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Fase da Proposta

Dende o primeiro momento, é dicir, dende principios do mes de febreiro, o
grupo S1E valorou diferentes opcións para a proposta mediante reunións telemáticas
nun grupo de Microsoft Teams, CIeC 2 Dobre Grao, creado por Iria Peniza Rodríguez. 

No transcurso da primeira reunión, o 10 de febreiro, valoráronse diferentes ODS
(Obxectivos de Desenvolvemento Sostible) a tratar, tendo sempre en conta o interese
particular dos membros do grupo de traballo e as posibles fontes coas que se podería
contactar. Para iso, realizouse ao comezo unha lectura dos dezasete ODS de xeito
superficial, para facer un primeiro descarte. Despois, xa cunha selección duns cinco
puntos, levouse a cabo unha lectura máis profunda dos mesmos, incluíndo as metas
específicas nas que sería posible centrarse. Entre eles, algúns integrantes compartiron o
seu interese por ODS como o número 2, relativo á Fame cero, ou o 14, de Vida
Submarina. Foi no ODS 5, de Igualdade de Xénero, onde tamén se percibiu un interese
case maioritario, pero rexeitouse esta proposta xa que o grupo consideraba que había
outros temas dos que se podería obter unha maior aprendizaxe. 

Por iso, mediante unha valoración conxunta, decidiuse unha focalización no
ODS 4, de Educación de calidade, pola proximidade que aínda ten o grupo de traballo
con etapas educativas inferiores xa pasadas e ao estar aínda inmersos no sistema
educativo; ademais, resultaba, en principio, un obxectivo no que resultaría sinxelo
atopar fontes implicadas e próximas. Facendo un exhaustivo repaso e valorando e
debatendo as diferentes metas que se atopaban dentro do ODS 4, concluíuse que a meta
na que o traballo estaría centrado sería a 4.a., sobre Diversidade funcional, xa que se
trata dun tema que resultaba de grande interese para o conxunto do grupo e do que este
quería aprender moito máis; tamén se tivo en consideración a existencia dunha falta de
sensibilización respecto da importancia do tema e do esquecemento que sofre este tipo
de alumnado á hora de tomar decisións de calquera índole no eido educativo.

En definitiva, o foco da proposta do grupo centraríase en desenvolver a meta 4.a:
“Construír e adecuar instalacións educativas que teñan en conta as necesidades de
xénero, e que ofrezan contornos de aprendizaxe seguros, non violentos, inclusivos e
eficaces para todos”; e na meta 4.5: “De aquí a 2030, eliminar as disparidades de xénero
na educación e asegurar o aceso igualitario a todos os niveis de ensino e a formación
profesional para as persoas vulnerables, incluídas as persoas con discapacidade, os
pobos indíxenas e os nenos en situacións de vulnerabilidade”. 

Unha vez establecido o tema que vertebraría este traballo para o Observatorio
Cidadán de Comunicación, decidiuse establecer unha organización para comezar a
traballar. Para iso, levouse a cabo unha lectura conxunta do documento dispoñible no
equipo de Microsoft Teams de Comunicación Interpersoal e Comunitaria, “Roles dos
grupos de traballo”, e valoráronse diferentes opcións tendo en conta os coñecementos e
preferencias persoais de cada un dos membros do grupo. Así pois, logo de analizar os
diferentes roles propostos polo profesor e de identificar as tarefas que se
corresponderían con cada un dos mesmos, decidiuse proceder a unha meditación persoal
para repartir os roles. 

Ademais diso, cómpre mencionar que para o reparto dos roles seguiuse unha
máxima: facilitar que cada persoa elixira o rol co que se sentira máis cómodo e en que
crese que podía aportar máis. Considerouse esta variable como fundamental, xa que
resulta moi importante á hora de traballar e posibilita que a actitude dos membros do
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grupo se complemente de xeito óptimo, sentíndose máis proactivos e produtivos
respecto do traballo a levar a cabo. 

Así, decidiuse en primeiro lugar que Xoán Domínguez San José se encargaría de
xestionar as diferentes actividades dirixidas a completar no traballo. Isto é porque
persoalmente valorou que era o perfil que máis lle interesaba, ao permitirlle un contacto
directo coas fontes. Ademais, o seu carácter proactivo e comprometido fixo que o resto
do grupo aceptara sen obxección ningunha a súa candidatura ao posto. 

En segundo lugar, decidiuse que Jorge Noya Botana e Gabriela Rodríguez Díaz
se encargarían do labor de difusión do traballo, tanto no blog do Observatorio Cidadán
de Comunicación coma nas redes sociais habilitadas para o mesmo. Neste senso,
consensuouse que, polo tema a tratar, o mellor era centrar esta actividade difusora en
Instagram e Facebook, onde se considerou que se podería acadar unha maior
repercusión dentro da comunidade. Esta preferencia por Jorge Noya e Gabriela
Rodríguez debeuse á vontade de ambos de desenvolver un perfil máis multimedia
dentro do sector xornalístico, centrándose no deseño e estratexias das publicacións de
redes. Dentro desta parella de difusores, Jorge Noya quedou como o encargado de
publicar no blog do Observatorio Cidadán de Comunicación. 

Para a elección de coordinación, houbo un único candidato, Xoel Rodríguez Poy,
xa que se sentía coa capacidade de desenvolver o rol da coordinación, así como as
actividades e funcións propias relativas a este rol, ao desempeñar en grupos de traballos
de materias previas un papel similar con resultados positivos.

Por iso, en último lugar, quedaron dúas persoas para desempeñar o rol de
edición: Iria Peniza Rodríguez e Carmen Villaverde Nartallo, dúas persoas que tamén se
sentían máis cómodas neste papel. Dentro desta parella de editoras, Iria Peniza
encargaríase da parte de edición referido ao texto (en canto á redacción e elaboración,
corrección, cohesión e coherencia das publicacións, así como a busca de novas e
documentación relacionadas co tema da discapacidade na educación). Mentres tanto,
Carmen Villaverde desempeñaría o papel máis audiovisual do grupo, xa que sería a
encargada principal dos contidos audiovisuais que acompañarían as publicacións, como
vídeos e mapas interactivos, ao tratarse o S1E dun dos grupos do Dobre Grao en
Comunicación Audiovisual e Xornalismo.

Tras este consenso, decidiuse agardar unha semana á espera de máis indicacións
do profesor, e tamén para ter un tempo para que cada integrante reflexionase sobre o
tema e propuxese na seguinte reunión temas máis concretos pensando xa en cada
publicación, coa idea de aportar fontes coas que poder contactar.

Esta segunda reunión produciuse o 18 de febreiro, onde se compartiron as fontes
que cada un podía aportar ao ser próximas ou ás que se podería chegar para tratar a meta
4.a. Deste xeito, os integrantes compartiron en primeiro lugar as fontes máis próximas
respecto da súa localización, e mais concretamente, aos antigos institutos frecuentados
polos compañeiros. Por iso, Xoel Rodríguez propuxo o director do IES Becerreá, entre
outros, mentres que Jorge Noya fixo o mesmo co IES Maruxa Mallo de Ordes.
Seguindo no eido do local, Iria Peniza propuxo a Feliciano Varcárcel, director da
Asociación San Xerome Emiliani de A Guarda (Pontevedra), asociación que dispón de
servizos para persoas con discapacidade de todas as idades, contando cun Centro de
Eduación Especial. 
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No referido a asociacións concretas, Carmen Villaverde propuxo Down
Pontevedra, a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI), ou
FADEMGA Plena Inclusión Galicia (Federación Galega de Asociacións de Persoas con
Discapacidade Intelectual), e tamén cunha psicóloga na asociación ASPAS. Volvendo
ao eido exclusivamente educativo, Xoán Domínguez, propuxo falar co vicepresidente da
Federación ANPAS e con profesorado especialista en persoas con discapacidade e
traballadoras de colexios de educación especial.

Por último, tamén se tiveron en conta persoas con discapacidade, directamente
implicadas no tema, xa que se trata de fontes con experiencia directa no tema elixido
polo grupo e, en definitiva, son as protagonistas. Gabriela Rodríguez puxo sobre a mesa
a posibilidade de contactar con Susana Rodríguez, estudante en Medicina e triatleta
paralímpica, así como se considerou contactar co compañeiro de Xornalismo, Iván
Novegil. 

