
Tema 3: Apontamentos

Ámbitos  e  planos  de  análise:  algúns  instrumentos,  métodos, 
formas e exemplos  para aplicación.

A escolma de procedementos, instrumentos, métodos e formas de 
presentación documental que a continuación se expoñen teñen un 
carácter utilitario para a materia e os traballos derivados dista. 
Utilízanse  estas  pautas  en  diferentes  etapas  e  fases  da 
experimentación e presentación de traballos  e complétanse con 
outros  instrumentos  que  poderán  atopar  nas  referencias 
bibliograficas, ao final diste apontamento.

Índice: a) Mapas conceptuais e mapas mentais: b) Test; c) Dieta de 
medios. Dieta relacional; d) Marco lóxico; e) "Paper"; f) Exemplo 
de Canon; g) Decálogos profesionais.

A.- Mapas Conceptuais e Mapas Mentais.

O Mapa Conceptual é unha estratexia que ao relacionar conceptos 
produce  novas  ideas  e  camiños  para  acoutar  un  tema. 
Caracterízase  pola  súa  simplificación,  xerarquización  e  impacto 
visual.

Débese Identificar claramente os conceptos clave do contido que 
van ordenarse no mapa. Estes conceptos detállanse nun listado de 
xeito que o concepto considerado principal, en primeira instancia, 
colócase  na  parte  superior  do  Mapa  para  unilo  aos  outros 
conceptos segundo o seu ámbito, máis xeral ou máis específico. 
Entre os conceptos créase unha palabra de enlace que relaciona un 
e outro concepto.

Pódese facer unha exemplificación das relacións á volta da páxina, 
argumentando no posible as ligazóns entre un e outro concepto. 
Após é importante cruzar tales relacións para desenvolver o ámbito 
xeral do que sería xa un campo ou marco conceptual.

Unha  técnica  asociada  ao  Mapa  Conceptual  é  a  chamada  Rede 
Semántica. As Redes Semánticas son sistemas de organización de 
coñecementos  que  non  estruturan  os  conceptos  dun  xeito 
xerárquico, senon coma unha rede. Os conceptos son coma nodos, 
con varias relacións que se ramifican cara fóra.  As relacións poden 
incluir  relacións  tipo  todo-parte,  causa-efecto,…  son  grafos 
orientados  que proporcionan unha representación declarativa de 
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obxetos,  propiedades  e  relacións.  Os  nodos  utilízanse  para 
representar obxetos ou propiedades. Proporcionan un modelo de 
presentar as relacións entre os conceptos e os acontecementos e 
constituen unha descrición da nosa forma de razoar.

As partes  dunha rede semántica son:  a) nodos:  son conceptos  e 
péchanse nun círculo ou elipse; b) relacións: é unha propiedade do 
concepto e pode ser de dúas formas: implícitas.- unha frecha que 
non  especifica  o  seu  contido-,  ou  explícitas:  unha  frecha  onde 
especifícase o seu contido.

Por outra banda, un Mapa Mental desenvolve un único concepto. 
Ao redor do concepto central expóñense as ideas principais que 
cremos acoutan ou dimensionan o concepto. A partir de cada unha 
disas ideas, volvemos a repetir a operación até que consideremos 
pechado  o  Mapa.  O  Mapa  Mental  esixe  imaxes  para  a  súa 
construción,  imaxes  ou  debuxos  que  teñen  unha  función 
nemotécnica, de relación ou conexión.

Os usos distas técnicas poden axudar tanto nas lecturas, como na 
racionalización  de  planeamentos  para  a  acción  diversificada  en 
grupos que atenden simultáneamente a un mesmo obxectivo por 
diversas vías.

B.- Exploración previa do obxeto e marco da experiencia (test):

Este modelo de test oriéntase á exploración previa que os equipos 
de traballo deberán aplicar antes de comezar o TGA e presentar 
nas Titorías para a súa discusión co profesor.

Fases:

1.- Canon ou decálogo de actuación dos membros do grupo de 
investigación (formas e procedementos). Comezar polo apartado E) 
da ficha persoal. Pór en común no grupo. Revisar modelos de 
decálogos e de canons.

O canon/decálogo non debe sobrepasar a páxina e debe ser 
consensuado polo conxunto dos membros.

2.- Conceptos implicados no traballo:

a) Como se expresa a cadea de "comunicación interpersoal" no 
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traballo? Conceptos de "relación", "interacción", "construción do 
eu", "o Outro", "reflexividade".

b) Como se expresa a cadea de "comunicación comunitaria" no 
traballo? Conceptos de "comunidade" (identidade, pertenza), 
"acceso" (rituais, cirimonias, procedementos, procesos), 
"participación" (control, xerarquía, seguridade, liberdade)

c) Como se expresan os outros conceptos relativos ao foco 
específico do traballo? Que planos contén a exploración teórica?

d) Posible documentación a requerir aos suxeitos tendo en conta a 
percepción obtida da primeira exploración.

Brevemente, non sobrepasar a páxina.

3.- Marco de comprobación.

a) Actores implicados: identificación dos suxeitos, pertinencia 
como fonte. Avaliación primeira da súa posición ou xerarquía 
(mapa ou esquema de poderes). Número previsto de consultas 
óptimas para o estudo (compromiso real e cuantitatividade). 
Posibles suxeitos a ter en conta (axenda), disposición dos suxeitos 
ao experimento (actitude, aptitude, persoalidade, tempos) 

b) Contexto: 

Localizacións: descrición e pertinencia dos lugares ou situacións 
que se preven como contextos do traballo. Obstáculos posibles ao 
acceso físico ou documental.

Prrotocolos. Liturxias (descrición) Escenificacións.

Desenvolver en máximo 1 páxina.

4.- Proposta de instrumentalización. Modelización.

Idoneidade e oportunidade de instrumentos. Selección: 
observación, observación participante, entrevista, grupo de 
discusión, análises textuais, historias biográficas,... Usos e en que 
parte do proceso de pesquisa.

Modelos de exploración posibles (símiles cientificos-en que 
consisten-, adaptacións, propostas de actuación do grupo,...)

Primeira busca de documentación teórica (materiais e bibliografía 
de referencia axustadas ao foco de estudo)
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Nova temporalización do experimento. Planeamento, hitos (o 
conseguido ao termo de casa fase) e reparto de tarefas.

Desenvolver en máximo 1 páxina.

C.-Dieta de Medios. Dieta Relacional.

Trátase  dun  diario  no  que  se  referencia  a  comunicación,  o 
contacto,  o  impacto  e  o  acceso  comunicativo  e  mediático  do 
propio investigador, ou as súas ausencias. É dicir, é un instrumento 
de  medición  para  observar  o  noso  comportamento  como 
comunicadores  e  perceptores  de  comunicación:  observar  ó 
observador.

Persigue  o  coñecemento  do  itinerario  comunicativo  propio  e  o 
recoñecemento do procedemento de observación e comunicación 
no inmediato contorno. Precede á busca de estratexias ou tácticas 
para mellorar no comunicativo e nas relacións sociais.

A experiencia da Dieta.

O  modelo  rexistra  e  describe  a  observación  compartida  das 
relacións humanas cotiás, co consumo de medios e o disfroite da 
cultura (nomeadamente, da cultura oficial).

A  hipótese  que  barallaba  de  partida  a  experiencia  era  que  o 
consumo de medios dunha persoa media ten un peso moi relativo, 
na  súa  diversidade  e  amplitude,  na  súa  vida,  mesmo  no  seu 
consumo  e  identificación  cultural,  sen  embargo,  determinadas 
referencias  mediáticas  posúen  un  poder  argumentativo 
extraordinario na cotidianeidade do proceso de socialización e na 
construción do "si mesmo"-ou "min mesmo", myself, (o plano social 
do Eu).

Observouse  tamén  que,  na  construción  narrativa  do  real,  a 
experiencia  serviu como instrumento para a mellora  do aspecto 
descritivo  e  análitico  das  escritas  de  cotidaneidade  e  como 
paradigma  extrapolable  á  observación  e  indagación  que,  por 
exemplo, exercen (ou deberan exercer) os xornalistas á hora de 
practicar  o seu oficio  na procura de informacións  achegadas   á 
contorna inmediata.
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A idea da dieta xurde na aplicación para a exploración da idea de 
itinerarios  cotiás  proposta  por  Michel  De  Certeau.  O  sentido 
aplicativo da "dieta" pretende, por outra parte, establecer unha 
utilidade para o equilibro do consumo cultural,  dunha banda, e 
como procedemento de percepción activa das relacións, doutra.

