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Fases: 

a) Fase da Proposta 

Comentar os principais trazos da Proposta e a súa resolución final: Obxectivos. 

Foco (precisar). Fontes e criterios de selección das fontes (a axenda de 

contactos e frecuencia da colaboración con cada contacto). Deseño de 

Actividades, Publicacións e Difusión previstas. Calendarizacións: evolucións. 

Comparación da Proposta cos resultados finais: axustes realizados e 

razoamento dos mesmos.  

O ODS de Educación de calidade proponse “garantir unha educación inclusiva e equitativa de 

calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos” de aquí a 2030. O 

obxectivo consta de dez metas que orientan ós países ó longo dun camiño transformador cara 

unha axenda de educación sostible. Moitas temáticas posibles, por tanto, o primeiro paso foi 

achegarse a unha situación en concreto, a cal veu dada polo coñecemento e proximidade dende 

o grupo da comunidade caboverdiana asentada en Burela dende fai décadas, o que lle pareceu 

oportuno ao profesor da materia. 

Porén, á hora de elaborar a proposta e a axenda de contactos, chegamos á conclusión de que 

debíamos abrir o tema cara outras comunidades. Despois de ter varias conversas con docentes 

e expertos en educación, pedagoxía e interculturalidade, decidimos levar isto a cabo. A razón 

principal é que non coñecíamos a suficientes persoas caboverdianas como para tratar 

exclusivamente a súa realidade. 

Todos consideramos que foi unha aposta acertada, xa que ademais de facilitar a busca de fontes 

e información, permitiunos coñecer a cada un de nós as distintas situacións de persoas que 

viven ó noso redor, a pesar de que moitas veces sexamos alleos a elas. 

Unha vez determinado o foco da proposta, comezamos a detallala pero, como se puido ver, non 

dun xeito adecuado. Ao comezo, a nosa idea era mostrar a realidade que viven os migrantes no 

sistema educativo en Galicia, detallando os seus aspectos positivos e negativos para, 

finalmente, elaborar as bases dun protocolo de acollida [1]. Para isto, contaríamos coa axuda 

de diferentes expertos en interculturalidade, representantes dos servizo psicopedagóxicos e 

tamén co punto de vista dos docentes. Así mesmo, mais non dun xeito principal, poderíamos 

ter as testemuñas de varias persoas que viven esta realidade. 

O deseño das publicacións nun principio era o seguinte: tres entrevistas e presentación de 

grupos étnicos migrantes en centros da comunidade; unha cuarta publicación que trataría sobre 

a intervención dos servizos sociais e oenegués dentro da inclusión do estudantado e unha quinta 

publicación a modo de resumo de todo o traballo de campo realizado creando as bases dun 

protocolo no que se recollesen tanto as necesidades dos estudantes, coma dos centros 

educativos e institucións que traballan na inclusión dos migrantes. 

Evidentemente, isto non era posible, por ser contrario ó estipulado no libro de estilo do 

Observatorio e ás competencias que tiñamos que acadar na materia. Ao ser un grupo de traballo 

composto por seis persoas, o número de publicacións a elaborar ascende a sete. Ademais, o 

principal é compartir a voz das persoas para despois, se é necesario, contrastar con outras fontes 

documentais ou expertos. Segundo a Guía da Materia, a estrutura dos textos fundaméntase 
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esencialmente nas “conversas coas persoas con quen configuramos á axenda, xentes das 

comunidades e, subsidiariamente, expertos”.   

Tendo en conta o mencionado, e despois de varias reformulacións da proposta, decidimos 

deixar a un lado o protocolo para centrarnos en mostrar como é a inclusión dos migrantes no 

sistema educativo en Galicia: como se está a facer e se esta é efectiva ou non. As 

modificacións na proposta viñeron dadas polas continuas achegas do profesor e tamén segundo 

a dispoñibilidade das fontes e as variacións na calendarización, das que se falará máis adiante 

no presente texto. 

Para clarificar o que sería a nosa proposta, a finais de febreiro buscamos a opinión de 

profesionais do ámbito educativo: contactamos co profesor da Facultade de Ciencias da 

Educación Jorge Marín para que nos orientase no tema, e un pouco máis adiante, o 11 de marzo, 

mantivemos unha conversa co tamén profesor e pedagogo Alexandre Sotelino, con quen 

tratamos o tema da inclusión e a interculturalidade, debido á súa experiencia neste ámbito. 

Estas dúas aproximacións servíronnos sobre todo para aclarar conceptos. Cabe dicir que con 

Alexandre Sotelino mantivemos un contacto posterior, no mes de abril, en relación ó Proxecto 

Olladas que el coordina.  

Unha vez definido foco da proposta e as actividades que queríamos realizar, a mediados de 

marzo comezamos a contactar coas fontes. Primeiro, pensamos en traer a un experto a unha 

clase para ter unha conversa sobre interculturalidade (finalmente o escollido foi o investigador 

do GI-Esculca Miguel A. Santos Rego) e así estruturar o noso traballo partindo disto. Mais 

isto non foi posible na data planeada debido á falta de entendemento co profesor da materia. 

Entón, adiamos ese convite para despois de Semana Santa e, mentres, decidimos poñernos en 

contacto con cinco centros educativos: 

- IES Monte Castelo: a través da súa orientadora Mª Victoria Pérez Ramos, xa que tiñamos 

un interese real na comunidade caboverdiana en Burela e enmarcábase dentro proceso de 

acollida e inclusión levado a cabo na ensinanza secundaria. Quixemos coñecer cal eran as 

causas do abandono escolar a estas idades. O contacto produciuse a comezos de abril, por 

correos electrónicos e, finalmente, cunha entrevista telemática. Tamén nos proporcionou 

informes e documentos sobre a situación dos migrantes alí. 

- CEIP Plurilingüe Virxe do Carme: a través da súa orientadora Isabel Abella). Por 

continuar co estuda da comunidade caboverdiana en Burela. Esta vez, dende a perspectiva 

da ensinanza primaria. Tan só tivemos unha entrevista a finais de abril, xa que non houbo 

moita  dispoñibilidade por temas de traballo. 

- CEIP Apóstolo Santiago: a través da súa directora Mª Delfina Bañobre Durán e a súa 

orientadora Mercedes Carballal López. Contactouse con este centro pola súa bagaxe nos 

procesos de inclusión escolar e pola variedade cultural dos seus alumnos. Fíxose unha 

entrevista presencial no mes de abril. 

- CEIP O Coto (Negreira) e CEIP de Ventín (Milladoiro), dos cales non tivemos resposta. 

Tamén contamos coa axuda de varios expertos en educación e interculturalidade (os profesores 

da USC e investigadores do GI-Esculca Alexandre Sotelino Losada e Miguel Anxo Santos 

Rego), así como profesionais docentes, tanto de colexios coma de institutos. O punto de vista 

dos migrantes que conformaron a nosa axenda de contactos foi esencial: as testemuñas de 

Hanny e Larissa (dúas mozas brasileiras que estudaron un ano en Galicia grazas a unha beca 

deportiva, como primeiro caso pareceunos interesante falar da súa experiencia, tan curta, en 

Galicia, reflexo dunha mala inclusión no eido escolar, entrevista en abril, mantivemos contacto 

e feedback), Victoria e Valeria García (dúas mozas venezolanas que levan dez anos en 
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Galicia, caso diferente ó anterior, no que a inclusión foi máis sinxela, en contrapunto, entrevista 

en abril e feedback posterior), Kateline (graduada en Pedagoxía e migrante de Cabo Verde, 

deunos o seu contacto Mª Victoria xa que estudou no IES Monte Castelo, ademais de ser 

pedagoga chegou a Burela grazas ó efecto chamada que se produciu na vila mariñá, contounos 

como foi a súa chegada e deunos o seu punto de vista da situación multicultural en Burela, 

entrevista en abril), Mariam Khayrou (moza de orixe marroquí, estudou no CEIP Apóstolo 

Santiago, contactamos con ela para completar a publicación dedicada a este centro educativo. 

