicación [1], porque queriamos engadir un
exemplo dunha asociación que apoiara as escolas rurais, posto que a primeira peza que
fixemos era máis xeral que o resto. Ricardo deunos a coñecer os labores da asociación da que
forma parte e algunha das metas que alcanzaron.

- Lucía Forján, presidenta da ANPA de Luaña, Brión. Cabe engadila porque a apuntamos na
nosa axenda, polo que a consideramos unha fonte máis, pero non puidemos chegar a falar con
ela, xa que non houbo resposta da súa parte. Con ela queriamos tratar un exemplo de alguén
directamente afectada (alguén que viviu o peche da escola rural á que estaba indo o seu fillo)
en relación ó peche dunha escola do ámbito rural, para amosalo na segunda publicación.
Porén, finalmente demos con outra fonte que nos foi de axuda, a cal mencionaremos a
continuación.

- Laura García, nai dun rapaz que non puido seguir asistindo á súa escola rural, porque lla
pecharon (a unitaria de Freixeiro, en Santa Comba). O noso contacto con esta fonte foi
exclusivamente para a segunda publicación [2], xa que a centramos nela, pois baseouse nunha
entrevista na que puxemos o seu caso como exemplo dunha familia directamente afectada
polo fechamento dunha escola rural.

- Suso Mosquera, director do CRA Coristanco-Santa Comba e membro de AMCRAGA
(Colexios Rurais Agrupados de Galicia). O contacto con esta fonte foi bastante constante
dende que falamos con el a primeira vez. Recorremos a Suso Mosquera para que nos
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achegara a súa visión experimentada sobre o proceso de fechamento dunha unitaria.
Aproveitamos tamén para comentar un pouco o caso do Colexio Rural Agrupado que dirixe.
Ademais, solicitámoslle a súa participación activa no círculo de lectura que levamos a cabo
xunto ó grupo S1A [3], á que el accedeu encantado e colaborou en dita charla, aportando o
seu punto de vista baseado en experiencias reais.

- Manuel Masaguer, quen foi xefe de estudos do CRA de Teo e profesor da antiga unitaria de
Campos, pertencente a dito Colexio Rural Agrupado. Precisamos da súa achega para a
terceira publicación [4], onde comentamos o caso do peche desta escola (decidimos mostrar
ese caso porque unha de nós era coñecedora del, ó tratarse da escola na que estivera
escolarizada de pequena). Non lle solicitamos máis axuda, tan só para a mencionada
publicación.

- María José Calvo Álvarez, presidenta da Asociación O Castro de Boaña. Nun principio, a
nosa interacción con ela foi para que nos achegase contactos de profesorado que nos puidera
ser útil para a nosa investigación e produción das pezas. De feito, foi ela quen nos levou a ter
o contacto de Suso Mosquera. Logo, foi entrevistada para a cuarta publicación [5], para
enriquecer o texto, así como introducimos as declaracións que nos deu Mayte Argibay, que
comentamos a continuación.

- Mayte Argibay, concelleira de Cultura e Educación do Concello de Teo. O noso contacto
con ela foi para a cuarta publicación, na que falamos sobre o uso que se lle dá ó edificio do
que fora unha escola rural.

- Concepción Fernández Torices, directora e mestra da EEI Coirós de Arriba. Engadímola na
nosa axenda, pero non chegou a participar no noso proxecto. A nosa intención era que
participase no círculo de lectura anteriormente mencionado e nun principio accedeu, pero
logo desculpouse porque non podía asistir por razóns persoais. Iso si, como o caso da escola
que dirixe nos parecera interesante e se podía relacionar cunhas declaracións de Suso
Mosquera do círculo de lectura, decidimos entrevistala para a última publicación.

● Deseño de Actividades, Publicacións e Difusións previstas

- Por unha parte, as actividades que acordamos levar a cabo dende o principio foron dúas
(posto que nós eramos catro persoas): os comentarios co S1A e o círculo de lectura, tamén
acordado co mesmo grupo. En canto á primeira actividade, tivemos un problema e non
puidemos publicar o comentario, pero fixémolo [6]. O caso foi que o grupo S1A lanzou a súa
peza pouco tempo antes de que o blog fora pechado polo profesor, cando nós estabamos na
facultade, polo que, cando chegamos a lela e, a continuación, redactamos o comentario, o
blog xa non nos permitía engadir nada, así que non puidemos publicalo.

- Por outra parte, en relación ás publicacións, nós tiñamos unha planificación distinta ó que
foi finalmente. Ó inicio do cuadrimestre pensamos en facer cinco publicacións:

1ª: Breve reportaxe inicial consistente nun repaso xeral sobre as escolas que pecharon en
diferentes áreas galegas e as súas causas.

2ª: Entrevista a alumnado ou familias afectadas polo peche repentino da súa escola.

3ª: Reportaxe sobre o proceso que se leva a cabo para o peche dunha escola unitaria.
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4ª: Publicación na que expliquemos o que sucede coas casas das escolas unha vez se pechan
as unitarias, ou sexa, como se aproveita o espazo (abandono, actividades para os nenos e
nenas, etc.)

5ª: Entrevista a Suso Mosquera Baamonde, o director do CRA A Tarandeira, sobre a
unificación do CRA de Coristanco, do CRA de Santa Comba e da Escola de Lañas da Baña.

A proposta mudou un pouco conforme foi avanzando o curso, porque fomos adaptando as
publicacións á dinámica que comezamos a seguir cando empezamos o traballo, e esa
dinámica requería certas variacións. En xeral, si que seguimos ese esquema, pero en
publicacións como a terceira, non nos limitamos a falar simplemente do proceso de peche da
escola, senón que engadimos máis datos dos casos que comentamos, ademais de falar de
casos concretos. A que cambiou por completo foi a quinta publicación, a cal substituímos por
unha baseada en ideas que xurdiron no círculo de lectura. Finalmente, optamos por redactar
unha peza que trata sobre as medidas e accións que se poden levar a cabo para non pechar
unha escola rural, achegando así outra cuestión distinta sobre o peche destas escolas. [7]

- En terceiro lugar, en canto á difusión, seguimos o que tiñamos pensado dende o principio e
botamos man de tres redes sociais, comezadas a utilizar na seguinte orde: Twitter, Facebook e
Instagram, nas que publicamos imaxes editadas que englobaban o tema de cada peza
realizada [8].

● Calendarización

As datas que escollemos ó comezo deste proxecto foron as seguintes:

- A semana do 15 ó 21 de marzo para a 1ª publicación. (Finalmente a peza foi publicada o día
17 de marzo).

- A semana do 29 de marzo ó 4 de abril para a 2ª publicación. (Finalmente a peza foi
publicada o día 1 de abril).

- A semana do 12 ó 18 de abril para a 3ª publicación. (Finalmente a peza foi publicada o día
15 de abril).