O  tempo  de  realización  da  experiencia  non  debe  sobordar  a 
semana, unha vez que unha intensa exposición deixa pouco lugar á 
espontaneidade e á viveza das pulsións e delongaríase coma unha 
mecánica de repetición, o que debería ser unha referencia chave 
para  introducir  mudas  no  consumo  e  na  forma  de  vida  cotiá 
persoal.  Do mesmo xeito,  non  se debe "forzar"  a  exposición  ou 
manter máis relacións das acostumadas no momento de realización 
da  experiencia.  Simplemente,  realizala,  e,  se  pode  ser,  tamén 
nunha semana considerada neutra. É dicir, non en tempos festivos 
longos (pontes ou festas señeiras do calendario festivo anual) ou 
de exacerbado consumo (Nadal, por exemplo)

Do mesmo xeito,  a "dieta" non pon límites á división de tempos de 
observación  dentro  da  semana,  aínda  que  convén  solventar  o 
tempo en horas do día vivido, e os días en laborais e feiras. Tamén 
na división de tempo de traballo e tempo de lecer, no marco do 
día. Finalmente, en tempos de relacións e tempos de exposición 
aos  medios  e  aos  eventos  culturais.  Os  criterios  de  división  ou 
conceptualización  que se fagan corren, no plano do deseño da 
mostra, por conta do experimentador. Nembargantes, se o que se 
desexa é comparar dietas de máis dun individuo, convén aliñar e 
consensuar  aquiles  a  fin  de  que  na  posta  en  común  poidamos 
chegar  a  acordos  sobre  o  común  e  evidenciar  os  trazos 
diferenciais, así como recoñecer as distintas esferas ou ámbitos da 
interacción (os distintos espazos inter-relacionais das persoas)

Ficha do observador. Procedementos.

Dieta de Medios.-  Trátase de percibir  o contacto/ comunicación 
con  medios  e  as  mensaxes  ou discursos  masivos:  prensa,  radio, 
televisión, cine, internet, libros, publicidade, fotos,...

Preténdese coñecer a exposición da persoa  a estes medios e o que 
"recolle"  destes  medios  e  utiliza  deles  como  argumento  ou 
coñecemento  no  seu  discurso  relacional  con  outras  persoas,  ou 
noutras  contornas,  ou  ben  arquiva  para  a  súa  memoria  como 
material, dato, imaxe, pulsión, reflexión,... relaciónase, ao final 
da  exposición,  o  número  de  contactos  e  de  comunicacións  con 
cada medio  ou mensaxe e téntase lembrar,  sen esforzo,  o  que 

5



tirou deles: novas que lle pareceron interesantes (titulares, ideas, 
referencias, sentencias,...),  comportamentos dos comunicadores, 
acenos,  placer,  repulsa,  emoción,  fasquío,  indiferenza,... 
estimarase, cada día, canto tempo estivo exposto a cada medio e 
fará  un  cómputo  semanal  finalmente.  Após  tentará  analisar  en 
conxunto o rastro dos contidos, explicando brevemente o seu grao 
de exposición a unhas e outras mensaxes, e tentando reflexionar 
sobre  o  que,  segundo  o  seu  criterio,  é  necesario  "correxir"  ou 
abondar  do  seu  comportamento  fronte  a  estas  mensaxes.  Se  o 
sabe, tamén debe explicar o porque acude a estas mensaxes, ou se 
o contacto foi fotuito e lle parece de interese.

Dieta relacional.

Trátase  de  percibir  1)  os  itinerarios  (rutas  cotiás  usuais  e  non 
usuais  do  explorador,  viaxes,...)  Nestes  itinerarios,  sen  forzar, 
débese ter en conta aquelas  percepcións  comúns e non comúns 
detallando "aquel" suceso, acontecemento, suxeito, obxeto, rostro, 
xesto, conversa,... que dalgún xeito lle motivou ou desagradou nas 
diferentes contornas nas que se mova como suxeito en vivencia; 2) 
o contacto con obxetos ou formas de vida determinados que se fan 
permanentes  ou  desexables  (mascotas,  artículos  de  consumo, 
obxetos  domésticos,  bens,...);  3)  o  contacto  con  determinadas 
persoas  (parella,  amigos,  familia,  profesionais,  funcionarios, 
comerciantes,  descoñecidos,...)  e  a  natureza  da  relación 
comunicativa  entablada  (temas,  impresións,...)  Relacionanse 
diariamente estes contactos e comunicacións tirando un cómputo 
do tipo/s de comunicación que establecemos e as reflexións que 
lle correspondan a aqueles que crea son interesantes mencionar.

Por último trátase de computar tempos de relación e tempos de 
exposición aos medios ou mensaxes percibidas e compoñer unha 
visión-reflexión sobre:

1.- o ritmo de contacto e comunicación producido (frecuencias)

2.- os índices de percepción co seu redor, delimitando espazos e 
esferas (ou ámbitos)

3.-  a  importancia  dos  medios  e  das  mensaxes  externas  na  súa 
cotidaneidade.  O  uso  dos  medios  para  se  relacionar,  en  que 
ámbitos, en que espazos ou contextos.

4.- o que pensa que cré en común con outras persoas e o que non o 
é e o diferencia.
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5.-  o  grao  de  comunicación  e  relacións  que  produce  e  o  que 
gostaría  producir,  formulando  unha  estratexia  ou  unha  terapia 
para unha próxima exploración.

Finalmente  farase  unha  reconsideración  xeral  sobre  o 
procedemento,  o  proceso  e  os  resultados  conseguidos 
individualmente e, en xeral,  sobre o grupo que acompañan este 
experimento.  No  grupo  deberá  debater  sobre  as  súas  prácticas 
mediáticas, relacionais e mediático-relacionais e responderse aos 
cinco pasos enunciados denantes.

D.- Marco Lóxico para proxectos (Brief de tradución da páxina web 
de referencia).

O  Marco  Lóxico  é  unha  ferramenta  para  facilitar  o  proceso  de 
conceptualización, deseño, execución e avaliación de proxectos. O 
seu propósito é brindar estrutura  ao proceso  de planeamento e 
comunicar  información  esencial  relativa  ao  proxecto.  Pode 
utilizarse  en  todas  as  etapas  de  preparación  dun  proxecto: 
programación,  identificación,  orientación,  análise,  presentación 
para  a  súa  revisión,  execución  e  avaliación  ex-post.  Debe 
elaborarse coa participación inicial do equipo, e logo evolucionar 
coa  participación  activa  do  prestatario.  Modifícase  e   mellora 
repetidas veces tanto durante a preparación, como na execución 
do proxecto.

O  Marco  Lóxico  ten  grande  predicamento  nos  proxectos 
internacionais  para  o  terceiro  sector  (ONGDs)  e  tamén  para 
avaliacións  públicas  sobre  determinados  problemas  sociais  e 
culturais.

O  método  elaborouse  orixinalmente  como  resposta  a  tres 
problemas comúns a proxectos: planeamento de proxectos carente 
de precisión, con obxectivos múltiples que non están claramente 
relacionados coas actividades do proxecto en si; proxectos que non 
se executan exitosamente, e onde a responsabilidade do proxecto 
non está claramente definida e, por último, cando non hai unha 
imaxe clara de como usar o proxecto se tivese éxito, ou  cando os 
avaliadores non teñen unha base obxectiva para comparar o que se 
planeou co que sucedeu na realidade.

O  método  do  Marco  Lóxico   prové  ademáis  de  vantaxes  sobre 
enfoques menos estruturados: aporta unha terminoloxía uniforme 
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que  facilita  a  comunicación  e  que  sirve  para  reducir 
ambigüedades;  aporta un formato para chegar a acordos precisos 
sobre os obxectivos, metas e riscos do proxecto que comparten o 
prestatario  e  o  executor;   soe  suministrar  un  temario  analítico 
común que poden utilizar os implicados no proxecto para elaborar 
informes e comunicacións;  enfoca o traballo técnico nos aspectos 
críticos  e  pode  acoutar  documentos  de  proxecto  en  forma 
considerable; suministra información para organizar e preparar en 
forma  lóxica  o  plano  de  execución  do  proxecto;   suministra 
información necesaria para a execución, monitoreo e avaliación do 
proyecto  e  proporciona  unha  estrutura  para  expresar,  nun  só 
cadro, a información máis importante sobre o proxecto

Estrutura.

O Marco Lóxico  presentase como unha matriz de catro por catro. 
As columnas suministran a seguinte información:

1. Un resumo narrativo dos obxectivos e as actividades.

2. Indicadores (Resultados específicos a acadar).

3. Medios de Verificación.

4. Supostos (factores externos que implican riscos).

As fileiras da matriz presentan información acerca dos obxectivos, 
indicadores, medios de verificación e supostos en catro momentos 
diferentes na vida do proxecto:

- Fin ao que o proxecto contribue de maneira significativa Logo de 
que o proxecto estivera en funcionamento.

- Propósito logrado cando o proxecto xa foi executado.

-  Compoñentes/Resultados  completados  no  transcurso  da 
execución do proxecto.

- Actividade requerida para producir os Compoñentes/ Resultados.

E.- Preceptos para a elaboración dun “Paper” (Monografía).

Un “Paper” é un informe dunha tarefa de investigación realizada 
que posúe un tratamento en estilo persoal, mais sempre expresado 
de xeito claro e conciso. Normalmente ten unha estrutura  sinxela 
sobre a  que tentamos  reconstruir  todos  os  pasos   dun proceso, 
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ofrecendo  exemplificacións  e  datos,  e  uns  resultados  que 
construimos sobre a Hipótese que nos formulamos. A esta urdime 
corresponde  ademáis  unha  forma  expositiva  regrada,  máis  ou 
menos  consensuada  na  contorna  académica.  Para  pensar  nesa 
estrutura ou trama expositiva terase en conta que:

1.-  Haberá  que  centrar  o  tema  e  planear  as  etapas  para 
desenvolvelo.  Neste caso,  ao tratárense de pescudar nunha liña 
conceptual propia e común recoméndase sistematizar previamente 
tanto lecturas, como tarefas, nunha libre e progresiva asociación 
comparativa conforme vaian abordándose e sucedendo estas. Unha 
vez  desenvolvamos   o  tema,  poderemos  formular  a  hipótese, 
problema ou pregunta a responder ou, cando menos, acoutar. O 
proceso inverso soe ser tamén un punto de partida frecuente, e 
máis lóxico. 