Para iso, Leila Fernández facilitounos o seu contacto, porque estudara con ela, entrevista en 

abril) e Marina Zurita Díaz (migrante de Arxentina, inclúese na sexta publicación, xa que a 

súa testemuña serve para mostrar outra experiencia e facer constar a importancia de erradicar 

os microrracismos na sociedade, entrevista en abril) proporcionáronnos as súas testemuñas, o 

que nos permitiu construír o traballo ó redor delas. 

Decidimos contactar con Celia Rodríguez porque é irmá de Pablo Rodríguez (edición). Leva 

varios anos traballando como profesora de clases de reforzo e en varias ocasións con mozos e 

mozas migrantes. Pareceunos que a súa perspectiva sobre o tema que tratamos era interesante 

para completar o estudo. Tivemos un contacto esporádico con ela, xa que só precisamos da súa 

colaboración para as últimas publicacións. 

Con respecto á xefa de estudo do CEIP Leirado, Esther Pérez, non se utilizou nunha 

publicación, mais facilitounos os contactos de Eva María e Manuel Fernández, ambos 

profesores. Ademais, proporcionounos as nocións básicas para a comprensión do plan de 

acollida e da lexislación axeitada para a nosa primeira publicación. Contactamos a finais de 

febreiro, despois en abril para a primeira publicación na que incluímos algo de lexislación e en 

maio por tema do feedback da actividade final: o tríptico. 

O listado completo de fontes consultadas pode consultarse no anexo [2]. 

En canto á evolución no calendario de publicacións e actividades, dicir que nos vimos 

obrigados a cambialo ata en tres ocasións [3]. Isto debeuse ós problemas, xa comentados ó 

principio, que tivemos coa proposta. Despois, tiñamos estruturado o calendario entorno a unha 

primeira charla introdutoria co profesor Miguel A. Santos en clase, a cal conformaría unha 

actividade, mais isto non foi posible nun primeiro momento debido á falta de acordo co profesor 

da materia. Isto pódese ver no cartafol coas memorias semanais do grupo, nas que está recollida 

a actividade do grupo durante oito semanas [4]. 

 

  



5 
 

b) Fase do Traballo de campo 
 

Articulación do Traballo de campo. Criterios de coordinación, reparto e 

organización do traballo. 
 

A coordinación do traballo sempre partiu do consenso grupal, do acordo entre a maioría das 

persoas que conformamos o noso grupo cada vez que había que tomar unha decisión, ben fose 

á hora de deseñar as publicacións ou á hora de contactar cunha persoa. Así mesmo, tentouse 

chegar a un equilibrio en canto ó reparto do traballo para que este se achegase o máximo posible 

á equidade e non recaesen sobre unha ou dúas persoas cargas de traballo excesivas. Por 

exemplo, repartiuse o tema das entrevistas e as súas transcricións.  

Para que isto fose posible, a intención dende o comezo foi compartir os roles, é dicir, que non 

fosen compartimentos estancos, que cada un non fixese unicamente as funcións que lle tocasen 

por ser dun rol ou doutro.  

 

Continuando co tema da organización do traballo e dos roles, pensamos que é preciso explicar 

por que decidimos ter un rol específico de Documentación: 

 

O noso grupo estivo conformado por seis persoas e as pautas para a creación dos grupos de 

traballo tan só incluían catro roles (os de Coordinación, Edición, Actividades e Difusión), mais 

tendo en conta que había que facer sete publicacións, acordamos que foran dúas as persoas 

editoras, intentando así equilibrar o traballo do mellor xeito posible. Por tanto, un integrante 

estaba sen un rol definido e só nos quedaban dúas opcións: ou ben repetir outro rol, ou ben 

crear un que tivese unha función útil á vez que necesaria dentro do grupo.  

 

Nun primeiro momento, o noso foco da proposta estaba centrado na inclusión da comunidade 

caboverdiana en Burela a respecto da educación debido á proximidade coa que Clara Rodríguez 

coñecía o caso. Debido a isto, e tras ver que na organización dos grupos de traballo de anos 

pasados si que existía o rol de Documentación, decidiuse que ela adoptase ese papel 

relacionado coa recolleita e tratamento da información, o cal se mantivo a pesar de que 

posteriormente se abrise o foco da proposta cara outras comunidades de migrantes abarcando 

o sistema educativo en Galicia en xeral.  

      

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

empregados 
 

Dende un primeiro momento pensamos que o método apropiado para a recolleita de 

información eran as entrevistas porque o principal son as testemuñas; as voces dos migrantes, 

pedagogos, profesores, orientadores e expertos son as que nos poden dar a coñecer a situación 

da inclusión dunha forma máis fidedigna. É máis: cremos que no noso caso o diálogo é 

primordial; a comunicación bidireccional coa nosa axenda de contactos favoreceu á 

sensibilización e a unha rexeneración de significados que nos permitiu destruír certos 

prexuízos.  

A busca de información na rede serviunos para completar as palabras das testemuñas que viven 

os problemas de inclusión na educación de primeira man, xa que a documentación é útil para 

aportar datos relevantes que son difíciles de coñecer se non é a través da lexislación, de  estudos, 

de informes institucionais ou de publicacións académicas.  

Do mesmo xeito, a maioría dos centros contan cun plan de acollida, pero nestes non se recolle 

moitos aspectos da realidade cotiá: se existe unha comunicación por parte do resto do alumando 
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cara os migrantes, se os profesores están implicados no seu seguimento e na súa inclusión na 

clase, se os docentes teñen o suficiente material e as infraestruturas para darlle apoio a esa parte 

do estudantado, etcétera.  

Comentado isto, a liña de traballo que seguimos foi a seguinte: a busca e selección da 

información, para aportar un contexto en prol de facilitar o máximo posible a comprensión 

das publicacións, foi unha tarefa de Clara Rodríguez (Documentación) na maioría de ocasións. 

En canto ó tratamento de información, a persoa de Documentación, Clara Rodríguez, poñía 

en común as testemuñas que tiñan un discurso parecido, xa fose polos matices que aportaban 

dentro do tema ou pola súa proximidade xeográfica no caso da comunidade caboverdiana. Unha 

vez feito isto, poñíase en contacto co coordinador Antonio Rico para que aprobara os temas a 

tratar de cada publicación. Posteriormente, co enfoque da temática acordado e a maior parte da 

selección da información feita, o tratamento da información era unha tarefa compartida entre 

Documentación e os editores, Sandra Rey e Pablo Rodríguez, co obxectivo de redactar o texto 

das publicacións dun xeito xornalístico e dende unha perspectiva comunitaria.  

O que se pretendeu en todo momento foi facer unha síntese de toda a información da que 

dispoñíamos, mostrar os problemas e eivas que se dan no contexto da interculturalidade, poder 

dar unha formación básica en noción de inclusión e chegar a facer unha boa contextualización, 

tanto para o público obxectivo, como para que nós superamos abordar o tema.  

 

Temporalización do traballo de campo: compromisos adquiridos dos membros 

do grupo, frecuencias e rendemento. 
 

Antonio Rico, Coordinación: O traballo pola miña parte foi constante unha vez tiñamos 

definida a proposta e o calendario de publicacións consolidado. Entre os meus compromisos 

estivo a portavocía respecto ó grupo do blog e respecto ó profesor nos asuntos relacionados co 

traballo. Ademais, tiven outras tarefas, tales como controlar o esforzo do grupo e o reparto 

equitativo de tarefas -algo complicado se non se produce unha implicación por parte de todos 

os membros- e a elaboración do calendario de actividades e publicacións, así como as súas 

modificacións, sempre buscando un consenso cos integrantes do grupo. 

