
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Localizador do grupo: S3B
ODS: nº 4, educación de calidade
Foco da proposta: Estudo das escolas unitarias da provincia de A Coruña.
Apelidos e nome dos compoñentes do grupo por orde alfabética:

- Piñeiro Pereira, Zaira: edición
- Río Rey, Ángela: difusión
- Sacedón Costa, Antía: coordinación
- Silva Sánchez, Violeta: edición
- Varela Casado, Carla: actividades

a) Fase da proposta

Comentar os principais trazos da Proposta e a súa resolución final: Obxectivos. Foco
(precisar)

Como grupo, decidimos que o tema do que ía tratar o noso proxecto era a educación nas
escolas rurais de Galicia. Galicia presenta, dende o punto de vista escolar, unha diversidade
grande, como consecuencia da propia variedade nos seus aspectos xeográficos,
socioeconómicos e demográficos, que orixinan a diseminación da poboación e motivan que a
realidade escolar sexa moi heteroxénea. En 2020, en Galicia había 82 escolas unitarias. Estas
sitúanse xeralmente en zonas rurais de difícil acceso. Cada escola presenta as súas
características propias, poden ter dende tres a vinte alumnos, e un ou dos profesores.
Caracterízanse polo tanto por ter un alumnado moi heteroxéneo en cuestión de idade, xa que
varían entre os tres e os oito anos.

Por cuestión de proximidade, tomamos a decisión de centrar o noso traballo na provincia de
A Coruña, xa que é a que máis escolas unitarias posúe. Así mesmo, non só nos centramos no
que é A Coruña como cidade central, senón tamén nas súas costas, como é A Costa da Morte,
na cal están presentes varias escolas unitarias das cales os seus mestres funcionaron como
fontes neste proxecto. Nun primeiro momento pensábamos en facelo a nivel Galicia, pois
sería tamén moi interesante, pero consideramos que o tempo que tiñamos por diante non nos
permitiría levalo a cabo de forma axeitada, pois estaríamos falando de un territorio e un
número de escolas moito máis grande, ao que sería moito más difícil chegar en profundidade.

O que buscábamos como obxectivo grupal era investigar sobre estas escolas, case
desaparecidas, e facer ver a súa situación e os diversos conflitos que xorden ao seu arredor.
Queriamos dar a coñecer as dificultades coas que se atopan pais e mestres para sacar adiante
este tipo de educación, facendo fincapé nos aspectos sociais que fan que moitas delas
desaparezan e tamén nas consecuencias negativas que tivo a pandemia sobre elas. A
comparación entre os diferentes tipos de centros educativos (os do rural e os CEIP) era un
punto importante tamén no noso proxecto, así como poder tratar o tema dende diversos
puntos de vista, que nos ofreceran cadansúa visión ao respecto. Así, desta maneira,
contactamos con nais/pais de rapaces que estudan na unitaria do rural, mestres e ex mestres
do rural, alumnos e ex alumnos, mestres tamén de CEIP e algún cargo institucional. Outra das
nosas metas era elaborar a través das nosas publicacións e actividades propostas que
permitisen mellorar a calidade da ensinanza neste tipo de escolas, e creo que o conseguimos.



Fontes e criterios de selección das fontes (a axenda de contactos e frecuencia de
colaboración con cada contacto)

No anexo das nosas memorias grupais pode consultarse un listado dos colaboradores [1] cos
que contamos para levar a cabo este proxecto, aínda así é importante explicar o porqué das
nosas eleccións de fontes e a relevancia que ten cada unha dentro do propio proxecto.

A nosa axenda componse de fontes relacionadas estreitamente coa educación nas unitarias,
desta forma podemos crear unha comunidade na que todos os membros poden falar dun
mesmo tema pero con perspectivas, criterios e experiencias diferentes.

Por unha parte quixemos contar con profesores, que ao ser unha figura única nestas escolas e
nos CRA poden achegar unha visión realista da situación: qué precisan, qué reclaman, qué
botan en falta por parte das institucións… Ademais estes mestres traballaron en coles
convencionais tamén polo que poden achegar unha visión bilateral da situación e non
únicamente a perspectiva dende un lado do asunto. Contamos con Rosa Barreiro, presidenta
de AMCRAGA, unha das poucas organizacións involucradas na defensa das unitarias en
Galicia. Rosa aportou datos e realidades de peso, dende un punto de vista formado e
experimentado, por unha parte como presidenta desta asociación e por outra, como profesora
de unitaria dende hai anos no CRA Nosa Señora do Faro. O contacto con ela foi semanal, así
como a súa participación nas publicacións. Tamén tivemos contacto con Emilia Naya,
profesora e directora da escola unitaria de Bemantes, que colaborou en dúas das nosas
publicaciones aportando a súa visión, e tamén asiduamente con Ángel Segovia, ex- director e
ex-profesor do CRA de Teo e membro de AMCRAGA.

Ademais, puidemos cotactar para a nosa quinta publicación coa Fundación Princesa de
Girona, que ten un programa chamado “Generación Docente”, que elixiu varias unitarias do
CRA de Nosa Señora do Faro (A Coruña) para que os seus mestres fixeran alí as súas
prácticas.Sandra Camós, responsable do programa explicounos o obxectivo deste e a través
dela contactamos con dúas mestras en prácticas: Amanda Martínez e Paula Guinea (o
testimonio desta última fonte non puido empregarse no post porque publicouse antes de que
respondera). Ao ser por unha parte estudantes e por outra parte ter vivido a educación nunha
unitaria como mestras, pudieron achegar unha perspectiva sobre se a educación universitaria
actual realmente prepara a estes futuros mestres para o sistema pedagóxico activo das escolas
unitarias ou se semplemente éste depende da vocación e dedicación de cada profesor. O seu
testimonio foi moi revelador.

Por outra banda, contamos con ex alumnas, que ao ter pasado por unha unitaria e
posteriormente por un colexio convencional e ter experiencias dende a perspectiva contraria
aos profesores, aportaban unha visión diferente baseada por unha parte, nos distintos criterios
que elas poden trazar para valorar a educación recibida e por outra parte, as súas vivencias
nun colexio convencional en relación ás experimentadas nunha unitaria. Por esta banda
contamos con Antía Viqueira e Carla Casal.

Un factor importantísimo e que non podíamos olvidar nas unitarias son as familias, que como
soubemos e resaltamos dende o inicio, son un dos piares fundamentais destas escolas. Por
esta razón tamén contactamos con familias que tiveran nenos estudando en unitarias para
saber o seu punto de vista nesta situación. O primeiro intento foi con Alba, a nai dun alumno
da unitaria de Bemantes, pero non tiña dispoñibilidade para colaborar, polo que o segundo
intento foi con Julia Campos, nai de dous alumnos da mesma unitaria. Aportou a súa
experiencia sobre a involucración e a situación xeral destas escolas. Tamén con Cristina



Gómez Costoya, nai dun ex- alumno da unitaria de San Pedro de Nós, coa que so poidemos
contactar nunha ocasión pois o seu fillo só estudou un ano nesta escola porque foi pechada.