1.1.- Aconséllase no caso das lecturas non desenvolver esquemas. 
Máis ben mapas conceptuais, redes semánticas ou mapas mentais 
que  axuden  a  relacionar  uns  conceptos  con  outros:  que  nos 
permita  asocialos  nos  distintos  planos  discursivos.  Após,  é 
comeniente deliñar con eles un fío argumental acorde coas nosas 
prácticas  para  construiren  un  relato  que  enuncie  os  novos 
coñecementos  adquiridos  mediante  os  traballos  de  reflexión  e 
acción.

1.2.- Para acoutar ou centrar o tema  é importante desenvolver un 
Mapa mental para a busca de máis información que, sen ampliar, 
axude a  centrar  e  limitar  o  problema.  Aconséllase  pescudar  na 
rede  para  unha  busca  urxente,  tentando  discriminar  tanto  a 
información  erudita,  como  a  excesivamente  simple.  Interesan 
Problemas “reais”. Cabe a posibilidade de ler, se se teñen a man, 
experiencias  e  estudos  que  poidan  ser  similares  e  que  nos 
transmitan formas de proceder, non máis información.

2.- Os conceptos recabados e asimilados  deberán ser ratificados 
mediante a comparativa coas reflexións e datos obtidos nun test 
previo  ao  experimento   e  así  construir  o  aparello  teórico.  Sen 
embargo, nesta apropiación teórica o que importa é formular unha 
hipótese, é decir, unha pregunta retórica o máis precisa posible. É 
decir que leva implícita unha resposta que temos que verificar. A 
Hipótese  será  a  nosa  premisa  e  orientará  todas  as  reflexións  e 
accións  que  acometamos;  argumentala  en  base ao percibido  no 
conxunto  das  experiencias  da  asignatura,  tanto  teórica,  como 
práctica, e tentar resolvela ou achegarse a ela, será o noso labor. 
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Tratamos de facermonos cun discurso propio sobre un problema 
que poida suscitarse no marco da materia. Aconséllase establecer 
unha  dinámica  individualizada  aínda  que  relacional,  esto  é, 
compartida  cos  membros  do  grupo  de  traballo,  para  percebir 
outros puntos de vista que nos poidan axudar a reflexionar.

2.1.- Unha Hipótese non é un obxectivo de investigación, nin un 
obxeto tampouco. Namentres que o obxeto pode ser aquelo que 
tentamos  estudar,  o  obxectivo  é  aquello  que  efectivamente 
queremos  conquerir  e  a  hipótese  é  unha  suposición  que  tenta 
explicar o fenómeno baixo estudo (o obxeto), A Hipótese debera 
ou non seren refrendada polos datos recollidos durante o proceso 
de reflexión e experiencia: é o que se coñece como contrastación 
ou proceso de validación da Hipótese. Actúa como un pre-xuizo.

3.-  Unha  vez  formulada  a  Hipótese  e  sistematizados  os  datos, 
teremos  que  dárlle  forma ao  relato,  comezando  pola  intención 
(enunciar e explicar a Hipótese), desenvolvendo os pasos e tácticas 
realizadas no achegamento a ela e confirmando ou desbotando o 
pre-xuizo dun xeito argumentativo. Convén ir facendo un borrador 
para a redacción final

3.1.- O Relato, a súa redacción,  debe ser expositivo sen ser un 
informe frío e distante. Máis ben, formulado en terceira persoa, 
debe ter un estilo propio, claro, conciso e que detalle un proceso 
ben argumentado. Convén repasalo e reflexionar sobre il, denantes 
de concluir que é a forma correcta de expresar o acontecido e ir 
pechando  seccións.  A  revisión  e  lectura  crítica  por  parte  dos 
compañeiros axudaranos a facelo máis intelexible e equilibrado.

4.-  Na Edición procedemos á corrección ortográfica, con atención 
tamén ao título, á cadea de palabras clave, ao abstract (e a súa 
traducción ao inglés, se fora ser publicado), ás citas e notas (que 
van numeradas logo do texto, ao final denantes da bibliografía e o 
material  documental  consultado)  Para  a  Bibliografía  citada  en 
texto e ao final recoméndase o uso do Sistema APA utilizado nas 
ciencias sociais (consultar en Referencias, ao fin do apontamento). 
Tamén son importantes os epígrafes intitulados en texto (Ladillos) 
que  separan  unhas  partes  doutras  e  xeran  unha  estrutura  que 
atende a unha indización interna, sempre vertebradora a primeira 
vista do Paper.

4.1.- Débese evitar a reiteración e tamén está prohibido o copy-
paste. Sempre utilizar as propias palabras e exemplificacións.
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A estrutura Formal parte dunha Presentación nun primeiro folio na 
que  se  detalla  o  título  (en  negriña),  o  Nome  e  apelidos  do/s 
autor/es,  a entidade ou grupo ao que pertencen e un pequeño 
resumo  duplicado  na  lengua  propia  e  en  inglés.  Acompaña  ao 
resumo (ou Abstract) unha cadea de palabras clave (nunha liña) 
que asocia a monografía a uns conceptos e/ou eidos tratados ao 
longo do texto.

O Abstract non sobrepasará os dous parágrafos, nin as vinte liñas 
de  texto.  Nel  explicaremos  que  é  o  que  queremos  exponer  e 
mediante que procesos e métodos.

O Corpo do texto debe expoñer, por partes ou fases o decurso das 
reflexións  e  exemplificacións  que  construen  o  proceso  polo  cal 
confirmamos ou verificamos a Hipótese formulada. Unha primeira 
parte,  logo,  debe  deixar  claro  cal  é  a  hipótese.  Após  débese 
reseñar  que  estratexia  propomos  e  seguimos  para  refrendala. 
Tamén  unha  breve  contextualización  é  importante. 
Posteriormente,  como  dixemos,  paso  a  paso,  argumentamos  os 
datos.

O  Colofón  ou  conclusión  do  Paper  adícase  á  confirmación  da 
hipótese, ou a súa negación, tentando contrastar as lecturas, os 
datos obtidos da propia experiencia no traballo de campo, de xeito 
que uns e outros se comparen, uns con outros, e  poda chegarse a 
un  aserto  final.  A  esto  chámase  Triangulación.  Finalmente, 
expoñeremos  a  conclusión  en  si,  cos  matices  que  o 
desenvolvemento da experiencia empírica demostre.

Estas partes da estrutura formal non deben sobrepasar os 15 folios 
de texto, en Arial  16,  interliñado sinxelo  e un cm. mínimo de 
marxen por cada lado da folla impresa.

As Notas e Bibliografías, así como os cadros ou tablas se houbera, 
van ao final do texto seguindo as recomendacións xa citadas na 
Guia de alumn@s.

F.- Canon para a recepción e a construción de textos audiovisuais 
informativos (exemplo de canon) 

Estes  canons  ou  metodoloxías  que  de  seguido  se  expresan  son 
básicos  para  comprender  e  aplicar  aos  guións  informativos.  Por 
tanto, a súa aplicación tanto na recepción, como na construción de 
textos  audiovisuais  e  ausivisuais,  debe  ser  considerada 
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fundamental e completada e complementada con outros tipos de 
análises técnicas ou de  formato.

Velaí que, non sendo completo o canon,  é unha proposta sobre a 
forma de ver e aplicar.

Recepción:

Seguindo  a  análise  do  discurso,  entendida  como  táctica, 
consideramos que debéramos atender aos seguintes indicadores da 
interrelación entre o mediador e o receptor:

--  Identificación do suxeito/s a quen vai dirixido o texto. Pódese 
identificar  coñecendo  a  súa  idade,  xénero,  filiación  político-
relixiosa e outras variables ou atribucións do "interlocutor" a quen 
apelamos.

-- Propósito de uso da información (posibilidade de difusión nos 
círculos  e utilidade pública  da información)  A información debe 
completar  a  súa  circularidade.  Indicador:  comprobar  se  ofrece 
datos,  estatísticas,  utilidades,  axendas,...  susceptibles  de  ser 
referidas e discutidas nos ámbitos próximos do suxeito. Quédase 
nunha apelación directa tan só ao consumo da información ou pode 
ser material de difusión e vivencia social?

--  A  que  sistemas,  organizacións,  institucións  liga  o  texto  ao 
suxeito/s?  Que discursos,  representación ou exercicios  de poder 
destas  organizacións  son  referenciadas  ou  criticadas  dende  o 
texto? Indicadores: ver referencias ás institucións que se citan no 
texto.  Contrastanse  entre  elas?  É  monófono  ou  polifónico  o 
discurso?  Hai  equilibrio?  Adoptanse  mecanismos  no  texto  que 
proceden  das  ideas  e  formas  disas  institucións  ou  hai  unha 
mediación real do mediador? 

-- Que posición toma o texto para falar ao receptor? Indicadores: o 
estilo de interlocución é autoritaria ou coercitiva, igualitaria, por 
baixo da posición do receptor,...