Por outra banda, estiven ó tanto da axenda de contactos e supervisei a difusión das publicacións 

e actividades. Fun o encargado de organizar as reunións entre nós intentando adaptarse ás 

situacións de cada un, segundo as diferentes dispoñibilidades. Se ben é certo que nos 

comunicamos a diario vía WhatsApp, tamén tivemos unha serie de reunións virtuais pola 

plataforma Microsoft Teams. A pesar de que ó principio nos costou entender o funcionamento 

do Observatorio, no proceso de revisión das publicacións, intentei sempre axustar as 

publicacións ó Libro de Estilo, en canto ós aspectos formais, e ó noso ODS (nº 4: Educación 

de calidade), en canto ás metas e os indicadores. Ata o momento non traballara como 

coordinador dun grupo de seis persoas, polo que a aprendizaxe creo que me vai resultar útil. 

trátase de escoitar, ver e aprender durante todo o proceso de traballo de todo ó que tes ao redor. 

 

Clara Rodríguez, Documentación: Unha vez se estableceu cal sería o noso tema a tratar, 

dende o meu rol de documentación estiven a recoller a información que necesitabamos para 

poñernos ao día no eido da interculturalidade. Desde un primeiro momento pasei a formarme 

en termos de educación intercultural que antes non coñecía. O meu compromiso foi chegar a 

contextualizar de maneira concisa e correcta a información e tratar de coordinar que se 

preguntaba en cada entrevista para contar coa información necesaria para as publicacións. 

A necesidade de investigar previamente sobre o tema non foi só para abordar adecuadamente 

a cuestión, senón porque carecía coñecemento sobre a inclusión e interculturalidade.  Polo meu 

rol de Documentación tiña que ter unha ampla noción de toda a información que necesitábamos 

e sobre que se ía tratar nas entrevistas, por iso  fixen o guión base de todas. Con isto, 
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comprometinme a cumprir co meu calendario propio, algo necesario para organizar e planificar 

co coordinador e os editores o enfoque de cada publicación. 

A miña frecuencia de traballo e contacto co grupo de traballo era diaria. Co coordinador 

planificaba as publicacións presentes e futuras, cos editores como publicalas e coa persoa de 

actividades organizaba todas as entrevistas. Por tanto era diaria e constante a atención a este 

proxecto e particularmente considero que o rendemento foi bo porque, co difícil acceso ás 

fontes e cunha disposición de tempo escasa, chegamos a ser eficientes e conseguir un traballo 

de calidade. 

 

Sandra Rey, Edición: Dende o momento en que fomos capaces de concretar finalmente o noso 

tema, as circunstancias temporais nas que nos vimos obrigados a desenvolver o traballo 

provocaron que tivésemos que abarcar máis tarefas que as predeterminadas polos nosos roles, 

polo que considero que tanto eu como a maior parte dos meus compañeiros mantivemos unha 

constancia de traballo neste proxecto practicamente diaria, pois estábamos seguido en contacto 

para organizar reunións, entrevistas, as publicacións, etc. 

No que ao meu rol de Editora respecta, o meu compañeiro Pablo Rodríguez e eu decidimos 

alternarnos na redacción das publicacións, polo que nos períodos de elaboración destas un dos 

dous non tiña esa carga de traballo, aínda que intentábamos estar igual un a disposición do 

outro.  

O meu compromiso e participación no traballo foi perseverante pois sempre intentei mostrarme 

voluntaria para calquera tarefa, xa fosen entrevistas, correccións, axudar a outros membros, 

etc., e mesmo adaptei en numerosas ocasións o meu tempo de ocio ou doutras materias para 

este traballo, pois no calendario tan só se reflexan as datas das publicacións e actividades que 

debíamos entregar, pero non todo o traballo detrás delas e que implicaba case unha disposición 

total do noso tempo. 

 

Alba Rodríguez, Actividades: O meu traballo baseouse na promoción das actividades do noso 

grupo (conversa na aula, enquisa e tríptico) e no contacto directo con gran parte da axenda de 

fontes. Isto supuxo un traballo case diario, xa que me tiña que ir alternando os roles á hora de 

ir facendo as entrevistas, algúns guións e as súas transcricións. Ó traballar nestes dous ámbitos 

axudoume a aprender a organizarme mellor, ademais ó ter contacto directo coas fontes aprendín 

a importancia dunha boa comunicación coa axenda, así como a valorar á hora das publicacións 

calquera posible conflito de intereses que se podería dar. Tamén o feito de traballar con persoas 

tan diferentes, axudoume a saber traballar con elas e a como adaptarme ás diferentes situacións.  

 

En canto ao traballo do grupo en xeral, aparte das tarefas que me correspondían, axudaba no 

que puidese e dependendo do que se necesitase neses momentos, como por exemplo, axudei a 

Clara Rodríguez (Documentación) na procura da información do ámbito lexislativo para a 

primeira publicación e debido a un problema na nosa segunda publicación, por un conflito de 

intereses cun contacto, encargueime de editala para adaptala a todos os intereses que se vían 

involucrados, despois de falar con todas as partes, entre outras cousas. 

 

Pablo Rodríguez, Edición: Dende o meu rol de Editor, tentei aportar o meu granito de area 

ao traballo xeral do grupo participando nas diversas tarefas que facíamos en común, como 

poden ser as reunións que se realizaban para reestructurar o traballo, establecer o calendario ou 

realizar calquera cambio que fose necesario.  

É por iso que a maiores, tamén participei á hora de conformar a axenda de contactos. Por 

exemplo, fun o encargado de contactar con Celia Rodríguez Roldán; estiven presente na súa 

entrevista e tamén nas entrevistas a Mariam Khayrou ou ó profesor Miguel A. Santos Rego. 
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Tamén fun partícipe da transcrición das entrevistas á orientadora do IES Monte Castelo María 

Victoria Pérez Ramos e a Marina Zurita Díaz. 

Ó mesmo tempo, encargueime como editor de redactar os contidos que subía o noso grupo ao 

blog. É dicir, Sandra (a outra editora) e eu repartiámonos a tarefa de redacción, alternándonos 

en función da publicación que tocase. Así pois, encargueime da segunda, cuarta e sexta 

publicación e da presentación e o seu respectivo glosario. 

 

Cristian Romero, Difusión: Centreime, sobre todo, no meu rol de difusor, facendo as 

montaxes e os textos dos post de difusión nas redes sociais de tódalas publicacións do grupo. 

Tamén me encarguei, obviamente, de agradecer o feedback conseguido mediante ‘me gustas’ 

ós comentarios que deixaban nas diferentes publicacións. Non obstante, tamén colaborei na 

entrevista a Eva María del Buey, levei a cabo a edición da entrevista á directora do CEIP 

Apóstolo Santiago (Mª Delfina Bañobre Durán) e transcribín a entrevista a Celia Rodríguez 

Roldán. Penso que o rendemento foi bo e que adquirín bastante destreza dentro do mundo da 

edición e a montaxe. O compromiso que corresponde a este rol de difusor é estar dispoñible 

para publicar no día en que se pactou a publicación, é dicir, ter o texto e a montaxe preparados 

para subir ás redes sociais no tempo acordado. Unha vez feito isto, o tema de difundir era máis 

sinxelo en canto a compromiso se refire, xa que podes estar fóra da casa e publicar dende o 

teléfono móbil. En canto á frecuencia de traballo, o comezo foi un pouco máis relaxado e non 

tiña que estar tan pendente como ó final. O fundamental eran as reunións grupais para estruturar 

e reestruturar o traballo. Conforme comezamos coas publicacións, o traballo era, 

practicamente, diario. Estar pendente dos borradores das publicacións que se encargaban de 

redactar os de edición (Sandra Rey e Pablo Rodríguez) para, despois, facer as montaxes e os 

textos que acompañarían ás publicacións nas redes sociais. Esta era a miña labor, ademais de 

desenvolver as actividades xa comentadas antes. 