Tras a posta en común de todas as fontes, pasouse a falar da forma de abordar o
tema elixido, estruturando cada publicación e as actividades que ía realizar o grupo de
traballo. Ao comezo pensouse en realizar entrevistas para coñecer os casos particulares
e puntos de vista expertos, así como uns círculos de lectura crítica virtuais (debido ás
restricións existentes sobre aforo e reunións). En principio, realizaríanse tres círculos: o
primeiro enfocaríase nas actividades extraacadémicas durante a etapa educativa, con
representantes de asociacións, familias de alumnado con discapacidades e o
vicepresidente da Federación de ANPAS; nun segundo círculo afondaríase nas eivas do
ensino regrado, é dicir, as etapas educativas de infantil, primaria, secundaria e
bacharelato, con profesorado de centros de educación ordinaria e especial e tamén con
familias implicadas pola situación do seu fillo/a; no último dos círculos trataríase a
accesibilidade da educación en etapas superiores: Universidade e Formación
Profesional, ademais da orientación cara a inclusión no mundo laboral.

Tamén foi aquí onde se decidiu realizar un vídeo por cada publicación que
recollese as testemuñas máis importantes que se deran nos círculos de lectura crítica [1].

A finais de febreiro, seguindo as pautas e recomendacións do profesor, decidiuse
modificar a axenda de fontes e concretar as actividades que se desenvolverían. Ademais,
o profesor facilitou un contacto de COGAMI, que aínda que finalmente non resultou ser
a fonte elixida, propiciou que esta asociación se convertese no punto de partida para
falar con ata tres fontes diferentes.  

No repaso de fontes, decidiuse optar por unha focalización no ámbito común
máis accesible e próximo para os membros do grupo de traballo, é dicir, atopar fontes na
zona de Santiago de Compostela. Deste xeito, desbotáronse as ideas dos IES Becerreá e
IES Maruxa Mallo, así como as asociacións Down Pontevedra e San Xerome Emiliani.
Ademais, elimináronse da axenda fontes máis desvinculadas coa accesibilidade na
educación, como a Federación de ANPAS ou tamén ao compañeiro Iván Novegil para
ampliar o traballo cara fóra da facultade. Non obstante, cómpre sinalar que Iván Novegil
puido aportar ao grupo fontes de persoas con discapacidade de diferentes facultades da
Universidade de Santiago de Compostela.

Así, houbo unha actualización da proposta modificando a axenda de contactos.
Concretáronse algúns dos perfís que se propuxeran antes: Rita Iglesias, como nai dunha
rapaza con síndrome de Lejeune; Amparo, como profesora de Secundaria especializada
en coidado de persoas con discapacidade; e dúas persoas que facilitaría COGAMI



S1E ODS 4 Accesibilidade na Educación

respondendo aos perfís de persoa en idade laboral con discapacidade física e de
estudante con discapacidade intelectual. 

Nesta actualización da proposta tamén se afonda nas actividades a levar a cabo.
Realizaríanse dous círculos de lectura críticos de xeito online, o 15 e 29 de marzo,
respectivamente, dos que Xoán Domínguez e Iria Peniza serían os encargados. O
primeiro sería un debate sobre as actividades extraacadémicas (asociacións, familias,
…) e as eivas no ensino regrado (infantil, primaria, secundaria e bacharelato); mentres
que o segundo círculo sería un debate sobre a accesibilidade na Universidade,
Formación Porfesional e na orientación cara a inclusión no mundo laboral. Ademais,
Carmen Villaverde propuxo unha nova actividade, a realización dun mapa interactivo
que reflectise as barreiras existentes nas diferentes facultades do Campus Norte,
Histórico e Vida da Universidade de Santiago de Compostela. A recompilación da
información necesaria realizaríase durante a semana do 5 ao 9 de abril.

Da realización dos círculos publicaríanse un total de cinco publicacións: o 21 de
marzo, 1 de abril, 10 de abril, 16 de abril e 23 de abril. O mapa sería dividido en dúas
publicacións: unha dedicada ao Campus Sur o 1 de maio e outra dedicada ao Campus
Norte e Histórico o 9 de maio. Esta actualización quedou subida na carpeta do Drive da
materia o 8 de marzo. [2]

Pero durante esa semana, e logo dunha conversa informal de Xoán Domínguez e
Iria Peniza co profesor da materia, tivéronse en conta os problemas para coordinar as
diferentes fontes no mesmo horario a tempo para realizar a primeira publicación; as
restricións pola pandemia e as diferentes dispoñibilidades das fontes presentaban serias
dificultades para a realización dos círculos. Por iso, ao final da conversa chegouse a
conclusión de que o mellor sería adaptar a proposta e transformar os círculos de lectura
crítica en ciclos de entrevistas, que ademais permitían ter unha maior interacción coas
fontes e coñecer con máis profundidade as súas experiencias e visións do tema, aínda
que se perdese a oportunidade das interaccións que poidesen darse nos círculos. 

En definitiva, decidiuse que o primeiro ciclo de entrevistas estaría formado por
persoas con discapacidade, implicadas directamente no que á accesibilidade na
educación se refire. Ademais, este primeiro ciclo tería lugar entre a semana do 15 e o 21
de marzo para poder realizar unha primeira publicación sobre o camiño que se debe
seguir cara a inclusión na educación e tamén o tecido asociativo que intentan impulsala
e unha segunda centrada na orientación cara o eido laboral. 

No caso do segundo ciclo de entrevistas, incluiría tamén, ademais de persoas
con discapacidade, profesorado de centros de educación especial e ordinaria, e
profesionais relacionados, que se desenvolvería durante a semana do 5 ao 9 de abril. A
partires deste ciclo, sacaríanse ata tres publicacións diferentes, centrándose nos
problemas de accesibilidade para o alumnado con discapacidade que presentan as
diferentes etapas educativas, a importancia da intelixencia emocional e os pasos a seguir
cara unha educación inclusiva. 

Ademais, modificouse o horario tras unha lectura do libro de estilo e da guía
breve consolidados, no cal se recomendaba liberar de publicacións os fins de semana e a
Semana Santa. Por iso, pasáronse a programar as publicacións para os días: 25 de
marzo, 6 de abril, 12 de abril, 19 de abril, 23 de abril, 3 de maio e 10 de maio [3].

A medida que se avanzou no traballo de campo, caían algunhas fontes pola falta
de resposta que se obtivo delas e tamén polas necesidades de perfís que xurdían. En
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definitiva, o 7 de abril, fíxose a última actualización da proposta, que se modificou no
que á axenda respecta e clarificouse a división dos ciclos de entrevistas. Así, o primeiro
ciclo de entrevistas incluía a Fátima Otero, persoa con discapacidade intelectual; Susana
Rodríguez, médica e triatleta paralímpica con discapacidade sensorial; Patricia Veiga,
traballadora social de COGAMI con discapacidade física; e Olalla Esmorís, orientadora
laboral en COGAMI. Por outra banda, o segundo ciclo de entrevistas estaría formado
por Susana Rodríguez; Rita Iglesias, nai dunha rapaza con síndrome de Lejeune, ou
Sara Diego, psicóloga e profesora no CEE Xoán XXIII. Cómpre resaltar o perfil das
fontes de Flora Estévez e José Antonio Sarmiento, xa que Flora xurdiu como fonte
casualmente polo viaxe dun dos compañeiros, Xoán Domínguez, e ela mesma facilitou
o contacto de J.A. Sarmiento.

Deste xeito, quedaba totalmente pechada a proposta, a cal se cumpriu na súa
práctica totalidade, agás por algún cambio nas datas polas esixencias das versións das
guías breves, o que fixo adiantar a última publicación uns días, ou polas revisións
previas do grupo do blog, que atrasou algunha publicación un día. Tamén se retrasou a
recompilación de información para a realización do mapa interactivo pola enorme carga
de traballo existente nas datas marcadas. [4]

En definitiva, a proposta cumpriuse na súa esencia a pesar das modificacións
que se fixeron, e que foron necesarias para adaptala ao desenvolvemento do traballo. En
canto aos contidos e o coñecemento que o grupo acadou neste ámbito, o resultado final
superou notablemente as expectativas iniciais.
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Fase do traballo de campo

O día 18 de febreiro, co obxectivo de decidir o tema concreto a tratar no traballo
co Obsevatorio Cidadán de Comunicación, pór en común ideas sobre o traballo en
conxunto e sobre as posibles fontes coas que contactar, decidiuse realizar unha reunión
para concretar todos eses aspectos que logo foron desenvolvidos en cada un dos
traballos realizados no marco da materia. 

Para realizar a reunión, como todas as que se fixeron, decidiuse empregar o
software Microsoft Teams, facilitado pola Universidade e que permitiu organizar o
traballo tanto nos períodos de restricións impostas pola pandemia como durante o resto
do cuadrimestre para tratar cuestións máis alá do horario lectivo. O resultado desa
reunión foi concretar, como xa foi comentado no anterior epígrafe, a proposta final,
aínda que logo fose modificada a medida que se avanzaba no traballo. 