Por último, tras varios intentos sen éxito de contactar con Indalecio Cabana, da Xefatura
Territorial de Educación de A Coruña, decidimos contactar con Sandy Cebral, Conselleira de
Educación de Brión, e ademáis ex alumna de unitaria. Ao coñecer as unitarias dende o punto
de vista institucional pero tamén educativo, achegou unha perspectiva profesional e tamén
persoal a este proxecto.

Ao contar cunha ampla gama de fontes e non contar cunha soa perspectiva ao longo do noso
proxecto creo que conseguimos establecer unha gran pluralidade ao informar sobre esta
situación dende distintas voces e ámbitos.

Deseño de actividades

Unha vez determinado o foco da proposta, a axenda de contactos, as metas e obxetivos da
nosa ODS, centrámonos en deseñar as actividades, tanto o seu contido coma as datas de
difusión das mesmas. Despois da reunión co profesor o venres cinco de marzo de 2021 na
hora do seminario tres, pensamos en realizar algunha actividade conxunta con outros grupos.
A nosa primeira opción era colaborar có grupo de traballo S3D, en concreto realizar unha
mesa redonda xa que ambos grupos tratamos a ODS da educación de calidade. As encargadas
de actividades de cada grupo, no noso caso Carla Varela e no grupo S3D Alba Rodríguez,
puxéronse en contacto a través a aplicación de mensaxeía WhatsApp, onde acordaron
reunirse vía Teams [2] para debater sobre as actividades que poderíamos realizar
conxuntamente. A primeira opción foi levar a cabo unha mesa redonda, pero finalmente non a
puidemos realizar xa que os grupos non seguían a mesma liña no relativo ao contido e ao
foco da proposta. Nós centrabámonos nas escolas unitarias da provincia de A Coruña e eles a
inclusión dos inmigrantes na educación, por esa razón finalmente decidimos realizar as
actividades nós mesmas, sen colaborar con ningún outro grupo xa que non encontrabamos
maneira de relacionar o noso foco cos dos outros.

O total de actividades realizadas foron tres. En primeiro lugar, difundimos unha enquisa nas
nosas redes sociais “Canto sabes acerca das escolas unitarias?” [3], de seguido concertamos
unha entrevista coa conselleira de educación de Brión, Sandy Cebral [4] e, finalmente, un
vídeo recopilatorio do día a día nunha unitaria [5].
En todas as actividades realizadas, participamos todos os membros do grupo; na enquisa
pensamos conxuntamente as preguntas e a encargada de actividades ocupouse de creala así
como a encargada de difusión encargouse posteriormente de difundila. As preguntas da
segunda actividade, a entrevista, pensámolas conxuntamente e, igual que no primeiro caso, a
encargada de actividades máis a de difusión estiveron presentes na conversa con Sandy
Cebral. Por último, o vídeo recopilatorio, foi pensado entre todas e a coordinadora máis a
encargada de actividades pasaron unha mañá na escola unitaria de Brantuas recollendo todo
tipo de material audiovisual para posteriormente montar o vídeo.

Publicacións



As publicacións ao final era o que resumía toda a nosa investigación, a imaxe máis
representativa do noso esforzo. Decidimos publicar de maneira semanal, aínda que algunhas
tivemos que atrasalas por mor do traballo acumulado entre todas as asignaturas do
cuadrimestre, pero desto falarase máis adiante nos apartados de temporalización e
incidencias.
O noso principal obxectivo era publicar textos sinxelos, que calquera persoa puidera
comprender, e cunha carga un tanto sensitiva a través da presenza constante das fontes, e
tamén persoal a través de casos concretos. Todo isto para amosar a realidade das escolas
unitarias en Galicia. Dende a primeira publicación ata a última pode apreciarse unha
evolución. Pouco a pouco fomos mellorando certos aspectos grazas as correccións do
profesor que os coordinadores do seminario nos transmitían.
As publicacións foron as seguintes:

1. Escolas unitarias (S3B). O día 8 de marzo publicamos no blog do Observatorio de
Comunicación a presentación do grupo, da temática escollida para traballar, e o
glosario. [6]

2. A persistente loita das unitarias por sobrevivir. Esta foi a nosa primeira publicación.
Nela intentamos amosar a situación real das escolas unitarias. Foi como a introdución
ao noso proxecto. Publicouse no blog o día 20 de marzo. [7]

3. E a nós quen nos axuda? Nesta segunda publicación quixemos saber máis sobre os
recursos que perciben as unitarias e se estes son suficientes. Publicouse o día 27 de
marzo. [8]

4. Un percorrido 360º arredor das unitarias. Esta foi a terceira publicación. Nela
centrámonos nas diferenzas que poden existir entre un colexio convencional e unha
escola unitaria. Publicouse o día 3 de abril. [9]

5. O que nos queda por percorrer. Nesta cuarta publicación tratamos todas as melloras
que se produciron nas escolas unitarias e as que se espera que se produzan nun futuro
próximo. Publicouse o día 10 de abril. [10]

6. Aínda queda esperanza. Esta foi a quinta publicación e nela decidimos centrarnos no
proxecto, Xeración Docente, que leva a cabo a Fundación Princesa de Girona. A
través disto, moitos futuros mestres entran en contacto coas escolas unitarias. O que
resulta sorprendente pois normalmente e segundo nos puideron contar as fontes, este
tipo de centros soe ser o máis evitado á hora de escoller un destino para traballar.
Publicouse o día 24 de abril. [11]

7. O descoñecemento pode acabar coa ensinanza do rural. Esta foi a sexta e última
publicación. Nesta contamos con mestres, pais e ex – alumnos para compartir a súa
opinión sobre as escolas unitarias e o tipo de ensinanza impartido nelas. Publicouse o
6 de maio. [12]

Difusión das publicacións e actividades

En canto á resposta e o feedback que tivo a difusión dos nosos contidos, destacar que tivo
máis repercusión a promoción das actividades que dos post. É lóxico pois as actividades eran
moito máis visuais e dinámicas e no formato das redes sociais é moito máis chamativo algo
que posúa estas características. Seguimos as pautas estipuladas polo Libro de Estilo e sobre
todo pola estratexia de difusión elaborada en común para todos os difusores.



Na canle de Youtube acumulamos un total de 45 visualizacións entre as dúas actividades
subidas, sendo 31 da nosa segunda actividade (entrevista á Conselleira de Educación Sandy
Cebral) e 14 da terceira ( un día na unitaria).

Debemos resaltar que a nosa primeira actividade , a enquisa, tivo 277 respostas [13] polo que
a tivo unha acollida moi boa. Un 86,3 % desta audiencia eran mulleres, o 12,3% eran homes e
un 1,4% declarouse como outro. A idade das persoas que respostaron á enquisa rondaba
maioritariamente os 20 e 25 anos, sendo esta franxa de poboación un 39% da audiencia.
Seguen as persoas de entre 36 e 55 anos cun 28,5 % e en terceiro posto os adultos de entre 26
e 55 anos cun 12,6%.

Os likes na red social Instagram foi de media 7 likes por publicación. Tamén contamos co
repost da conta de Instagram do CRA Nosa Señora do Faro da nosa quinta publicación, o cal
consideramos que é moi boa sinal, pois significa que chegamos a esa conta e gustou o noso
contido. A audiencia na red social Twitter proporcionounos os datos máis baixos das tres
redes sociais, xa que non notamos gran interactuación por parte da audiencia, aínda que
tivemos comentarios de dous compañeiros do grupo S3D [14] nun fío que publicamos.

