
5.5 Anexos
Como anexos, incorporamos os materiais elaborados polos propios 
membros do grupo, así como os enlaces que a eles remiten nos 
respectivos casos.

A) Exposición: Informacións obtidas a partir da documentación e 
conclusións extraídas das entrevistas que expuxemos na aula o día 
12 de abril.

“María: A maior  esperanza  de  vida  así  como  os  complicados 
horarios  laborais  de  moito  pais  fan  que,  actualmente,  os  avós 
pasen moito tempo cos seus netos. A media está en torno aos 80 
anos  en  España,  o  que  significa  que  unha  persoa  pode 
desempeñar o seu papel de avó durante bastante máis tempo. Os 
avós axúdanlles a construír a súa  historia e a aumentar os seus 
coñementos.

Os avós e avoas ocuparon sempre e ocupan un rol fundamental na 
familia. Así, na relación interxeracional que se establece entre avó 
e  neto,  desenvolven  varias  funcións:  como  coidador,  como 
contador de historias, como transmisor de valores morais... son só 
algunhas das máis importantes.

Miriam:  Hoxe vivimos na chamada "era dixital"  onde as TIC,  as 
novas tecnoloxías da información e da comunicación, encabezadas 
por Internet, están a revolucionar tódolos ámbitos da comunicación. 
Por tanto, nós preguntámonos: inflúen as novas tecnoloxías tamén 
na comunicación entre avós e netos?

A realidade é que a idade supón a maioría das veces un hándicap 
cando  se  fala  de  tecnoloxía.  A máis  idade,  máis  difícil  resulta 
entender o funcionamiento de algo descoñecido, que non ten por 
que  ser  complicado de utilizar,  pero  o  simple  feito  de  ser  novo 
xenera  certo  rexeitamento.  Cantos  de  nós  temos  tratado  de 
convencer  aos nosos avós de que leven enriba un móbil  e  nos 
atopamos cun “Quita, quita, que non entendo esos aparatos”.
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Exemplo disto, móstranse diversos estudos. Segundo a Fundación 
BBVA,  case  cinco  de  cada  dez  persoas  maiores  de  65  anos 
dispoñen xa de teléfono móbil, aínda que tan só o usen para enviar 
e recibir chamadas.

Segundo a ONTSI, máis de 21 millóns de españois entre 16 e 64 
anos aseguran ter utilizado algunha vez Internet, o que representa 
aproximadamente  o  46%  da  poboación  total.  Sen  embargo,  os 
internautas maiores de 65 anos non chegan a 398.000 (só o 5,2% 
dos usuarios totais, e un 10% do total de persoas nesa franxa de 
idade),  a  pesar  de  representar  case  ao  17%  da  poboación 
española.  A  mensaxería  instantánea  é  unha  das  utilidades  de 
Internet que máis interese captan entre os maiores, xunto co correo 
electrónico.

Alberto Rivera: A documentación sobre o noso tema de estudo é 
bastante escasa. Por tanto, non quixemos quedarnos só na teoría e 
decidimos  observar  casos  prácticos.  As  entrevistas  aos  nosos 
propios  avós  e  avoas  foi  unha  máis  das  actividades  que 
programamos. As conclusións que obtivemos a partir delas son moi 
semellantes ás dos estudos anteriores. O que puidemos observar é 
que os nosos maiores presentan certo rexeitamento cara ás novas 
tecnoloxías,  a  excepción  do móbil  na  maioría  dos  casos.  Neste 
feito inflúen dous factores que parecen ser os máis importantes: a 
complexidade e o descoñecemento sobre a forma de empregalas.

Gustaríanos expoñer un pequeno vídeo que recolle as declaracións 
dos nosos avós e avoas durante as entrevistas que lle realizamos. 
Con el pretendemos por un lado acercarvos un pouco aos casos 
prácticos que nos serviron de axuda para o traballo, e por outro, 
servir  de  pequeno  homenaxe  á  súa  colaboración  que  foi 
fundamental. 