Catro días despois, o 24 de febreiro, seguindo as recomendacións do profesor e
ante as dúbidas xurdidas no relativo a diferentes cuestións vencelladas ao traballo,
decidiuse proceder á lectura das pautas incluídas na guía breve e o libro de estilo
proposto para traballar no Observatorio Cidadán de Comunicación. A lectura destes
dous documentos, que se considerou imprescindible para comezar a traballar, foi feita
polo conxunto do grupo e levou a que, posteriormente, se compartisen valoracións e
inquedanzas sobre os mesmos no seo do grupo, a través da plataforma de mensaxes
instantáneas Whatsapp. Ese día decidiuse ademais convocar unha reunión para o
vindeiro 1 de marzo co obxectivo de avanzar no traballo. 

Así, o día 1 de marzo o grupo reuniuse ás 10:00 da mañá para configurar o
primeiro traballo importante que cumpría levar a cabo: o glosario. Para iso analizouse a
proposta temática acordada previamente e debatéronse posibles termos a empregar
nunha tormenta de ideas. Ese proceso de selección de palabras, que comezou cunha
trintena de termos, foise acoutando a medida que se ían valorando a relevancia das
palabras a nivel temático e a utilidade para o conxunto do traballo. 

Considerouse oportuno tamén empregar termos actuais, que servisen para
explicar a realidade actual do xeito máis fiel posible, fuxindo de palabras caducas. Deste
xeito, chegouse á conclusión de que os seguintes termos serían os empregados e
definidos no glosario: accesibilidade, atención temperá, discapacidade, discapacidade
intelectual, doenza rara, educación especial, educación inclusiva, educación combinada,
integración e inclusión.    

Posteriormente, co obxectivo de definir os termos, procedeuse á división da
carga de traballo. Dous termos foron asignados a cada membro, que procedeu a
definilos acudindo a fontes fiables e contrastadas. 

Ademais de concretar e completar o contido do glosario, traballouse tamén na
elaboración dun pequeno texto a modo de introdución para incluír na presentación
presente no blog do Observatorio Cidadán de Comunicación. Decidiuse que sería un
texto breve, na liña do establecido nas guías do Observatorio, composto por tres
parágrafos onde resumir brevemente o obxectivo, propoñer cuestións sobre as que se
trataría de aportar luz e introducir as palabras do glosario. Ademais diso, considerouse
oportuna a realización dunha fotografía das persoas que inclúen o grupo S1E e que
quedou programada para o día 7 de marzo, día en que se restablecía a actividade
universitaria de acordo coas medidas sanitarias establecidas pola Xunta de Galicia. 
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Nese mesmo punto, uns días despois, o grupo volveuse reunir para concretar
como levar a cabo a primeira actividade que fora proposta, os círculos de lectura
críticos, consistentes en sentar nunha mesa virtual a varias persoas con discapacidade ou
expertas para que aportaran o seu coñecemento e experiencia na materia en diferentes
cuestións a tratar. Decidiuse así que o primeiro círculo funcionaría a modo de debate
sobre a situación das persoas con discapacidade no contexto do ensino regrado e as
actividades extraacadémicas. O segundo estaría centrado na situación na Universidade e
a Formación Profesional. Xoán Domínguez e Iria Peniza moderarían os círculos, en que
participarían dúas persoas con discapacidade, a nai dunha rapaza con discapacidade
intelectual, unha docente e unha psicóloga expertas no tema. 

Así pois, o día 4 de marzo, e seguindo a recomendación do profesor de acudir á
sede da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI), decidiuse
achegar o proxecto a esta asociación indo até o local da mesma. A esa visita acudiron
Xoán Domínguez, Xoel Rodríguez, Carmen Villaverde, Iria Peniza e Jorge Noya co
obxectivo de saber se poderían facilitar o contacto dalgunha fonte que fose de utilidade
para a realización do traballo. A idea inicial, como xa se especificou na fase da
proposta, era realizar uns círculos de lectura crítica. Así, propúxoselle a Juani Tubío,
persoa responsable de COGAMI coa que se mantivo contacto, a posibilidade de que
dúas persoas con discapacidade participaran nos círculos de debate. Tubío mantivo
sempre unha actitude moi positiva e serviu de gran axuda, ao amosar desde o primeiro
momento que non había problema en prestar a súa axuda, propoñendo a dúas persoas,
unha con discapacidade física e outra con discapacidade intelectual, como posibles
fontes. 

Entre o grupo e Juani Tubío propúxose establecer un prazo dunha semana para
falar coas persoas e programar un horario para a realización dos círculos críticos, pero
catro días despois foi necesario comunicar á traballadora de COGAMI a modificación
na proposta do traballo que se especificou no anterior epígrafe. O día 8 de marzo, o
grupo reuniuse de novo e decidiuse prescindir, como xa foi comentado, dos círculos de
lectura crítica. Un motivo adxacente para este cambio foi o feito de ter que
complementar as publicacións escritas con vídeos, polo que se considerou que a
calidade que poderían brindar a gravación das chamadas sería baixa e desvirtuaría por
completo o obxectivo buscado cos vídeos: difundir o contido de forma máis atractiva. 

Así, como xa foi mencionado, decidiuse que o mellor sería levar a cabo dous
ciclos de entrevistas. Para levar a cabo o primeiro deles, o día 17 de marzo acudiuse de
novo á sede de COGAMI para realizar a primeira das entrevistas. Tratouse dunha
conversa con Fátima Otero, realizada por Xoán Domínguez e gravada por Carmen
Villaverde, unha muller con discapacidade intelectual, que comentou a súa experiencia
na etapa educativa e no tocante á súa inserción no mundo laboral [5].  

O día seguinte, o 18 de marzo, realizaouse outra entrevista, realizada por Jorge
Noya e gravada por Xoán Domínguez, tamén na sede de COGAMI. Desta vez
conversouse con Patricia Veiga, unha muller con discapacidade física que comentou
como iso afectou á súa traxectoria na Universidade e falou do moito que queda por facer
no eido educativo e laboral para adaptar os espazos ás persoas con discapacidade [6]. 
Xa o 23 de marzo levouse a cabo outra entrevista para complementar as visións de
Patricia e Fátima. Desta vez falouse con Susana Rodríguez vía Skype, unha doutora e
triatleta paralímpica, coa que Xoán Domínguez e Gabriela Rodríguez mantiveron unha
interesante conversa sobre moitos temas relacionados coa discapacidade e a súa visión
persoal sobre o tema [7]. 
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De xeito paralelo, ese mesmo día comezouse a preparar a publicación que sería
difundida o día 25 de marzo a través do blog do Observatorio, logo de manter unha
reunión o día 22 pola noite para vertebrala, decidindo o enfoque e o guión que debía
seguir o vídeo e tamén a organización do texto a publicar. Para comezar o ciclo de
publicacións decidiuse que a primeira serviría a modo de introdución das principais
eivas existentes no eido educativo e como isto afecta ás persoas con discapacidade.
Tratouse de compartir a voz de persoas con discapacidade física, sensorial e intelectual
para aportar luz sobre os principais obstáculos que afrontan. E, finalmente, decidiuse
complementar iso con información sobre o tecido asociativo existente en Galicia e o
traballo que realizan. 

Para iso, decidiuse complementar a testemuña das fontes -Patricia Veiga, Susana
Rodríguez e Fátima Otero-, compartido, a través dun vídeo, datos duros dun artigo
científico publicado polo Ministerio de Educación, que permitiu recoller unha opinión
experta sobre como mudar o funcionamento do sistema educativo para acadar a plena
inclusión; e tamén información sobre o traballo de diferentes asociacións -ASPAS,
Down Galicia ou COGAMI- para entender o seu traballo. 

Unha vez publicado, o feedback recibido polo profesor permitiu reorientar o
xeito de redactar as publicacións, entendendo que o deber do grupo era priorizar máis as
fontes e empregar datos duros só coma un complemento e non coma o eixo vertebrador
do texto. Así, decidiuse que a partir da segunda publicación se daría maior relevancia á
testemuñas das persoas que compoñían a axenda propia de fontes. Tamén se concluíu
que o emprego de datos duros debía facerse a partir dese momento de xeito máis
coidadoso para entender os posibles intereses detrás das fontes empregadas. Ademais,
grazas ao comentario do compañeiro Iván Novegil, puidéronse corrixir algúns erros
tipográficos que pasaran desapercibidos na revisión e facer algunhas aclaracións que
eran necesarias para comprender exactamente o que se quería trasladar con esa
información.

O 3 de abril o responsable de Actividades, nunha viaxe a Cartelle por motivos
académicos alleos á materia, consegue a fonte espontánea de Flora Estévez, docente en
sexto de primaria no CEIP Plurilingüe de Ribadavia [9].