- O 23 de abril para a 4ª publicación. (Finalmente a peza foi publicada ese día).

- O 4 de maio para a 5ª publicación. (Finalmente a peza publicouse ese mesmo día).

Un aspecto que queremos mencionar tamén neste apartado sobre o calendario é que tivemos
que falar co grupo do blog para poder publicar a nosa última peza, porque, debido a un erro,
non aparecía reflectida no seu calendario. Logo de dialogar, puidemos levala a cabo.

En relación ós axustes realizados con respecto ás ideas iniciais, xa as fomos mencionando nos
apartados anteriores, pero, véndoo todo globalmente, concluímos que non nos afastamos
demasiado do esquema inicial. Cabe dicir que todos aqueles cambios que fixemos foron
razoados e levados a cabo para adaptarnos ás diferentes situacións e falar o mellor posible do
que queriamos mostrar.
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b) Fase do Traballo de campo

A coordinadora do S1B (Iria Fernández Calvo) foi a encargada de levar a cabo o reparto das
tarefas para a realización de cada publicación ou actividade. Así e todo, optouse por organizar
reunións virtuais nas que discutíramos esta cuestión entre todas as compoñentes do grupo de
traballo co obxectivo de lograr un consenso. Pretendiamos organizarnos da maneira máis
equitativa posible e cinguíndonos ós roles asignados ó comezo do curso, aínda que nalgunhas
ocasións resultaba imposible cumprilos completamente. A nosa intención era adaptarnos á
situación de cada unha de nós para levar a cabo un traballo en equipo eficaz. Este
procedemento tamén o seguimos para a posta en común das memorias individuais e posterior
reparto da elaboración desta Memoria Grupal. Fixémolo, de novo, mediante unha
videochamada que non chegamos a gravar. Aínda así, explicamos todos os aspectos que
tratamos e os acordos que acadamos nun arquivo PDF enviado por separado.

Á hora de recoller información e datos para a construción das nosas publicacións,
empregamos distintas técnicas. En primeiro lugar, navegamos pola rede en busca de noticias
e todo tipo de documentos que nos serviran como fontes ou que nos mostraran un tema que
puidéramos tratar no noso traballo. Logo, tamén obtivemos información mediante a nosa
axenda de contactos: realizamos entrevistas e incluso lles falabamos para algunha dúbida
concreta sobre o tema, posto que mantivemos un contacto constante durante o cuadrimestre.

Unha vez que dispoñíamos de tódolos datos cos que contabamos para cada unha das
publicacións, comentabamos entre os membros do S1B todo aquilo que deberiamos incluír e
o que non. Adoitamos estar bastante de acordo neste aspecto, pois concordamos no que nos
parecía máis relevante en cada caso. Cómpre mencionar que, tras a posta en marcha
dalgunhas das entrevistas, démonos de conta de que algunhas respostas non tiñan sentido
dentro do contido da publicación. Este foi o caso da última, posto que ó preguntarlle á mestra
da EEI Coirós de Arriba, Concepción Fernández Torices, acerca da remodelación da páxina
web do seu colexio, a información dada resultou ser totalmente irrelevante no contexto dos
peches das escolas unitarias. O desta profesora é un exemplo de como fomos seleccionando
os datos que engadiriamos nos traballos coa finalidade de non desviarnos demasiado do tema
no que se centraba o noso grupo de traballo: os peches das escolas rurais, encadrada dentro da
ODS4 (Educación de Calidade).

En canto á temporalidade e frecuencia de traballo, cómpre mencionar que, ó día seguinte de
realizar unha publicación, levábamos a cabo unha reunión por videochamada. Durante a
mesma, falabamos sobre as próximas tarefas e repartiamos o traballo entre as catro
integrantes do S1B. Logo, comunicabámonos día a día acerca de como íamos avanzando ou
se se nos presentara algún tipo de problema. Isto faciámolo a través dun grupo dunha
aplicación de mensaxería instantánea, Whatsapp, destinado exclusivamente á materia de
Comunicación Interpersoal e Comunitaria. Deste modo, a nosa intención era ir creando
compromisos entre nós e coa nosa axenda de contactos para poñer en marcha un bo traballo
en equipo e realizar unhas entregas completas respectando as datas establecidas no calendario
de publicacións.

Como xa explicamos en parágrafos anteriores, efectuamos diversos procesos de
documentación para a elaboración dos nosos traballos. Buscamos noticias, documentos e
datos, entre outros, que nos servirían para obter información previa e incluso para incluír
como ligazóns nas publicacións. Logo, entrevistamos ós membros da nosa axenda de
contactos: a Ricardo Bouzas (membro da Asociación “A Pita Cega”) [9], a Laura García (nai
afectada polo peche da unitaria á que asistía o seu fillo) [10], a Suso Mosquera (membro de
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AMCRAGA e director do CRA Coristanco-Santa Comba) [11], a Manuel Masaguer (antigo
profesor da escola unitaria de Campos) [12], a María José Calvo Álvarez (presidenta da
Asociación O Castro de Boaña) [13], a Mayte Argibay (Concelleira de Cultura e Educación
do Concello de Teo) [14] e a Concepción Fernández Torices (profesora da Escola de
Educación Infantil Coirós de Arriba) [15]. Tódalas preguntas respondidas polas nosas fontes,
formadas por profesorado, familias, asociacións e un cargo político, empregámolas
posteriormente na redacción das nosas noticias coa finalidade de vertebralos textos a partir
das súas voces.

Ademais dos documentos que lemos previamente para informarnos e das entrevistas
realizadas, durante o círculo de lectura que organizamos xunto ós compañeiros e compañeiras
do S1A e que celebramos o pasado 29 de abril, tamén extraemos datos que nos resultaron
interesantes. Ó longo da actividade fóronse tocando diferentes temas asociados á educación
nas zonas rurais e un dos aspectos mencionados foi a necesidade que teñen as unitarias de
adaptarse ás circunstancias das familias. Este foi, precisamente, o asunto no que nos
quixemos centrar na nosa última publicación e, polo tanto, podemos afirmar que o devandito
círculo de lectura tamén nos serviu como método de documentación.