 

Documentación recollida e utilizada (tipo de documentos producidos no 

Traballo de campo, tipo de fontes utilizadas, …) 
 

Como vimos explicando, a idea do noso proxecto é facer chegar tanto ó público de interese, 

como ó resto da sociedade, os principios básicos da interculturalidade na educación e dos 

problemas que se dan no proceso de inclusión dos migrantes no sistema, así como as súas 

posibles melloras. Para isto, ademais de empregar unha linguaxe sinxela e directa, o que se 

buscou dende un primeiro momento foi achegar esa comunicación a través da voz das 

testemuñas implicadas nesta cuestión, xa que pensamos que as voces son o reflexo da realidade, 

a forma idónea para realizar unha labor de formación e sensibilización sobre o tema. 

 

Despois de moitas entrevistas e consultas de informes e teses sobre interculturalidade, había 

que chegar a codificar ese cómputo de información nunha mensaxe clara en forma de 

publicación, co obxectivo de facilitar a comprensión do público. Por tanto, os tipos de 

documentos elaborados, referíndose ás sete publicacións que fixemos, foron unha 

recompilación ou síntese das testemuñas coas que contamos. Dentro destas, tres publicacións 

tiveron un carácter especial: a primeira, que se tratou dunha infografía sobre a realidade dos 

migrantes no sistema educativo, co apoio de diversas táboas e datos; a quinta, que  se tratou 

da divulgación do Proxecto de Aprendizaxe e Servizo “Olladas: Cultura e Pedagoxía”; e a 

sétima, que se acompañou dun tríptico que sintetizaba as aportacións das nosas fontes e 

concluía o noso traballo.  

As nosas fontes foron sempre xente vinculada á educación intercultural en calquera das súas 

formas. Tamén elaboramos unha enquisa como actividade. Outro material empregado deixando 
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a un lado as entrevistas, foi os traballos de investigacións dos expertos cos que tratamos, 

estatísticas e análises sobre a educación intercultural, inclusión e integración. [8] 

 

O proceso de documentación xa foi explicado con anterioridade, mais convén telo presente 

neste apartado. Dende o rol de Documentación adoptouse a función de tratar a información en 

bruto, e tamén se organizaron os guións das entrevistas e, na maioría de ocasións, as súas 

transcricións que se podían ou non delegar noutras persoas do grupo. Posteriormente, a través 

de conversas continuas que se mantiveron co Coordinador, debatíase o enfoque das 

publicacións e comprobábase que o tratamento desta información fose o adecuado. Unha vez 

aprobada esta cuestión, cos editores planificábase o traballo e continuábase aproximando o 

enfoque das publicacións, acordando tamén unha data para entregarlles a documentación co 

tempo suficiente de marxe antes do día estipulado de publicación.  

 

Os editores alternáronse na tarefa de redactar as publicacións, así, mentres un estaba 

compoñendo a publicación actual, o outro estaba xa comezando a organizar a seguinte coa 

información facilitada por Documentación. Por este motivo, pensamos que a xestión grupal foi 

realmente importante, tendo en conta a capacidade de síntese, eficiencia e planificación 

requiridas. Sempre optamos por contextualizar o máximo posible, coa intención de facilitar o 

máximo posible a comprensión das publicacións (os porqués), entón contamos con datos 

estatísticos, lexislación do ámbito educativo e dereitos fundamentais recollidos na 

Constitución, e diferentes estudos sobre interculturalidade. 

 

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.  
 

Respecto ó reparto na elaboración das publicacións, as dúas persoas responsables do rol de 

Edición, Sandra Rey e Pablo Rodríguez, decidiron alternarse na redacción destas en prol dunha 

mellor eficiencia. Desta forma, Sandra encargouse de catro publicacións: a primeira [5.1], a 

terceira [5.3], a quinta [5.5] e a sétima [5.7]. Pola súa parte, Pablo fixo a presentación [5.0] e 

as tres publicacións restantes: a segunda [5.2], a cuarta [5.4] e a sexta [5.6]. 

 

A primeira publicación, “Unha ollada á situación dos migrantes no sistema educativo”,  

tratouse dunha sorte de segunda presentación do tema escollido, a modo de infografía apoiada 

en diversas táboas e datos, e na que se contou coas declaracións do profesor e investigador 

Miguel A. Santos Rego, do mestre de Educación Primaria Manuel Fernández e coas testemuñas 

de dúas mozas orixinarias de Venezuela, Valeria e Victoria García. 

 

A segunda, “Como debe ser o camiño cara unha boa inclusión?”, tratouse do relato sobre a 

experiencia persoal de Hanny e Larissa, dúas mozas brasileiras, apoiado nas súas declaracións 

e nas da profesora Eva del Buey. A idea desta comprobar como as vivencias negativas están aí 

e moitas veces non se fai o correcto para atallalas. Tamén deixar constancia da importancia do 

deporte na inclusión.  

 

A terceira publicación, “Os caboverdianos en Burela, unha inclusión real?”, foi unha análise 

do proceso de inclusión da comunidade caboverdiana en Burela (Lugo), partindo da súa orixe 

en retrospectiva, e contando coa referencia da orientadora do IES Monte Castelo, Mª Victoria, 

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2021/04/10/unha-ollada-a-situacion-dos-migrantes-no-sistema-educativo/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2021/04/11/como-debe-ser-o-camino-cara-unha-boa-inclusion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2021/04/15/os-caboverdianos-en-burela-unha-inclusion-real/
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e coa testemuña dunha ex-alumna do mesmo centro e pedagoga na actualidade Kateline, que 

nos contaron de primeira man como é a realidade alí.  

 

A cuarta publicación, “CEIP Apóstolo Santiago: un camiño cara a escola inclusiva”, tratou 

sobre como se está levando a cabo o tema da interculturalidade e a inclusión neste centro 

santiagués no que a presenza de migrantes e a variedade cultural é moi notable. Así, por medio 

das declaracións da directora do colexio Mª Delfina e a orientadora Mercedes, e o contraste 

dunha antiga alumna, Mariam Khayrou, fomos capaces de construír un relato completo. 

 

A quinta publicación, “Olladas, un proxecto nas mans do alumnado”, centrouse no Proxecto 

de Aprendizaxe-Servizo ‘Olladas: Cultura e Pedagoxía’ levado a cabo polos alumnos e 

alumnas de 2º de Pedagoxía da USC e que coñecemos a través doutra das nosas fontes, 

Alexandre Sotelino. Pensamos que este proxecto, no marco da materia Pedagoxía Intercultural, 

é o exemplo adecuado de  implicación da mocidade, neste caso no eido da pedagoxía, sobre a 

interculturalidade e a inclusión, tratando de cambiar a corrente tradicional discriminatoria que 

o sistema tivo cara os colectivos vulnerables a través dunha plataforma na que se pretende 

difundir, comunicar a reflexionar sobre estas temáticas vinculadas á diversidade cultural.  

 

A sexta publicación, “«Temos normalizados os microrracismos»”, tratouse doutro relato máis 

sobre as experiencias persoais, tanto negativas como positivas, de Marina e Mariam. Ademais, 

incidimos no concepto dos ‘microrracismos’, un problema que afecta especialmente na 

inclusión e integración dos migrantes.  

 

E, por último, a sétima publicación, “A educación como orixe da inclusión intercultural na 

sociedade”, consistiu no afondamento da realidade dos colexios a respecto da adaptación dos 

migrantes, completando así unha comparativa entre a Primaria e a Secundaria. Para iso, tivemos 

a oportunidade de entrevistar á orientadora do CEIP Plurilingüe Virxe do Carme (Burela). Coas 

súas palabras e aproveitando o que xa nos comentara Kateline, tratamos cuestións como a 

importancia do entorno familiar e o necesario dunha comunicación bidireccional entre culturas. 

 

O contido das publicacións acordábase entre todos os membros do grupos, de forma que cando 

se comezaba a redacción destas, o responsable de cada unha ía compartíndoas co resto dos 

membros para que todo o grupo estivese conforme co resultado. Entre os dous membros 

realizaron un exercicio de síntese que ocupaba un período de tempo moi limitado, xa que 

debido ós primeiros problemas na Fase de Proposta tivemos que publicar todo en menos dun 

mes. 