-- Que posición ten o medio, onde se produce o texto, respecto da 
mensaxe  que  se  quere  transmitir?  Indicadores:  imaxe da  canle, 
referencias á canle ou  ó programa, relacións do grupo mediático 
coa información,...

--  Como  se  enuncia  o  texto,  como  se  comunica?  Indicadores: 
relevancia  e  prelación  dos  elementos  utilizados  no  discurso, 
credibilidade que ofrece o texto pola disposición dos elementos ou 
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técnicas  de  interlocución  empregadas.  Ámbito  retórico  (de 
persuasión)

--  Utiliza  o  texto  unha  linguaxe  específica  orientada  a  unha 
comunidade interpretativa  concreta?  Indicadores:  detectar  se se 
utilizan  linguaxes,  frases  ou  verbas  técnicas,  profesionais, 
específicas dunha comunidade ou sociedade,...indispensables para 
comunicar axeitadamente a mensaxe do texto. Que competencia 
ten  o  mediador  para  comunicar  neses  ámbitos?  Indicadores: 
detectar se a información abre a comprensión do texto a outras 
comunidades  ou  se  se  pecha  a  unha  comunidade  interpretativa 
concreta e con que competencia lle fala.

-- Uso de estruturas ou elementos recoñecibles polo receptor que 
se  refiren  a  outros  xéneros  ou  a  outras  formas  de  expresión 
cultural e que se incluen no texto para unha mellor comprensión 
da intención (subtexto). Indicadores: detectar o uso de símbolos, 
códigos,  obxetos,  personaxes,  escenas  ou escenarios,...  que son 
referencia común nunha cultura ou da globalidade e implican un 
significado similar  ou de  substitución  cos  que contextualizar  ou 
expresar unha idea necesaria para comunicar a mensaxe. O xeito e 
lugar do texto onde utilizalas tamén pode ser un indicador valioso 
para a análise do discurso.

Específicamente  para  os  textos  audivisivos  é  importante 
desenvolver especial coidado para detectar os supertemas, cando 
o uso da palabra remite a imaxes mentais ou busca unha lectura 
evocadora no receptor.

Construción:

Á hora de construir un texto informativo  audiovisual básicamente 
debéramos ter en conta diferentes contextos ou esferas e tamén 
estratexias (e procedementos) para a súa elaboración:

- Esferas ou contextos.

Podemos establecer varias esferas ou contextos interrelacionados 
e que interactuan entre si  que hai que ter en conta á hora de 
exercer a información audiovisual:

-- A propia cultura, a sociedade e o sistema de crenzas nos que 
queremos comunicar.

--  Os  medios  como  institucións  sociais  e  económicas,  a  súa 
organización  industrial  do  traballo  e  o  seu  dispositivo  de 
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produción. Neste caso, os medios audiovisuais.

--  O  ámbito  do  xornalismo  como  forma  de  comunicación 
profesionalizada, cos seus principios éticos e procedimentais e a 
súa perspectiva social.

--  O  eido audiovisual  da  información  que conleva  competencias 
narrativas e formais especializadas, neste caso, xornalísticas e de 
"visibilización" dun "mundo" moi determinado.

---  O  guión,  como instrumento  de planeamento  e  produción  de 
contidos  e  como  ferramenta  clave  para  o  consenso  sobre  os 
criterios  da  información  e  a  interpretación-construción  na  súa 
mediación.

Os indicadores para o mediador á hora de elaborar unha estratexia 
a partires destas esferas son múltiples e diversos, pero, por obvios, 
moitas veces non son tidos en conta, total ou parcialmente, á hora 
de elaborar a información audiovisual.

Así,  por  exemplo,  referentes  principais  poden  ser  a  lingua  e  a 
competencia  de  rexistros  que  se  ten  nisa  lingua  á  hora  de 
expresarense,  o  sistema  político  e  social  no  que  se  pretende 
informar, as prácticas sociais e das comunidades sobre as que se 
informa,  o  peso  dos  medios  como  institucións  sociais  e  como 
organizadores do discurso e do traballo  informativo, o exercicio 
profesional  no  xornalismo  e  as  súas  condicións  éticas  e 
pragmáticas, ou as especiais características da información e da 
mediación  audiovisual  fundamentadas  en  diversas  formas  e 
procedementos narrativos.

Namentres as primeiras esferas conforman o macrodiscurso no que 
se inclue a información,  esta,  á hora da construción dos textos 
desenvolve  a  súa  propia  estrutura  discursiva  e  un  feixe  de 
estratexias para posicionala nas unidades de emisión (programas) 
ou ben constituir por si mesmas isas unidades.

A información audiovisual ten as súas propias características que 
deberemos observan a prol  dunha meior estratexia e así temos, 
por  exemplo,  que  a  actualidade  (o  proceso  de  actualización) 
tradúcese na busca da presencialidade (de persoas e de feitos), a 
proximidade en simultaneidade (a maior efecto e constancia  do 
presente,  máis  próximos  á  información),  a  periodicidade 
convírtese en secuenciabilidade (non é no momento e no día, é ao 
longo dunha secuencia que continúa no macrodiscurso), a sucesión 
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e urxencia de tempo (a axilidade, por tanto, é unha premisa do 
texto  e,  consecuentemente,  xera  un  ritmo  máis  ou  menos 
acelerado, segundo o xénero) e a sencillez sempre solicitada polo 
receptor fala da relativa densidade informativa nalgúns dos seus 
xéneros.

Os criterios de audibilidade e audiovisibilidade apelan ás especiais 
características  técnicas  da  radio  e  da  televisión.  A  calidade da 
mensaxe  informativa,  así  como  as  condicións  de  locución  e  de 
edición, xa que logo, configuran parte da estratexia dalgúns guións 
(velaí os guión técnicos e técnico-literarios).

O uso do presente (inmediato, histórico, en conexión co devir e co 
que  se  sinte),  o  mellor  uso  do  directo  (en  vez  do  diferido)  na 
mediación humana e técnica, os criterios de selección, prioridade 
e  prelación,  a  puntualidade  informativa  co  interlocutor  e  a 
continuidade  (ou  promesa  de)  da  información  e  a  técnica  de 
complementariedade  (que  busca  a  mellor  disponibilidade  de 
introducir información no cotiá informativo do receptor) aseguran 
unha boa estratexia, de partida.

Audibilidade na radio é acadar un grao satisfactorio de calidade de 
son e de comprensión das mensaxes (imaxe pola palabra, claridade 
da  locución).  A  Audiovisibilidade  fala  de  intelexibilidade  e, 
consecuentemente,  da  axeitada  mediación  humana  (locución, 
presentación) e da imaxe, no ámbito instintivo (pulsión-emoción), 
descritivo  (o  propio  da  linguaxe  audiovisual  e  o  seu  uso  como 
xeradora  dun  texto)  e   simbólico  (que  une  á  mensaxe  ao 
macrodiscurso, que é asimilado tamén polo receptor)

O  guión  intervén  como  ferramenta  narrativa,  pero  tamén  no 
planeamento das fases de produción da información e da edición e 
emisión  dos  produtos  informativos.  Por  tanto,  a  estratexia 
encamíñase tamén a cumprimentar os procedementos de traballo 
que  levan  a  ir  pechando  etapas,  ao  través  da  fixación  de 
obxectivos  do  equipo  de  profesionais.  A  estratexia, 
necesariamente, pasa pola comprensión dos elementos, técnicas, 
tecnoloxías e pasos operativos intermedios e polo consenso para 
levar ao cabo as tarefas até a inserción da información nun espazo 
de emisión.

O  planeamento  dunha  peza  informativa  audiovisual  produce  ás 
veces  (dependendo da súa complexidade)  listados,  esquemas ou 
esbozos  narrativos  (axenda  de  fontes  informativas,  arquivos 
audiovisuais,  hemerografías,...)  ou  de  produción  (datos  de 

15



audiencia,  fichas  de  programación,  localizacións,  story  boards, 
equipamento e persoal,...) ou edición (scripts, editors-log,...) As 
etapas  de  produción  (pre  produción,  produción,  edición,  pos 
produción)  non  esgotan formas  diversas  e  diferentes  de guións. 
Establecer,  entón,  criterios  para  completalas  esixe  de 
documentación que todo profesional implicado poida comprender 
para  a  correcta  execución  das  súas  tarefas,  sobor  de  todo  na 
televisión.

En canto a estratexias para ben comunicar a información desde o 
xornalismo audiovisual debéramos ter en conta varios chanzos:

1) o xa dito de ter en conta o macrodiscurso de onde a información 
forma parte: cultura, crenzas, sociedade, forma política e marco 
de  libertades,  medio...  e  por  elo,  saber  se  a  información  é 
pertinente ou  non pertinente, se é posible e emitible (se se teñen 
recursos e discurso), entre outros moitos filtros. 

No que atingue ao medio, insistir  ademáis en que este produce 
formas organizativas, pero tamén narrativas, asentadas nos seus 
xéneros (marcos de seguridade para a comprensión de códigos e 
mecanismos  narrativos  na  mediación)  que  producen, 
consecuentemente, determinados formatos (marcos de produción 
que se sosteñen nos xéneros e os hibridan para maior seguridade 
de aceptación polo receptor) Ao cabo o medio é unha industria, 
que pon en circulación e vende información.