Calendarizacións: evolucións

O grupo de traballo formouse o 9 de febreiro de 2021 e dende esa data ata o 7 de maio
traballamos de forma conxunta para que o proxecto saíra adiante. Os días seguintes
traballamos de forma individual nas nosas memorias e posteriormente nesta memoria grupal,
ata o 16 de maio. Cada membro do grupo ocupouse dunha función específica que lle viña
asignada segundo o seu rol de traballo (coordinación, difusión, actividades e edición), pero
tamén traballamos de forma colaborativa tanto nas publicacións coma nas actividades.

O primer traballo que fixemos foi a proposta do grupo, onde centramos o foco do traballo, os
principais obxetivos e as metas que queríamos conseguir xunto co glosario e o calendario de
publicacións e actividades [15]. Colaboramos conxuntamente á hora de pensar os temas que
iamos tratar. O contacto coas fontes foi, de igual maneira, conxunto. Para cada publicación
contactamos cun número determinado de fontes, moitas veces as repetíamos para ter unha
continuidade en todas as publicacións e tamén para ver a evolución de cada unha, e todas
contactamos algunha vez con algún membro da nosa axenda de contactos. Unhas
encargábanse de contactar coas fontes e outras da redacción final do texto. Durante todas as
semanas nas que tivemos que publicar, fomos rotando estas tarefas para que fose un traballo
equitativo. Tamén buscábamos información que puidésemos añadir as nosas publicacións,
ademais de fotografías e enlaces externos.

O calendario, como ben especificamos ao principio, foi un dos primeiros traballos que
realizamos, unha vez escollido o foco da proposta. Pensamos o número total de publicacións
e actividades que queríamos levar a cabo, así como os temas que abordaríamos en cada unha
delas. O número total de publiacións pensadas nun primeiro momento foron sete, pero para
que o traballo non nos quedase demasiado pesado e repetitivo decidimos reducilas a seis.



Polo tanto, o total de publicacións foron seis, que se corresponde co total de membros do
grupo máis un;  e a nosa idea principal era publicar unha entrada todos os sábados pola mañá.
Seguimos as datas do calendario ata a publicación cinco. Neste caso decidimos publicala dúas
semanas despois do previsto para que nos dera tempo a contactar con todas as fontes xa
pensadas. O mesmo nos pasou coa última publicación que tivemos que aplazar uns días
chegando a publicala ao final, o día sete de maio.
Outro dos cambios que realizamos, ademais das datas de publicación, foron os tema tratados
en cada unha delas. Fixámonos en que a idea principal consistía en repetir temas xa tratados
ou facer unha especie de revisión das actividade, por exemplo. Debido a isto, reorganizamos
o tema do que tratarían as publicación quinta e sexta. Non foi un inconvinte porque as
encargadas do blog, en concreto Paula [16], déronnos o visto bo para poder cambialas. Algo
parecido nos pasou coa primeira actividade. No calendario, a primeira actividade que aparece
é a entrevista a unha persoa que tivera coñecemeno sobre as escolas unitarias do rural galego,
pero pensamos que era moi precipitado xa que a fonte á que lle queríamos facer a entrevista
non nos contestara e o tempo víñasenos enriba. Por esa razón a primeira actividade que
publicamos foi a enquisa, que dende un principio estaba estipulado que ía ser a segunda. Así
a entrevista pasou a ser a segunda actividade e tivemos máis tempo para preparala.
O total de actividades realizadas foron tres. Polo resto seguimos ao pé da letra as datas de
publicacións tanto das entradas coma das actividades e os seus respectivos contidos.

Comparación da proposta cos resultados finais: axustes realizados e razoamento dos mesmos

No día de hoxe e unha vez rematado todo o proceso, considero que temos as ferramentas
necesarias se a proposta que realizamos no inicio de curso correspóndese correctamente cos
resultados obtidos. Dende o grupo S3B queremos expoñer que de maneira considerable,
obtivemos os resultados plasmados no modelo de proposta inicial [17] No que respecta ás
fontes, falaremos de maneira máis profunda en outros apartados. En xeral, gustaríanos dar
contactado con alguna fonte que ocupase un cargo institucional, a maiores de Sandy Cebral,
conselleira de Educación no Concello de Brión pero moitas das fontes coas que intentamos
contactar ou non recibimos resposta pola súa parte ou rexeitaron a nosa petición por ser
estudantes e non ter suficiente poder para acceder a esa información, sobretodo de tipo
económica. Sen embargo, a maior parte das fontes foron abertas e participativas. Temos que
destacar que estamos moi agradecidas de poder asistir ao CRA Nosa Señora do Faro , en
Brantuas xa que tivemos a oportunidade de observar de primeira man como é o seu modelo
de educación e como se vive o día a día neste tipo de escolas. Resaltar que puidemos percibir
cómo se funcionan as pedagoxías activas, a atención individualizada, a cooperación entre
pequenos e maiores, e o uso dos recursos como a horta na aprendizaxe. Todo isto quixemos
reflectilo na nosa última actividade. [18] Isto permitiunos ter unha opinión propia frente á
xerada polas fontes, visualizar a actitude dos nenos e poder falar cos profesores. Isto
permitiunos tamén ter fotografías de autoría propia para as últimas publicacións, evitando
usar sempre fotografías de arquivo proporcionadas polas propias fontes coas que
contactábamos. Un aspecto a resaltar tamén é a variedade de unitarias ás que tivemos acceso
polas diversas fontes, podendo coñecer as diferencias entre elas. Aínda así a mensaxe que
transmiten entre todas é similar; seguirán loitando por medrar e visibilizarse, esixindo novas
melloras e afrontándose ao problema do abandono do rural e o relativo ao transporte.

https://docs.google.com/document/u/0/d/1iwrlG-tx0scfa3CqdIQRNWRrabCZiCs2PQbufksSdWY/mobilebasic


No caso das metas cómpre destacar que houbo unha de elas que non conseguimos realizar ao
completo: elaborar unha serie de propostas que permitan mellorar a calidade de ensinanza nas
escolas unitarias. Podemos dicir que moitas das fontes coas que contactamos si que nos
ofreceron melloras que tiñan previstas e aspectos que poderían mellorar pero non fixemos un
documento o unha publicación exclusiva para estas propostas. O resto das metas si que foron
conseguidas e con bastante éxito.

Indalecio Cabana, responsable da Xefatura territorial de A Coruña na Consellería de
Educación foi unha das fontes coas que intentamos contactar pero non recibimos resposta
[19] e gustaríanos ter falado con el para ter unha fonte institucional a maiores da Conselleira
de Educación de Brión. A nosa axenda de fontes do modelo de proposta era provisional xa
que non puidemos contactar con moita xente no momento en que a realizamos e moitas das
fontes definitivas foron diferentes fronte as da proposta. Aínda así, pese a ser persoas
diferentes, a nosa idea era contactar coa figura de pais e nais, ex-alumnos, profesores e fontes
institucionais da Consellería de Educación polo que o noso obxectivo dalgunha maneira
cumpliuse. No modelo expoñíamos como fonte a Cooperativa Galega Xarda, unha
cooperativa para o cambio social. Non entanto, tras contactar con colaboradores da
Asociación AMCRAGA, pareceunos moito máis relevante e axeitada a súa figura para o noso
obxectivo, a educación no rural.