Durante o desenvolvemento da materia Comunicación Interpersoal e Comunitaria, levamos a
cabo cinco publicacións en total. Nelas tratamos cuestións que podemos encadrar dentro do
ODS4 de Educación de Calidade (proposto pola editora, Leila Fernández Castro) e, co fin de
afastarnos do tema do S1A, decidimos centrarnos nos peches dos colexios rurais. Botamos
man dos apuntamentos da materia para asentar algúns conceptos relacionados co xornalismo
comunitario e, a partir de aí, comezar a establecer uns obxectivos máis claros. Con isto, a
nosa meta principal consistía en dar voz a unha serie de persoas relacionadas co tema para dar
a coñecer a situación actual das unitarias. Todo isto recollémolo na nosa presentación,
publicada o 8 de marzo xunto ó glosario, no que engadimos os seguintes conceptos:
educación de calidade, rural, escola unitaria, Colexio Rural Agrupado (CRA), ANPA,
despoboamento e éxodo. [16]

Ademais, unha das nosas pretensións era adquirir coñecementos en relación a este campo coa
axuda da axenda e de toda a documentación previa. Gustaríanos salientar tamén que as
prácticas desenvoltas nesta materia servíronnos para adentrarnos, en certa medida, na
profesión do xornalismo. Isto débese a que formamos parte de procesos de produción
informativa á vez que debiamos ter presentes as cuestións éticas do oficio, sobre todo ó
afondar en temas de índole social.

As cinco publicacións que nos axudaron a cumprilos obxectivos nomeados no anterior
parágrafo foron as seguintes:

● En primeiro lugar, ofrecemos unha peza de contexto para situar ós lectores e lectoras
na problemática das unitarias. Titulámola O incesante peche das escolas unitarias
galegas e publicámola o 17 de marzo. A idea de realizar unha publicación deste estilo,
que recolle cifras de unitarias pechadas e as causas xerais de ditos fechamentos,
correspóndelle á editora do S1B, Leila Fernández Castro. Alén disto, decidimos
afondar en casos concretos, tales como o da unitaria de Muíño (Zas), a de O Seixo
(Mugardos), a de Pedroso (Narón), a de Luaña (Brión) e a de Comiáns (A Laracha).
Esta publicación elaborámola a partir da busca de documentos que nos ofreceran
datos, como o do peche de máis de duascentas unitarias en 15 anos, e información
sobre todo o que provoca que se pechen as portas dos colexios rurais. Tamén botamos
man da Asociación “A Pita Cega”, coa que contactamos a través do correo
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electrónico, aínda que non recibimos resposta. Deste xeito, a coordinadora do grupo
de traballo, Iria Fernández Calvo, buscou a maneira de contactar con algún membro
da agrupación para contar co seu punto de vista no noso traballo. Finalmente,
obtivemos o número de teléfono de Ricardo Bouzas, participante da devandita
asociación cultural e de igualdade coa que buscaban a reapertura da unitaria da
parroquia de Muíño. Ademais, foi el mesmo quen nos cedeu a imaxe da portada.
Cómpre dicir que, ó tratarse da primeira entrega, vímonos na obriga de recorrer en
varias ocasións ó libro de estilo, que nos resolveu numerosas dúbidas acerca dos
aspectos formais.

● A publicación do 1 de abril, O que ocorre cando deixas atrás unha escola unitaria,
correspóndese cunha entrevista a Laura García. Iria Fernández contactou con ela
porque, ó viviren no mesmo municipio, resultáballe doado dar co seu contacto. O de
Laura é o caso dunha nai que se viu obrigada a cambiar de colexio ó seu fillo tras o
peche da unitaria á que asistía. Neste caso, correspóndese coa escola de Freixeiro
(Santa Comba). A nosa intención era transmitir o testemuño desta nai para que a xente
que lera a publicación coñecese todo o que conleva deixar atrás unha unitaria, tanto o
impacto psicolóxico no neno como os cambios das rutinas da familia. A imaxe na que
vemos á protagonista da entrevista cedéunola ela mesma [17]. En cambio, a da
unitaria de Freixeiro foi tomada pola coordinadora [18].

● Na terceira publicación quixemos reflectir o proceso que se pón en marcha para
pechar unha escola unitaria. Para iso, contamos coa colaboración do director do CRA
Coristanco-Santa Comba, Suso Mosquera, e cun antigo mestre da xa pechada escola
de Campos. Neste caso, tiñamos a intención de amosar tanto os datos máis técnicos
dun fechamento (como se toma a decisión, que pasos se seguen, quen está
involucrado, como se lle comunica ás familias e ó alumando, etc.) como o que supón
para un mestre abandonar unha escola cos seus respectivos alumnos e alumnas. En
canto ás fotografías, a da escola de Campos [19] foi tomada pola encargada de
Actividades, Paula Castiñeiras Barreiro, e a outra foi cedida polo CRA
Coristanco-Santa Comba [20]. Unha vez efectuada a entrega o 17 de abril, recibimos
un correo electrónico do mestre da materia explicando unha serie de aspectos que
debiamos mellorar. E así o fixemos, pois ó día seguinte cambiamos partes do texto
para centrarnos en maior medida nas declaracións dos dous profesores.

● Continuando coa cuarta publicación, que a sacamos á luz o 23 de abril, decidimos
mostrar exemplos de como se evita o abandono das casas das antigas escolas rurais.
Tras unha pequena investigación previa, démonos de conta de que numerosos
edificios destinados a centros educativos rematan en abandono. Con todo, danse
situacións nas que a veciñanza ou o propio concello buscan a maneira de aproveitar o
espazo da mellor forma posible. Deste xeito, dispuxemos de dúas voces principais: a
da Conselleira de Cultura e Educación do Concello de Teo, Mayte Argibay, e a da
presidenta da Asociación O Castro de Boaña, María José Calvo Álvarez. Con respecto
ás imaxes, a primeira da escola de Campos [21] sacouna a encargada de Actividades,
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Paula Castiñeiras, e a que mostra a veciños remodelando a fachada do colexio rural de
Boaña de Arriba cedéunola a Asociación O Castro de Boaña [22].

● A última publicación, feita o 4 de maio, titúlase Adaptarse para sobrevivir: que pode
facer unha unitaria para evitar o peche. Na nosa proposta inicial, a quinta entrega
corresponderíase cunha entrevista, pero decidimos modificalo para amosar un tema
tratado no círculo de lectura que nos pareceu moi interesante. Foi a partir de que Suso
Mosquera declarase que no CRA Coristanco-Santa Comba estaban falando sobre a
posibilidade de abrir os colexios pola tarde para adaptarse ós horarios das familias
cando decidimos escoller este asunto. Para sumar información, contactamos con
Concepción Fernández, a mestra e directora da EEI Coirós de Arriba. Esta profesora
ía participar no círculo de lectura, pero, finalmente, comunicounos que por motivos
persoais non se podería conectar á videoconferencia. Aínda así, ó formar parte da
nosa axenda de contactos e ó resultarnos curioso o caso da súa unitaria, decidimos
entrevistala para a última publicación. Nesta pretendiamos transmitir o esforzo destes
colexios rurais por manterse vivos, por exemplo, buscando a maneira de adaptarse ás
necesidades das familias. En relación ás fotografías, unha correspóndese cunha
captura de pantalla da actividade que tivo lugar o 29 de abril [23] e a outra cedéunola
Concepción Fernández Torices [24]. O último aspecto a comentar en relación a esta
publicación é a modificación que realizamos ó día seguinte de entregala, posto que
volvemos a recibir un correo electrónico do profesor explicando determinadas
cuestións a mellorar.