 

Dende un primeiro momento intentamos adaptarnos ó que demandaba o Libro de Estilo 

elaborado polo grupo de coordinación do Observatorio, o cal estivo presente para facer o noso 

traballo, non só no relacionado cos aspectos formais, senón tamén no apartado deontolóxico e 

nas nocións de comunicación comunitaria que se pedían. Asemade, unha vez publicadas as 

entradas, tamén se seguían as indicacións que nos comunicaba o profesor da materia con 

respecto a erros na estrutura ou nos contidos das mesmas, así como na forma, para corrixir estes 

coa maior celeridade posible e poder continuar co resto de publicacións. 

 

Para concluír, dicir que no resto de tarefas que incumbían ás publicacións, a responsabilidade 

non recaeu só no rol de Edición, pois sempre se tentou que estas fosen formuladas tras un 

consenso de todo o grupo; é dicir, as persoas do rol de Edición traduciron e plasmaron coa súa 

redacción o que acordaba todo o grupo en conxunto. 

 

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2021/04/19/ceip-apostolo-santiago-un-camino-cara-a-escola-inclusiva/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2021/04/23/olladas-culturas-e-pedagoxia/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2021/04/27/temos-normalizados-os-microrracismos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2021/05/02/a-educacion-como-orixe-da-inclusion-intercultural-na-sociedade/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2021/05/02/a-educacion-como-orixe-da-inclusion-intercultural-na-sociedade/
https://drive.google.com/file/d/1c0YlLBbPMlFwFgtmQCHpdJFdJO2GPEMt/view?usp=sharing
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Actividades emprendidas: enumerar e analizar. Círculo ou actividade 

dialóxica/de contrastación substitutiva realizada. Participación dos 

colaboradores. Impacto e recoñecemento no blog. 
 

Na primeira actividade decidiuse, baixo consenso do grupo, facer unha charla en clase para 

falar sobre a interculturalidade na educación. Para iso, trala recomendación do profesor da 

materia, contactamos co profesor e investigador Miguel Anxo Santos Rego. Trala aceptación 

da actividade e da data da mesma (o que levou bastante tempo) por parte dos grupos 

participantes, do grupo coordinador do blog e do profesor, Clara Rodríguez (Documentación) 

e a encargada de Actividades, Alba Rodríguez, encargáronse de estruturar a charla para que 

despois o coordinador Antonio Rico a revisara. Así, o día 8 de abril no horario de clase (13:00 

a 14:00) levouse a cabo o convite co apoio dos grupos S3B e S1B. O guión e a gravación da 

conversa con Miguel A. Santos poden consultarse no Anexo da memoria [6.2]. Esta actividade 

axudounos a nutrir as publicacións 1, 3 e 4, ademais de dar a coñecer un pouco máis o tema 

entre o resto da clase e, especialmente, ós grupos interesados. 

 

A segunda actividade, a finais de marzo e comezos de abril, tratouse dunha enquisa sobre a 

educación intercultural para coñecer a perspectiva doutras persoas [6.1]. Para iso, Clara 

Rodríguez (Documentación) e Alba Rodríguez (Actividades) elaboraron as preguntas da 

devandita enquisa. Posteriormente, Cristian Romero (Difusión) procedeu a compartilo polas 

distintas redes sociais, así como o resto dos integrantes do grupo a través das súas redes persoais 

para que puidese chegar a máis xente e ter así un maior número de respostas. Esta actividade 

axudounos a conformar a última publicación e o tríptico, ademais de coñecer como se ve entre 

a sociedade esta cuestión. 

 

Con motivo do Día Internacional contra o Bullying ou Acoso Escolar, o 2 de maio procedemos 

coa nosa última actividade. Esta tratouse dun tríptico no que aglutinamos un pouco o noso 

percorrido co devandito proxecto [6.3]. O deseño do tríptico estivo a cargo da persoa de 

Actividades, Alba Rodríguez, e de Clara Rodríguez (Documentación). Posteriormente, 

envióusello ó coordinador do grupo, Antonio Rico, para que o aprobase, previa revisión. 

Ademais, Pablo Rodríguez (Edición) e a responsable de Actividades encargáronse da súa  

maquetación e da redacción dos textos. Finalmente, Cristian Romero (Difusión) publicouno 

nas distintas redes sociais. Por último, as persoas que tiveron contacto directo con algunha 

fonte (Clara Rodríguez, Alba Rodríguez, Sandra Rey e Pablo Rodríguez) encargáronse de 

difundilo a modo de agradecemento e como sinal de que estabamos finalizando o proxecto. 

Esta actividade axudounos a pechar o traballo das sete publicacións levadas a cabo.  

 

Tentamos accións de repercusión no blog cos grupos S3B e S3C mediante a interacción con 

comentarios. Só foi posible un comentario do S3B na publicación “Os caboverdianos en 

Burela, unha inclusión real?” [5.3], levado a cabo pola encargada de Difusión do 

correspondente grupo, Ángela Río, o que desgraciadamente cremos que se eliminou debido a 

unha posterior edición e modificación da publicación. No anexo, adxúntase imaxe de 

comprobación [9]. Tamén nos encargamos de comentar nalgún dos seus posts nas redes sociais 

do Observatorio. Co grupo S3C propúxose a idea de comentarnos mutuamente nas 

publicacións, pero finalmente non se fixo efectiva esta cuestión. 

 

 

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2021/04/15/os-caboverdianos-en-burela-unha-inclusion-real/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2021/04/15/os-caboverdianos-en-burela-unha-inclusion-real/
https://twitter.com/observatorioco6/status/1382710445425967114
https://twitter.com/observatorioco6/status/1382710445425967114
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Difusión das Publicacións e Actividades: accións emprendidas para a difusión 

de Publicacións e Actividades. Resultados: feedback e recoñecementos nas 

redes. 
 

Dende Difusión, empregouse o Canva para realizar as diferentes montaxes para historias e 

publicacións nas redes sociais (tanto de Publicacións como de Actividades) e para a miniatura 

do vídeo de YouTube, o iMovie para a edición do vídeo da entrevista á directora do CEIP 

Apóstolo Santiago e o Google Docs para redactar os textos que irían nas publicacións das 

diversas redes sociais. Estes textos baseábanse nas publicacións do blog, de onde se recollían 

as ideas fundamentais, dándolle unha “pista” ao lector para que premese no enlace que o levaría 

á publicación completa.  

 

En canto ó feedback e o recoñecemento en redes: 

 

- O CEIP Monte Castelo ten a intención de compartir os artigos do observatorio en redes. 

A súa mensaxe literal foi: "Lin os artigos. Era bo que tiveran difusión. Podemos 

compartilos nas redes do Instituto". 

- Larissa compartiu a 2ª publicación en Instagram e, tanto Hanny coma ela, comentaron 

no post de Instagram. 

- As alumnas do Proxecto Olladas compartiron a 5ª publicación nas historias de 

Instagram, comentaron no post de Instagram e compartiron a actividade do tríptico nas 

historias de Instagram. 

- Mariam Khayrou compartiu a 6ª publicación nas historias de Instagram, deixouna nas 

historias destacadas e comentou no post de Instagram. 

- Jorge Marín compartiu a actividade do tríptico nas historias de Instagram. 

 

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. 

Mais aló dos marcos conceptuais que abranguen a comunicación social, o noso proxecto era 

unha tentativa de construír un imaxinario social no que se pretende eliminar a xenofobia e dar 

a coñecer a interculturalidade no ámbito educativo e na sociedade. Conscientes éramos e somos 

que as interaccións sociais están marcadas polos conceptos persoais e estruturas simbólicas que 

se crean a raíz dos comportamentos da nosa contorna. Con isto tamén hai que admitir que 

estamos condicionados por unha macroestrutura onde o significado propio das cousas parte da 

construción social á que se lle asignan patróns e estereotipos onde os medios de comunicación 

son clave. Por iso, incluso os membros do grupo estábamos condicionados antes de realizar o 

proxecto por unha serie de ideas, adquiridas e valoradas como positivas ou negativas baixo a 

perspectiva de cada un, que eran estereotipos, prexuízos e falsos coñecementos vinculados coa 

realidade social da poboación migrante. Por riba disto, existe un cantidade inxente de 

información ou sobreinformación que nos bombardea con actitudes relacionadas a certos 

colectivos que tamén provocan a absorción progresiva de certas ideas. 