En canto ás actividades, como mencionábamos anteriormente non realizamos o plan de
propostas detalladas para mellorar a situación das unitarias. O resto das actividades si que se
levaron a cabo ( entrevista , encuesta), a maiores de unha actividade que xurdiu no momento
en que se nos dou a oportunidade de poder visitar unha unitaria, para non centrar tanto as
publicacións en experiencias e opinións alleas e poder ter unha visión propia de cara as
seguintes publicacións. Co grupo S3D chegamos a un acordo para realizar unha mesa
redonda entre os membros dos dous grupos e unha fonte de cada un deles. Finalmente non se
pudo realizar xa que aínda que o ODS fora o mesmo en ambos grupos, non seguían a mesma
liña e realizar unha mesa redonda con dous temas de educación que apenas tiñan relación
entre eles podería beneficiar a un grupo e deixar sen respostas ao outro. Foi en parte decisión
do profesor da materia xa que no vía axeitado realizala.

A maioría das publicacións plantexadas sigueron unha liña correcta e conseguimos os
resultados que nos propuxemos. A noxa axenda de fontes proporcionounos información
suficiente para cubrir as nosas ideas e incluso melloramos e ampliamos con diferencia o
modelo de proposta, con información variada e diversa sobre a situación, diferentes puntos de
vista, e sobretodo o máis importante, as problemáticas resultantes nas unitarias que non
permiten acadar a educación de calidade para moitos.

b) Fase do traballo de campo

Criterios de coordinación, reparto e organización do traballo

O primeiro que fixemos foi decidir entre todas cal era o rol que máis nos apetecía levar a
cabo. A repartición final foi a seguinte: Antía Sacedón foi a coordinadora, Carla Varela foi a

https://www.youtube.com/watch?v=6F2che8f4Jk
https://docs.google.com/forms/d/1MtYUec-BIAXqVXgz4qh4sTJh2bi7kpWiJau34yq7Wx0/viewform?edit_requested=true
https://www.youtube.com/watch?v=Dy1k1NyKGuk


encargada de actividades, Violeta Silva encargouse da edición xunto con Zaira Piñeiro e por
último, Ángela Rio foi a encargada da difusión.
A pesar de ter a repartición feita, dende o primeiro momento consideramos óptimo que en
caso de ser necesario, poderíamos brindarnos axuda unhas ás outras. En relación as fontes,
por exemplo, intentábamos que sempre contactara a mesma persoa coa mesma fonte, pois iso
permitiríanos un trato máis persoal e máis cómodo para a outra persoa, xa se ía establecendo
un lazo de confianza cada vez máis grande. Así mesmo, moitas das redaccións das
publicacións eran colaborativas, é dicir, participábamos todas dunha maneira ou outra, pero
isto independente do feito de levar a cabo o noso rol a perfección.

No relativo a organización como grupo, creamos un grupo na rede social Whatsapp para que
a comunicación entre todas nós fora máis fácil. Por este grupo levábanse a cabo as reunións
diarias, nas que comentábamos todos os aspectos do proxecto que ían xurdindo no día a día,
tanto positivos como negativos. Aínda así, as reunións importantes foron levadas a cabo pola
plataforma Teams, pois permitíanos un trato máis directo e resultábanos máis cómoda para os
aspectos importantes, xa que nos permitía vernos e falar polo micrófono. A pesares de vernos
na facultade e falar sobre o tema, consideramos que a pandemia actual que estamos vivindo
afectou á nosa maneira de relacionarnos, xa que en caso de non encontrarnos nesta situación
estableceríamos unha relación máis persoal e directa, podendo quedar de maneira presencial
para organizar todo o relativo ao noso proxecto.

Métodos, técnicas e instrumentos de recolleita e de selección de datos empregados.

En canto á documentación, o noso proxecto baseouse nunha gran parte en dar valor ás fontes.
Dende o primeiro momento e como xa resaltamos en numerosas ocasións a nosa prioridade
era dar voz a esta realidade que é descoñecida para moitas persoas, polo que basearnos en
artigos publicados en medios de comunicación non tiña moito sentido pois non é un tema ao
que os medios presten real atención. Por esta razón decidimos que era tan importante
transmitir o que as nosas fontes nos contaban. É unha forma de facer xornalismo un pouco
alternativa, e deixar de centralo nos mesmos temas repetitivos que moitas veces saturan a
situación mediática. Non obstante sí é verdade que intentábamos corroborar aquilo que as
nosas fontes dicían con algún caso que sí saíra na prensa, para aportar fiablidade ao texto e
que os nosos lectores tiveran confianza en nós como xornalistas [20]. A búsqueda de fontes
foi colaborativa. Cada unha de nos vivía cerca de unitarias polo que cada unha tiña acceso a
fontes docentes, familiares e de exalumnos distintas. Cada semana antes de contactar coas
fontes, falábamos e seleccionábamos as elixidas para así organizar cada unha con quen
contactaría e qué información podería aportar. Tamén ao contactar cunha ampla variedade de
colaboradores, houbo ocasións nas que non eran próximas xeográficamente a ninguna
integrante, pero que accederon a concedernos un tempo para falar. Desta maneira
aportábamos pluralidade de fontes de distintos puntos da provincia de A Coruña.

Temporalización do traballo de campo: compromisos adquiridos dos membros do grupo,
frecuencias e rendemento

Un dos primeiros encargos do profesor, ademais de facer o glosario e a presentación do
grupo, foi facer un calendario con todas as datas nas que publicaríamos as nosas actividades e
publicacións. Desta maneira marcabamos un ritmo de traballo, unha temporalización que
debíamos seguir para organizar o proxecto. A encargada de facelo foi Ángela Río Rey, que