O día 4 de abril, o grupo mantivo de novo unha reunión para consensuar o
contido a tratar na segunda publicación e facer un repaso da axenda de fontes, valorando
a posibilidade de engadir a aportación de máis persoas ao contido para complementar a
información. Desta volta, decidiuse centrar a publicación no camiño das persoas con
discapacidade cara o mundo laboral e as dificultades que atopan ao deixar atrás a etapa
educativa, falando tamén das problemáticas atopadas no ensino superior, tanto en
Universidades coma na Formación Profesional. Para iso, ademais de contar coas
testemuñas de Patricia Veiga, Fátima Otero e Susana Rodríguez, decidiuse incluír a
visión de Olalla Esmorís, orientadora laboral en COGAMI, a quen entrevistaron Xoel
Rodríguez e Gabriela Rodríguez na sede da Confederación [10]. 

Para complementar as visións das catro fontes elixidas, decidiuse inserir datos
sobre a situación das persoas con discapacidade no mercado laboral, como por exemplo
datos de paro e ocupación. Esta publicación foi difundida no blog do Observatorio e nas
redes sociais elixidas polo grupo o día 6 de abril, cumprindo de novo o marco temporal
establecido na axenda da proposta [11]. 

Nese mesmo día, Xoán Domínguez desprázase até o domicilio de Rita Iglesias
para entrevistala no referente á súa filla Ana María, quen padece a enfermidade de
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Lejeune, unha doenza rara, e quen coñece en profundidade as dificultades coas que se
atopou ao longo da etapa educativa e na introdución na vida adulta [12].

No caso da publicación terceira, o compañeiro Iván Novegil volveu dar a súa
opinión sobre a información reflectida e axudou a comprender de xeito máis completo
algúns dos datos que se mencionaban na mesma. Así mesmo, comentóuselle que algúns
dos aspectos de interese que mencionaba no seu comentario transcendía o tema tratado
na publicación nos marcos do ODS4.

Dous días despois, o 8 de abril ás 11:00, o grupo S1E acode á titoría concertada
co profesor para resolver algunhas dúbidas que xurdiran sobre aspectos xerais do
traballo. Nesa titoría, o profesor recomendou de novo privilexiar máis as fontes da
axenda propia e detalláronse algúns modos de como mellorar neste aspecto. Así,
resolveuse tamén un problema que presentaban as dúas publicacións xa entregadas: que
as referencias aparecían ao final do texto, cando chegaba só con incluílas durante o
mesmo. Esta sesión permitiu unha maior comprensión sobre como empregar as fontes
ao longo de todas as publicacións, indistintamente de se formaban parte do primeiro ou
do segundo ciclo de entrevistas, de xeito que aportasen unha continuidade ás mesmas. 

De xeito paralelo, Iria Peniza e Carmen Villaverde realizaron esa mañá unha
entrevista a dúas traballadoras do CEE Xoán XXIII [13]. A psicóloga Sara Diego e a
pedagoga Elena Torrado aportaron a súa visión sobre como o ensino debería estar
orientado para favorecer a inclusión das persoas con discapacidade e as claves para
abordar os diferentes problemas que atopan a nivel social e persoal entre o seu
alumnado, facendo especial fincapé na importancia da educación emocional. 

No mesmo 8 de abril, Xoán Domínguez entrevista a José Sarmiento, fonte
facilitada por Flora Estévez, quen é orientador nun centro de FP e quen exerceu este
labor, especialmente orientado cara as persoas con discapacidade, en diferentes centros
ordinarios de todas as etapas educativas [14].

Ademais, ese mesmo día, a totalidade do grupo asistiu de xeito telemático á
charla ofrecida polo profesor da USC Miguel Anxo Santos Rego sobre a cuestión da
multiculturalidade, concedida a petición do grupo S3D, realizando un par de preguntas
que tiñan que ver co tema tratado polo grupo S1E.

Durante os días 9 e 10, o grupo continúa coa redacción da terceira publicación
para o blog. Ao mesmo tempo Iria busca novas relevantes para incluír nas ligazóns que
amplien a información ofrecida nesta publicación. 

O grupo chega ademais á conclusión de que é máis sinxelo guionizar os vídeos
para axilizar o proceso de edición e facilitar o traballo aos membros que se dedican a
esta tarefa. Así pois, Xoán Domínguez elabora un minutado dos vídeos gravados ata o
momento o 10 de abril que logo completarán Iria Peniza e Gabriela Rodríguez. A súa
tarefa consiste en escoller os cortes máis acaídos para a temática de cada publicación,
indicando tamén a duración e contido destes. Deste xeito, o equipo de edición de vídeo,
que necesitou do reforzo do coordinador, dedícase a condensar toda esa información
nun máximo de tres minutos, evitando ter que ver todos os vídeos cada vez que editan e
escollendo o contido que prefiren dentro duns límites temáticos. 

Ao longo do día 11, revísase a publicación 3 en vistas a publicala na seguinte
xornada. Cando esta tarefa está completada, o equipo de difusión sube a publicación 3
como borrador ao Wordpress. A publicación definitiva, previa aceptación por parte do
grupo do blog, prodúcese o 12 de abril [15]. Posteriormente, difúndese en redes sociais
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para promocionar esta terceira entrada titulada “A educación obrigatoria nas persoas
con discapacidade: os retos de cada etapa”, que trata as dificultades e barreiras ás que se
enfrontan as persoas con discapacidade nos distintos niveis educativos. Un día despois,
Iria Peniza, en representación do grupo de traballo publica a contestación ao comentario
do compañeiro Iván Novegil na publicación 3. 

O mércores 14, os membros de edición e difusión asisten a unha reunión
presencial con David Sánchez, coordinador do Dobre Grao no grupo do blog para
revisar as estratexias dos grupos de traballo e comentar erros comúns a fin de que non
se repitan. Nesas mesmas datas, Xoel Rodríguez acode a unha reunión telemática co
coordinador do Seminario 1, Mateo Alvarellos, de cara a avaliar e comentar o
desenvolvemento do traballo do S1E e a valorar posibles dificultades transversais ao
resto de grupos.

En datas posteriores, comézase a rolda de contactos coas fontes para obter
información sobre a accesibilidade nas facultades da USC. O 17 de abril, o grupo de
traballo ponse en contacto con Óscar Freiría, estudante de filoloxía con discapacidade
para falar das eivas de accesibilidade que existen no Campus Norte. Xoán Domínguez
establece contacto con Laura García, estudante de Educación Social con discapacidade,
e acórdase unha data para a entrevista.

Entre os días 17 e 18 complétase a redacción do texto para a cuarta publicación.
A revisión, tanto do texto coma do vídeo, lévase a cabo o día 18. O día seguinte
publícase como borrador no Wordpress e en oculto en Youtube para a consecuente
revisión do grupo do blog. O mesmo día 19, a publicación é aprobada e, polo tanto,
compartida en aberto en Wordpress e Youtube [16]. Ademais, seguindo coa liña estética
e guiándose polos modelos, o equipo de redes difunde esta cuarta publicación que leva
por título “Avanzar na educación inclusiva, materia pendente do sistema educativo” e
que versa sobre o debate da educación inclusiva e a educación especial.

O equipo de edición detecta un erro de atribución de fontes en redes, isto é
inmediatamente comunicado ao grupo de traballo, a día 20 de abril. O equipo de
difusión desactiva as publicacións en redes, procede a arranxar o erro e sube as novas
publicacións corrixidas a redes. Ese mesmo día, o grupo reúnese de maneira presencial
para a planificación e reparto de tarefas de cara ás dúas últimas publicacións. Nesta
reunión escóllense as facultades que aparecerán nos mapas e organízanse grupos para
visitalas e tirar fotos a fin de facer os mapas máis interactivos. 

Iníciase a redacción da publicación 5, que dura ata o día 22. Pero antes de
rematar o texto, o 21, Xoán Domínguez e Iria Peniza entrevistan presencialmente a
Óscar Freiría, estudante de Filoloxía con discapacidade, comezando así a terceira e
última actividade do grupo de traballo: o mapa de accesibilidade das facultades da USC
[17].

