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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: evo-
lucións. Comparación da Proposta cos resultados finais: axustes realizados e ra-
zoamento dos mesmos.”

- Contidos.
A proposta inicial seguiu a escolla do ODS nº 8: Traballo decente e crecemento
económico e as seguintes metas:

8.3 Promover políticas orientadas ao desenvolvemento que apoien ás actividades
produtivas, á creación de postos de traballo decentes, ao emprendimento, á
creatividade e á innovación, e fomentar a formalización e o crecemento das
microempresas e das pequenas e medianas empresas, incluso mediante o acceso a
servizos financeiros.

8.5 De aquí a 2030, lograr o emprego total e produtivo e o traballo decente para todas
as mulleres e homes, incluidos os mozos e as persoas con discapacidades, así como a
igualdade de remuneración por traballo de igual valor.

8.6 De aquí ao 2020, reducir considerablemente a proporción de mozos que non están
empregados e non cursan estudos nin reciben captación.

O foco da proposta que describimos ao comezo de cuatrimestre é o seguinte [1]:

“Referido ao punto tres, o foco estaría arredor da situación actual derivada da
pandemia da COVID-19 e os seus efectos no emprego. Centraríamos a nosa
actividade nos sectores mais afectados. Relacionado con isto, trataríamos as
consecuencias derivadas do desemprego ou das restricións na saúde mental dos
traballadores e traballadoras. E tamén afondaremos sobre a nova tendencia ao
teletraballo e como se está desenvolvendo.”

“No que compete aos puntos cinco e seis, afondaríamos na situación laboral da
mocidade en Galicia, as poucas oportunidades que se lles brinda ás persoas sen
experiencia laboral, tamén das desigualdades que se producen na remuneración do
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traballo entre persoas de diferente xénero (fenda salarial) e dos dereitos laborais no
contexto actual.”

Este estaba pensado para ser articulado deste xeito:

Actividades:
Contacto con fontes implicadas na situación. Tamén con asociacións e expertos, tanto
en materia de saúde mental como en materia de dereito dos traballadores. A partir da
información achegada polas fontes elaborar pezas para transmitir a información, ben
pode ser en forma de entrevista, diversos artigos e tamén, de ser o caso, vídeos.
(especificar as reunións e contactos en relación as fontes.
Establecer tres bloques temáticos:
1. Problemas de saúde mental derivados da situación laboral actual (incluír
diferentes sectores, sanitarios ou persoas que teñen os seus negocios pechados, tamén
a expertos que expliquen como afecta a situación laboral á saúde mental).
2. Teletraballo (contrapoñer diferentes visións e experiencias, se fose posible realizar
un encontro virtual para debatir os puntos a favor e en contra)
3. Dereitos laborais (se é posible contactar con persoas que vivisen un empeoramento
das súas condiciós laborais a causa da pandemia, expertos en dereitos laborais.
Outro punto pode ser a dificultade para a xente nova buscando traballo, ou a
situación laboral da muller durante a pandemia xa que hai un gran índice de
precariedade laboral).

Finalmente, seguimos o esquema aí descrito. A primeira publicación xirou arredor da
saúde mental dos traballadores e a súa relación coa pandemia e os efectos da
COVID-19. Houbo contacto cunha psicóloga para que nos brindara información.
A segunda e terceira publicación estiveron vencelladas aos traballadores máis
afectados polos efectos negativos da pandemia e os seus testemuños. Incidiuse tamén
no tema da vacinación.
Como estaba previsto no planning, a cuarta e quinta publicación estarían relacionadas
con testemuños de teletraballadores, para así dar voz a esta nova realidade.
Utilizáronse tanto testemuños a favor como en contra do teletraballo, aínda que ese
non foi o fío condutor das publicacións, como poidemos pensar nun primeiro
momento. O aspecto principal foi dar visibilidade a esta nova realidade e entendela a
través da experiencia de diferentes teletraballadores. Ademais a quinta publicación,
mudou o plan inicial para centrarse no ensino online, un tema recurrente no último
ano, pero debido á nosa labor, centrámonos no testemuño dos traballadores docentes,
para entender como afectou estes cambios ao seu traballo e que opinan da situación
actual.

As dúas últimas publicacións, sexta e séptima, estaba previsto que xiraran arredor dos
dereitos laborais, as consecuencias da pandemia no traballo e o futuro económico, a
través da visión de expertos. Finalmente este contido non foi suficiente para dúas
publicacións, polo que se tratou de forma íntegra na sexta publicación, incluíndo a
visión dos expertos.
Para a última publicación modificouse o plantexamento inicial e tratamos o tema do
Día do Traballo (1 de maio), xa que está directamente relcionado co noso ODS e
cadraron as datas. Nesa publicación fixemos un repaso pola historia da celebración e
incluímos a visión de varios traballadores sobre a festividade.
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A proposta inicial de publicacións e actividades foi a seguinte [2]:

Plan de actividades S2C:
1º Actividade. Ciclo de entrevistas a dúas persoas dos sectores máis afectados
(hostelería e sanitarios p.ex) pola pandemia e a un especialista (psicólogo).
2º Actividade. Debate entre persoas que teletraballen, pros vs contras (unha a favor e
outra en contra)
3º Actividade. Experto que fale sobre os cambios laborais que virán a causa da
pandemia (aumento do teletraballo, cambios no sistema de producción) e o futuro
económico tras a pandemia.