desempeña o rol de difusión, tendo en conta a dispoñibilidade do grupo. Aínda que por
diversos motivos a organización do calendario foi mudando, en xeral, case sempre
cumprimos cos prazos establecidos.
No blog do Observatorio de Comunicación, realizamos a nosa primeira entrada como tal, é
dicir, sen contar coa presentación e glosario, o día 20 de marzo. A partir de ese momento
realizamos o resto de publicacións cunha periodicidade semanal. Isto cumpriuse sempre
excepto nas últimas dúas entradas, que tivemos que retrasar, por diversas incidencias como a
acumulación de traballo ou a imposibilidade de contactar coas fontes. Por estes mesmos
motivos sempre acabamos redactando o texto final o día anterior, denotando quizás unha
escasa previsión pola nosa parte.
No que atinxe ás actividades, pasounos o mesmo que cos posts. Comezamos seguindo as
datas establecidas, pero nalgunhas sí que retrasamos a súa difusión ou intercambiamos unha
actividade por outra. Un exemplo disto último foi o caso da entrevista, que se cambiou, no
que respecta a datas, polo cuestionario nas redes sociais.
No Instagram do Observatorio non publicamos seguindo unhas datas marcadas senón que
cada vez que facíamos unha publicación ou unha actividade, encargabámonos de difundilas
para conseguir un maior número de visitas e repercusión nun tema que nos parece moi
importante e tamén moi descoñecido.
A comunicación a través do grupo de WhatsApp que creamos dende o inicio da asignatura
para o noso grupo foi diaria, e tamén fixemos bastantes reunións vía Teams para dividir ben
as tarefas.
Con respecto ao compromiso dentro do grupo, é debido dicir que depende moito da persoa,
hai quen se implica máis e quen non. Sen embargo no noso caso e en termos xerais,
traballamos de maneira moi comprometida. Quizás isto débese a que todas acabamos facendo
un pouco de todo e non só as responsabilidades que se asignaban segundo o rol escollido.
Entre todas buscabamos un oco para poder reunirnos ou facer o que tiñamos asignado.
Definíamos un día e nos asegurábamos de que todas podíamos, e para a data establecida,
tiñamos todo o que precisábamos para publicar.
O rendemento do grupo foi moi positivo, tivemos algunha discrepancia que non foi a mais e
tamén algún que outro imprevisto pero sempre o solucionamos rapidamente o de maneira
óptima. Ademais, o noso esforzo pode apreciarse no resultado conxunto do traballo, isto é,
todas as actividades e publicacións que fixemos.

Documentación recollida e utilizada (tipo de documentos producidos no traballo de campo,
tipo de fontes utilizadas…)

Para comezar o proxecto e definir propostas, tanto para actividades como para publicacións,
investigamos moito en Internet, sobre todo a través de noticias relacionadas coas escolas
unitarias, a nivel rexional como nacional, pois a situación ven sendo a mesma neste tipo de
centros independentemente de onde estean. Servíronnos para inspirarnos e grazas a elas
definimos os temas da maioría das publicacións como por exemplo aquela que trata sobre as
axudas institucionais en relación a unha noticia na que se falaba do peche de unitarias por
falta de recursos; ou a que investiga en profundidade o proxecto da Fundación Princesa de
Girona. Tamén visitamos páxinas web institucionais como a da Xunta, para ver cantas
unitarias hai en Galicia e poder realizar o mapa interactivo da primeira publicación, ou
mesmo blogs ou traballos de persoas estreitamente relacionadas con este tipo de educación.
Con respecto ás fontes empregadas, creo que contactamos con xente moi variada para ter
varios puntos de vista e que o noso traballo amosase pluralidade: persoas que ocupan cargos
públicos na Administración, mestres, pais e ata antigos alumnos. Aínda que tivemos algúns
problemas coas fontes, que se sinalarán no apartado de incidencias, foi bastante sinxelo e



satisfactorio o contacto con elas. Por un lado foi sinxelo contactar con algunhas persoas pola
proximidade; e por outro lado, foi unha comunicación moi satisfactoria pois mostráronse moi
abertas a participar no traballo e fixeron que non só aprendéramos moito sobre a situación
real das unitarias, senón que tamén deixáramos de lado algún prexuízo que podíamos ter.
É preciso destacar que para a redacción de todas as nosas publicacións a información proveu
case unicamente das entrevistas coas fontes; moi poucas veces empregamos información
obtida en Internet. As fontes eran as verdadeiras protagonistas. Si que empregamos links nas
publicacións que levaban a diferentes noticias que tiñan relación co que se estaba a dicir, pero
non os empregamos para ampliar a información dos posts.

Publicacións. Razoamento sobre a articulación das publicacións realizadas, aspectos do
tema tratados con respecto ós obxectivos do traballo. Uso do Libro de Estilo nas
publicacións realizadas. Uso dos apuntamentos e do glosario. Aproveitamento dos
comentarios recibidos ás publicacións realizadas e comentarios realizados: acordos, interese
dos temas, aportacións.

A articulación de todas as nosas publicacións foi acordada en todo momento por todas as
persoas do grupo, aínda que o enfoque dalgunha publicacións puidera mudar dada a situación
ou a información proporcionada polas fontes. O noso obxectivo primordial era informar a
calquera tipo de público sobre a situación das unitarias e poder dar voz ao papel deste tipo de
escolas, sustituíndo o papel dos medios de comunicación , que as manteñen en moitas
ocasións como unha realidade silenciada. Quixemos reflexar o seu esforzo diario por estar
onde están e chegar todavía máis lonxe e tamén dar visibilidade a asociacións como
AMCRAGA que aínda que traballen na `sombra´, teñen un papel fundamental para que
moitas delas sigan en pé e todavía non pechasen. Xa a maiores mostrar os beneficios e as
debilidades que pode ter este modelo de educación e dar visibilidade a aqueles que si
priorizan este tipo de escolas para a educación dos seus fillos.

Tentamos cinguirnos ao Libro de Estilo o máximo posible sobretodo para as primeiras
publicacións, tentando e revisando as redaccións de cada membro do grupo para que o
conxunto fora homoxéneo. As dúas responsables de edición xa tiñan unha mínima idea de
como traballar co sistema do blog, pero aínda así tivemos que consultar o Libro de Estilo para
os tipos de letra e tamaño, os pés de foto, linguaxe e ton, ademais de tentar encaixar as nosas
entradas coa imaxe que se buscaba no Observatorio.

Os apuntamentos dispoñibles no Observatorio serviron como unha guía de traballo e
sobretodo como un punto de inicio, para coñecer o significado do termo xornalismo
comunitario e partir de ahí comenzar a traballar en base aos nosos obxectivos. O uso do
Glosario foi constante, tanto para incluír algunha definición nas publicacións para situar ao
lector, como por vontade propia do grupo para aclarar certos conceptos que non tiñamos
claros.

No relativo ós comentarios das publicacións, no noso grupo recibimos unicamente dous
comentarios. Un deles foi por parte dunha persoa allea á materia, Lucía Ortigueira, que se
interesou moito polo tema da nosa primeira publicación [21]. A súa pregunta facía referencia
á diferenza entre as escolas unitarias e os CRA. Outra dos comentarios foi por parte de Paula
Pérez Cantelar, do grupo S3A, onde se nos preguntaba como é o proceso de adaptación dos
nenos que proveñen dunha unitaria cando chegan a un colexio convencional. [22] Ámbolos
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dous comentarios foron respostados na propia entrada do blog. Con respecto aos comentarios
feitos polo noso grupo fixemos un comentario ao grupo S3D ( A inclusión dos migrantes na
educación). Quixemos relacionar a súa publicación coa nosa polo que plantexamos o
problema da integración nas unitarias, considerando ás unitarias como un lugar propicio para
calquera tipo de integración xa que ao mesturar a nenos máis grandes e máis pequenos
poderían aprender dos maiores que todos somos iguais dependendo do sexo, a raza ou a
idade.