2) o dito xa respecto ás características da información audiovisual. 
Comprobar  que  aquela  convoque  a  un  proceso  de  sentido,  de 
actualización sobre un determinado tema, ao través de persoas e 
feitos que aporten testemuñas e opinións contrastadas, que haxa 
constancia dun ou varios "presentes" (o inmediato, o antecedente, 
o futuro, o sensible), que convide a seguir a información (que non 
se  esgote,  que  teña  a  súa  transcendencia  social  e  poida 
prolongarse noutras pezas posteriores), que poida comunicarse no 
tempo  que  dispoñamos  para  establecer  a  mediación  na  axenda 
cotiá do receptor e que, cando se comunique, sexa dun xeito áxil, 
intelixible,  con  garantías  de  calidade  técnica  e  dramática  (de 
desenvolvemento claro da acción)

3)  Os  temas  que  se  aborden  desde  a  información  audiovisual, 
ademáis de beber no constructo propio dun "mundo representado" 
(Carl Plantinga), apela a un dispositivo xornalístico de actuación 
que pódese comprobar desde indicadores ou variables precisas: a 
dita contrastación das testemuñas, proceso e fases dos feitos ou da 
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súa polémica (en tanto que vivencia dialóxica) O tema é un cúmulo 
de circunstancias en tempo/s e espazo/s que producen unha alerta 
informativa sobre un asunto público, de interese pública. os temas 
responden a unha perspectiva (enfoque, punto de vista), sexa esta 
a xornalística, a espectacular ou a ficcional, ou unha hibridación 
entre  elas.  Convén  sinalar  que,  no  referente  á  información  a 
perspectiva xornalística é a prevalente, aínda que certos eventos 
(p.ex. o deporte) conlevan trazos do enfoque espectacular e (p. 
ex. a reconstrución dos feitos dun delicto) pode tomar trazos dos 
mecanismos  propios  do  enfoque  ficcional.  É  importante  derimir 
previamente,  desde  a  honestidade  do  xornalista,  o  enfoque 
temático e a "contaminación" que pode inducir á información para 
mellorala  na  súa  comprensión,  pero  sen  desvirtuala.  O 
mantemento  diste  equilibrio  nos  textos  é  un  bon  e  necesario 
indicador.  Decidir,  tamén, se o tema vai  seren tratado desde o 
"storytelling"  (é  dicir,   a  partir  dos  mecanismos  e  intereses  do 
discurso  dominante)  ou  non  (postura  alternativa  ou  crítica) 
sabendo recoñecer as condicións e actitude como mediador, tamén 
é outro bon indicador de calidade. Cando menos sabelo recoñecer.

4)  tendo claro  que hai  estruturas  narrativas  diferenciadas  polos 
xéneros, e cada un deles resposta en cadanseu formato, convén 
sinalar que o guión, como estrutura narrativa interna dun texto, 
ten unha longa historia como instrumento de mediación, aínda que 
o guión audiovisual ten a súa orixe no paso do cinema mudo ao 
sonoro,  cando foi  preciso  rexistrar  os  diálogos  habidos  entre  os 
actores, ou por exemplo falando da información, cando foi preciso 
estruturar  para  o  directo  o  discurso  perante  a  televisión  do 
presidente norteamericano Roosevelt, no crac do 29. Neste sentido 
as bases poéticas e retoricas conducen a presentar o guión como 
unha  exposición  ou  relato  cunha  unidade dividida  en  partes  ou 
fases. O fío dista unidade (unidade do relato) non debe perderse 
dende  o  principio  ao  fin.  Se  falla  unha  das  partes,  non  hai 
estrutura que valga e non se produce sentido ou sensación dunha 
historia  completa.  Na  estratexia  de  confeción  do  texto,  debe 
comprobarse este criterio de unidade.

As partes da estrutura clásica establecen que hai, básicamente, un 
principio,  un  desenvolvemento  e  un  final  en  toda  historia  de 
sentido.  Desde  Aristótele  (Poética  e  Retórica,  se  falamos  de 
situación  escénica  e  de  estratexia  da  exposición  do  discurso), 
pasando  por  Horacio  (que  asenta  formas  e  complexidade  de 
composición narrativa e estética a partires do canon expresado en 
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Epístola aos Pisóns), polas formas medievais da viaxe do heroe (as 
12 etapas recollidas por Campbell e valoradas hoxe por Vogler) até 
a recuperación romántica das estruturas clásicas ou as técnicas do 
realismo  en  Dickens  e  os  procedementos  de  observación  e 
indagación  criminal  en  Poe  ou  dos  itinerarios  urbáns  inspirados 
pola experiencia de Baudelaire ou de Balzac, entroutros moitos, a 
estrutura mantense.

A comprobación da estrutura literaria, respectando os diferentes 
formatos  dos  xéneros  audiovisuais  actuais,  é  outro  indicador 
necesario. Non obstante, non esquecer aquel criterio de unidade 
que ten que atravesar as partes e conformar un todo. 

Neste  sentido,  cabe  comprobar  que  a  historia  no  seu  principio 
debe ter  un detonante (aquelo  que altera  o estado normal  das 
cousas) e un conflicto (aquelo que confronta ás persoas- vai aí a 
identificación  dos  protagonistas-  sobre  un  tema,  ou  algo  que 
determina unha alarma social- o xermolo da catástrofe final-) e 
pasar, ao través dun plot point (1º punto de xiro ou intriga, que 
impele  no  noso  caso  a  dar  conta  do  suceso  a  partires  dunha 
pregunta  clave,  implícita  ou  explícita,  que  debe  apelar  ao 
receptor), ao seu desenvolvemento. 

Nesta complexa, e sempre máis longa fase e nun crecente rítmico, 
o  desenvolvemento  é  unha  escenificación  dos  argumentos  das 
partes en conflicto na que se dispoñen as subtramas (neste caso, 
as relacións entre as partes implicadas, coñecidas polo mediador) 
Estas  subtramas  posicionan  aos  protagonistas  fronte  aos  seus 
antagonismos, co ánimo de esclarecer o conflicto (na ficción, ao 
través  da  interposición  de  obstáculos,  sería  ao  contrario). 
Normalmente, establécese unha loita contra o tempo, unha conta 
atrás, para chegar ao 2º punto de xiro, que é unha acción que 
empurra á busca do desenlace da historia,  que non ao final  da 
mesma.  No  desenvolvemento  evidéncianse  os  arcos  de 
trnsformación  dos  protagonistas  (é  dicir,  a  súa  transformación 
respecto do tema) e, internamente, tamén o mediador fala das 
súas intencións ou expectativas, argumentando o subtexto (aquelo 
que realmente quere transmitir como mensaxe)

Na terceira fase, o final, o desenlace exprésase nun climax (unha 
disposición para o relato do confronto final entre os protagonistas 
ou entre as súas posicións para chegar a unha solución, que ten 
que  ser  comprobable  e  argumentable)  ou  algo  que  cumpra  a 
función dun anticlimax (neste caso, non se pecha o asunto a unha 
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solución,  senón que se remite á promesa para outra ocasión) O 
reforzamento desta sensación de "continuará" é o que desemboca 
no final que, na información, presenta variadas fórmulas: resumo, 
colofón do mediador (corporativo ou temático) e, incluso, happy 
end (sobre todo en soft news)

A  comprobación  deste  itinerario,  distas  figuras  e  dispositivos 
(atendendo  sempre  a  xénero  e  formato)  conformarían  a 
comprobación dunha estrutura máis menos complexa e completa. 
Débese indicar e comprobar ás accións que conforman este proceso 
narrativo. As accións, equiparadas ás frases do propio texto, poden 
ser  comprobadas ao través dun esquema de nós de accións.  Un 
indicador posible (seguindo a Barthes) sería detectar cales son os 
núcleos  de cada frase (motores  da acción)  e cales  as  catáleses 
(elementos nexativos e modificadores) e ver se apoian o sentido 
que precisa o texto. Tamén pode ser imprescindible, sobre todo no 
caso do mediador, para a intelexibilidade e a urxencia do texto a 
súa lectura e medición de tempos de cara á locución.

Na  narrativa  radiofónica  hai  dispositivos  como  o  procedemento 
Cloze (ver Barea e Montalvillo;  Radio:  redacción y guiones)  que 
axudan a comprobar o texto neste sentido.

No  audiovisual,  o  artellamento  literario  vai  unido 
indispensablemente  ao  elemento  imaxe.  Por  tanto,  se 
pretendemos  construir  textos  audiovisuais,  digamos  que  o  dito 
para a construción literaria ten o seu espello na acción audiovisual, 
que non só acompaña á palabra. A imaxe e o seu son, median. 
Escríbense  imaxes,  aínda  que  no  xornalismo  audiovisual  éstas 
enfócanse cara a comprobación dos espazos, tempos, argumentos, 
identifica aos protagonistas ou localiza ao mediador, por exemplo. 
Deben ter isa función, por tanto. Os fai cribles, por verificables. É 
preciso  revisar  como indicadores  de viabilidade, logo,  o  sentido 
audiovisual do texto, a existencia de recursos que actúen como 
comprobadores da "realidade" que amosamos.