Plan de Publicacións S2C:
Actividade 1: Adicámoslle 3 publicacións (18 de marzo, 25 de marzo e 1 de abril). As
entrevistas e a conversa co psicólogo.
Actividade 2: Adicámoslle 2 publicacións (8 e 15 de abril). Un testimonio favorable
do teletraballo e outro negativo.
Actividade 3: Adicámoslle 2 publicacións (22 e 29 de abril). Unha publicación
cambios laborais a causa da pandemia, outra o futuro económico (crise).

*As publicacións serán efectuadas todos os xoves, dende o 18 de marzo ata o 29 de
abril, cumplindo así as sete publicacións solicitadas.*

Finalmente, como xa indicamos, houbo varias modificacións no que se refire ao
contido, pero tamén ás datas. A idea inicial era publicar cada xoves, dende o 18 de
marzo ata o 29 de abril, pero acordáronse unha serie de modifícacións con Jacobo
León, membro do grupo do Blog, para que non coincidisen moitas publicacións de
diferentes grupos. O calendario finalmente acordado foi o seguinte [3]:

18M: S2C – CICLO ENTREVISTAS 1
25M: S2C – CICLO ENTREVISTAS 2
2A: S2C – CICLO ENTREVISTAS 3
8A: S2C – TESTEMUÑO TELETRABALLO 1
14A: S2C – TESTEMUÑO TELETRABALLO 2
22A: S2C – CAMBIOS LABORALES DERIVADOS DA PANDEMIA
29A: S2C – FUTURO ECONÓMICO

Como xa precisamos, houbo un cambio no contido das dúas últimas publicacións,
sendo a do 29 de abril sobre a festividade do Día do Traballador. Esta publicación, por
orde do docente, foi retirada do Observatorio, polo que tivemos que modificala. É por
isto, que a súa data final de publicación foi o 1 de maio.

Respecto á tarefa de difusión, o plan inicial que describimos na proposta foi o
seguinte:

- Publicacións: Cobertura total nas redes sociais (Instagram, Twitter, Facebook e
Youtube) do contido que realicemos, adaptando cada formato (entrevista, reportaxe,
informe…) ás distintas interfaces das aplicacións. Este contido multimedia poderá
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recibirse a través de enquisas, fíos de Twitter, vídeos e contido interactivo co
obxectivo de involucrar ao lector. Ademais, pensamos en incorporar o formato
podcast onde poderíamos difundir diversas entrevistas, conversas sobre o tema e
posibles debates ou mesa redonda. Segundo o que vaiamos conseguindo, producindo
e creando, adaptarase a un formato ou outro.

Finalmente, na tarefa de difusión fixéronse estes aportes:

- Elaboración do primeiro post en Instagram (21 de marzo) a partir da nosa
publicación no Blog sobre saúde mental dentro do mundo laboral. O formato
consistiu nunha cita destacada e pé de foto coa presentación do equipo e
explicación da publicación e as nosas metas. [4]

- Publicación dun post centrado nas “voces do teletraballo” (14 de abril),
destacando os testemuños das entrevistas realizadas a traballadoras de
distintos sectores e os seus puntos de vista ou posición ideolóxica fronte ao
teletraballo. [5]

- Investigación e documentación sobre a orixe do Día do Traballador para a
realización dun fío de Twitter, incluíndo imaxes de arquivo (publicado o 1 de
maio). [6]

- Recompilación de titulares en medios españoles e galegos que tratasen sobre
as metas a tratar polo noso grupo, tales como a precariedade laboral e salarial
e as carencias e falta de oportunidades de traballo para a mocidade, realizando
unha escolla crítica e plural para a súa posterior divulgación en Instagram (1
de maio). [7]

- Publicación dun post en Instagram poñendo en común os pros e contras da
docencia virtual (2 de maio) [8]

Xunto coa proposta inicial do noso grupo, tamén elaboramos unha presentación no
Blog detallando o planning para o cuatrimestre. Esta tamén contiña o glosario. [9]

Fontes e criterios de selección das fontes:

Na proposta inicial incluímos unha orientación das fontes que tiñamos pensado
utilizar. Algunhas delas foron utilizadas, outras finalmente non e incluíronse novas
persoas na axenda.

Proposta de axenda inicial:
- Persoal sanitario: Pilar Mosquera (enfermeira), entre outros.
- Sector da hostelería: Belén Rodríguez (dona do bar Mullygans), Julio Méndez

(camareiro do bar La Polar), entre outros.
- Persoas que teletraballen: Lucía Pozo Rodríguez (teleoperadora), Mila

Mosquera Filak (xestora online de entidade bancaria), entre outros.
- Xente nova que traballe (ben poden ser persoas que conpaxinen estudos e

traballo, teñan traballos de verán ou que remataran os seus estudos)
- Psicólogos que falen sobre a relación entre os problemas laborais e a saúde

mental
- Teresa Perez, psicóloga do centro E-movere
- Feafes Galicia, asociación de saúde mental
- Expertos sobre dereitos laborais.
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- Patricia Farto, especialista en dereito laboral
- Hostelería sen explotación Santiago

Axenda utilizada:

- Primeira publicación: Iria Malde (psicóloga)
- Segunda publicación: Lucas Martinez (hostaleiro, dono do Bar Arraigos de

Melide)
- Terceira publicación: María Buján (traballadora dun supermercado en

Melide), Antonio García (transportista), Iván Gómez (gandeiro e agricultor
no concello de Agolada).