Difusión das Publicacións e Actividades: accións emprendidas para a difusión de
Publicacións e Actividades

En canto á estratexia de difusión, no noso grupo establecimos que ésta baseárase en compartir
todo o noso traballo e contidos (post e actividades) por medio das tres redes sociais do
Observatorio (Instagram, Twitter e Facebook) [23] para así chegar a un maior alcance, aínda
tendo presente que a que máis audiencia capta é Instagram. O noso obxectivo foi difundir os
contidos para así chegar a un maior número de lectores, por esta razón comezamos o noso
paso polas redes co post 4 que tal e como aportou o profesor Marcelo, era un post que a
difusión debía aproveitar. Tras difudir a publicación deste post, publicitamos os anteriores a
modo de recordatorio para os nosos lectores na semana que o grupo non publicou [24]. Desta
forma teríamos presencia nas redes esa semana aínda que non publicáramos novos post.
Ademais, tamén queríamos deixar rastro pola canle de Youtube do Observatorio, xa que é
unha plataforma moito máis visual e que capta moita máis audiencia polo seu formato. Por
iso para subir as nosas actividades mais audiovisuais: a entrevista á conselleira Sandy Cebral
e a terceira actividade, un video recopilatorio de cómo é pasar un día na unitaria recorremos a
esta rede social.

En canto a estética e a funcionalidade de difusión, seguindo as pautas da estratexia de
difusión deste ano, o que queríamos aportar na nosa estratexia era organización e constancia.
Por esta razón, en todas as publicación adxuntábamos #S3B, o localizador do noso grupo e
tamén #educacionunitariasacoruña. Desta forma a audiencia podía clicar en calqueira destas
dous almohadillas e rediríxeo directamente a todas as nosas publicacións nesa rede. Creemos
que foi un acerto facer isto pois é unha forma moito máis visual e organizada de mostrar os
nosos contidos. Ademais, nas publicación nas redes que é posible (Instagram e Facebook)
engadíamos a ubicación A Coruña para deixar claro que era a nosa “provincia de traballo”.
En canto ás publicacións de Twitter, seguindo as pautas de difusión, decidimos facer textos
máis breves porque é unha rede moito máis dinámica. Tamén utilizamos a ferramenta dos
chíos, un concepto moi recorrente na rede social; creamos un para coñecer a opinión da
audiencia da nosa 3ª actividade, de feito dous dos nosos compañeiros seguiron ese chío [25].
En resumo creo que os anuncios dos post e das actividades foron publicados cun bó formato (
texto pouco pesado e acompañado de emoticonos) e dinámico.

Resultados: feeed-back e recoñecementos nas redes.

Un dos nosos obxetivos foi intentar establecer un feedback coas nosas fontes e coa
comunidade en xeral. Dende un primeiro momento buscamos esa interacción entre os
diferentes grupos de traballo, pero non so dos que traballaron coa ODS de educación de
calidade senón tamén con outros como o grupo S3A, os cales trataron a ODS consumo



responsable. Tentamos entablar unha relación a base de respostar as diferentes entradas do
blog, eles contestábannos a nós facéndonos preguntas ou opinando sobre o noso traballo e
nós tentamos resolver as súas dúbidas cós coñecementos que conseguimos grazas ás fontes
consultadas. Con outro dos grupos có que tíñamos unha interacción constante foi có S3D, non
so á hora de realizar comentarios nas publicacións senón tamén nos momentos nos que
tiñamos algunha dúbida puntual ou para axudarlles có seu proxecto como cando acudimos á
reunión virtual con Miguel Anxo Santos Rego [26], na cal soamente tivemos tempo para
formularlle unha pregunta que tiña relación có noso tema, as escolas unitarias.

En relación ao feedback coas nosas propias fontes queremos destacar o seu compromiso có
noso traballo, moitas delas pedíannos os enlaces á publicacións para poder leelos [27]. A
conselleira de educación de Brión, Sandy Cebral, días despois de realizarlle a entrevista,
contactou con nós vía WhatsApp para aportarnos máis información sobre as axudas que teñen
as escolas unitarias e que obtarán para o ano seguinte [28]. Recibimos á información con
moito agrado xa que se acordara de nós e do noso traballo, non dudou nin un segundo en
facilitarnos dita información. Iso mesmo é o que queríamos conseguir coas nosas fontes, un
feedback no que elas se sentisen seguras e empatizaran có noso traballo xa que tamén é unha
maneira de visibilizar o seu propio.

A primeira actividade, a enquisa difundida polas redes sociais Instagram e WhatsApp tivo
moita repercusión, en total respostaron á enquisa 277 persoas. O rango de idade máis amplo
foi entre os 20 e os 25 anos [29] e a maioría non estudara nunca nunha escola unitaria. As
respostas da enquisa servíronnos para outras publicacións para coñecer, por exemplo, as
melloras que a xente faría neste tipo de escolas xa que esa pregunta en concreto acadou as
139 respostas [30]. Foi a actividade con máis feedback que realizamos e é que as redes
sociais, hoxe en día, son moi útiles para difundir contido como este.
O resultado, polo tanto, foi satisfactorio no que se refire á intecación coa axenda, o grupo de
traballo e os membros doutros grupos

Competencias e habilidades adquiridas

Ningunha de nós estudara nunha escola unitaria do rural nos tempos mozos, polo que
iniciamos este proxecto dende a máis humilde ignorancia.
Consideramos que nos axudou a concienciarnos moito sobre a importancia da escola rural,
pois a maioría de nós viviu sempre na cidade e non tivo relación con este tipo de educación, e
as que viven máis preto da zona rural tampouco.
Cambiou a nosa perspectiva sobre este tipo de educación porque cando comezamos este
proxecto pensábamos que nos atoparíamos algo totalmente diferente. A medida que
evolucionábamos nas nosas publicacións, observábamos que a escola rural está totalmente
preparada para ofrecer unha educación de calidade, e que polo tanto teñen que estar apoiadas
polas administracións públicas. Ademais, tivemos a sorte de poder ver cos nosos propios
ollos como é o seu traballo, a súa organización e o seu día a día, quedándonos claro que a
educación dada polos mestres neste tipo de escolas rurais é totalmente comparable a un CEIP.



En relación ao persoal, aprendemos a escoitar a todo aquel que estaba disposto a ofrecernos
información, pois consideramos que o feito de saber escoitar e captar a información
importante foi un dos puntos fortes no noso resultado final. Houbo momentos nos que as
informacións que manexábamos non eran fáciles: falta de apoio das administracións, recursos
esquecidos que nunca chegaron a estas escolas, despoboamento da zuna rural, posible
abandono destas escolas... polo que saber tratar estes aspectos de forma clara e con respecto
era importante.

c) Fase do consenso e redacción da memoria

Esta parte da memoria grupal, igual que as anteriores fases, parte do consenso do grupo de
traballo e dos resultados de comentar conxuntamente as memorias individuais de todos os
membros. O 11 de maio convocamos unha reunión á unha da tarde a través da plataforma
Microsoft Teams na que tiñamos que participar as cinco participantes do grupo. A reunión
durou 32 minutos e 11 segundos.
Fixemos un repaso das memorias individuais de cada unha para saber qué tiñamos que incluir
e que non na grupal. Unha vez estructuramos do que iamos tratar, comezamos a repartir as
tarefas que faría cada unha. Decidimos que todas participaríamos en cada apartado, do a) ao
c), de tal forma que todas colaboraríamos en cada unha das fases da memoria. En total
fixemos cinco sub-apartados cada unha, excepto a encargada de actividades e de edición,
Carla Varela e Zaira Piñeiro que se encargaron posteriormente de realizar o anexo, coa axuda
das súas compañeiras en todo momento. Na reunión, adxuntada no anexo, pódese comprobar
a boa relación que puidemos entablar entre as cinco.
A memoria rematámola o 16 de maio.