Despois da elaboración do noso traballo, dunha comunicación interpersoal, directa e 

bidireccional coa xente migrante e profesional psicopedagóxico podemos afirma na necesidade 

de coñecer as historias de primeira man. Por moitos estudos, gráficas, premisas e teses de 

https://www.instagram.com/p/CNip2Wqhwov/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COBStmFhfGp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COBStmFhfGp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COBStmFhfGp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COLsbwQBpHt/?utm_source=ig_web_copy_link
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mellora para fomentar a inclusión tanto no ámbito social como educativo, nunca nada poderá 

tocar tan de cerca como que alguén che conte en primeira persoa a súa experiencia sabendo que 

non é xulgada. Escoitar, aprender e compartir son a peza clave no traballo, tanto no 

desenvolvemento intergrupal como na comunicación cos nosos entrevistados. Sen estes tres 

piares non poderíamos desenvolver de xeito adecuado o noso traballo. 

No seguinte paso de transformar toda a nosa labor e publicacións para a difusión e 

sensibilización sobre a inclusión no ámbito educativo e a importancia desta rexiámonos nos 

tres piares que sustentan a comunicación coa comunidade que nos estaba a ler e coa 

comunidade que conformaba a nosa axenda de fontes: “a análise dos planos especial, relacional 

e discursivo. Neses tres piares susténtase a escala técnica para crear relación entre as 

comunidades e a comunicación bilateral delas. Así tratamos temas que non se tratan no día a 

día, como é o caso da interculturalidade na educación ademais de tratalos de xeito correcto e 

obxectivo, tentando caer o menos posible no sensacionalismo e cambiándoo pola 

sensibilización de temas que están á orde do día. Para iso, a comunicación comunitaria en 

concreto céntrase no desenvolvemento dos intercambios no encontro social para a cohesión 

grupal e colectiva. O diálogo é primordial xa que a comunicación bidireccional no noso caso 

con xente migrante favorece a sensibilización e a unha rexeneración de significados que 

permite destruír certos prexuízos como poden ser o abandono escolar.” 
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c) Fase do consenso e redacción da Memoria: 
 

Contidos: Tarefas e reparto do Traballo do grupo nesta fase da Memoria: 

reparto, calendarizacións, referencias...  
 

A redacción da memoria grupal é unha fase importante, xa que é o resultado do traballo 

colaborativo e de consenso entre as persoas que conforman o grupo na abordaxe do tema 

escollido dentro da materia. Porén, o certo é que ao principio non sabíamos moi ben como facer 

a división do traballo para que se lograse un resultado final de acorde ó estipulado e que se 

puideran mostrar aqueles detalles do proxecto que non se poden ver a simple vista coas 

publicacións. 

 

Unha vez rematadas as memorias individuais na primeira semana de maio, decidimos reunirnos 

o domingo 9 de maio pola tarde a través de Teams para ver como podíamos organizar esta fase 

do traballo de xeito que se facilitase a posta en común de todos os puntos de vista e perspectivas. 

Así, consultamos as pautas que se deben seguir en canto ó aspecto formal da memoria grupal 

na última actualización da Guía Breve da materia e decidimos repartir os epígrafes entre todos 

por medio dun documento compartido por Google Drive. Algúns puntos, os máis xerais, foron 

redactados polo coordinador do grupo, mais a maioría foron elaborados conxuntamente e cada 

membro aportou o seu punto de vista. Esta división veu dada pola relación existente entre os 

epígrafes e o traballo realizado por cada persoa e cadanseu rol. O coordinador tamén foi o 

encargado de facer o texto final con coherencia e cohesión, despois de recoller todos os 

epígrafes. 

 

A data límite acordada para completar cada epígrafe foi o xoves 13 de maio (tras unha primeira 

revisión, noutra reunión que tivo lugar ese mesmo xoves, deixouse un día máis para realizar 

cambios), co fin de poder facer as revisións oportunas e a redacción final nos días restantes ata 

o día da entrega. 

 

Primeiras diagnoses e conclusións sobre o tema abordado. Resultados do 

Traballo (por puntos, numerar, tendo en conta os Obxectivos e/ou hipóteses 

iniciais e as fases levadas a cabo).   

  
O noso obxectivo inicial foi, como xa comentamos, a inclusión dos migrantes na educación e, 

en concreto, no sistema educativo en Galicia. Un tema delicado no que están vinculados 

normalmente menores de idade que se poden atopar, por diversos motivos (socioeconómicos 

ou familiares), nunha situación de vulnerabilidade. 

 

En primeiro lugar, comentar que a nosa inexperiencia e a pouca información da que 

dispoñíamos sobre o tema provocaron que ó comezo se nos fixese un pouco costa arriba. 

Despois, o feito de abrir o tema máis alá da comunidade caboverdiana facilitounos a busca de 

fontes e documentación e permitiunos coñecer a realidade que viven estas persoas, cos seus 

diferentes matices culturais. Así, fomos capaces de facer unha comparación do tratamento da 

migración en diferentes ámbitos educativos (Primaria, Secundaria e outras saídas educativas 

como a Formación Profesional) coas explicacións do alumnado, e tamén con expertos en 

pedagoxía. Con isto entendemos que as figuras como os mestres e orientadores xunto coa súa 

formación son necesarios para a correcta inclusión dos migrantes no sistema educativo. 

https://drive.google.com/file/d/18qkIyI_f7Oprfu8Xn95NPCU5J2RaEnUM/view?usp=sharing
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Todo o que nos dixeron as testemuñas fíxonos darnos conta da realidade que viven estas 

minorías e o alleos que estamos a elas, pois non é o mesmo informarse a través de artigos ou 

informes, que escoitar as vivencias de primeira man. 

A inclusión dos migrantes na educación -e non só dos migrantes, senón dos nenos e nenas en 

calquera situación de vulnerabilidade- é un asunto que debería estar á orde do día en tódolos 

centros educativos, pois tras escoitar o que nos dicían as testemuñas percíbese que aínda queda 

moito por facer respecto a isto no eido da educación, tanto nos fogares coma nas escolas. Do 

mesmo xeito, é fundamental ser conscientes da importancia da educación emocional nos máis 

pequenos para que, unha vez sexan maiores, non caian facilmente en actitudes discriminatorias. 

Por último, e non menos necesario, quedámonos cunha premisa comentada sobre todo polos 

profesionais no ámbito da pedagoxía: fomentar a comunicación bidireccional.   

Cremos que os resultados obtidos foron bos, como así nolo recoñeceu a nosa axenda de 

contactos, quen nos felicitou polo traballo realizado. O seu agradecemento final polo traballo 

realizado quizais sexa o máis gratificante e aquilo que lle dá sentido a todo o esforzo. Tras a 

última publicación xa estábamos nunha dinámica de traballo cun ritmo bo tras coller a mecánica 

de organizar as entrevistas e convertelas en publicacións. Para isto cómpre traballar todos a 

unha e ter unha comunicación eficaz co profesor dende o comezo para evitar atrasos e 

acumulacións innecesarias de traballo en pouco tempo. 

 

 

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

acción coa axenda de contactos.  
 