En tódalas publicacións engadimos, como mínimo, tres ligazóns que corroboraran os
argumentos que aportamos ou que, simplemente, ampliaron información [25]. É certo que
nos vimos obrigadas a facer algúns cambios asociados a este asunto, xa que, por exemplo, en
O peche dunha unitaria vivido dende dentro incluímos enlaces ás páxinas web das escolas
nomeadas no texto. A nosa intención afastábase de publicitar estes centros educativos, pero,
certamente, si que o estabamos facendo sen darnos de conta. Deste modo, cambiamos as
devanditas ligazóns por outras moi diferentes que, neste caso, trataban a educación baseada
en proxectos, entre outros aspectos. Á parte disto, aprendemos que as ligazóns debían
incrustarse no texto, non engadilas nunha lista ó final do mesmo.

Unha das tarefas que debiamos realizar os diferentes grupos de traballo eran os comentarios
en distintas publicacións. No noso caso, recibimos un por parte dos nosos compañeiros e
compañeiras do S1A. Os nosos temas eran moi semellantes, polo que este tipo de interaccións
resultan interesantes, amais de sumar valor ó noso traballo. O comentario foi efectuado por
Elsa Blanco, a encargada de Actividades do devandito grupo, que decidiu aportarnos a súa
opinión sobre o feito de dar unha segunda vida ás casas das antigas escolas rurais [26]. Do
mesmo xeito, Paula Castiñeiras, quen desempeña o rol de Actividades no noso grupo de
traballo (S1B), redactou un comentario para a última publicación do S1A. Non obstante,
tivemos un problema con respecto a isto, posto que, con motivo do peche do blog o día 7 de
maio (mesmo día que os membros do S1A fixeron a súa publicación) ás dúas da tarde, non
puidemos publicalo.

Logo, cómpre salientar a actividade organizada e levada a cabo conxuntamente entre o noso
grupo, o S1B, e o S1A. Ambos tratamos a situación actual das escolas rurais, polo que nos
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pareceu útil facer un círculo de lectura xuntos. Certo é que, nun comezo, tiñamos pensado
realizar un debate, pero finalmente optamos por outro tipo de actividade. Para a súa posta en
marcha, cada grupo achegou dous participantes. No noso caso, ofrecemos ó director do CRA
Coristanco-Santa Comba, Suso Mosquera, e á mestra da EEI Coirós de Arriba, Concepción
Fernández. Así e todo, tal e como mencionamos anteriormente, esta última non puido asistir
por motivos persoais. En seguinte lugar, tocaba transmitir as lecturas elixidas, que pola nosa
parte foron a nosa entrevista a Laura García (O que ocorre cando deixas atrás unha escola
unitaria) e unha noticia de La Vanguardia titulada Jóvenes maestros rurales [27].

Unha vez feito todo o dito con respecto ó círculo de lectura, era hora de construír un guión,
do que nós nos encargamos da metade [28]. Finalmente, ás catro e media da tarde do 29 de
abril de 2020, tivo lugar esta actividade, cuxo moderador foi un membro do grupo de traballo
S1A. O resto estabamos dentro da videoconferencia cos micrófonos e cámaras apagadas,
mentres escoitabamos e tomabamos notas sobre o que se ía falando.

Durante o desenvolvemento da materia, mantivemos un contacto constante cos
colaboradores, tanto para as entrevistas requiridas como para que nos resolveran algunha
dúbida puntual sobre as escolas rurais. Nunca nos interpuxeron ningún tipo de problema,
mostráronse moi receptivos a axudarnos e a que lle déramos voz. Iso si, cómpre puntualizar
que nunca chegamos a obter resposta dunha posible fonte e, unha vez máis, cómpre dicir que
a mestra da EEI Coirós de Arriba retirou a súa participación do círculo de lectura por
cuestións persoais.

Por outra banda, coa finalidade de que as nosas publicacións chegasen a ser lidas por máis
xente, a difusora do grupo, Carlota Fandiño Carragal, encargouse de xerar as publicacións en
tres redes sociais. Nun comezo, empezamos con Facebook e Twitter, xa que consideramos
que o noso público obxectivo se atopaba nestas páxinas web, pero acabamos tomando a
decisión de ampliarnos a Instagram. Foi, precisamente, a encargada da Difusión quen editou
as imaxes e redactou os pés de foto ou descricións que as acompañaba xunto á ligazón que
conduciría á xente ás nosas publicacións. Cabe mencionar que, a imaxe da publicación en
redes que informaba sobre a celebración do círculo de lectura, tamén foi deseñada pola
difusora do noso grupo, Carlota Fandiño. En cambio, o texto da descrición redactárono os do
S1A.

Pola parte do resto de compoñentes do grupo, quixemos contribuír á visibilización das nosas
noticias e entrevistas mediante diversos medios: rechouchíos, stories de Instagram, likes, etc.
Alén disto, encargámonos de que as persoas da nosa axenda leran todo o que escribimos para
que nos deran a súa opinión, que foi positiva, e incluso de agradecemento, en tódolos casos.
Este foi todo o feedback que recibimos pola súa parte. Logo, gustaríanos facer mención
especial a que, nalgúns casos, xente non relacionada coa materia decidiu difundir algunhas
das nosas publicacións a través de rechouchíos. Por exemplo, á entrevista a Laura García
déronlle retweet catro veces [29]: a cifra non é moi elevada, pero quedámonos con que
chegamos a persoas alleas a Comunicación Interpersoal e Comunitaria que se interesaron
polo tema. Foi unha maneira de comprobar como cumprimos o noso obxectivo de dar a
coñecer a situación actual das escolas rurais.

Todo o traballo levado a cabo durante a materia serviunos a todas as compoñentes do S1B
para obter numerosos coñecementos sobre os peches dos colexios que tratamos. Axudounos
tamén a desenvolvernos mellor dentro do xornalismo comunitario, disciplina que non
coñeciamos anteriormente. A modo de exemplo, aprendemos a darlle voz á xente para
visibilizar unhas circunstancias determinadas, aínda que nalgunhas ocasións tivéramos que
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mellorar aspectos relacionados con isto. Tamén reforzamos as cuestións éticas da nosa
profesión, ó que tamén contribuíron as charlas das aulas expositivas, como na que se nos
falou acerca da interculturalidade. Con todo, un dos aspectos máis relevantes dende o noso
punto de vista correspóndese co feito de que puidemos traballar en grupo dun xeito
organizado, eficaz e, sobre todo, respectuoso. Soubemos poñer sempre os problemas sobre a
mesa e resolvelos entre todas grazas á comunicación diaria que mantivemos en relación a
como iamos progresando coas tarefas asignadas a cada unha para as publicacións.