Primeiras diagnoses e conclusións sobre o tema abordado. Resultados do Traballo

O obxectivo do nosos traballo como xa mencionamos anteriormente é amosar a realidade das
escolas unitarias dunha maneira cercana e de primeira man. Este foi o foco principal porque
decatámonos de que había un descoñecemento grande por parte da población acerca de cómo
era a educación nas unitarias. Este pensamento que tíñamos foi confirmado cando publicamos
a nosa enquisa sobre o ceñecemento das escolas unitarias e sr resultados reflexaban unha gran
ignorancia hacia esta situación.

Tamén queríamos axudar a mellorar a situación que moitas veces atravesan e poder preservar
este tipo de educación que moitas veces vése ameazado polos peches das escolas ante a falta
de alumnos. Como xa se mencionou anteriormente é un tema moi olvidado polos medios de
comunicación convencionais, premisa que moitas das nosas fontes mencionaban
constantemente, que moitas veces repiten os mesmos temas olvidando proxectos galegos
como son as escolas unitarias, ás que debería de darselle maís visibilidade, protagonismo e
recoñecemento. Esto é algo do que tamén nos decatamos co paso dsa semanas.



Por iso ao dedicarlle tantas semanas de traballo logramos profunidzar e achegar esta realidade
á partes da población mais novas ou non tan interesadas no tema da educación no rural, que
doutra forma seguirían sen coñecer esta peadagoxía e os seus detalles. Por esta razón, cremos
que unha das conclusións máis importantes que sacamos e que será de gran axuda para o noso
futuro oficio é a seguinte: os medios de comunicación convencionais están sobresaturados de
temas mediátios e polémicos que teñen a soceidade sobreinfromada moitas veces. En
consecuencia, son necesarias este tipo de iniciativas que axudan a dar visibilidade a
realidades ocultas e que necesitan un altofalante.

Por outra banda, nós mesmas mudamos totalmente a visión que tíñamos das unitarias ao
coñecer as tecnoloxías das que dispoñían, os materiais que utilizaban e os recursos que
empregaban e cómo o facían. Tamén, un elemento moi importante que chamou a nosa
atención foi as pedagoxías totalmente activas e individualizadas que empregaban, priorizando
o proceso de apremdiaxe do neno/a antes que o ritmo da clase ou os resultados. Foi
sorprendente descubrir que as pedagoxías que se ensinan hoxe en día nas facultades de
educación como innovadoras, levan en marcha décadas nas unitarias

A implicación das familias creo que é un punto que tampoco coñecíamos e que nos deixou
totalmente abraiadas. Tamén foi un dos puntos máis tratados nos post pois críamos que nun
contexto social onde moitas veces a educación está deshumanizada era importante resaltar
esta implicación.

Como conclusión final tamén e en referencia ao GT creo que melloramos moito a nosa
capacidade como conxunto de organización e sobre todo de comunicación. Todo era
debatido, preguntado e analizado por nós, polo que creo que isto favoreceu o entendemento
entre todas as integrantes do grupo; unha faceta que antes de embarcarnos no proxecto non
tiñamos descuberta ou non tan explotada.

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

Un medio como o Observatorio, ao tratarse de un medio local e de denuncia, permitiría que o
noso proxecto tivera unha ampla repercusión. Seguramente ao ser publicado nel conseguiría
unha maior audiencia que nos medios de comunicación estatais, xa que os lectores dun
periódico ou medio en xeral local, séntense máis preto do aspecto social que nós buscamos
denunciar a través das nosas publicacións. Conseguiriamos que se puxeran na pel da
educación rural, pois é un tema que por proximidade xeográfica e persoal no que poderían ser
capaces de sentirse identificados. O que buscamos é espertar nos nosos lectores esa visión de
denuncia ante unha situación previamente descoñecida, como é seguramente a educación no
rural para moitos deles.

No relativo a opinión das nosas fontes, todas elas coinciden en que a día de hoxe é necesaria
a denuncia nos medios de comunicación para cambiar todo aquilo co que non estamos de
acordo. Unha das nosas fontes principais, Rosa Barreiro (directora dos CRA de Galicia e
mestra na escola unitaria de Brantuas, Concello de Ponteceso) considera que soubemos darlle
un enfoque axeitado ao tema, pois cree que non é doado saber que puntos se deben tratar
cando nunca tiveches acceso a este tipo de educación. Valora positivamente o resultado final,
e anímanos a seguir adiante empregando a nosa voz como xornalistas para darlle cabida nos
medios a este tipo de loitas educativas. Así mesmo, Emilia Naya afirmaba que a día de hoxe
unha das cousas que máis necesitan dende a escola rural é difusión: tanto da súa situación,



como das súas necesidades e das súas denunciais sociais; e agradece o feito de que pequenos
proxectos como o noso, inclusive de ámbito educativo (proxecto universitario) se interesen
polo seu día a día e a súa loita.

Para Carla Casal, ex-alumna da Escola Unitaria de Brión, a educación no rural é moi
importante, sobre todo tendo en conta que Galicia conta cun gran número de poboación
vivindo neste tipo de zonas. Recalcou a importancia do noso traballo para darlle visibilidade
ás escolas unitarias, que quedan opacadas polos colexios convencionales e apenas hai noticias
sobre elas nos medios. Ademais, a nosa investigación permitiu amosar a cruda realidade que
viven este tipo de escolas, que cada vez son menos. Grazas a este traballo Carla deuse conta
dun dos maiores problemas que sufren estes centros: a falta de recursos. Lendo a publicación
concreta na que falamos disto, decatouse de que na súa pronta educación faltaron moitas
cousas. E quizás o que lle pasou a ela, pasoulles a moitos máis ex-alumnos que, sendo eles
pequenos e estando acostumados a iso, non foron capaces de ver o problema. Aínda que hoxe
en día este ámbito foi mellorando, afirma que cree que queda moito camiño por percorrer, por
exemplo no tema do transporte. E con respecto ao impacto que puido ter o noso proxecto no
resto de persoas, especialmente aquelas que non están familiarizadas coa educación nas
unitarias, destaca sobre todo a perda de prexuízos como o de que a calidade educativa é peor.

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

No relativo aos coñecementos aplicados e aprendidos a raíz deste traballo queremos destacar
a importancia das fontes. Todos os nosos profesores inculcáronnos dende que entramos na
carreira de Xornalismo que un xornalista no pode ser o protagonista en ningún momento, que
o importante sempre é o que as fontes nos poidan contar. Na primeira publicación isto non o
tíñamos asimilado pero, unha vez o profesor recomendóunos que redactásemos máis citas
directas e que o texto xirara arredor dás fontes, lévamolo á práctica. Polo tanto nas nosas
entradas no blog predominan as conversas que tivemos coa axenda de contactos, elixindo
sempre o máis importante e relevante. Este foi un dos coñecementos aprendidos a raíz deste
traballo e aplicados no mesmo, así como tamén noutros proxectos xornalísticos. Nós nunca
temos que ser os protagonistas senón dar voz ás persoas que teñen algo importante que
contar, coma neste caso a situación das escolas unitarias do rural galego.