A interculturalidade é unha cuestión que debería estar na axenda política diaria pola proxección 

migratoria que teñen cada vez máis as sociedades. Pola contra, o tratamento das diferencias 

culturais dento dos membros dunha mesma sociedade segue pautado polos comportamentos 

xenofóbicos. Para erradicalos son necesarias actividades de desenvolvemento específicas en 

dous eidos que consideramos principais: a educación e os medios de comunicación. Ámbolos 

dous eidos son os de formación e creación dunha opinión propias dos individuos e son claves 

para eliminar a xenofobia. Por este mesmo motivo quixemos centrar a nosa atención no ámbito 

intercultural e en como se están formar aos rapaces que configurarán a sociedade do mañá, a 

acollida do alumnado migrante e o tratamento dos medios de comunicación deses aspectos xa 

que son creadores de opinión. 

Para desmitificar certos prexuízos e promover unha concienciación e sensibilización plena, 

quixemos contar coa testemuña de xente que está día a día en contacto con esta cuestión. A 

nosa incidencia recaeu sobre todo no feito de que compartimos a voces reais de migrantes para 

expor o noso tema, é dicir, persoas con experiencias de primeira man que puideron contar sen 

ningún tipo de barreira as súas experiencias. Por outro lado, no que respecta ás demais fontes, 

que serían expertos e persoal psicopedagóxico,  este traballo proporcionou en certa medida que 

saísen do esquema do seu oficio e abordaran o tema a través dunha comunicación máis directa 

e menos institucionalizada con nós, o que lles permitiu expresar a súa opinión sobre o tema. 

Si que se podería chegar a afirmar que en maior ou menor medida tivemos unha certa 

influencia. No caso da comunidade caboverdiana, dende o IES Monte Castelo queren empregar 

o noso traballo para a difusión da interculturalidade xa que cren que está ben realizado. Todos 

os entrevistados, xente migrante e profesionais, que nos axudaron estaban implicados na 

sensibilización común á que tratamos de chegar. Os creadores de Olladas e os alumnos que 
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participan no proxecto déronnos as grazas de tratar o tema e de facelo dunha maneira adecuada 

axuda ao labor de concienciación social que eles tamén están levando a cabo na cuestión 

intercultural. Dende o punto de vista dos profesionais sempre agradeceron o interese persoal 

que quixemos ter máis aló do traballo. Finalmente, dende a xente migrante coa que contactamos 

tamén se agradeceu que alguén se tomara a molestia de escoitar as súas historias e estivese o 

suficientemente interesado en compartilas. A maior parte da nosa axenda de contactos 

compartiu nas súas redes sociais o noso proxecto: desde iniciativas como Olladas que 

compartiron algunhas das nosas publicacións nos seus perfís, de maneira que chegase a máis 

xente, pasando por testemuñas como  Larissa e  Hanny ou  Mariam  Khayrou que, ademais de 

compartilo, agradeceron o poder darlles a oportunidade de compartir a súa voz; e tamén a 

colaboración de profesores como Jorge Marín que tamén o compartiu nas súas redes. Con isto 

tamén se pode considerar que tivemos certa repercusión nas contornas da nosa axenda, xa que 

o traballo chegou a máis xente grazas ás mesmas fontes. 

 

Coñecementos xornalísticos e de comunicación (audiovisuais tamén, se é o 

caso) aplicados e aprendidos. Consideracións sobre os criterios e métodos 

xornalísticos e de comunicación empregados polo grupo nas distintas fases do 

proceso.  

Dende o primeiro momento no que empezamos a nosa actividade tratando a cuestión da 

inclusión dos migrantes no sistema educativo, démonos conta da delicadeza coa que debíamos 

tratar o tema. Unha das primeiras fontes coas que contactamos foi o profesor Alexandre 

Sotelino Losada, quen nos axudou a afianzar a nosa proposta e nos deu á clave a partir da cal 

comezamos un proceso de cambio en relación ó trato deste tema: “Os pedagogos e pedagogas 

non vamos a dicir aos xornalistas como sería o voso traballo. Si que é certo que hai veces que 

por descoñecemento ou por unha cuestión de empresa, pois hai titulares capciosos ou veces 

que se pon o énfase nun determinado colectivo e se asocia a unha determinada conducta”, 

comentaba Sotelino. O profesor referíase a determinados titulares que encadran negativamente 

a certos colectivos. Nese intre fomos conscientes de que o noso obxectivo tamén se tiña que 

centrar en tratar dun xeito adecuado inclusión dos migrantes. 

Os criterios e métodos xornalísticos empregados no traballo baseáronse na honestidade 

profesional e no maior contraste posible. Nun principio, dende o rol de documentación 

facilitouse ao resto do grupo unha guía que serviu de documentación básica para empezar o 

traballo e a infografía con datos actuais para concordar cos criterios xornalísticos de novidade 

e de actualidade. 

 

Por outro lado, para poder levar a cabo as diferentes publicacións fíxose un traballo de 

contrastación das nosas fontes con certa información. Para poder redactar cada publicación 

tentábase acordar e dispoñer da información suficiente nos borradores das publicacións para 

que a xente de edición puidera responder correctamente ás 5W. A estrutura básica que se lle 

daba ás publicacións era a da pirámide invertida coas citas ou o que considerásemos mais 

pertinente para comezar a publicación e contextualizar. Pese a iso, sempre se deixaba para o 

final unha conclusión que pretendía cerrar adecuadamente cada publicación. Á hora de ter que 

redactar as sete publicacións beneficiounos na nosa forma de redactar, xa que tiñamos a obriga 

de sintetizar cada vez a documentación que se proporcionaba en función do que era máis 

importante e de forma que se adaptase aos requisitos de cada tema tratado, ademais de que se 

axustase ao que se pedía no libro de estilo. Ao final, foi como unha especie de breve experiencia 

traballando na redacción dun xornal. Despois, o feito de recibir varias instrucións dende o grupo 
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do blog, Marcelo ou o coordinador para corrixir inmediatamente os posibles fallos que houbese 

nas publicacións, serviunos para aprender a rectificar e editar os erros na maior brevidade 

posible e da mellor forma. 

Por outra parte, unhas das nosas bases de documentación foron as fontes de primeira man coas 

que fixemos entrevistas tanto de maneira presencial como telemática. O feito de ter que realizar 

tantas entrevistas acabou provocando que nos fósemos desenvolvendo dunha mellor maneira 

neste ámbito.  

Por último, utilizamos aplicacións como Canva ou iMovie para poder maquetar, editar e 

deseñar as publicacións das nosas redes sociais e as nosas actividades, o que mellorou a nosa 

destreza á hora de sintetizar os conceptos clave do noso traballo e reforzou a nosa habilidade 

para facer montaxes.  

 

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. 
 

Debido á incerteza en canto á materia e o traballo en si, pois levounos un tempo asimilar e 

comprender cal era o obxectivo deste, nun primeiro momento todos nos mostrábamos bastante 

perdidos ao respecto e solo chegamos a establecer os roles dos membros. Tardamos en 

concretar un tema que realmente funcionase e iso lastrounos. Fixemos e refixemos o calendario. 

Por iso custounos tanto comezar pero, así e todo, a comunicación entre os membros do grupo 

foi en todo momento bastante fluída. O que previamente xa existise unha relación de amizade, 

engadindo que eramos o mesmo grupo de traballo noutra materia, pois facilitaba moito máis a 

interacción.   

  

En canto á dinámica de grupo, o Coordinador do grupo Antonio Rico era o que repartía e 

decidía as cuestión principais do proxecto tales como a repartición de traballo e o xeito de 

elaboración deste. A encargada de Documentación Clara Rodríguez estaba en constante 

contacto cos editores, Pablo Rodríguez e Sandra Rey, durante a elaboración das publicacións 

para axudar en todo aquilo que fose posible. A encargada de Actividades, Alba Rodríguez, 

encargábase de elaborar as actividades e de preparar a axenda de contactos coa persoa de 

Documentación. Por último, o encargado de Difusión, Cristian Romero, subía o aparello de 

difusión que se ía a publicar en redes (Instagram, Facebook e Twitter).  