No  guión  audiovisual  xornalístico,  dependendo  do  xénero,  é 
importante (nos guións técnicos e técnico-literarios) comprobar as 
marcas consensuadas polo equipo para a transferencia audiovisual, 
sexan  estas  de  gravación  (transicións,  encadres,  angulacións, 
movementos  ópticos,...)  ou  de  edición  (slow,  quick,  rótulos, 
grafismos,..)

No  constructo  audiovisual  do  texto  técnico   é  imprescindible  o 
acordo e o cumprimento dise acordo.
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Nembargantes,  lembrar que a perspectiva xornalistica convida a 
unha claridade expositiva da imaxe, á súa precisión e sinxeleza sen 
alardes técnicos, nin ritmos que non acompañen ao sentido final 
do  texto  informativo.  Comprobar  estas  marcas,  o  seu  consenso 
plasmado  no  documento  de  guión  e  isa  forma  comprobativa, 
sencilla, é finalmente un bon indicador para unha estratexia da súa 
correcta comunicación.

G.- Códigos deontolóxicos (exemplos de decálogos)

- Código Deontolóxico do Xornalista. 1983. Declaración UNESCO

1.-  O  dereito  do  pobo  a  unha  información  verídica:  as  persoas 
teñen o dereito a recibir unha imaxe da realidade por medio dunha 
información precisa e completa, e de expresarse libremente polos 
medios de difusión da cultura e a comunicación.

2.- Adhesión do xornalista á realidade: o xornalista  servirá unha 
información verídica e auténtica.

3.-  A  responsabilidade  social  do  xornalista:  o  xornalista  é 
responsable  frente  ao  grande  público,  tendo  en  conta  a 
diversidade dos intereses sociais.

4.-  A  integridade  profesional  do  xornalista:  o  xornalista  ten  o 
dereito de absterse a traballar en contra das súas conviccións, así 
como de revelar as  súas fontes. Doutra parte, o xornalista non 
poderá  recibir  ningún  tipo  de  remuneración  ilícita  nin  poderá 
promover intereses personais que sexan contrarios ao ben común 
da sociedade.

5.-  Acceso  e  participación  do  público:  o  carácter  da  profesión 
esixe,  por  outra  parte,  que  o  xornalista  favoreza  o  acceso  do 
público á información e á participación do público nos medios,  o 
cal inclue a obriga da corrección ou da rectificación e o dereito de 
resposta.

6.- Respecto da vida privada e da dignidade do home: o respecto 
do dereito das persoas á vida privada e a dignidade humana, en 
conformidade  coas  disposicións  do  dereito  internacional  e 
nacional.

7.-  Respecto  do  interese  público:  as  normas  profesionais  do 
xornalista prescriben o respecto total da comunidade.

8.- Respecto dos valores universais e a diversidade das culturas: o 
verdadeiro xornalista defende os valores universais do humanismo.
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9.-  A  eliminación  dos  conflictos  que  a  humanidade  afronta:  o 
xornalista nunca fará apoloxía do terror, a favor da guerra ou da 
carreira  armamentística.  O  xornalista  ten  o  compromiso  de 
contribuir á eliminación da ignorancia e a promover a igualdade 
entre os pobos e individuos sen distinción de raza, sexo, relixión...

-  Código  Deontolóxico  da  Fape  (Federación  das  Asociacións  da 
Prensa de España)

No seu preámbulo considera que as libertades civís consagradas na 
Constitución son a referencia para o exercicio democrático dunha 
profesión  comprometida  socialmente  coa  libre  información  e  a 
expresión das ideas, dentro do pluralismo nun estado de dereito e 
cando non se vulneren os dereitos doutras persoas.

Principios:

1.- Respecto á verdade: a investigar e difundir con honestidade, 
para asentar a liberdade do comentario e da crítica.

2.- Respecto á intimidade e á imaxe das persoas, sen perxuizo do 
interese  público  e  do  dereito  dos  cidadáns  a  seren 
informados.  As  persoas   investigadas  teñen  que  dar  o  seu 
consentimento previo. Cando medien elementos  de dor ou 
aflicción  nas  persoas  indagadas  o  xornalista  evitará  a 
intromisión  e  as  especulacións  sobre  sentimentos  e 
circunstancias.  Estas  mediacións  observaránse con  especial 
coidado cando se refira a información a persoas ingresadas 
en centros hospitalarios ou institucións semellantes. Tamén 
haberá  especial  atención  no  tratamento  de  asuntos  que 
afecten á infancia e á xuventude, dacordo cos dereitos do 
menor.

3.-  Respecto  á  presunción  de  inocencia.  O  xornalista  evitará 
mencionar  na  información  aos  familiares  e  amigos  das 
persoas acusadas ou condeadas por un delicto, salvo que a 
mención  sexa  necesaria  para  a  equidade  da  información. 
Tamén evitarase mencionar ás víctimas dun delicto, asi como 
publicar material que contribua a súa identificación, sobre 
todo cando se trate de delictos contra a libertade sexual. 
Especial  coidado  na  identificación  e  rigor  na  información 
sobre  as  víctimas  cando  se  trate  de  menores.  Non  se 
difundirán  materiais  sobre  temas  relacionados  con 
actividades delictivas enmarcadas no ámbito privado.
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4.-  Respecto  aos  dereitos  dos  máis  débiles  e  discriminados. 
Especial  sensibilidade  coa  información  e  a  opinión 
susceptibles  de incitar  á  violencia  ou a prácticas humanas 
degradantes.,  especialmente nos  casos  de alusións  á  raza, 
cor, relixión, orixe social ou sexual, minusvalía,... salvo que 
garden relación directa coa información publicada. Débese 
evitar  expresións  ou  testemuñas  vexatorias  para  coa 
condición persoal dos individuos e a súa integridade física e 
moral.

Estatuto do Xornalista:

1.-  Dereito  a  unhas  condicións  dignas  de  traballo,  tanto  na 
retribución, como nas circunstancias materiais e profesionais 
necesarias para realizar a súa tarefa.

2.-  Dereito  de  oposición  a  monopolio  ou  oligopolio  que  poida 
impedir o pluralismo social e político. 

3.- Dereito a invocación da cláusula de conciencia cando o medio 
lesione  a  súa  dignidade  profesional  ou  modifique 
sustantivamente á súa liña editorial.

4.- Dereito e deber a unha información profesional actualizada e 
completa.

5.- Dereito e deber de manter o segredo profesional, garantindo 
ás súas fontes o dereito a permanecer no anonimato se fora 
solicitado. Poderase ceder neste dereito cando estea claro 
legalmente  que  a  fonte  falseou  a  información 
conscientemente  ou  cando  a  revelación  da  fonte  sexa  o 
medio para evitar un dano grave  a outras persoas.

6.- Dereito e deber á vixiancia no cumprimento dos asuntos das 
administracións  públicas  e  á   súa  obriga  de  transparencia 
informativa.  Defensa  do  libre  acceso  á  información  das 
institucións e aos seus arquivos ou rexistros.

1. 7.- Dereito e deber de respectar os dereitos de autor derivados 
de toda actividade creativa. 

2.
3. Principios de Actuación:
4.
5. 1.-  Informar  sobre  feitos  e  persoas  dos  que  teña  seguridade 

respecto  da  súa  orixe,  sen  falsear  documentos  nin  omitir 
informacións  esenciais.  Non  publicar  material  informativo 
falso, enganoso ou deformado.

6. En consecuencia, é unha obriga fundamentar as informacións 
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que  se  difunden,  contrastar  fontes  e  informacións  e  dar 
oportunidade ás persoas afectadas a que dean a súa propia 
versión, obrigándose, no caso de erro, a correxilo e ofrecer 
a  mesma  amplificación  outorgada  no  seu  momento  á 
información errada. Obrígase tamén a dar opción ás persoas 
afectadas  ao seu dereito  de réplica,  de forma análoga ao 
caso de erro.

7. 2.-  O  xornalista  deberá  usar  métodos  dignos  para  obter 
información, excluíndo procedementos ilícitos. Respectará e 
recoñecerá ás persoas físicas e xurídicas e o seu dereito a 
non  proporcionar  información,  sen  prexuizo  do  deber  de 
atender o dereito dos cidadáns á información. Coas excecións 
previstas para o segredo profesional o xornalista respectará o 
"Off the Reccord", se fora a vontade do informante.

8. 3.-O  xornalista  debe  establecer  clara  distinción  entre 
información  e  opinión,  interpretación  ou  conxetura,  aínda 
que non estea obrigado a ser neutral. 

9. 4.- O xornalista obrígase a realizar distinción formal e rigorosa 
entre información e publicidade. Enténdese incompatible o 
exercicio  simultáneo  das  profesións  xornalística  e 
publicitaria.  esténdese  a  incompatibilidade  ás  profesións 
relativas  á  comunicación  social  que  supoñan  conflicto  de 
interese  co  exercicio  da  profesión  xornalística.  Por  iso  o 
xornalista  non  aceptará  nin  directa,  nin  indirectamente 
retribucións ou gratificacións por promover, orientar, influir 
ou publicar informacións ou opinións de calquera natureza.

10. 5.-  O  xornalista  non  usará  en  beneficio  propio  información 
privilexiada   que  coñeza  no  exercicio  profesional,  en 
particular  aquelas  informacións  relativas  a  asuntos 
financieiros, nin transmitilas a terceiros antes da súa difusión 
xeral.