O 22 de maio resulta ser unha xornada con bastante actividade no equipo. Por
unha banda, remátase a redacción do texto da quinta publicación, dando por finalizadas
as dúas primeiras actividades: os ciclos de entrevistas. Xoel Rodríguez, baixo a
supervisión das responsables de edición do equipo, leva a cabo a edición do último
vídeo, seguindo sempre a estética marcada polos anteriores. Nesta mesma xornada,
vídeo e texto sométense a revisión e son corrixidos para a súa publicación o día 23. Por
outra banda, continúan as entrevistas coas fontes do mapa, sendo a quenda de Elena
Vázquez, profesora na facultade de Matemáticas que fala con Xoán Domínguez non só
dos obstáculos que aínda quedan por superar senón dos avances en accesibilidade nos
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últimos tempos [18]. Ademais realízase a primeira visita ás facultades para tirar
fotografías e pescudar máis sobre as eivas particulares das facultades escollidas na
reunión. Neste caso, dan inicio ás visitas Xoel Rodríguez e Gabriela Rodríguez,
acudindo a Medicina, Ciencias da Educación (Norte), Enfermaría e Xeografía e
Historia. Nesas visitas, conversan con PDI e PAS das distintas facultades, o que
permitiu obter unha visión máis transversal da situación da accesibilidade neses centros.
Con todo, e malia que a maior parte do persoal estivo disposto a colaborar cos
compañeiros, o caso do Decanato da Facultade de Medicina foi distinto, xa que non se
amosaron dispostos a aportar información sobre a situación dos alumnos con
discapacidade no seu centro.

Nas seguintes xornadas continúan as entrevistas. O día 23 Iria Peniza fala con
Laura García, estudante de Educación Social con discapacidade, que indica os
problemas de accesibilidade no Campus Sur, especialmente na súa facultade de Ciencias
da Educación [19]. Tamén o 23, a publicación 5 que leva por título “A intelixencia
emocional, clave na educación das persoas con discapacidade” é gardada en Wordpress
como borrador. Tras a revisión do grupo do blog, procédese á publicación definitiva e á
difusión en redes cos modelos acordados ao inicio [20].

A seguinte fin de semana, os encargados de elaborar os mapas interactivos
buscan diversas opcións de presentación. Tras valorar varios programas gratuítos e
plataformas online, a ferramenta escollida resulta ser Scribble Maps. Esa mesma fin de
semana e nos seguintes días realízanse probas con textos e imaxes de arquivo para ver o
aspecto final na publicación.

O martes 27, realízase a segunda visita ás facultades. Iria, Xoán, Jorge e Carmen
desprázanse ata o Campus Sur e percorren as facultades de Matemáticas, Ciencias
Políticas e RRLL, Física, Ciencias da Educación, Psicoloxía e Dereito. Nestes espazos
válense da información transmitida polas fontes nas entrevistas para fotografar os
principais obstáculos para as persoas con mobilidade reducida. Para ampliar a
información, localizan ao persoal de conserxería, que con moi boas reaccións, convidan
ao grupo a visitar os edificios. Coas explicacións guiadas do persoal de conserxería, os
integrantes do grupo aproveitan para tirar fotos ao mesmo tempo que interaccionan cos
traballadores. O percorrido abarca temporalmente gran parte da mañá, empezando ás
11h e rematando ás 14h. Pola tarde, os responsables de redacción comezan xa a elaborar
o texto da publicación número 6, que se dedica precisamente ao mapa do Campus Sur.

Ao tempo que se continúa a redacción da publicación 6, o 28 de abril, realízase
un percorrido pola facultade de Ciencias Económicas e Empresariais por parte de Iria e
Xoán co obxectivo de completar a información e mapa da publicación 7 sobre
accesibilidade no Campus Norte. Complétase na mesma xornada a revisión ortográfica
e de lingua da sexta publicación, tras a finalización do traballo do equipo de redacción.

A redacción da publicación 7 comézase o día 29, sendo levada a cabo
conxuntamente por Xoel Rodríguez e Gabriela Rodríguez e revisada ese mesmo día
para a realización dos mapas interactivos. Tras valorar varias opcións, as persoas
encargadas do mapa deciden, en consenso co grupo, cambiar a ferramenta de
elaboración destes. O motivo é que as plataformas probadas non funcionan
correctamente en todos os dispositivos e teñen erros á hora de incluír as imaxes
recollidas. Así, decídese finalmente usar Google My Maps, unha ferramenta integrada
no Google Maps e que deu moi bos resultados nas probas efectuadas. Ambos mapas son
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elaborados por Carmen Villaverde e Jorge Noya que colaboran para conxugar texto,
imaxe e mapa de maneira harmónica. 

Por outra banda procédese ao gardado como borrador da publicación 6 que leva
por nome “MAPA: a accesibilidade no Campus Sur” no Wordpress. Esta é publicada
definitivamente tras a aprobación do grupo do blog [21].

Ao día seguinte o equipo de redes prepara o novo modelo para a difusión dos
contidos do blog. Escóllese un mosaico mostrando catro das fotografías realizadas nas
visitas ás facultades, que será empregado para as dúas últimas publicacións. O
obxectivo e mostrar xa nas redes, a porta de entrada ao blog, unha pequena referencia
visual dos problemas de accesibilidade que existen na USC. A publicación 6 é difundida
con esta nova estratexia polas redes sociais no mesmo día 30.

Coa entrada do mes de maio, segue a chegar o feedback das fontes. Laura, de
Educación Social e Sara Diego, psicóloga de Juan XXIII, coinciden nos seus parabéns
pola correcta difusión da información. Non obstante, Sara indica un erro na atribución
de fontes, que xa se corrixira para a cuarta publicación, pero permanecía na terceira.
Este erro é comunicado de inmediato ao equipo de difusión, que se encarga de
modificar a entrada do blog. 

Neste inicio de mes, revísase de maneira provisional a entrada 7 do blog e o
equipo de difusión elabora un novo mosaico para a derradeira publicación. Ao día
seguinte realízase unha revisión máis en profundidade tras engadir unha conclusión
final á publicación a modo de peche do tema.

O 3 de maio continúa chegando feedback das fontes. Fálase por mensaxe privada
con Albina Blanco, conserxe de Matemáticas, e Óscar Freiría, alumno de Filoloxía e
ambos trasladan a súa aprobación dos contidos subidos ao blog. Tamén se lle remite a
Juani Tubío, traballadora de COGAMI, todos os enlaces das publicacións nas que
participan asociadas ou traballadoras da entidade.

A maiores o grupo de traballo publica en formato borrador a derradeira
publicación, que leva por título “MAPA: a accesibilidade nos Campus Histórico e
Norte” e ten como obxecto complementar o mapa do Campus Sur. Un texto e mapa no
mesmo formato que a anterior entrada no blog, desta volta tratando as barreiras
arquitectónicas no Campus Norte e Histórico. A entrada publícase no mesmo día,
aprobación previa do grupo do blog [22].

O grupo de traballo a través de Iria Peniza contesta aos comentarios de Iván
Novegil nas publicacións 6 e 7, os días un e tres de maio respectivamente. Neste punto
cabe facer unha reflexión sobre o diálogo mantido con este compañeiro durante o paso
polo Observatorio Cidadán de Comunicación. Na maioría das publicacións recíbese
feedback de Iván nos comentarios, o que axuda ao grupo coñecer outras perspectivas e a
opinión máis directa da comunidade á que se dirixen as publicacións. Unha opinión
forte e honesta, que quizais non se escoitaría das outras fontes que teñen menos
confianza co grupo, iso si, sempre con espírito crítico dende unha óptica construtiva.
Esta interacción constitúe, polo tanto, a fin do traballo de campo.
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c) Fase do consenso e redacción da Memoria:

Este terceiro epígrafe refírese ás Memorias Individuais dos integrantes do grupo
de traballo S1E. A raíz do consenso buscado tras as reunións celebradas ao longo destes
meses, así como dos resultados obtidos a través do Observatorio Cidadán de
Comunicación e das publicacións realizadas, analízanse, a continuación, os resultados
acadados.

A fase de consenso e redacción da Memoria iníciase finalizado o prazo de
elaboración e presentación das publicacións do S1E. Grazas aos diarios, apuntamentos e
documentos de rexistro que levaron durante este proxecto os integrantes do grupo de
traballo, esta última fase de traballo foi máis simple, precisamente pola existencia de
documentos gráficos e escritos que xustificasen as actividades e labores desenvoltos
previamente. Porén, a falta de rigorosidade na posta en funcionamento destes diarios
como norma xeral levou a ter que buscar mensaxes ou referencias que permitisen datar
determinadas accións levadas a cabo no desenvolvemento do traballo [23].

No relativo ás tarefas desta fase, o día 7 de maio do 2021 realízase unha reunión
do grupo a través de Microsoft Teams para comezar a orientar a Memoria Grupal, ao ter
practicamente rematas as Memorias Individuais, así como os Anexos Individuais de
cada un dos integrantes. Nesa reunión faise unha lectura conxunta da Guía Breve CIC e
coméntase o traballo necesario a realizar para a elaboración da mencionada Memoria
Grupal. Nunha reunión posterior, celebrada o 13 de maio de xeito telemático,
establécese o reparto das tarefas e a calendarización, ao tempo que se indican os
aspectos necesarios a recoller das Memorias Individuais de cada integrante. Dita
reunión é gravada e remitida ao profesor a través dunha ligazón na plataforma Microsoft
Teams [24].  En canto ao reparto dos roles, queda do seguinte xeito:

● A redacción relativa ao epígrafe a) Fase de Proposta, foi levada a cabo por Iria
Peniza Rodríguez.