- Cuarta publicación: Begoña Buján (administrativa e encargada de loxística
nunha empresa de transportes), Alicia Fernández (traballadora dunha ONG),
Milagros Mosquera (xestora de empresas e especialista en PEMES nun
banco)

- Quinta publicación: Ana Villar (docente e directora do IES de Melide),
Margarita Quintenla (profesora de filosofía no IES de Melide), Marta
Rodríguez (profesora IES Xesús Ferro Couselo), Carlos Pío (docente da USC
no departamento de Economía Cuantitativa).

- Sexta publicación: Roberto Bande (decano da Facultade de Administración e
Dirección de Empresas de Lugo e experto en economía laboral), Gonzalo
Rodríguez (profesor de economía na USC).

- Séptima publicación: Begoña Buján (administrativa e encargada de loxística
nunha empresa de transportes), Eva Rivas (traballadora social) Roberto
Bande (decano da Facultade de Administración e Dirección de Empresas de
Lugo e experto en economía laboral).

Respecto á frecuencia de colaboración de cada contacto, xeralmente as fontes só
colaboraron para unha única publicación, a excepción de Begoña Buján e Roberto
Bande, que colaboraron en dúas.

A axenda foi modificada, xa que a que incluimos na proposta era provisional e aínda
non tiñamos o planning completamente deseñado. Ademais houbo algunha fonte de
difícil contacto e recorremos a outras persoas, como por exemplo pasou na primeira
publicación. Contactouse con varios psicólogos pero todos tiñan compromisos, polo
que houbo que renunciar a algúns dos contactos inicialmente previstos e incluír uns
novos na axenda.

b) Fase de 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
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recibidos ás Publicacións realizadas e 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.”

Criterios de organización dentro do grupo de traballo:

A coordinadora, Marta Penedo Custodio, encargouse de transmitir ao resto de
compañeiros do grupo o planning da materia e as ideas respecto ás publicacións e
actividades, que finalmente foron acordadas por todos. A súa función baseouse en
comprobar o funcionamento do grupo e falar con membros do grupo do blog en caso
de dúbidas, problemas ou modificacións da proposta. Tamén foi a encargada de falar
co noso editor do blog, Alejandro López, despois de cada publicació para acordar
calquer tipo de modificación ou informar de calquer problemática. En caso de
necesidade, tamén foi quen se encargou de contactar co docente vía mail ou mesmo
vía telefónica en algunha ocasión.

Para o mellor funcionamento do grupo, semanalmente recordaba o día de publicación
e establecía unha serie de prazos a cada rol, para así evitar problemas de última hora.
Por exemplo, se publicábamos un xoves, establecía un prazo ata o martes á noite ou
mércores ao mediodía (como máximo) para que os de actividades tivesen a súa parte
lista e para edición deixáballes un día ou en caso de apuro, unha tarde, para ter a
publicación editada e revisada. Edición debía ter as publicacións elaboradas o día
anterior a publicar, por se había que facer calquera modificación de última hora.
Todas as publicacións do blog, incluída a presentación do equipo, foron efectuadas
pola coordinadora, tras ser revisadas formal e ortográficamente.

No caso de actividades, eran os encargados de deseñar a axenda, contactar e
entrevistar as fontes. Nun inicio establecéronse tres bloques temáticos de actividades,
como xa se indicou, que foi o que se seguiu: ciclo de entrevistas a traballadores
afectados pola pandemia e a expertos en saúde mental, entrevistas a teletraballadores
e entrevistas a expertos en economía para falar sobre o futuro económico tras a
pandemia. Desta forma, Alba López Buján e Aarón González Fernández foron os
encargados de contactar coas fontes semanalmente, entrevistalas, transcribir as
entrevistas e en caso de necesidade, procurar algunha información adicional.
Debían ter lista a información para dous días antes de publicar e, en caso de ir moi
apurados, un día antes.

En edición, Marta García Pérez e Andrea López Ramos, encargáronse de procurar
información relacionada con cada publicación, estructuralas e diseñalas, correxir erros
formais e ortográficos e procurar imaxes relacionadas coa temática da entrada no
blog. Tamén, foron as encargadas de buscar as ligazóns complementarios que había
que engadir ao texto en cada publicación. Debían ter lista a publicación o día anterior
a publicar.
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En difusión, Camila Mosquera Filak, encargouse de publicar contido nas redes
sociais. Neste caso non se marcaron prazos, senón que se fixo de forma autónoma
dacordo con todos os membros do grupo.

Inexistencia de acordos con outros grupos
No noso caso, non se estableceu ningún acordo con outro grupo do Observatorio
porque ningún tiña o noso ODS e tampouco trataban ningún tema que colisionase co
noso. A coordinadora, Marta Penedo Custodio, falou co docente para tratar este tema,
como inclúe na súa MI:

El martes 16 de marzo, el coordinador del Seminario 2, Iván Novegil, contactó
conmigo tras una tutoría personal con el docente para informarme de que mi grupo
debía establecer algún acuerdo con otro equipo del aula. Hablé con mis compañeros
de equipo y decidimos que yo le enviase un correo al docente para comunicarle la
imposibilidad de establecer acuerdos debido a la inexistencia de coincidencia
temática con ningún grupo. El docente me indicó que lo llamase a un número de
teléfono y el miércoles 17 de marzo hablamos por la mañana. En la llamada se trató
el asunto de los acuerdos, se habló de la primera actividad y de como enfrentaríamos
las primeras publicaciones. Finalmente, se decidió que podemos no establecer ningún
acuerdo ya que no es posible al no haber coincidencia temática con ningún otro
grupo.