- Código dos Comunicadores Sociais. ITESO.

1.-  Respecto  e  cumprimento   das  dinámicas,  organización  e 
participación  social  dentro  dos  grupos  e  institucións, 
entendendo  que  a  comunicación  é  un  proceso  social  de 
relacións  que  produce  representacións,  imaxes  e  opinións 
que afectan ao imaxinario colectivo e reorientan as actitudes 
respecto das ideas, persoas, proxectos e accións.

.
11. 2.- Respecto no exercicio do seu labor ás persoas e grupos sociais 
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que non teñen voz ou capacidade para poder ser escoitados, 
xerar a súa propia información ou mesmo poder analisala, co 
fin de asesoralos profesionalmente.

12.
13.  3.-  Obriga  de  humanizar  o  exercicio  profesional  da 

comunicación,   empregando   coñecementos  probados  e 
cercanos  ás  persoas  ou  grupos  para  a  resolución  de 
necesidades comunicativas. O comunicador social promoverá 
e  xerará  capital  simbólico  e  cultural,  creará  e  xestionará 
información nos grupos, fornecendo a participación e a toma 
de  decisións,  vixiando  o  acontecer,  as  súas  mecánicas  e 
estruturas para desenvolver relacións e inclusión a partir de 
alternativas comunicativas.

14.
15. 4.-  Obrígase  o  comunicador  social  a  estar  informado   e 

actualizado  sobre  a  súa  práctica  profesional  e  a  informar 
delo ás persoas e grupos sociais cos que traballe, tendo en 
conta  a  propia  transformación  da  cultura  e  das  prácticas 
comunicativas  como  campos  en  constante  dinámica  e 
innovación.

16.
17. 5.- O comunicador social obrígase a impactar na existencia das 

persoas e dos grupos sociais nos que interven ou participa, 
transformándoa  para  mellorar  as  condicións  que  ofrece  a 
realidade,  evocándoa,  convocándoa  e  provocándoa 
solidariamente no seo do grupo ou no espírito das persoas.

18.
19. 6.-  Obrígase,  tamén,  a  prever  as condicións  de recepción das 

mensaxes  e  anticipar  as  necesidades  dunha  comunicación 
válida, referencial e significativa, dacordo co contexto e sen 
beneficio doutros intereses particulares, 

20.
21. 7.- O comunicador protexerá na produción social de información 

os  marcos  de referencia,  o  medio ambiente e a lóxica da 
relación  entre  as  prácticas  dos  grupos  sociais  e   o  seu 
contorno.  Os  medios  empregados  polo  comunicados  social 
non deturparán o desenvolvemento da comunidade,  nin as 
súas  mediacións  alterarán  negativamente  a  vida  social  e 
cultural daquela introducindo parámetros non consensuados 
previamente.

22.
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Comunicación Interpersoal e Comunitaria

Tema  3B- apontamentos

Ámbitos  e  planos  de  análise:  algúns  instrumentos  para  a 
investigación.

Os seguintes instrumentos e procedementos son apontamentos de 
referencia  para  desenvolver  con  fiabilidade  os  seus  traballos. 
Vistos  e  comprobados  os  seus  intereses  respecto  das  súas 
exploracións  orientamos  este  material  a  unhas  poucas  e  breves 
descricións  daqueles  instrumentos  que  a  maioría  vai  empregar, 
dalgún xeito: a observación, as entrevistas e os cuestionarios.

Investigar significa pagar a entrada primeiro 
e entrar sen saber o que se vai a ver”

                                                          (Oppenheimer)

1.a.- A observación.

A observación científica terá valor en si se sirve a un obxectivo 
previamente  formulado  polo  observador,  ao  traverso  dun 
planeamento  sistemático,  que  implique  unha  busca  clara  e 
relacionada coas  proposicións  máis  xerais  da formulación  e  que 
estea  suxeita  a  comprobacións  e  controis  que  dean  validez  e 
confiabilidade do proceder de do procedemento.

Na  observación  implícanse  os  sentidos  humanos  en  relación  á 
atención,  sensación,  percepción e reflexión.  É preciso distinguir 
tamén os requisitos básicos da investigación e dispoñer os sentidos 
cara ela, atendendo ás limitacións propias do observador.

Por  atención  entenderemos  a  disposición  que  permite  sentir  ou 
percibir  os  obxetos,  sucesos  e  condicións  que  ocorren  ao  noso 
arredor.  É  necesario,  logo,  avezar  a  atención  afastándonos  dos 
procesos que poidan cansar ao observador e deseñando a escolla 
de estímulos a observar, previamente.

Por percepción e sensación entederemos que mentres a sensación 
é a consecuencia inmediata dun estímulo (imaxe, sabor, son,...), a 
percepción é aquelo que da significado á sensación. A percepción 
consiste na capacidade de relacionar o que se sinte con algunha 
outra  experiencia  anterior  do  observador  que  lle  permita 
identificar e comprender a sensación.
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Por reflexión entenderemos o operativo do pensamento que leva a 
formular  conxeturas  para  superar  as  limitacións  da  percepción. 
Formúlanse  conceptos  imaxinarios  que  teñan  que  ver  coa 
percepción recibida directamente no escenario da observación.

É importante en todo proceso de observación remitirse aos feitos, 
entendendo  estes  como  calquera  experiencia,  cambio, 
acontecemento  ou suceso  que  sexa  estable  e  estea  apoiado en 
evidencias ou probas suficientes como para que se teña en conta á 
hora do proceso de valoración.

Nun acto de observación distinguiremos:

a) o observador; b) o obxeto da observación; c) os métodos para 
observar;  d)  as  condicións  da  observación  e  e)  o  sistema  de 
coñecementos relacionados.

Para unha observación  é preciso a creación previa, ou a creación 
en  seguemento,  de  constructos  (é  dicir,  sistemas  de  conceptos 
abstractos)  sobre  o  que  debera  ser  observado,  como  se  pode 
realizar a observación, que procedementos debemos utilizar e que 
relación  debera  existir  entre  observador  e  obxeto  observado. 
Enténdense que as observacións son febles cando o observador non 
é avezado ou non trainara os sentidos denantes da inmersión no 
escenario no que observará. Do mesmo xeito, non se entederá que 
non  haxa  observacións  previamente  planeadas  e  controladas. 
Cando o observador forma parte da mesma situación que observa, 
no sentido en que os observados advirten a súa presenza pasiva ou 
activa,  é  preciso  armarse  dun  protocolo  de  actuación.  A  non 
existencia diste protocolo pode arruinar a observación.

No asunto que nos compete, observar a comunicación, sexa esta 
interpersoal (no marco das relacións) ou comunitaria (no marco de 
establecer  que  é  o  común)  debéramos  seguir  un  procedemento 
igoalmente sinxelo e que nos aporte revelacións. Para elo hai que 
1) determinar o propósito da observación, e consecuentemente 2) 
delimitar  unha  mostra  observable  que  precisará  3)  uns 
determinados instrumentos de observación a 4) utilizar respecto 
dunhas determinadas condicións de observación. 

Hai  varios  instrumentos  de  observación  que  poden  documentar 
procesos  e  procedementos:  a)  os  listados  comparativos  ou  de 
cotexo  e  b)  as  escadas  de  apreciación,  podendo  ser  estas 
numéricas, gráficas ou descritivas.
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Por  listados  comparativos  entendemos  un  conxunto  de  frases 
recollidas  na  observación  que  expresan  conductas  e  relacións, 
secuencias,  accións,...  positivas  ou  negativas  a  partires  dun 
constructo máis ou menos lóxico previsto polo observador. A súa 
presencia (destas conductas, accións,...) no espazo de observación 
ou non, tamén hai que telas en conta á hora da valoración.

Os listados son interesantes á hora de observar procesos, tarefas 
ou ocupacións, incluso sobre resultados de produtos realizados. 

Pódese utilizar tamén, xunto aos listados, a técnica de rexistros 
anecdóticos,  que recolle  accións,  acontecementos  reveladores  e 
significativos que poidan ser  útiles  para explicar  procedementos 
que  ocorriron  durante  a  observación.  Esta  técnica  consiste  en 
anotar de xeito sucinto e claro aquelos incidentes non previstos 
que poidan ser significativos de interese, á xuizo do observador, 
durante o proceso, e incluindo comentarios de percepción.

As escadas de apreciación utilizanse, normalmente, para estudar a 
intensidade  na  conducta.  Teñen  certas  complicacións  cando  se 
trata de emitir xuizos de valor sobre a observación do que se fai, 
ao privilexiar a presentación de formas limitadas  por parte do 
observador  ao  observado.  Dintinguir,  por  exemplo,  entre  bon, 
regular ou malo, ou ben entre, sempre, ás veces, nunca, soamente 
describe un estado de ánimo circunstancial que raramente pode 
explicar o proceso no que está inmerso o observado.

Hai  diferentes  tipos  de  escadas:  a  numérica,  a  gráfica  e  a 
descritiva.

A  primeira  represéntase  por  números  aos  que  se  lles  asigna 
previamente un certo valor  reflexionado polo observador.