● A redacción relativa ao epígrafe b) Fase do Traballo de Campo, foi levada a
cabo por Jorge Noya Botana e Carmen Villaverde Nartallo.

● A redacción relativa ao epígrafe c) Fase do consenso e redacción da Memoria,
foi levada a cabo por Gabriela Rodríguez Díaz e Xoel Rodríguez Poy. 

● A supervisión e a cohesión do texto no seu conxunto e a elaboración dos Anexos
Grupais foron levadas a cabo por Xoán Domínguez San José. 

Unha vez repartidos os epígrafes e, polo tanto, o traballo, establecéronse unhas
datas concretas para unha mellor optimización do tempo. Neste sentido, unha vez
rematadas as reunións, revisadas as Memorias Individuais e buscado o consenso, os
diferentes integrantes do S1E iniciaron a redacción deste documento. Así, o obxectivo
relativo á redacción da Memoria Grupal buscaba que dito texto estivese redactado na
súa totalidade con anterioridade ao domingo 16 de maio de 2021.

Un documento, esta Memoria Grupal, que busca sintetizar o traballo
desenvolvido polo grupo de traballo entre os meses de febreiro e maio de 2021 e que
permite a realización dunha diagnose e a obtención dunhas conclusións ás que cómpre
referirse a continuación.

En primeiro lugar, como se recolle na Memoria Individual do coordinador, Xoel
Rodríguez Poy, en relación aos resultados do traballo desenvolvido polo S1E: “os
resultados [...], son máis que positivos”. Neste sentido, o grupo de traballo considerou
de xeito consensuado que o tema da Accesibilidade na Educación presentou unha gran
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complexidade, derivada da falta de atención social e mediática. Aínda así, as
conclusións a este respecto tamén son optimistas, ao considerar que se permitiu
visibilizar unha realidade que persoas de todo o mundo viven diariamente pero que, de
algún modo, permanece oculta ou silenciada. Esa visibilización era, precisamente, un
dos obxectivos que buscaba o S1E desde o comezo.

En segundo lugar, como se recolle na memoria do responsable de Actividades,
Xoán Domínguez San José, “xa desde o comezo apreciamos a necesidade de contar
tamén con fontes expertas, ademais do alumnado con discapacidade e as familias”.
Neste sentido, outro dos puntos de consenso do grupo de traballo foi a riqueza e a
variedade nos perfís da Axenda, aínda que houbo certas deficiencias e puntos de mellora
que cómpre sinalar.

Neste sentido, os compoñentes do grupo de traballo tamén se referiron á
“infrarepresentación de fontes con discapacidade”, como recolle a responsable de
Edición, Carmen Villaverde Nartallo, nas conclusións da súa Memoria Individual. Foi
este un aspecto que se tentou solucionar por todas as vías posibles, pero que por unha ou
por outra circunstancia, non se logrou arranxar completamente. Non obstante, os
membros do S1E foron conscientes en todo momento desta situación e tentaron
difuminala, constituíndo esta circunstancia unha mostra da súa vontade de traballo e
espírito crítico.

En terceiro lugar e, en definitiva, as conclusións sobre o tema tratado son
coincidentes entre os membros do grupo de traballo. A totalidade do S1E remarca a
complexidade do tema á hora de enfocalo e tratalo, así como os cambios relativos á
perspectiva propia sobre a situación que padecen as persoas con discapacidade no
relativo á accesibilidade na Educación. En resumo, un tema e un enfoque seleccionados,
en base ás metas do ODS4 xa indicadas, que permitiron afondar nos coñecementos
propios sobre a realidade destas persoas; unha realidade ás veces descoñecida e que,
dende logo, require dun tratamento máis profundo por parte da sociedade e de escoitar a
voz de quen protagoniza esta realidade de xeito aberto para poder compartila coa maior
honestidade e integridade posibles.

No relativo aos resultados do traballo, seguiron a mesma liña que as conclusións
referenciadas anteriormente. A raíz das Actividades desenvolvidas e dos contactos
mantidos coa Axenda, realizáronse un total de sete publicacións [25], sen ter en conta a
Presentación e o Glosario presentados no Observatorio Cidadán de Comunicación:

● “A discapacidade na educación: o camiño cara a inclusión”, publicada o 25 de
marzo no Observatorio Cidadán de Comunicación [8].

● “O camiño cara o eido laboral, outro obstáculo para as persoas con
discapacidade”, publicada o 6 de abril no Observatorio Cidadán de
Comunicación [10].

● “A educación obrigatoria nas persoas con discapacidade: os retos de cada etapa”,
publicada o 12 de abril no Observatorio Cidadán de Comunicación. [15]

● “Avanzar na educación inclusiva, materia pendente do sistema educativo”,
publicada o 19 de abril no Observatorio Cidadán de Comunicación. [16]

● “A intelixencia emocional, clave na educación das persoas con discapacidade”,
publicada o 23 de abril no Observatorio Cidadán de Comunicación. [20]

● “MAPA: a accesibilidade no Campus Sur”, publicada o 29 de abril no
Observatorio Cidadán de Comunicación. [21]
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● “MAPA: a accesibilidade nos Campus Histórico e Norte”, publicada o 3 de maio
no Observatorio Cidadán de Comunicación. [22]

Á vista da cantidade e calidade das publicacións, das fontes consultadas, as
actividades desenvolvidas e dos vídeos e tarefas realizados, os resultados que se derivan
das accións do S1E son eminentemente positivos. Neste sentido, os obxectivos que se
recollen nesta Memoria Grupal, tales como a visibilización da situación das persoas con
discapacidade física, sensorial e/ou intelectual, foron esencialmente conseguidos a
través da realización e da publicación destas actividades. Deste xeito, sinálanse a
continuación os principais obxectivos que buscaron as accións e publicacións do S1E:

1. Abordouse a situación da inclusión das persoas con discapacidade na Educación,
aportando testemuños de persoas que viviron situacións relacionadas co tema
tratado [8].

2. Abordouse a situación da inclusión das persoas con discapacidade de cara á
inclusión no mercado laboral, sempre dende a perspectiva da Educación, para
visibilizar tamén a situación, moitas veces complicada, á que se enfrontan [10].

3. Abordouse a situación das persoas con discapacidade nas diferentes etapas do
sistema educativo, para tratar de pór sobre a mesa os principais problemas que
hai en cada nivel do sistema; facendo un especial fincapé na educación
emocional. [15] [16]

4. Abordouse o debate sobre a educación inclusiva e os centros de ensino, en
relación ás persoas con discapacidade. [20]

5. Conseguiuse visibilizar a situación na que se atopan algunhas das Facultades da
Universidade de Santiago de Compostela no relativo á accesibilidade. [21] [22]

En definitiva, os obxectivos perseguidos polo S1E foron maioritariamente
logrados, aínda que o grupo de traballo recoñece eivas na súa actividade como a
mencionada falta de máis fontes con discapacidade, o peso das mesmas na redación das
publicacións –tendencia que se foi mellorando co tempo– ou a posibilidade dun maior
afondamento nos complexos problemas a tratar que, por falta de experiencia neste xeito
de comunicar e de información previa específica sobre o tema a tratar, foi inaccesible
para o grupo. 

No relativo ao funcionamento do grupo de traballo, tanto os compoñentes como
o coordinador do S1E valoraron as relacións internas e a comunicación como positiva.
Na Memoria Individual do coordinador do grupo, Xoel Rodríguez Poy, recóllese:
“Coido que [as interaccións] foron tamén moi positivas. Xoán, Iria, Carmen, Jorge e
Gabriela son excelentes compañeiros e traballaron de xeito coordinado, eficiente e
continuo”. Unha boa mostra do traballo en equipo, que era outro dos obxectivos da
materia, é que o grupo de traballo logrou pór en práctica as súas capacidades e mellorar
na execución dos seus labores.

A convivencia entre os compoñentes foi na liña do anterior, mantendo reunións
telemáticas e presenciais de xeito continuado ao longo destes meses, o que permitiu
mellorar non só a comunicación entre os membros para a consecución dos obxectivos
do S1E, senón tamén a relación interpersoal entre os mesmos.  

No relativo ao reparto do traballo, cómpre sinalar o que xa se mencionou
anteriormente, sobre a coordinación e a cooperación entre os membros do grupo de
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traballo á hora de desenvolver as actividades. Neste sentido, aínda que houbo un reparto
das tarefas e dos roles que pretendeu ser equitativo, producíronse colaboracións entre os
membros para acelerar o ritmo de traballo e facilitar o correcto desenvolvemento das
actividades nos prazos previstos. Así, aínda que cada integrase tivese encargada unha
tarefa, estas foron permeables de xeito que colaboraron naquelas levadas a cabo polos
compañeiros ou compañeiras.