Publicacións e feedback:
Tampouco se pactaron comentarios con outros grupos nin houbo acordos para que a
axenda publicase no blog. Relacionado con este tema, toda a nosa axenda está
composta íntegramente por persoas, non hai ningunha organización ou asociación. Por
isto resultaba imposible, dada a temática das nosas publicacións, que exerceran estas
fontes como editores do blog.
Neste caso, nós non engadimos ningunha organización á listaxe de colaboradores
solicitada por Iván Novegil, coordinador do seminario 2, xa que como indicamos, a
nosa axenda só a completaban persoas.

Sí que tivemos feedback en redes sociais, nunha das publicacións feitas pola nosa
difusora, mencionouse a Iria Malde, psicóloga que colaborou connosco para a
primeira publicación do blog. A experta viu a mención en Instagram e respondeu moi
positivamente.

Detalle de cada publicación

Presentación no Blog, calendario e glosario:
Nesta publicación Camila Mosquera redactou a presentación. Alba López e Marta
Penedo deseñaron o planning de actividades e publicacións e a proposta de
calendario. Dende edición elaborouse un calendario que finalmente non puido ser
publicado no Blog, por problemas á hora de cadrar a publicación.
Alba López e Aarón Fernández, os compañeiros de actividades, foron os encargados
de elaborar o glosario [10]
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Primeira publicación: As consecuencias do teletraballo na saúde mental [11]
Nesta ocasión, dende actividades Alba López entrevistou a Iria Malde, licenciada en
Psicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela. Deunos os puntos clave
sobre os problemas psicolóxicos derivados da pandemia e como o teletraballo afecta
nas nosas vidas. Tamén nos ofrece unha reflexión sobre a saúde mental na sociedade e
no terreo público.
O luns 15 de marzo, dende actividades notificaron que posiblemente non poderían
realizar a actividade no plazo establecido debido á dificultad de contactar cas fontes.
A actividade en cuestión, debía estar realizada para o martes 16, para así poder
preparar a primeira publicación fixada para o 18. Pero, a fonte a contactar non tiña
dispoñibilidade ata o propio xoves 18, polo que a coordinadora, Marta Penedo,
contactou con Jacobo León para informalo da incidencia e propor un cambio de data
de publicación. Esta finalmente estableceuse o 21 de marzo sen ningún problema.

Seguindo co reparto de tarefas, Marta García e Andrea López encargáronse de editar e
correxir erros dende a súa función de editoras. Marta Penedo, a coordinadora, fixo a
publicación no blog. Para esta incluimos unha serie de enlaces complementarios sobre
a saúde mental e a súa relación co traballo.

Outra incidencia que hubo neste caso foi coa fotografía utilizada. O 22 de marzo a
coordinadora, Marta Penedo, contactou con Alejandro López, o membro do grupo do
blog que edita ao noso grupo, porque non se vía a imaxe da nosa publicación.
Solventouse rápido e sen problemas.

No que se refire ao feedback do docente, houbo que modificar una serie de aspectos e
incluír varios enlaces complementarios cunha breve descripción

Segunda publicación: A pandemia e os seus efectos no sector hostaleiro [12]
Desta vez, Alba López contactou cun hostaleiro para que nos contase o seu testemuño
sobre as consecuencias da COVID-19 no seu local. A través deste testemuño
contamos a realidade que está a vivir a hostalería, un dos sectores máis afectados pola
pandemia. Utilizamos o formato pregunta-resposta na publicación, o cal non lle
gustou ao docente, polo que non volvemos repetilo ao longo das publicacións.
En edición encargáronse de correxir erros e estructurar a publicación e a coordinadora
revisouna e publicouna no blog.

Unha vez enviada a revisión a coordinadora falou con Alejandro López. Houbo que
incluír unha imaxe destacada e un enlace adicional, xa que son tres como mínimo.
O docente mandou executar cambios no titular porque segundo el “contiña
publicidade”, polo que cambiamos o enfoque do titular e foi abondo.

Terceira publicación: Os traballadores esenciais reclaman ser prioritarios na
vacinación [13]
Esta publicación contou con varios testemuños de traballadores e a súa visión da
vacinación en España: María Buján (traballadora dun supermercado en Melide),
Antonio García (transportista), Iván Gómez (gandeiro e agricultor no concello de
Agolada), todos eles entrevistados por Alba López, quen tamén se encargou de buscar
información arredor do tema e redactar a publicación. Marta Penedo, editou e
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estruturou a publicación, encargouse da busca de imaxes e de publicar a entrada no
blog.
Desta vez non houbo ningún tipo de modificación solicitada polo docente.

Cuarta publicación: Testemuños sobre o teletraballo durante a pandemia [14]
Falamos con varios teletraballadores para coñecer de primeira man as vantaxes e
desvantaxes que viviron no seu oficio neste último ano. Alba López e Aarón González
contactaron e entrevistaron a varios membros da axenda que exercen como
teletraballadores: Begoña Buján (administrativa e encargada de loxística nunha
empresa de transportes), Alicia Fernández (traballadora dunha ONG), Milagros
Mosquera (xestora de empresas e especialista en PEMES nun banco). Desta vez,
Camila Mosquera (difusión), tamén participou no contacto coas fontes pese a non ser
a súa función principal.
Marta García e Andrea López, encargáronse das tarefas de edición e estruturación,
busca de imaxes e revisión de erros. Marta Penedo fixo a revisión ortográfica e formal
definitiva (uso de corrector ortográfico) e publicou a entrada no blog.