Non obstante, o traballo en grupo non se reduce ás integrantes do S1B, senón que tamén
incluímos a nosa axenda de fontes, posto que tamén estivemos en contacto durante todo o
cuadrimestre. Ó fin e ó cabo, tamén nos vimos obrigadas a adaptarnos a eles e elas, quen
tamén estaban interesados en que aportásemos visibilidade a determinados temas
relacionados sempre coas escolas do ámbito rural. Por exemplo, cando falamos con Suso
Mosquera, amosounos o seu interese en que difundíramos o asunto do programa Xeración
Docente, que ofreceu becas a alumnos e alumnas do grao en Educación Infantil e Primaria de
toda España para que fixesen as súas prácticas en colexios rurais. Isto tratouse, finalmente, no
círculo de lectura realizado conxuntamente co S1A. Deste xeito, seguimos ampliando o noso
traballo en grupo, pois tamén tivemos que chegar a acordos con estoutros compañeiros e
compañeiras do seminario 1: a comezos de curso marcamos os límites para que os temas das
nosas publicacións non fosen iguais, pois eles tamén afondaron na educación no rural, amais
de organizar xuntos a actividade xa nomeada.

Por suposto, tamén mantivemos contacto co membro do blog do seminario 1, aínda que este
labor correspondíalle á coordinadora, Iria Fernández Calvo. Era quen se encargaba de
preguntarlle algunha que outra dúbida relacionada coas publicacións e de comunicarlle que as
nosas noticias e entrevistas xa estaban preparadas en “borradores”. Ademais, asistimos á
reunión do 15 de abril na que debiamos transmitir o progreso do noso traballo a Mateo
Alvarellos (a encargada de actividades e a coordinadora) e a David Sánchez (a editora e a
difusora).

Toda esta comunicación entre nós, as fontes e os nosos compañeiros e compañeiras de clase
levámola a cabo para acadar todos os nosos obxectivos e para axudar ó resto a cumprir os
seus, xa que se resume niso: nun gran traballo en grupo. Finalmente, sacamos á luz cinco
publicacións, un círculo de lectura e un comentario, amais das prácticas individuais
entregadas. Todo isto supuxo un esforzo notable durante o curso.

En definitiva, as tarefas levadas a cabo durante o cuadrimestre perseguiron en todo momento
un ben común, porque o que nós faciamos remataba por axudar a outras persoas. Este
correspóndese cun dos aspectos que máis nos chaman a atención da materia de Comunicación
Interpersoal e Comunitaria, posto que se trata dalgo do que non nos demos de conta ata que
tivemos a oportunidade de ver todo o noso traballo con perspectiva.

c) Fase do consenso e redacción da Memoria:

● Con respecto á realización da memoria grupal, Iria, a nosa coordinadora, propuxo que
despois de entregar as nosas respectivas memorias individuais acordaramos unha data
para realizar unha reunión vía teams onde poder poñer en común o presentado nestas.
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A data resultou ser o xoves trece de maio ás catro da tarde. Todas as integrantes
conectámonos e compartimos os documentos coas nosas memorias e anexos para realizar
unha lectura conxunta e, posteriormente, procedemos a dividir equitativamente a redacción
das memorias grupais segundo as indicacións da nosa coordinadora. Por consecuencia,
decidimos seccionar a redacción das memorias por epígrafes e realizamos un sorteo para
garantir a maior equidade posible. Así quedou repartido: Paula encargouse de redactar o
primeiro epígrafe correspondente coa explicación da fase da proposta, Iria realizou o segundo
epígrafe que trataba sobre o fase do traballo de campo, e con respecto ao epígrafe tres sobre a
fase de consenso e redacción da memoria, ao ser o máis longo, dividímolo en dúas partes, a
primeira sería redactado por Carlota e a segunda por Leila, procurando que ambas tiveran
unha lonxitude similar.

Despois disto seleccionamos os contidos que se atopaban nas nosas memorias que mellor se
adecuaban ao que debería relatarse na memoria grupal xunto ó necesario dos anexos.
Finalmente, decidimos rematar a chamada poñendo unha data máxima, o domingo dezaseis
de maio ás seis da tarde para presentar as nosas redaccións, tamén nunha chamada vía
Whatsapp, unilas e realizar unha revisión ortográfica e de contidos para que non houbera
repeticións e todo quedara ben estruturado antes da entrega.

Cabe destacar, para rematar con isto, que a primeira chamada realizada non puido ser gravada
polo que, tamén en conxunto, realizamos un escrito onde resumir o falado na reunión e
remitilo xunto ós documentos das memorias e o anexo grupal.

● Neste epígrafe imos abordar tamén a proxección social e comunitaria lograda con este
traballo. En todo momento o noso grupo quixo poñer en práctica o xornalismo
comunitario, é dicir, compartir a nosa voz e darlle visibilidade a un tema que, despois
da nosa investigación para realizar as nosas publicacións, parecía moi infravalorado e
con moi pouca relevancia tanto en medios a nivel autonómico como a nivel nacional,
polo que ao movernos para buscar fontes, a nosa difusión e as nosas publicacións
poderíamos estar contribuíndo, xa sexa en menor ou maior medida, a un cambio na
situación do peche das escolas unitarias.

Ademais, trátase dun tema que tocaba moi de cerca a dúas das integrantes, xa que de
pequenas asistiron a escolas unitarias. Pola súa parte, a outra metade do grupo, aínda que non
viviron esta experiencia, si que se mostraron interesadas en aspectos relacionados con este
tema, como nos prexuízos cara ó rural enfocados na calidade da educación.

Cando este tema non se trata nin en medios, nin en política nin forma parte da axenda de
carreiras universitarias coma maxisterio, que se enfocan directamente nisto, e apenas se
escoitan nas conversas na sociedade, foi unha gran oportunidade, e incluso meta, para o noso
grupo o poder introducirnos nesta realidade. Pese a que o noso tema estaba enfocado
estritamente no peche destas escolas unitarias, pensamos que foi moi satisfactorio poder
outorgarlle luz a isto e presentar dunha maneira moi atractiva, comezando por una
publicación de maneira introdutoria que comentaba a situación dos numerosos peches nos
últimos anos, ata entrevistas a persoas afectadas, profesores e directores que loitan por esta
ensinanza.
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Ademais coa nosa difusión, aínda que foran contas moi pequenas e con menor alcance,
conseguimos levar a este ámbito as nosas publicacións e con sorte atraer a máis persoas a que
coñezan esta realidade.

Afondando máis na incidencia coa nosa axenda de contactos, como xa explicamos
anteriormente, centrámonos principalmente en asociacións, profesorado e persoas afectadas e
nun caso específico en responsables políticos. Non tivemos grande problema en lograr fontes
para as nosas publicacións, todas elas estiveron sempre interesadas en axudarnos e participar
no noso proxecto nunha relación onde ambas partes saían gañando.