En canto aos coñecementos aprendidos podemos citar o contacto con diversas fontes, a
realidade de que ás veces as persoas non están dispostas a colaborar nos nosos traballos ou a
falta de resposta polas mesmas, facendo que tivéramos que ter sempre un plan B, por se as
fontes desa semana fallaban. Isto en concreto pasounos coas fontes institucionais pero no
referido as fontes máis utilizadas, mestres e pais, sempre tiveron un oco para nós e para
contarnos todo o que puideran sobre o contido que queríamos tratar cada semana.

Toda a información obtida a través de fontes documentais e de primeira man foi sometida a
procesos de selección, análise, síntese e contraste. Para isto, empregamos o pensamento



crítico, a edición e a escoita activa nas diferentes entrevistas. Fomentamos o debate para
representar o máximo de opinións posible e tratamos o tema desde unha perspectiva
empática, entendendo os diversos puntos de vista, mais posicionándonos directamente

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

Dende un comezo, dividimos as tarefas segundo o rol que cada unha escolleu, pero ao final,
ademais de cumprir coas nosas responsabilidades, todas acabamos colaborando, dalgunha
maneira, en todo o que se fixo. A maioría de propostas que se fixeron foron feitas de forma
colaborativa, facilitando moito o traballo. A axuda entre nos foi constante e todas puidemos
aportar algo ao proxecto, pois cada unha ten aptitudes e maneiras de pensar diferentes.
O noso contacto foi practicamente diario, sobre todo a través de WhatsApp, pero tamén a
través da plataforma Teams, na que fixemos varias reunións. Este tipo de comunicación levou
a algún malentendido nun momento pois a través da tecnoloxía é moi fácil confundir o ton no
que se fala ou pasarse por alto algún mensaxe, pero as discrepancias non foron máis das que
xorden con total normalidade nun grupo de traballo de cinco persoas, cada unha cunha idea
ou un propósito diferente. Todas as decisións foron tomadas de maneira unánime; e a
dinámica de grupo que se creou, despois dun cuadrimestre enteiro traballando xuntas, foi moi
enriquecedora.
Cabe destacar, polo tanto, o compañeirismo e as aportacións que fixo cada unha de nós tanto
ao funcionamento do grupo como á aprendizaxe individual e colectiva. Tamén reforzamos
capacidades como o compromiso, sobre todo en canto a ter feitas as nosas partes individuais
para un prazo establecido; e a solidariedade entre nós e os nosos compañeiros doutros grupos.
A convivencia cos outros grupos de traballo tamén foi moi boa pois igual ca nos dentro do
noso grupo, a actitude sempre foi de axudar no que precisaban. Cos grupos que trataban
tamén o ODS número 4, “educación de calidade”, e aínda que non se centrasen no mesmo
tema que nos, mantivemos bastante contacto. Nun momento tentamos facer acordos con eles
mais estes non se levaron a cabo. Mantivemos un feedback constante.
Cos membros do grupo do blog, a relación tamén foi bastante boa e quizás más constante que
cos outros grupos de traballo: resolvían as dúbidas que xurdían, informábannos das novidades
con tempo para poder asimilalas, comunicábannos as correccións, etc.
En xeral, é debido destacar a axuda recíproca que xurdiu con este traballo, sobre todo dentro
do noso seminario, que é o tres.
A convivencia coa axenda de contactos foi moi satisfactoria, tanto por parte daquelas fontes
que coñecíamos como aquelas coas que falamos por primeira vez neste traballo. As fontes en
ningún momento amosaron reticencia por axudarnos e incluso ofrecéronnos a súa axuda se
nalgún momento da nosa vida laboral a precisábamos. Con algunhas delas, como Rosa
Barreiro ou Emilia Naya, aínda mantemos o contacto.

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

Ao longo de todo o tempo que dedicamos a este traballo, atopámonos con diversas
incidencias que, en maior ou menor medida, afectaron ao noso proxecto aínda que a nosa
actitude sempre foi de intentar solventar estas situacións.



Debido ao Covid-19 a comunicación estivo mediada pola tecnoloxía. Isto supuxo que todas
as entrevistas coas fontes, conversas cos outros membros do grupo, e as reunións dentro do
noso propio GT, foran feitas de maneira telemática. Quizais esta situación dificultou un
pouco o noso traballo tanto grupal como de cara ás nosas fontes. Moitas das entrevistas
gustaríanos que foran de forma presencial e Isto supuxo unha gran perda no sentido da
experiencia pois un aspecto moi interesante da nosa carreira é o contacto directo, tanto coas
fontes como coas persoas coas que traballas. Se a situación fose distinta o noso traballo
probablemente tamén cambiaría, mais quizás non moito pois soubemos resolver ben este tipo
de situacións.
Tamén tivemos bastantes problemas á hora de contactar coas fontes, sobre todo no caso das
institucionais pois dunha maneira ou doutra sempre conseguían evitar o contacto connosco.
Por exemplo con alcaldes de pobos que tiñan unha ou varias escolas unitarias, ou
traballadores de cargos propios da Xunta de Galicia como Indalecio Cabana Leira,
responsable da Xefatura territorial de A Coruña na Consellería de Educación.
Ademais, nalgunhas ocasións tivemos que insistir ás fontes para obter unha resposta a tempo
para as publicacións. Isto fixo que a temporalización do traballo non fose sempre regular,
obrigándonos a retrasar publicacións ou a facelas o día anterior.
Hai que ter en conta tamén que cada persoa, no seu ámbito privado, vive determinadas
circunstancias que poden afectar ao traballo e rendemento do grupo. Este cuadrimestre foi
bastante complicado para todas no sentido de que tiñamos moitos traballos doutras
asignaturas con datas de entrega que soían coincidir, e organizarse para facer todo a tempo foi
moi difícil. Sen embargo, a través da comunicación conseguimos dividirnos as tarefas o máis
equitativamente posible e buscar datas para facer reunións, contactar coas fontes, redactar o
texto final, etc. que nos viñesen ben a todas.
A pesar de todo isto e, como mencionei antes, soubemos moi ben como reaccionar e traballar
ante as dificultades, dando lugar a un proxecto do que estamos orgullosas e que representa o
esforzo que fixemos durante todo o cuadrimestre.

Análisis DAFO [31]

Debilidades
- Poucas asociacións que defendan e representan as unitarias
- Falta de contacto con fontes institucionais por ser estudantes e non ter suficiente

poder

Oportunidades
- Cercanía ás unitarias de todos os membros do grupo tanto pola ubicación como por

contactos
- Fontes abertas e desinteresadas

Fortalezas
- Grupo resolutivo ante situacións complicadas
- Boa comunicación
- Boa interrelación entre os roles
- Facilidade de contacto coas fontes

Ameazas
- Moitos grupos que trataron o obxectivo de educación



- Falta de información sobre as unitarias nos medios dixitais
- Conseguir únicamente declaracións a a favor das unitarias