A partir desta publicación, tras unha charla da coordinadora con Alejandro López,
entendemos que os enlaces complementarios teñen que ir vencellados ao texto e as
referencias bibliográficas, de habelas, ao final da publicación.
No feedback do docente insistiu en que elimináramos unha palabra porque supoñía
publicidade innecesaria. Non houbo nada máis que obxectar.

Quinta publicación: Testemuños sobre o teletraballo: a docencia virtual [15]
Desta vez, contactamos con diferentes profesionais da educación para coñecer o seu
testemuño sobre a experiencia co teletraballo e a docencia virtual. Aarón Fernández e
Alba López contactaron e entrevistaron a varios membros da axenda que exercen
como docentes e experimentaron de primeira man a docencia virtual e os seus efectos
no traballo: Ana Villar (docente e directora do IES de Melide), Margarita Quintenla
(profesora de filosofía no IES de Melide), Marta Rodríguez (profesora IES Xesús
Ferro Couselo), Carlos Pío (docente da USC no departamento de Economía
Cuantitativa).
Dende edición, Marta García e Andrea López encargáronse das tarefas de edición e
estruturación, busca de imaxes, revisión de erros e enlaces adicionais. Marta Penedo
fixo a revisión ortográfica e formal definitiva (uso de corrector ortográfico) e publicou
a entrada no blog.

A coordinadora, Marta Penedo, contactou co docente tras a publicación da entrada
porque non nos deu un feedback, como adoitaba facer ata o momento. Unha vez
contactou con el dixo que estaba correcta e que só debiamos eliminar unha ligazón.

Sexta publicación: O futuro económico tras a pandemia [16]
A aparición e propagación da COVID-19 afectou a todos os ámbitos da sociedade e,
para a magnitude da crise humanitaria, engadiuse unha interrupción económica
xeneralizada. Para analizar a situación económica en España trala Covid-19, falamos
con Roberto Bande e Gonzalo Rodríguez, profesores de economía.
Aarón González e Alba López foron os encargados de poñerse en contacto coa
axenda: Roberto Bande (decano da Facultade de Administración e Dirección de
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Empresas de Lugo e experto en economía laboral), Gonzalo Rodríguez (profesor de
economía na USC).
Como na anterior publicación, dende edición, Marta García e Andrea López
encargáronse das tarefas de edición e estruturación, busca de imaxes, revisión de erros
e enlaces adicionais. Marta Penedo fixo a revisión ortográfica e formal definitiva (uso
de corrector ortográfico) e publicou a entrada no blog.
Desta vez, non houbo ningunha obxeción por parte do docente, polo que non tivemos
que realizar ningún modificación.

Séptima publicación: 1 de maio: Día do Traballo [17]
A semana do 19 de abril, dende actividades fixeron unha proposta: que o contido
previsto para as dúas últimas publicacións se utilizase finalmente só para unha de elas.
Desta forma, a última publicación sería adicada ao Día do Traballo e a aspectos
relacionados con esta celebración. Para asegurarnos de que non houbese ningún
problema con esta modificación, que non afecta á axenda, a coordinadora, Marta
Penedo, púxose en contacto con  Jacobo León, que nos deu o visto bo.
Nun principio elaboramos unha publicación dándolle énfase a historia deste día, os
antecedentes e as celebracións que se levarían a cabo este ano de forma diferente por
mor da COVID-19. Marta García e Andrea López encargáronse das tarefas de edición
e estruturación, busca de imaxes, revisión de erros e enlaces adicionais. Marta Penedo
fixo a revisión ortográfica e formal definitiva (uso de corrector ortográfico) e publicou
a entrada no blog.

O docente non estivo dacordo coa proposta, púxose en contacto coa coordinadora e
mandou eliminar a publicación do blog. Entón, dende actividades, Aarón Gónzalez e
Alba López, contactaron con membros da axenda para incluír tamén a súa visión deste
día e desta celebración. Unha vez modificado, a coordinadora volveu publicar, pero o
docente volveu mandar facer modificacións. Sería reestruturar os parágrafos, de forma
que as declaracións estivesen ao comezo do texto e non ao final.
Marta Penedo volveu publicar, por terceira vez, e a partir dese momento non houbo
máis incidencias.

Competencias e habilidades grupais adquiridas no traballo de campo:
● Capacidade de organización e planificación
● Capacidade de xestión da información
● Traballo en equipo
● Aprendizaxe autónomo

Uso do libro de estilo e dos apuntamentos
Destacamos o uso do libro de estilo y las normas APA para a preparación das
publicacións. Sobre todo, dende os roles de coordinación e edición, foi moi necesario
para comprobar aspectos a ter en conta sobre as ligazóns. Tamén destacamos a
revisión dos diferentes documentos que nos proporcionaban dende el blog sobre o
planning e funcionamento da materia.
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c) Fase de consenso e redación da memoria

A finais de abril, a coordinadora, suxeriu que unha vez tiveramos as publicacións
rematadas (finalmente rematamos o 1 de maio), avanzaramos nas memorias
individuais para poder facer unha xuntanza virtual canto antes e tratar os aspectos a
incluír na memoria grupal.