● Pasamos agora a falar dos coñecementos xornalísticos aplicados e aprendidos pola
parte das catro integrantes do grupo nos meses dedicados ás nosas publicacións.

Para empezar foi unha introdución, aínda a pequena escala, a traballar nun blog cuxo sistema
de traballo é similar a un medio de comunicación. Tiñamos unha serie de coordinadores
pertencentes ó grupo do blog que se encargaban de transmitirnos o que debiamos solucionar,
cos que acordamos datas de publicación e que revisaban se o escrito era correcto para a
publicación, ademais colaboramos con outro grupo para a busca de distintos enfoques no
tema a tratar e en futuras publicacións xunto coa coordinación para realizar un círculo de
lectura, pero tamén no noso propio grupo para fomentar o traballo grupal seguindo os roles
impostos.

Tamén serviu para a creación dunha axenda de contactos e a achega de varias fontes de
moitos ámbitos distintos que poderán servirnos no noso futuro profesional, cos que tivemos
que manter unha relación na que confiaran plenamente no noso labor como xornalistas e así
poder contar con eles en futuros proxectos. Tal e como xa se mencionara anteriormente todas
elas foron moi participativas, contestaron as nosas preguntas e deron a información necesaria
para ter publicacións de calidade.

Ademais, á hora de crear as nosas publicacións cultivamos distintos formatos. Na primeira
realizamos unha peza sinxela onde introducíamos a situación do peche das escolas unitarias
na comunidade e centrándonos nalgúns casos, pero tratados dunha maneira moi xeral. Na
seguinte realizamos unha entrevista a unha nai afectada, cambiando radicalmente o xénero
informativo. Ademais debemos destacar que nesta segunda publicación tivemos un debate
ético á hora de escoller o título, xa que algunhas de nós tiñamos preferencia por unha das
propostas porque criamos que era chamativo e tiña gancho, pero outras pensabamos que era
demasiado sensacionalista para o noso propósito [30]. Estivemos debatindo acerca da
elección e, finalmente, optamos polo que viamos máis apropiado e que se afastaba máis do
clickbait [31]. Desta maneira enfrontámonos a unha das principais problemáticas actuais do
xornalismo: o debate entre a ética e as prácticas sensacionalistas. A partir de aquí tivemos un
maior coidado e delicadeza á hora de escoller os titulares das seguintes publicacións.

Posteriormente, realizamos unha publicación que contaba con dúas entrevistas enfocadas de
maneira distinta. Nela contamos con Suso Mosquera, profesor que viviu varios peches e que
achegou unha visión máis administrativa mentres nos relataba o proceso que sufría unha
unitaria ao pechar, e Manuel Masaguer, tamén profesor, e cunhas vivencias similares ás de
Suso, pero que contou dunha maneira máis próxima e emotiva esta experiencia, e que
tivemos que combinar nunha soa publicación para que fora coherente.

Na terceira publicación tamén tivemos que saber crear unha peza con coherencia xuntando
testemuñas máis técnicas como a da concelleira de Cultura e Educación do concello de Teo,
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Mayte Argibay e a presidenta da Asociación O Castro de Boaña. En definitiva, dúas figuras
moi diferentes que se unían nunha mesma publicación.

Poderemos destacar que algunhas das nosas entregas tiveron que ser corrixidas ao non
cinguirse estritamente ao que se busca co observatorio. Isto levounos a reflexionar e a poñer
en marcha unha serie de cambios para que resultaran máis apropiadas e aprender dos nosos
erros á hora de escribir e compartir a voz dos entrevistados e entrevistadas.

Despois das destrezas adquiridas con estas publicacións chegamos á realización dun círculo
de lectura, aínda que vía telemática, foi a primeira vez que eramos partícipes e asistiamos a
unha actividade así, polo que tamén foi unha nova experiencia, na que ademais tivemos que
volver a poñernos en contacto co grupo S1A e realizar unha colaboración para que todo saíse
adecuadamente. A partir disto, realizamos a última publicación, que era moi distinta ás
anteriores, xa que neste caso tiñamos que basearnos na reunión realizada, enfocándoa no noso
tema co tratado nela.

Finalmente, centrámonos especificamente no rol de difusión, que aínda que foi máis
traballado pola banda de Carlota Fandiño, serviu para tomar o primeiro contacto coas redes
sociais e o seu papel imprescindible no mundo do xornalismo dixital nesta última década.

Empregamos as redes sociais de Twitter e Facebook nun primeiro lugar tras acordar que nelas
atopariamos a nosa audiencia potencial, e posteriormente usariamos Instagram, xa que
tiñamos que ampliar horizontes e buscar outro público que quizais nunca se vira interesado
polo tema, pero que, tras ver ese post, decidiría afondar nel e descubrir esa realidade.
Quixemos dominalas ao noso favor, buscando escribir frases que causaran un impacto para
conseguir a recepción de audiencia que queriamos a ademais editar imaxes con distintas
ferramentas que tamén chamaran a atención.

Unha vez tivemos o grupo conformado procedemos a asignar os roles predeterminados para o
traballo. Como tan só eramos catro no grupo, cada unha de nós ía ter un rol distinto, e como
non tiñamos ningún tipo de preferencia, decidimos sortealos. Os resultados foron:

● Paula Castiñeiras Barreiro, encargada de actividades.
● Carlota Fandiño Carragal, encargada de difusión.
● Iria Fernández Calvo, coordinadora.
● Leila Fernández Castro, editora.

De todas maneiras, ao comezo do proxecto decidimos que, en principio, non nos iamos
cinguir demasiado aos roles establecidos, de maneira que sería un traballo conxunto, aínda
que cada unha de nós deberiamos ter máis control sobre a área que nos tocase. De todas
maneiras, algunhas de nós si cumprimos cos roles máis estritamente. Por exemplo, Carlota
Fandiño encargouse exclusivamente ela a todo o referido coa difusión (excepto á publicación
no blog, do que se encargou a coordinadora, debido a un erro que cometemos ao principio e
se estendeu no tempo). Aínda así, cada unha de nós, ademais de encargarnos tamén doutras
actividades que non nos correspondían estritamente, cumprimos coa parte máis característica
e principal do noso rol. Iria Fernández (coordinadora) foi sempre a encargada de comunicarse
cos membros do blog e actuou en todo momento de voceira do grupo; Paula Castiñeiras
(actividades) encargouse de manter o contacto con outros grupos de traballo; e Leila
Fernández (edición) foi a que principalmente revisou e modificou as pezas finais.
Unha vez rematado o proxecto, pensamos que podería ser máis sinxelo se nos cinguíramos
máis ao rol específico que nos correspondía, aínda que certas actividades había que realizalas
entre todas, evidentemente. Ás veces non sabiamos moi ben nin quen tiña que facer cada
cousa, e iso levábanos a confusións e a desenvolver accións que non nos pertencían.