En canto a convivencia con outros grupos de traballo, débese facer referencia ás
reunións mantidas entre os membros dos diferentes grupos, tanto do Seminario 1 como
doutros seminarios, cos coordinadores do blog e dos seminarios, así como con outros
compañeiros doutros grupos cos que se compartían roles (Actividades, Edición, etc.)
[26]. Así, a convivencia cos compañeiros da aula foi tamén positiva, fomentándose a
interacción a través da busca de contactos, por exemplo, con Iván Novegil, entre outros
[27]. Así mesmo, foi tamén Iván Novegil quen a través dos seus comentarios nas
publicacións aportou información moi relevante para as mesmas [28].

Do mesmo modo, a participación conseguida coa axenda de contactos foi
evidente. Neste sentido, o feedback recibido por parte da axenda foi de utilidade para a
mellora das publicacións; unha mellora paulatina que, a través dos comentarios dos
compoñentes da Axenda, se foi conseguindo [29]. 

Os bens relacionais conseguidos a través do traballo desenvolvido no ámbito do
S1E teñen que ver coas conexións creadas e establecidas coas fontes que compoñen a
Axenda. Neste sentido, as conversas mantidas a través de diferentes medios, os diálogos
xerados e as entrevistas realizadas permitiron obter experiencias humanas nas que ese
ben foi a relación establecida de por si mesma. Así, a confianza creada cos compoñentes
da Axenda, a reciprocidade no feedback recibido ou a participación nas publicacións e
vídeos foron formas específicas de bens que naceron coa relación e coas interaccións
creadas no seo do S1E.

En definitiva, o funcionamento do grupo en canto a reparto de tarefas e roles, 
así como a convivencia entre compañeiros e compañeiras do grupo propio e doutros
grupos, foi positiva. Do mesmo modo, a participación coa Axenda de contactos e os
bens relacionais conseguidos son, igualmente, positivos. 

A continuación, cómpre facer referencia á proxección social e comunitaria do
traballo desenvolvido dende o grupo S1E. Do mesmo xeito, aludirase á incidencia que
tivo, tanto no discurso como na acción coa Axenda de contactos, o traballo deste grupo.
Neste sentido, e aínda que houbo diversas modificacións na axenda de contactos ao
longo do tempo, na súa maioría as persoas coas que se traballou para levar a cabo esta
actividade mantiveron en todo o momento o contacto con nós, ademais de recibir todas
as publicacións e de dar feedback moi construtivo nalgúns casos, como xa se indicou,
para así poder rectificar e mellorar o traballo. 

Unha das maiores aportacións foron as de COGAMI. Tras contactar con eles o 4
de marzo, a través de Juani Tubío, traballadora da entidade que se mostrou moi
receptiva, facilitáronsenos varios contactos sen os cales non tería sido posible o
desenvolvemento deste traballo, como son Olalla Esmorís, Patricia Veiga e Fátima
Otero [30].
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Así mesmo, foi moi importante a comunicación con Susana Rodríguez, médica e
paratriatleta española. Tras varios intercambios de mensaxes, accedeu a conceder unha
entrevista para falar sobre os distintos tipos de discapacidade que existen, as barreiras
ás que fan fronte e a presenza destas nos ámbitos académico, laboral e deportivo. Foi un
punto de vista moi enriquecedor, xa que a pesar de que o tema principal estaba enfocado
no mundo educativo, Susana aportou a súa visión de como fora o cambio cara a
introdución ao mundo laboral complementando perfectamente as entrevistas con Olalla
Esmorís, Patricia Veiga e Fátima Otero.

Posteriormente as entrevistas con Rita Iglesias como nai dunha rapaza co
síndrome de Lejeune e con traballadoras e traballadores implicados directamente na
Educación das persoas con discapacidade como Flora Estévez, José Sarmiento e Sara
Diego, puidéronse ampliar as perspectivas iniciais afondando no tema e nas metas do
ODS4 escollidas.

Ademais, recibíronse comentarios periódicos nas publicacións do compañeiro
Iván Novegil, coordinador do seminario 2, que foron en todo momento construtivos e
encamiñados a corrixir pequenos erros e a axudar para mellorar as seguintes
publicacións, polo que o grupo considera que foi moi importante contar co seu feedback
e a súa axuda. As respostas ao compañeiro foron postas en común polo grupo a través
de Whatsapp.

Ao tratar as dificultades das persoas con discapacidade física, o grupo decatouse
tamén do pouco que están adaptados os espazos académicos e urbanos a este tipo de
limitacións físicas que calquera pode chegar a sufrir ao longo da vida. Nese sentido,
resultou moi enriquecedor visitar as diferentes facultades da Universidade de Santiago
de Compostela e descubrir os múltiples obstáculos existentes en todas elas. Tamén se
observou a falta de accesibilidade noutros espazos máis alá dos escolares. Grazas a este
traballo púidose desenvolver unha postura moito máis crítica cara aos espazos
arquitectónicos e urbanísticos, onde se percibe claramente unha falta de accesibilidade.
Así mesmo, falar con persoas como Elena Vázquez aportou caras humanas e a voz das
persoas que viven esa realidade.

 
Como puntos a mellorar, poderíase ter compartido a voz de máis persoas

afectadas, e non centrar tanto algunha das publicación en expertos e profesionais da
educación, que conforman a maioría da comunidade consultada. As persoas con
discapacidade deberan ser a base do traballo, e desta volta non o foron tanto como
deberan, en parte polas complicacións que supón contactar con menores de idade con
algunha discapacidade cursando algunha etapa da educación obrigatoria. Como proposta
para o futuro estaría ben vertebrar a axenda de fontes dende o inicio con persoas
afectadas, que ademais poden ser ou non expertas no tema, para saber de primeira man
todas as situacións que teñen que vivir día a día.  

Por outro lado, o grupo considera que os mapas elaborados para mostrar as
barreiras de accesibilidade que se atopan nas facultades da USC tiveron unha boa
acollida e axudaron a que moitos estudantes e docentes se decatasen deste problema.
Así mesmo, considérase que sería oportuno facilitar que estes chegase tamén ás
autoridades competentes na materia para que tomen cartas no asunto e solucionen por
fin esta problemática. 
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A continuación, faise referencia aos coñecementos xornalísticos e de
comunicación, tamén audiovisuais, que o traballo no Observatorio Cidadán de
Comunicación e a materia de Comunicación Interpersoal e Comunitaria permitiron
aprender, aplicar e mellorar. Neste sentido, este traballo posibilitou adquirir novos
coñecementos sobre o tema e tamén sobre a profesión, ademais de desenvolver e
mellorar habilidades sociais, comunicativas e xornalísticas.

Por un lado, a través do contacto e intercambio de mensaxes coas distintas
persoas que conforman a axenda púidose percibir a súa realidade dun xeito distinto ata
agora, sendo conscientes do problema tan importante que aínda existe con respecto ás
persoas con discapacidade.

Por outro lado, organizouse unha estratexia comunicativa e de difusión adaptada
ás distintas redes sociais nas que se publicou o traballo, e que ían dirixidas cara distintos
públicos. Isto pretendía ser útil para as persoas afectadas como para as que descoñecían
o tema, de xeito que coas publicación se buscaba transmitir con éxito información sobre
esta situación, así como os problemas e as solucións, tanto a un público especializado
como a un non especializado. Isto conseguiuse co maior ou menor acerto en función da
publicación, sendo posiblemente a cuarta publicación aquela cun contido máis técnico e
máis afastado do alcance da comunidade.

Ademais, grazas a todo o traballo de investigación e ás conversas coas distintas
fontes puidéronse condensar e interpretar os datos máis relevantes, algo que permitiu
reflexionar e emitir opinións fundadas sobre moitos dos problemas aos que teñen que
facer fronte as persoas con discapacidade a diario no sistema educativo. Estás opinións
e coñecementos que foron xurdindo nos compoñentes do grupo permitiron seguir
avanzando á hora de realizar as preguntas axeitadas ás fontes e compartir a súa voz do
xeito máis efectivo posible.

Desde o grupo tratouse dende o primeiro momento de falar sobre este tema coa
maior profesionalidade e compromiso cidadán posible, desde uns coñecementos básicos
ata os adquiridos a medida que se desenvolveu o traballo, intentando reflectir esta
problemática de maneira obxectiva e respectuosa coas persoas afectadas.