A súa proposta iba articulada sobre os seguintes puntos:

- Luns 03/05: Ter listas as memorias individuais, entregarllas vía mail ao
docente e subilas á nosa carpeta persoal de Drive. Nesa semana traballar de
forma individual en todos os puntos da memoria grupal que creamos
convenientes para que cando os poñamos en común haxa varias perspectivas.

- Finais desa semana: Facer unha quedada todos os membros do grupo por
Teams e grabala (porque así o solicita o docente). Nela falaríamos das
memorias individuais, do que fixo cada un durante o cuatrimestre, o que
aportou ao grupo e as diferentes problemáticas que poideron xurdir. Tamén
trataríamos os puntos da memoria grupal e o que temos pensado cada un de
nós para redactar.

- A partir deste día traballar a memoria grupal para entregala na data
correspondente

Finalmente, cumprimos o prazo establecido para ter listas as memorias individuais
entre nós, o luns 3 de maio. Decidimos facer unha quedada virtual o venres 7 de maio
ás 12:00 horas para así poder compartir as nosas impresións sobre a materia, os
resultados do noso traballo e diferentes aspectos tratados individualmente nas
memorias de cada un.
Houbo un problema con Microsoft Teams, pensamos que estábamos gravando pero
houbo un fallo na plataforma, polo que non poidemos conseguir un enlace para
compartir a reunión co docente.

Os puntos dos que falamos en dita videochallamada foron:

- Meta e tema tratado polo S2C
- Interaccións co propio grupo
- Interaccións co grupo do blog
- Interaccións cos demais grupos da aula e co docente
- Interaccións coa axenda
- Fase de traballo de campo: reparto de tarefas e cumprimento das mesmas
- Competencias adquiridas durante o proceso
- Trabas e problemas durante a fase de traballo de campo
- Fase das memorias: posta en común dos aspectos máis relevantes tratados nas

memorias individuais, planning a seguir para a memoria grupal, reparto de
tarefas e cumprimento de datas.

- Achegamento dos documentos que demostren o traballo grupal, individual e
colaborativo no grupo, para incluir nos anexos da memoria grupal
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O reparto de traballo da memoria grupal estivo condicionado por moita información
extraída das memorias individuais e polos aspectos tratados na videochamada grupal.

Contidos

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

“Referido ao punto tres, o foco estaría arredor da situación actual derivada da
pandemia da COVID-19 e os seus efectos no emprego. Centraríamos a nosa
actividade nos sectores mais afectados. Relacionado con isto, trataríamos as
consecuencias derivadas do desemprego ou das restricións na saúde mental dos
traballadores e traballadoras. E tamén afondaremos sobre a nova tendencia ao
teletraballo e como se está desenvolvendo.”

Como se detalla neste fragmento da proposta de traballo, a nosa labor estaba centrada
en dar voz a traballadores e traballadoras, para coñecer os principais cambios ou
problemas que surxiron do desenvolvemento do seu traballo a causa da pandemia.
Cómpre destacar, que se trata de un tema moi amplio e complexo, que dificilmente
podería ser tratado na súa totalidade, dende todos os ámbitos e puntos de vista, moito
menos con tan pouco tempo e recursos como cos que conta este grupo de traballo.
Polo que, neste tema quedan moitos asuntos e puntos de vista que poderían ser
tratados. Dende o noso grupo de traballo, pretendíamos tratar os principais cambios e
dificultades derivados da pandemia, co obxetivo de poder comprender mellor como
afecta aos traballadores e traballadoras. Para esto, o noso obxetivo principal era dar
voz aos protagonistas, para coñecer de primeira man os seus testemuños. Ademais
incluimos fontes expertas, como economistas, psicólogos ou sindicatos, para
contextualizar e poder comprender mellor a realidade laboral do momento.

A labor de dar voz aos afectados nun tema coma este, o do traballo, ten a dificultade
de que cada persoa ten unha situación diferente e é necesario atender a todas estas
particularidades. O sector de traballo, a empresa, o tipo de contrato ou inclusive a
situación persoal de cada individuo afecta no seu testimonio. Por eso, o ámbito laboral
ofrece unha cantidade casi ilimitada de particularidades laborais nas que merece a
pena afondar. Ante a imposibilidade de realizar unha tarea de tal dimensión,
decantamonos por tratar os problemas maioritarios, pero sen omitir as particualirades
persoais de cada individuo ao que damos voz.