13



S1B - ODS4: peche das escolas rurais

Consideramos que o noso grupo funcionou relativamente ben a nivel interno, pois non
tivemos problemas de comunicación nin de xestión. Ao principio do curso creamos un grupo
de WhatsApp exclusivamente para esta materia, como xa comentamos nesta memoria, e a
través del mantivemos a comunicación practicamente a diario. Obviamente tamén falabamos
en persoa, pero por diversas circunstancias non nos viamos moi a miúdo, de aí que
decidiramos crear este grupo.
En canto ao reparto do traballo, como ao principio de curso Leila Fernández (edición)
estableceu as datas do calendario de publicacións deixando un marxe de 15 días entre unha
publicación e a seguinte, tiñamos suficiente tempo para organizar o traballo, contactar coas
fontes e elaborar a peza. Desta maneira, intentabamos nos primeiros días concretar o enfoque
da publicación e decidir con quen iamos contactar (precisamente para ter marxe en caso de
non obter resposta). Unha vez decidido, repartiamos o traballo según nos cadrara mellor en
base ás fontes, por exemplo, se alguén podía botar man fan dunha fonte cercana ou coñecida
asignábaselle esa labor, e en moitos casos era esa mesma persoa quen redactaba esa parte da
peza, xa que contaba coas respostas. Desta maneira, o traballo nas publicacións non era
proporcional, pois nalgunhas certas persoas traballaban máis que outras, pero iamos
compensando unhas publicacións con outras, e ao final todas tivemos unha carga de traballo
máis ou menos similar.
Temos que admitir que ao principio do proxecto eramos máis constantes e anticipabámonos
máis a planificar as publicacións, pero segundo foi avanzando o curso e fomos tendo outros
traballos doutras asignaturas, preparabamos este tipo de traballos con menos antelación.

En canto ao resto de grupos de aula, apenas mantivemos contacto con eles. Eramos
coñecedoras da existencia de varios grupos en outros seminarios que trataban temas
relacionados coa educación e, de feito, máis adiante descubrimos que un deles tamén se
centraba na educación das pequenas escolas rurais, pero só nos comunicamos co S1A do noso
seminario. Eles tamén trataban a educación no rural, así que nun primeiro momento xa
tivemos que conversar con eles para definir ben os nosos temas de maneira que non chocasen
un co outro, como xa explicamos. Despois disto, a comunicación limitouse a acordar as
actividades a realizar: tanto os comentarios dos que xa falamos, como o círculo de lectura
(que en principio ía ser unha tertulia) en común. En todo momento foi Paula Castiñeiras
(encargada de actividades) a que mantivo o contacto con Elsa Blanco (encargada de
actividades do S1A) como xa dixemos, e despois transmitíanos ao resto das compoñentes do
grupo o falado. En cambio, cando a data de realización do círculo de lectura estaba próxima,
decidimos crear un grupo de WhatsApp onde tódolos membros de ambos grupos puidesemos
conversar, pois a esas alturas comunicarnos a través de intermediarios estábanos complicando
bastante o traballo.

Non contamos cunha axenda de contactos moi extensa, pero preferimos botar man de casos
moi concretos que foran grandes coñecedores do tema, antes que coller a máis persoas que
non nos aportaran visións válidas. É certo que puidemos ter creado unha gran axenda, pero
cremos que a conformada é máis que suficiente para o tema a tratar, e máis tendo en conta
que en tódalas nosas publicacións centrámonos en casos concretos, non falamos de
xeneralidades co cal con ter aos protagonistas deses casos xa abondaba.
En principio a nosa intención era mostrar a realidade tras os incesantes peches de unitarias
rurais desde distintos puntos de vista. Non queriamos a perspectiva da Administración, o que
pretendiamos era darlles voz aos principais afectados: rapaces que acudiran a esas unitarias e
os seus respectivos pais e nais, profesorado deste tipo de escolas e veciñanza das respectivas
zonas. Tendo en conta isto, cremos que logramos o noso obxectivo, pois para elaborar as
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distintas publicacións contactamos tanto con profesorado, como con familias afectadas,
asociacións de veciños e, finalmente, incluso con algún concello.
Ademais, tiramos de contactos próximos a nós, algúns deles incluso eran persoas e
asociacións que xa coñecíamos previamente. Isto facilitounos en boa medida o contacto con
eles e sobre todo a receptividade. Practicamente todas as persoas e organizacións coas que
contactamos atenderon ás nosas peticións e mostráronse abertos ante as nosas dúbidas e
preguntas, facilitándonos todo o que pedimos e ofrecéndonos a súa axuda en todo o que
estivera nas súas mans.
Tan só houbo un caso que non resultou satisfactorio. Leila Fernández (editora do grupo)
contactou con Lucía Forján, presidenta da ANPA da unitaria da Luaña (en Brión), para
elaborar a segunda publicación, onde relatamos o testemuño dun pai ou nai que se viran
obrigados a cambiar ao seu fillo de escola despois de que pechara a súa unitaria. Neste caso, a
única maneira que atopou a compañeira para contactar con Lucía Forján foi a través da súa
conta persoal de Facebook, e envioulle unha mensaxe explicándolle a situación e por que
queriamos contar coa súa colaboración nesta ocasión. Días máis tarde, despois de non recibir
resposta, envioulle outra mensaxe, mais tampouco recibimos resposta aínda a día de hoxe.
A continuación imos detallar máis pormenorizadamente os procedementos levados a cabo
para adquirir os contactos da nosa axenda:

● Ricardo Bouzas, membro da asociación “A Pita Cega”. Iria Fernández foi a
encargada de elaborar a parte correspondente a este caso, e nun primeiro momento
enviou un correo á asociación con certas dúbidas. Ao ver que non obtiña resposta
optou por contactar directamente con Ricardo Bouzas, do que xa tiña o contacto.

● Laura García, nai de Marcos, o rapaz que acudía á (agora pechada) unitaria de
Freixeiro. É unha coñecida de Iria Fernández, conseguiu o contacto a través dun
familiar. Enviámoslle unha serie de preguntas a través de mensaxe.

● Suso Mosquera, director do CRA Coristanco-Santa Comba. Fora profesor de Iria
Fernández durante a súa estadía na unitaria á que acudiu de pequena. Conseguiu o
seu número de teléfono a través dunha coñecida en común. Cando o entrevistamos
falou Iria con el por teléfono, seguiron mantendo o contacto e despois contamos
con él para o círculo de lectura vía Google Meet.