Por último, con esta actividade observouse a pouca difusión que teñen as
noticias relacionadas con persoas con discapacidade nos medios de comunicación. A
sociedade descoñece moitas das situacións desfavorables que teñen que vivir
continuamente estas persoas, algo que ten moita culpa na falta de visibilidade que se lle
dá nos medios a este tema. Unha ferramenta de comunicación tan importante como
pode ser a prensa ou a televisión, debe utilizarse para reflectir todas as partes da
realidade, non só as que afectan á maioría. Por tanto, pode concluírse que o xornalismo
actual non está debidamente comprometido con esta problemática e ten moito que
mellorar con respecto á difusión de novas referidas á Educación das persoas con
discapacidade e á inclusión. 

A continuación, cómpre facer referencia ás consideracións relativas a criterios e
métodos xornalísticos e de comunicación empregados polo S1E no seo das diferentes
fases do proceso de traballo. 

Neste sentido e, en primeiro lugar, foi moi importante a organización e o
consenso entre os membros do grupo na fase da proposta. Debatéronse os distintos
puntos que interesaban a cada integrante dos obxectivos ODS das Nacións Unidas e ao
final optouse polo de Educación de calidade, centrado na situación das persoas con
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discapacidade no ámbito académico. Ao ser un tema bastante complexo, foi preciso
traballar ao máximo as habilidades sociais e comunicativas para poder contactar coas
fontes que formaron a axenda e tamén houbo que facer un importante labor de
investigación para realizar cada entrevista coa maior calidade posible e para buscar
novas e documentación relacionadas co tema da discapacidade na educación.

Na fase do traballo de campo, aplicáronse distintas técnicas xornalísticas e
comunicativas dependendo do rol desempeñado por cada membro do grupo. 

No apartado de actividades, foi de vital importancia a creatividade e coherencia
para organizar e unir as distintas actividades programadas, así como o compromiso e
unha actitude proactiva para levalo a cabo. Tamén a adaptación, xa que houbo que facer
cambios nalgunhas das actividades programadas nun principio e transformalas con
rapidez noutras ideas, como foi o caso dos círculos de lectura, que se transformaron en
ciclos de entrevistas debido á complexidade para realizar os primeiros.

Para o labor de difusión do traballo púxose en práctica o manexo dos medios
onde difundir as publicacións, tanto no blog do Observatorio Cidadán de Comunicación
coma nas redes sociais habilitadas para o mesmo [31]. Tamén se analizaron os perfís
máis comúns en cada rede social e grazas a isto consensuouse que, polo tema a tratar, o
mellor era centrarse en Instagram e Facebook, onde se acadaría unha maior repercusión
dentro da comunidade. Esta tarefa permitiu a preparación para desenvolver nun futuro
un perfil máis multimedia dentro do sector xornalístico. Traballáronse habilidades de
deseño xunto co rol de edición, tanto na web como en plataformas como YouTube, onde
se publicaron os vídeos que acompañaban a cada publicación, e adaptáronse os textos ás
distintas redes sociais. Tamén se elaborou unha estratexia de difusión organizada e
coherente que tiña como obxectivo sacar o máximo partido de cada publicación e
conseguir o alcance desexado.

A tarefa de coordinación, aínda que foi supervisada fundamentalmente por Xoel
Rodríguez Poy, exerceuse entre todos os membros, poñéndose o grupo de acordo e
adaptándose uns aos outros en todo momento en canto era necesario. Mellorou sen
dúbida a capacidade dos integrantes para traballar en equipo e para repartir as distintas
tarefas para sacar adiante o traballo.

En canto ao rol de edición, traballouse sobre dúas liñas: a escrita e a audiovisual.
Aplicáronse os coñecementos de redacción informativa adquiridos durante este grao
para unha elaboración, corrección, cohesión e coherencia exhaustiva das publicacións.
En canto á parte máis audiovisual, esta obrigou a desenvolver ao máximo as habilidades
para traballar con programas de edición de vídeo, para as que foi moi importante a
tarefa de seleccionar os fragmentos de cada entrevista adecuados para cada publicación
e que creasen unha unidade e coherencia narrativa [32]. Tamén se adquiriron novos
coñecementos á hora de traballar con programas cos que anteriormente non se
traballara, como pasou no caso das publicacións 6 e 7 para realizar os mapas
interactivos que acompañaron a cada publicación [33].

Por último, na fase das memorias redactouse de maneira breve toda a
experiencia. Houbo que condensar nunhas poucas páxinas todo o traballo desenvolvido
polo grupo durante todo o semestre, polo que foi necesario aplicar ferramentas de
redacción aprendidas durante o curso e propias dos xornalistas, como son a concisión e
a claridade.
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Cómpre falar, agora, do relativo a causas de forza maior e á incidencia que estas
tiveron tanto no traballo como no grupo. Así, un factor a ter en conta que marcou sen
dúbida o traballo realizado este curso foi a Covid-19. A situación causada pola
pandemia xerou moitos obstáculos e situacións de incerteza ao longo do curso, aínda
que a pesar diso foi posible unha rápida adaptación á situación para superar con éxito
todos os problemas que foron xurdindo.

O primeiro problema que xurdiu foi o de realizar os círculos de lectura con
diversas persoas relacionadas co tema. A imposibilidade de cadrar horarios e de garantir
un espazo no que se cumprisen todas as medidas sanitarias, así como as restricións tanto
de mobilidade como de aforo impostas polas autoridades, levaron a cambiar esta
primeira proposta por dous ciclos de entrevistas diferenciados e que se realizaron de
maneira individual a cada entrevistado.

Outra das maiores trabas foi o feito de ter que realizar as entrevistas de forma
telemática e non presencial. Foi o caso da entrevista con José Sarmiento, que debido a
que el se atopaba en Ourense foi imposible falar con el en persoa, polo que foi necesario
optar pola vía online. Do mesmo xeito, houbo que facer a través da plataforma Skype a
entrevista a Susana Rodríguez, xa que ela ao estar preparándose para as olimpíadas de
Tokyo non podía reunirse de forma presencial. De xeito similar, a entrevista a Sara
Diego tivo que ser realizada de xeito telemático por prevención de riscos por mor da
pandemia.

Por outro lado, aínda que a maioría de fontes que conformaban a axenda se
mantiveron en contacto con nós unha vez realizadas as entrevistas e incluso deron
feedback tras as publicacións, houbo casos nos que non se puido conseguir a conexión
que se esperaba. Sucedeu, por exemplo, con Sofía Prol, voluntaria en ASPAS. A pesar
de que se mantiveron de maneira prolongada mensaxes con ela para conseguir algún
contacto dentro dun grupo de FADENGA que estaba preparando as oposicións á Xunta,
non se recibiu resposta destes últimos polo que non foi posible contar coa súa voz para
realizar este traballo [34].

Houbo tamén que modificar algunhas das fontes, como foi o caso de María
Teresa Fernández, tamén de ASPAS; que tivo que ser substituída por Sara Diego,
psicóloga no CEE Juan XXIII, xa que dixeron que podería tratar con maior
coñecemento ca eles o tema da educación.

En calquera caso, a pesar das dificultades xurdidas polo Covid-19 e pola
imposibilidade de contactar con todas as fontes coas que se querería, os resultados
obtidos foron na súa maior parte satisfactorios e soubéronse superar con éxito as poucas
incidencias que se atoparon polo camiño grazas á coordinación e traballo en equipo,
tanto do grupo como da axenda de contactos. 

Finalmente, cómpre sintetizar algúns dos aspectos tratados nesta Memoria
Grupal do S1E nunha análise das debilidades propias identificadas no ámbito do grupo
de traballo (no cadro superior esquerdo), as ameazas detectadas de orixe externa (no
cadro superior dereito), as fortalezas xeradas (cadro inferior esquerdo) e as posibles
oportunidades de mellora (cadro inferior dereito).
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Debilidades: 
● Infrarepresentación de persoas con

discapacidade na Axenda.
● As reorganizacións da Proposta

puideron xerar baleiros no relativo
ao tempo de traballo.

● O tempo limitado para
desenvolver un tema tan complexo
e interesante.

Ameazas:
● Dificultade de contactar con

fontes posibles para incluír na
Axenda.

● Dificultade de contactar con
fontes fóra da Axenda, como con
Ana María Porto [35], na busca
de información para a
elaboración do Mapa.

Fortalezas:
● Comunicación entre membros do

grupo de traballo.
● Capacidade de traballar en grupo

baixo presión e de organización,
individual e colectiva.

● Reorganizacións da Proposta que
permitiron optimizar a carga de
traballo e adaptar á realidade os
obxectivos do S1E.

Oportunidades:
● Elaboración dun mapa interactivo

a gran escala (no ámbito
educativo da cidade de Santiago
de Compostela, por exemplo).

● Contactar con persoas con
discapacidade para dotar de
maior diversidade á Axenda. 