A axenda de contactos utilizada sufriu unha gran variación dende o principio. Pois ao
elexir interaccionar con unha axenda, na súa maioría, non profesional nin
institucional, é dicir, persoas anónimas, a súa situación ou dispoñibilidade pode variar.
Ademais, apostamos por contactos cercanos, e “persoas de a pé” para que transmitan
as súas preocupacións. En xeral a actividade consistiu en conversas cos membros da
axenda para coñecer as súas opinións, preocupacións ou críticas. Malia a todo,
resultou ser unha axenda moi comprometida e con algo interesante que contar.
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- Coñecementos xornalísticos e de comunicación aplicados e aprendidos.
Ao comezar non tiñamos moi claro como proceder coas publicacións, tanto no
contacto coas fontes como na redación das entrevistas mais, a medida que ían pasando
as semanas, adoptamos os coñecementos precisos para realizar un bo traballo.
En canto ás fontes, aprendemos a como contactar con elas e tamén a conseguir
segundas opcións no caso de que unha das persoas coas que queriamos contactar non
nos respondera. Ademais, houbo unha notable mellora na realizacións das preguntas.
Traballando publicación tras publicación e informándonos logramos obter o resultado
que queriamos e que se adaptase ao noso estilo como grupo, así como que entrase nos
criterios da materia.
En edición fíxose uso de fontes en Internet que, a medida que avanzábamos nas
publicacións, melloraban, é dicir, eran fontes oficiais e non soamente de artigos de
xornais dixitais. Tamén en edición fíxose patente a importancia do uso das fotografías
que teñan concordancia co tema e que sexan capaces de contextualizar e facer máis
factible a lectura. Fíxose uso do libro de estilo para poder estruturar adecuadamente as
entregas, cousa que nos facilitou a maquetación dos posts de cara ao final.
En difusión obtiveron un gran coñecemento no uso da aplicación Canva, sobre todo,
así como de outras aplicacións necesarias para realizar dun xeito óptimo as nosas
entradas.
Grazas a esta asignatura aprendemos a traballar nunha modalidade de grupo onde cada
un tiña un rol distinto. Nun principio tivemos problemas para organizarnos, pero
soubemos saír do paso de xeito doado.

- Funcionamento do grupo, reparto e convivencia no grupo de traballo, convivencia
con outros grupos da aula.

O funcionamento do grupo de traballo S2C foi bo, pero non foi o idóneo durante todas
as publicacións. Cumplíronse os obxectivos e as metas propostas de forma correcta e
a maioría de resultados na fase de traballo de campo foron positivos, xa que non se
nos retirou ningunha publicación ata a última (que tivo que ser modificada).

A partir do ecuador de publicacións pódese dicir que comezamos a funcionar ben
como grupo, cumprindo cada persoa os seus roles e tarefas. Pero durante as primeiras
publicacións houbo problemas con varias funcións, o que dificultou a comprensión e
comunicación entre o grupo de traballo.

Houbo persoas que non participaron nalgunhas publicacións, recaendo o seu traballo
sobre outras ás que non lles correspondía directamente. Por iso, a coordinadora, Marta
Penedo, tivo que manter varias charlas con diferentes membros do grupo por non
estaren cumplindo adecuadamente os seus roles. Mantivo charlas cos dous roles de
edición (Marta García e Andrea López) e cun membro de actividades (Aarón
Gónzalez) para mellorar o entendemento e o reparto de tarefas no grupo.
Estas charlas déronse antes de chegar ao ecuador de publicacións e as respostas por
parte de todos os membros afectados foi positiva, cumprindo os seus roles
adecuadamente a partir dese momento. Desta forma, o funcionamento do grupo e os
resultados foron mellores e o reparto de tarefas foi equitativo.
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A interacción con outros grupos da aula non foi necesaria, xa que como se indicou
anteriormente o noso grupo non mantivo ningún acordo con outro equipo ao non
haber coincidencia temática. Este aspecto foi acordado tamén co docente nunha
chamada coa coordinadora.

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

A situación xerada pola pandemia do Covid-19 obrigounos a adaptar as actividades e
atopar outras maneiras para realizar a nosa labor. Pese a que non houbo ningunha
incidencia reseñable durante o desenvolvemento do noso traballo, o grupo de traballo
si se viu afectado pola situación.

Xa ao comenzo, a planificación das actividades e a temática das publicacións amosou
a repercusión que o Coronavirus ten para o ODS a tratar, “crecemento económico e
traballo decente”. Pois os cambios e dificultades laborais que apareceron a raíz da
pandemia son o principal tema a tratar para o grupo. Podemos decir, que toda a nosa
labor está relacionada co Covid, que marca a realidade actual no ámbito do traballo.

Ademais, a situación obrigou a encontrar outras formas de levar adiante a actividade,
debido a limitacións de reunións que foron impostas pola pandemia. Polo que certos
métodos de interación moi utilizados en épocas anteriores e con gran efectividade
tiveron que ser descartados dende o primeiro momento. Así pois, apostouse
maioritariamente pola comunicación dixital, a través de chamadas e en, menor
medida, videochamadas. Pese a todo, si conseguimos realizar algún destos encontros
de maneira presencial e garantindo todas a medidas de seguridade.

Podemos concluír, que pese as incidencias habituais provocadas pola pandemia non
tivemos maiores dificultades e que se demostrou por parte do grupo unha gran
capacidade de adaptación que permitiu desenvolver satisfactoriamente o obxetivo.

- DAFO

A través da análise DAFO, esquematizamos os puntos fortes e débiles, tanto externos
como internos, do noso traballo.

Ameazas

Definimos as ameazas do noso Grupo como todos eses factores externos ou fóra do
noso control que supuxeron riscos á hora de elaborar e publicar o noso contido.

No noso caso, a maior ameaza foi a situación de pandemia na que vivimos, a cal
limitou e influiu, sobre todo, na elaboración e contacto da nosa axenda de contactos, a
cal constituía unha das bases do proxecto xeneral.

Outra das principais ameazas que experimentamos tamén eran os tempos e horarios da
propia axenda de contactos, que provocaba a adaptación das nosas publicacións e
resultaba complicado de compenetrar.