● Manuel Masaguer, xefe de estudos da antiga escola de Campos en Teo. Tamén
fora profesor de Paula Castiñeiras durante a súa infancia, e conseguiu o número de
teléfono a través da nai dun compañeiro dela da escola. Preguntámoslle a través
dunha mensaxe como fora o proceso de peche, para que nolo relatara.

● Mayte Argibay, concelleira de Cultura e Educación do Concello de Teo. Teo é o
concello onde habita a nosa compañeira Paula Castiñeiras, co cal conseguiu o
número a través dun familiar seu. Enviámoslle varias preguntas a través do correo
electrónico.

● María José Calvo Álvarez, presidenta da Asociación Castro de Boaña. Neste caso
é familiar directa de Iria Fernández, co cal xa contaba co seu número de teléfono.
Tamén lle enviamos unha serie de preguntas a través de mensaxe.

● Concepción Fernández Torices, directora da EEI Coirós de Arriba. Ela é a única
persoa da axenda que non coñecíamos previamente. Neste caso Iria Fernández
contactou cunha familiar súa que é profesora xubilada, co motivo de ver se
coñecía a algún outro profesor ou profesora dunha unitaria, e foi ela quen nos
pasou o número de Concepción. Iria falou con ela por chamada en máis dunha
ocasión, tanto para realizarlle as preguntas enfocadas á última publicación como
para participar no círculo de lectura (que finalmente non foi posible).

Non incluímos anteriormente na nosa axenda ás participantes no círculo de lectura Uxía
Balboa, estudante de Educación Primaria na USC, e Navia Rendo, estudante de Psicoloxía na
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USC, por dous motivos. O primeiro deles é que non foron contactos directos nosos, quen
conseguiron a súa participación no círculo foron os compañeiros do S1A, e ademais non
empregamos o seu testemuño como tal para ningunha das nosas publicacións. Con todo,
vemos necesario nomealas aquí, pois ao fin e ao cabo participaron nunha das nosas
actividades e aportáronnos o seu punto de vista acerca dos temas tratados no círculo de
lectura, independentemente de que nós despois non empregaremos a súa visión para elaborar
a última publicación, da mesma maneira que si o fixemos ca de Suso Mosquera.
É dicir, foron un testemuño máis que engadir aos nosos coñecementos adquiridos grazas a
este traballo colaborativo. E, efectivamente, o coñecemento adquirido a través desta labor
non foi pouco, todo o contrario. Todo o que tiñan para contarnos as persoas que conformaron
a nosa axenda, ademais de servirnos para vertelo no blog, tamén nos serviu para aprender
moito sobre este tipo de escolas, os prexuízos que as rodean e as poden levar ao peche, e
sobre o tipo de educación que se imparte nelas. O feito de poder traspasar todos estes
coñecementos ao blog do Observatorio, e que queden pendurados na rede parécenos vital
para dar a coñecer a realidade da educación rural, que tan esquecida queda ás veces. O
mesmo Suso Mosquera, director do CRA Coristanco-Santa Comba agradeceunos ao remate
do círculo de lectura realizado que tiveramos escollido esta temática, simplemente polo feito
de darlle visibilidade para poder cambiar a visión negativa (ou directamente nula visión) que
se ten das unitarias en Galicia. É unha forma de chegar ao público, tanto a través do blog do
Observatorio como da difusión nas redes sociais, e o noso obxectivo tamén era mostrar á
cidadanía cómo son estas escolas, coa súa parte boa e coa súa parte mala, e cremos que o
logramos.
Con respecto á incidencia de causas de forza maior, neste caso a COVID-19, non
consideramos que nos supuxese demasiados atrancos.

● A nivel do traballo en grupo si nos afectou, porque optamos por comunicarnos vía
online, é decir, realizabamos as reunións para a posta en común a través de
videochamadas e mantiñamos a comunicación vía Whatsapp. Quizais noutras
circunstancias xuntaríamonos máis en persoa para facer este tipo de traballos, pero
seguramente pola incompatibilidade de horarios tamén acabaríamos
comunicándonos por videochamada en moitas ocasións, a pesar de que dificulta
un pouco o proceso.

● Á hora de realizar entrevistas, fixémolas todas a través de mensaxes, chamadas ou
correo electrónico, en parte por evitar xuntazas innecesarias e en parte tamén pola
comodidade de non ter que desprazarnos, cadrar horarios, etc.

● En canto ás fotografías que necesitabamos para cada publicación, en lugar de
desprazarnos nós aos respectivos lugares para tomalas de primeira man, optamos
por pedirllas aos membros da nosa axenda. Aínda así, algunha sí foi tomada por
Paula Castiñeiras e Iria Fernández, pois eran en lugares próximos ás súas
vivendas.

● O que si se viu afectado en gran medida pola situación sanitaria foi o círculo de
lectura. O ideal sería realizalo de forma presencial, pero nin podíamos xuntarnos
tantas persoas nin nos parecía o máis correcto tendo en conta as circunstancias.
Finalmente, optamos por realizalo telemáticamente a través de Google Meet,
salvando a situación en perfectas condicións, aínda que se perdese a esencia
presencial dunha tertulia.

16



S1B - ODS4: peche das escolas rurais

DEBILIDADES FORTALEZAS

● O tema que tratamos era moi
pechado e nalgunha ocasión
condicionounos moito para non
saírnos del.

● Non contamos cunha gran axenda
de contactos, só cuns poucos.

● Contamos con casos representativos
moi concretos, non con
xeneralidades.

● A nosa axenda está conformada por
persoas e organizacións
coñecedoras do tema de primeira
man.

AMEAZAS OPORTUNIDADES

● Outros grupos trataban tamén temas
relacionados coa educación rural
pero cun foco máis amplio que o
noso, co cal pode que as súas
publicacións fosen máis
interesantes para a audiencia.

● Outros grupos trataban tamén o
tema da educación rural, pero ao
concretar tanto o noso foco
logramos diferenciarnos deles.

● Ao haber outros grupos que traten o
mesmo tema puidemos realizar
actividades conxuntas con eles que
doutra maneira resultaríannos máis
complicadas (como o círculo de
lectura).

A modo de conclusión, gustaríanos comentar acerca do traballo realizado que pensamos que
nos foi de gran utilidade levar a cabo este tipo de proxecto, pois é unha maneira relativamente
fácil e efectiva de achegarnos á nosa futura profesión, como xa dixemos. Os coñecementos
adquiridos e reforzados foron múltiples e variados, tal e como relatamos ao longo da
memoria grupal e nas nosas respectivas memorias individuais. Pero non só nós saímos
beneficiadas desta experiencia, pois cremos que o noso traballo axudou en boa parte a
visibilizar unha realidade tantas veces esquecida, e quedará plasmado na rede de maneira que
calquera interesado nel poderá acceder tanto agora como nun futuro. Por isto mesmo
consideramos que realizamos o noso traballo de forma efectiva e satisfactoria.
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