Na escada gráfica pódense representar aspectos afectivos ou de 
sociabilidade (actitudes, intencións, sentimentos) e represéntase 
coma unha escada que interpoñe espazos ou celas que percorren 
un  arco  estimativo  entre  os  conceptos  inversos  dunha  situación 
dada. Recorre a unha certa forma: os diferentes espazos ou celas 
teñen  que  ser  impares;  o  centro  sempre  representa  un  punto 
neutro  ou a indiferencia;  o lado esquerdo representa conceptos 
negativos,  mentres  que  o  lado dereito  os  positivos;  non  se  fan 
preguntas,  pártese  sempre  de  propostas  do  observador  ao 
observado.

As  escadas  descritivas  organízanse  por  categorías  que  se 
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desenvolven  conceptualmente  dun  xeito  claro  e  do  modo  máis 
exacto posible. Ten que haber unha descrición clara do trazo ou 
atributo  que  se  propón  en  cada  unha  das  celas.  Os  espazos 
decrecen en intensidade da acción a medir, conforme a grella de 
propostas  vai cara a dereita.

Nas escadas de apreciación hai que ter en conta:

1) que debemos coñecer cal é a finalidade do estudo do obxeto ou 
saber a onde dirixir as propostas que se enuncien no instrumento.

2) seleccionar  as características máis representativas do que se 
vai observar ou medir.

3)  comprobar  que  as  condicións  son  as  idóneas  para   o 
desenvolvemento do instrumento de observación no espazo e na 
relación que fora a ser observada.

4)  que  o  número  de  items  das  escadas  sexa  proporcional  ao 
número de trazos a observar e, logo, valorar.

5)  que  haxa  un  "xurado  de  expertos"  á  hora  da  validación  das 
valoracións.  Para  aumentar  a  confiabilidade  é  preciso  que  este 
xurado o formen máis de 2 expertos ou valoradores.

6) non tentar "aproximar" naquelo que non fora observado.

1.b.- A observación participante.

Para  exercer  a  observación  participante  ten  que  haber  un 
coñecemento previo sobre o asunto a observar, e, tamén,  entre o 
observador e o observado, entendendo que é precisa  unha certa 
permisividade  do  intercambio  para  que  exista  realmente 
interrelación e participación.

A técnica da observación participante sirve para a descrición de 
grupos  sociais  e  de  escenas  culturais  mediante  a  vivencia  das 
experiencias das persoas implicadas nun grupo ou institución, co 
fin de captar como definen a súa propia realidade e os constructos 
que organizan o seu mundo.

A  observación  directa  de  eventos  relevantes  débese  realizar 
durante a interacción social, no escenario e cos suxeitos do estudo 
nas  tarefas  que  implican o  estudo.  Pódense  realizar  entrevistas 
formais  e  informais,  rexistros  sistemáticos,  recolleita  de 
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documentos  e  materiais  que,  dun  xeito  flexible,  seguirán  a 
dirección que  vaia collendo o estudo.

É necesario para practicar esta técnica coñecer:

a) o marco da participación e os seus antecedentes.

b)  a  súa  temporalización  (horarios  nos  que  se  produce  a 
participación e tempos habituais nos que comunmente se producen 
estes eventos)

c) coñecer, describir e repensar o espazo físico onde vai producirse 
a participación (onde, como é, que hai alí, quen está alí, e o que o 
observador ten que ter en conta para observar alí)

d)  coñecer  aos  suxeitos  de  estudo  (sobre  quen  vai  realizarse  a 
observación, as súas características, os roles que alí teñen)

e)  delimitar  os  criterios  de  selección  para  operar  no  escenario 
participativo  (que  trazos  realmente  poden observarse  e  de  que 
recursos temos que provernos)

f) É preciso visitar previamente o lugar para realizar unha mostra 
primeira que axude a revisar os anteriores puntos a ter en conta, 
entendendo  que  hai  que  visibilizar  por  parte  do  observador  os 
itinerarios  a percorrer  no lugar  para unha mellor  observación e 
para  rexistrar  o  número  de  persoas,  sucesos  e  acontecementos 
posibles.  Tamén  para  ter  unha  idea  de  como  se  organizan  as 
estruturas participativas, as formas, rituais, protocolos posibles e 
cal  é o ambiente social  (a  actitude xeral).  E,  sobre todo, para 
recoñecer as limitacións da observación a realizar.

Unha  vez  feita  a  recolleita  de  datos  e  materiais  o  proceso  de 
valoración pode ser de dúas formas: a) unha valoración descritiva, 
que se detén soamente no ambiente, no contexto, nas reaccións 
ou  b)  unha  valoración  detallada,  se  se  vai  facer  unha  análise 
pormenorizada  dos  actos  de  participación,  organización  e 
resultados.

2.- A entrevista

A entrevista consiste nunha conversa entre dous ou máis persoas, 
sobre un tema determinado dacordo a certos esquemas ou pautas 
determinadas.
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De cara a investigación pode haber dúas modalidades básicas de 
entrevista: a entrevista estruturada ou formal e a entrevista non 
estruturada ou informal.

A preparación da entrevista é unha das tarefas (as outras son a 
conversa  en si  e  a valoración)  que deben ser  comenientemente 
sistematizadas para a súa eficacia e recabar os datos axeitados á 
investigación.

Nesta preparación obrígase a coñecer previamente o asunto do que 
se vai tratar co entrevistado, do mesmo xeito que saber que pode 
proporcionarnos  a  persoa  a  entrevistar.  Nunha  investigación 
convén  seleccionar  o  lugar  axeitado  para  a  realización  da 
entrevista que soe ser o máis próximo ao lugar onde exerce o seu 
cometido (respecto do asunto a tratar) o entrevistado.

Nunha  entrevista  para  unha  investigación  é  preciso  seguir  un 
protocolo de cortesía que estriba  nunha presentación previa do 
entrevistador e dos obxectivos que lle moven a requerir a presenza 
do entrevistado para recabar datos.

No  proceso  de  entrevista  (esto  é,  da  conversa)  é  comeniente 
establecer  un  clima  axeitado  ao  asunto  a  tratar  e  utilizar  o 
cuestionario  de  xeito  informal,  seguindo  o  fío  da  conversa  e 
tentando axeitar o guión. Non obstante, sempre ter en conta os 
obxectivos  da  investigación  e  o  tempo  do  que  pode  dispor  o 
entrevistado.

O guión da entrevista, sen embargo, serve ao entrevistador para 
formular  as  preguntas,  que  serán  redactadas  e  enunciadas 
seguindo  a  súa  orden  (xa  estratexicamente  disposta)  de  xeito 
claro,  pero  entendendo  tamén  que  coa  intención  de  extraer  a 
maior información posible. É preciso que o entrevistador lle dea ao 
entrevistado tempo para  recapacitar  e  expresar  as  respostas.  É 
preciso saber escoitar e comprender os trazos do paralenguaxe.

Tampouco é comeniente non dar por respondidas respostas, con 
respostas que se deriven doutras. Evitaremos así as interpretacións 
manifestamente erradas.

No decurso da conversa convén utilizar frases de transición e facer 
comentarios que manteñan a comunicación e acouten ou aclaren 
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as respostas, cando fora necesario.

Ben se se toman notas, ou ben se se rexistra a voz do entrevistado 
mediante unha gravadora (ten que dar o seu permiso), é preciso 
que rexistren as respostas coas mesmas verbas empregadas polo 
entrevistado.

A entrevista é eficaz para obter: 

-datos relevantes se se preguntan por eles.

-a  información  obtida  debe  ser  susceptible  de  cuantificar  e  de 
aplicar nun tratamento estatístico posterior

- todas as respostas teñen igoal validez documental.

Sen embargo ten as seguintes limitacións:

- posibilidade de incongruencias entre o que se di e o que se fai.

- as respostas dependen do interese e motivación do entrevistado.

-  na  toma de datos  influe  o entrevistador  e  as  súas  condicións 
persoais e presenciais.

3.- O cuestionario.

Un  cuestionario  ou  inquérito  é,  por  definición,  un  instrumento 
rigorosamente  estandarizado,  que  traduce  e  operacionaliza 
problemas  de  investigación.  É  necesario  que  cumpra  con  dous 
requisitos esenciais: validez e fiabilidade. Diferentes técnicas de 
recopilación  de  datos   apoianse  na  utilización  de  cuestionarios 
para cumprir o seu obxectivo. Para a elaboración dun cuestionario 
é necesario ter en conta os seguintes aspectos:

a) a forma das preguntas:

1.-preguntas abertas

ex. Que pensa vd. dos partidos políticos?

2.- preguntas pechadas ou dicotómicas

ex.  Gosta do futból? ___si   ____non ____sen opinión.

3.- preguntas categorizadas

3.1. preguntas con resposta en abano
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ex. Marque aqueles problemas que vostede considera máis graves.

delincuencia; drogadicción; prostitución; contaminación; pobreza; 
terrorismo.

3.2.  preguntas de estimación.

 ex. Como avalía a xestión do goberno no ámbito educacional?

excelente; boa; regular; mala; moi mala.

b) o xeito de formular as preguntas: 

1.- claras e precisas, de fácil comprensión

2.- conter unha soa idea.

3.- non facer preguntas dirixidas

4.-  utilizar  unha  linguaxe  axeitada,  e  respetando a  linguaxe  do 
grupo entrevistado.

5.- deben evitarse os termos imprecisos (moito, pouco, etc.)
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