Tamén, a pesar da activa participación dos nosos contactos nas publicacións, o
feedback a nivel xeral non resultou representativo.
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Oportunidades

En canto ás oportunidades, estas son entendidas como todos os factores externos ao
grupo que nos outorgaron certas vantaxes ou facilidades en relación co noso traballo.

En relación á axenda de contactos, podemos destacar a calidade da información e
cercanía dos nosos contactos, cuxos testemuños constituiron a base de moitas das
nosas publicacións.

A pandemia, como xa mencionamos, supuxo a aparición de ameazas, pero tamén
orientou e inspirou os temas que tratamos debido aos cambios que supuxo no terreo
laboral. Desta forma, centrou parte das nosas publicacións (teletraballo, educación
virtual).

Tamén destacamos unha gran disposición de medios e recursos virtuais á hora de
elaboración do contido.

Por outra parte, unha das datas de publicación coincidiu tamén co Día do Traballador,
ocasión que aproveitamos para orientar o noso último contido a este día, xa que estaba
directamente relacionado coas reivindicacións que facíamos seguindo o noso
obxectivo de Traballo Decente e Crecemento Económico.

Fortalezas

As nosas fortalezas baséanse nos puntos positivos do noso traballo e comunicación
interna. Partindo desa base, destacamos a nosa eficacia de traballo e dilixencia nas
publicacións, respetando as datas de publicacións e realizando as mesmas de forma
rápida e nos prazos establecidos polo grupo.

Por outra banda, en relación coa axenda de contactos, o noso grupo procurou
centrarse nas “persoas a pé”, dando voz aos verdadeiros traballadores para amosar de
primeira man todo aquilo que reflectíamos en cada unha das nosas publicacións.
Desta forma, abarcamos os principais eidos laborais afectados pola pandemia
(sanidade, educación, hostalaría…).

A nivel comunicativo, pese ás diferencias ou falta de entendemento inicial, o equipo
traballou de xeito moi eficaz, distribuindo as funcións de cada un de forma moi clara e
así cada un sabía o que tiña que facer. A comunicación entre a coordinadora e os
membros do equipo era fluida e comprensible, o que axudou a sobrepoñerse a
calquera adversidade comunicativa ou de entendemento.

Tamén destacamos as ideas propostas por cada un dos membros do equipo, así como
o debate e comprensión das mesmas de forma respetuosa e democrática.

Debilidades

A nivel de debilidades, atopamos algúns factores internos que supuxeron dificultades
ou obstáculos á hora de levar a cabo o traballo.
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Por unha parte, unha falta de organización ou entendemento inicial que provocou
unha carga de traballo excesiva a certas persoas no principio do proxecto, pero que
rápidamente se solucionou.

Certa repetición da estrutura das publicacións que, pese a funcionar ben, poderían non
resultar atractivas de ler. É dicir, unha certa monotonía debido a que orientamos o
noso traballo ás entrevistas e testemuños da nosa axenda.

Pouca resposta social ou de redes en relación ao contido publicado que, á súa vez,
podería haberse ampriado.

Estratexias

A partir de cada un dos puntos da análise realizada (Debilidades, Ameazas, Fortalezas
e Oportunidades), buscamos estratexias que relacionen e comparen os termos entre si
co obxectivo de lograr un progreso de cara á mellora do noso contido e proxecto en
xeral.

·De qué forma podemos usar as nosas fortalezas para aproveitar as nosas
oportunidades?:

A través da dilixencia e rapidez da elaboración e edición das nosas publicacións,
conseguimos aproveitar ao máximo o tempo, distribuindo ben as datas e facendo
coincidilas, neste caso, co 1 de maio (Día do Traballador). Ao mesmo tempo, a boa
comunicación do equipo viuse reflectida na boa comunicación coa nosa axenda de
contactos, que resultaron imprescindibles para levar a cabo ás nosas publicacións.

·Como se poden usar as nosas fortalezas para facer fronte las ameazas?:

A cercanía cos nosos contactos fixo que a información outorgada polos mesmos tivera
calidade e veracidade, pese á falta de presencialidade debido ao COVID-19, a cal
podería ter provocado un certo afastamento ou a nulidade das entrevistas por falta de
información.

A boa distribución dos roles e coordinación do equipo mitigou, tamén, as
descompensacións horarias ou de tempo vividas, chegando sempre a publicar nas
datas establecidas ou adaptando as mesmas ás condicións requeridas.

·Como puidemos aproveitar as nosas oportunidades para corrixir as nosas
debilidades?

Principalmente, a gran variedade de recursos que estaban á nosa disposición
poderíanse ter empregados moito máis a fondo, chegando a publicacións no blog e
posts online cun contido e estéticas máis atractivos.

·Como puidemos manter o proxecto coa existencia das ameazas contempladas?

Centrándonos nas nosas fortalezas, as cales empregamos, na súa maior parte, para
aproveitar todas as oportunidades que se nos ofreceron e tamén as que nós, pola nosa
conta, creamos á hora de elaborar o contido. As limitacións sociais da pandemia foron
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a nosa maior ameaza, pero aproveitámola para basear o noso traballo precisamente
nas dificultades laborais que desembocaron da crise sanitaria. Ademais, o dominio e
emprego de recursos telemáticos servíronos para sustituir as posibles carencias
comunicativas, así como a documentación e información engadidas nas publicacións
co obxectivo de suplir posibles carencias.

Gráfico resumo DAFO:
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