  

En conxunto, a tarefa de organización que se levou a cabo desde a coordinación foi boa, 

sacándonos de moitos apuros á hora de asignar funcións para a realización de guións, 

entrevistas, transcricións, contactos coas fontes… Esta parte de asignación tiña pouco peso, xa 

que primaba sobre todo o ofrecemento, a implicación e compromiso de cada un dos membros 

do grupo. A gran maioría éramos conscientes de que esta gran carga de traballo tiña que ser 

asumida por cada un de nós para tentar axudarnos entre todos. Tratábase dun exercicio de 

solidariedade co compañeiro e o grupo por conseguir sacar este complicado traballo adiante.  

En canto á carga de traballo é certo que uns roles tiñan máis traballo ca outros, o cal puido 

dificultar un pouco as cousas. As interaccións cos membros do grupo de traballo foron, na súa 

maioría, para organizar o traballo, dividir apartados. A raíz disto, os diferentes membros 

mostraban a súa conformidade ou desconformidade co traballo. 

En canto ás interaccións que tivemos con outros grupos de traballo dicir que disto se encargou 

a persoa de Actividades, Alba Rodríguez Pérez, ben fose no asunto dos acordos, que decidimos 
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non facer ningún despois de falar por medio de varias reunións cos grupos S1E e S3B que 

trataban o ODS de Educación de Calidade, ou ben para promover a interacción/feedback. 

En canto ás interaccións cos membros do grupo do blog, dicir que se mantivo un contacto 

habitual coa coordinadora do noso seminario, Paula P. Ferreira, á hora de revisar e editar as 

publicacións, e tamén coma ponte -sobre todo ó principio- co profesor. A verdade é que nos 

axudou moito e estivo sempre dispoñible. Unha vez que ós coordinadores se lles permitiu poder 

editar directamente as publicacións no blog, o traballo resultou máis sinxelo e non tivemos que 

estar continuamente falando con ela. Outro contacto que tivemos foi coa responsable de deseño 

no blog, Claudia Taboada, á hora de enviarlle os nosos colaboradores. Isto produciuse 

aproximadamente na semana do 19 de abril, sendo unha experiencia positiva tamén. 

Un día ó comezo, realizouse un bocexo ou esquema para ver quen poderían ser as persoas ás 

que acudir para que nos compartisen as súas vivencias, no caso dos migrantes, ou nos axudaran 

a delimitar as características do proceso de inclusión no eido educativo, no caso dos expertos 

e docentes. Unha gran parte dos contactos foi grazas á persoa de Actividades, Alba Rodríguez. 

Tamén a encargada de Documentación, Clara Rodríguez, aportou os contactos de colexios (o 

caso do CEIP Apóstolo Santiago a través dunha amiga, e o CEIP Virxe do Carme de Burela, 

por proximidade), e profesionais, como Alexandre Sotelino, pero principalmente se encargou 

da parte da comunicación coa comunidade caboverdiana. Só tivemos tres contactos que 

desapareceron despois de aceptar a colaboración ó principio: CEIP O Coto (Negreira) e CEP 

de Ventín (Milladoiro) e Lorena Añón Loureiro (Traballadora Social), o que provocou que se 

tivera que reelaborar a estratexia para seguir o traballo. A pesar disto, tivemos moi boa relación 

co resto de contactos cos que creamos unha pequena comunidade, onde nos unía un 

denominador común: perseguir unha certa sensibilización no noso entorno sobre este tema.  

  

En canto ós bens relacionais e procedementos para adquirilos, e ós bens comúns e 

procedementos para orientar a esta noción ó traballo realizado, a comunicación 

interpersoal entre os membros do grupo foi a clave. A dedicación e implicación persoal que se 

tiña que levar a cabo conformaron o eixo fundamental que fixo que puidéramos sacar o traballo 

adiante. Con isto, os procedementos que levamos a cabo sempre se basearon na pauta de dar 

preferencia á testemuña da que podíamos dispor, seguido polo contraste da información, a 

relación con outras testemuñas similares e a busca de datos estatísticos ou estudos que 

corroborasen e contextualizasen a situación migratoria en Galicia e a inclusión dos mozos e 

mozas migrantes no sistema educativo. 

 

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

situación. 
 

A situación derivada da pandemia pola COVID-19 foi unha gran limitación á hora de facer este 

traballo, pois sendo case imposible o contacto directo coas persoas -xa fose polas restricións 

existentes ou polas medidas de seguridade dos centros educativos- a maioría das entrevistas 

tiveron que facerse de xeito online e non presencial, o que limitou a capacidade de crear máis 

contido audiovisual e mesmo en ocasións foi unha traba polos faios de conexión que se 

producían. Salvo dúas entrevistas, que foron as de Mariam  Khayrou e a do CEIP Apóstolo 

Santiago, o resto tiveron que facerse de maneira telemática. Isto supuxo un contacto máis frío 

coas testemuñas é unha imposibilidade de crear un ambiente máis cómodo para elas. Pese a 

iso, cabe mencionar que isto propiciou que puidésemos ter entrevistas con máis xente, pois non 

tíñamos que andar desprazándonos dun lado a outro e así, en certa medida, puidemos optimizar 
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mellor o tempo do que dispoñiamos. Ademais, por esas eivas de contacto, en moitas ocasións 

poñíase o dobre de interese no intento de interacción. 

 

Por outra banda, o horario de clases que tiñamos tampouco axudaba demasiado, pois constaba 

de clases soltas pola mañá e pola tarde que imposibilitaban unha sincronización adecuada entre 

os membros do grupo. Ademais, tamén causou certo problema o feito de que en todas as 

materias se optara por facer unha avaliación continua debido ó escenario sanitario, coa carga 

de traballo que iso implica durante todo o cuadrimestre, en lugar dun exame ou traballo final. 

Para concertar as entrevistas, vímonos na obriga de facelo na súa maioría fóra do horario da 

materia e, incluso, en máis dunha vez ocupamos tempo doutras materias para poder sacar o 

traballo adiante. 
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SWOT ou DAFO final. 

DEBILIDADES 

-       Descoñecemento xeral sobre o 

tema debido a que somos 

alumnado non migrante e existe 

pouca sensibilización na 

sociedade sobre estes temas. 

-       Dificultade de acceso ás fontes e 

problemas á hora de preguntar 

por temas delicados. 

-       Falta de tempo debido a que ata 

principio de abril non 

conseguimos concretar un tema 

tanxible e abarcable. 

-       Cargas de traballo dispares e 

diferenzas no compromiso entre 

os membros do grupo. 

-       Excesiva carga de traballo porque 

cos nosos horarios a organización 

para realizar o traballo era difícil. 

AMEAZAS 

-       Risco de disparidade entre 

unhas testemuñas e outras (o 

alumnado e os centros podían 

dicir cousas diferentes que 

puidesen afectar á nosa 

axenda de fontes). 

-       Debido á situación de 

pandemia non se podían 

realizar moitas entrevistas 

presenciais. 

-       Tivemos que cumprir cun 

calendario de sete 

publicacións e tres actividades 

obrigatorias nun período de 

tempo limitado. 

FORTALEZAS  

-       Información obtida a través de 

testemuñas, o que te pon en 

contacto directo co tema e, 

consecuentemente, fai que o 

coñecemento sobre el sexa maior 

e de mellor calidade.  

-       Como grupo, coincidimos na 

realización de traballos noutras 

materias, entón a organización 

era máis fácil a priori. 

-       Permitiunos coñecer outro ámbito 

da educación: o intercultural. 

-       Oportunidade de coñecer o papel 

e función dos pedagogos e 

orientadores na educación. 

-       Oportunidade de acceder a 

iniciativas que sensibilizan con 

estes temas (Proxecto Olladas). 

-       Esforzo de comunicación e 

xestión grupal. 

OPORTUNIDADES  

-       Houbo unha boa 

comunicación e retribución 

por parte das fontes. 

-       Debido ao tema que tratamos, 

aprendemos a abordar mellor 

e con máis sensibilización 

certos aspectos relacionados. 

-       Tratábamos un tema pouco 

“explotado”, polo que 

partíamos dunha consciencia 

máis obxectiva. 
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