Vídeo

Alberto  Román:  Como  vistes  no  vídeo  o  emprego  das  novas 
tecnoloxías por parte dos avós para comunicarse cos seus netos 
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non é algo moi común en Galicia, salvo algúns casos excepcionais. 
A idade avanzada da poboación e o feito de que non todos conten 
con acceso á rede e dispositivo para conectarse fan que este modo 
de  comunicación  sexa  máis  complicado.  Aínda  así  existe  unha 
excepción,  María  Amelia  López  Soliño,  natural  de  Muxía  (A 
Coruña). María é unha muller que aos seus 95 anos decidiu abrir 
un blog na internet no que contaba como fora a súa vida de nova, 
as súas inquedanzas e tamén explicar o gran compromiso político 
como  militante  socialista  dende  os  16  anos.  Meses  máis  tarde 
María  comezou a  formar  parte  da  rede  social  Facebook  na  cal 
promovía unha maior solidaridade e unhas pensións dignas. Este 
espírito  reivindicativo  e  o  entusiasmo  posto  neste  proxecto 
axudaron a moitos avós a formar parte deste “cibermundo”. Con 
este blog María fíxose coñecida non só en Galicia senón tamén 
noutros  países  e,  cando  o  21  de  maio  do  2009,  o  seu  neto 
comunicaba  aos  seus  seguidores  o  falecemento  da  súa  avóa, 
chegouse a superar o millar de comentarios.

Salvo excepcións coma esta, entre os maiores, sábese que o 65% 
dos  homes  e  o  76%  das  mulleres  non  teñen  coñecementos 
informáticos. Esta diferenza na utilización, habilidade e capacidade 
no  emprego  das  novas  tecnoloxías  respecto  a  outras  persoas, 
sobre  todo  respecto  ás  xeracións  máis  novas,  coñécese  como 
"brecha dixital". E precisamente un dos colectivos máis afectados 
por este fenómeno, tamén chamado "exclusión dixital", vén sendo o 
das persoas maiores.

Nazaret: Nunha sociedade moderna como a que vivimos débese 
eliminar esta brecha e a única maneira de facelo e capacitando aos 
nosos  maiores  no  emprego  das  novas  tecnoloxías.  Como? 
Ofrecendo talleres do que se coñece como "alfabetización dixital". A 
alfabetización  non  se  reduce  só  á  lectura,  escritura  e  cálculos 
básicos,  senón que tamén se aplica á informática,  por  exemplo. 
Polo tanto a alfabetización dixital defínese como a adquisición dos 
coñecementos necesarios para comprender e empregar as novas 
tecnoloxías.  Pero  para  que  rompan  ese  rexeitamento  cara  ao 
descoñecido a clave está en presentarllas con inxenio, adaptado ás 
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súas  circunstancias,  gustos  e  aficións,  e  cun  baixo  nivel  de 
dificultade.

Neste contexto, existen asociacións e entidades que desenvolven 
programas  de  alfabetización  dixital  nos  que,  precisamente,  os 
maiores recursos e esforzos se centran na formación de maiores 
de 55 anos.

Laura: Nós quixemos ver de cerca un destes casos, como é o da 
Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos. 
Entre  outras  múltiples  actividades  destinadas  á  Terceira  Idade, 
imparte  cursos  de Informática.  De  acordo  co  que  nos  contou  o 
coordinador, o seu obxectivo é que as personas maiores entren en 
contacto coas novas tecnoloxías case sen darse conta, utilizándoas 
como ferramenta para realizar actividades do seu interese, pero ao 
mesmo tempo para aprender o seu funcionamiento, de modo que 
finalmente poidan chegar a integrarse na súa vida cotiá. O contido 
dos  cursos  está  adaptado  a  dous  niveis:  básico  e  avanzado. 
Inicialmente  enséñase  como  empregar  un  ordenador,  ofimática 
básica, busca por Internet e envío de correos electrónicos. No nivel 
máis avanzado céntrase no emprego das ferramentas das redes 
sociais, software libre e involúcrase aos usuarios na creación de 
contidos.

O centro imparte clase mañá e tarde de luns a xoves. Nós tivemos 
a oportunidade de asistir a dúas desas clases o pasado martes 27 
de marzo. As alumnas coas que nós puidemos falar son usuarias 
do correo electrónico, a través do cal si se comunican cos netos 
algunha  que  outra  vez.  Sen  embargo,  non  acaban  de  fiarse 
totalmente  das  redes  sociais;  ben  as  empregan  en  contadas 
ocasións ou ben non teñen conta directamente. Puidemos observar 
que ao igual que os máis novos, moitos adultos maiores buscan 
estar tamén á par cos avances tecnolóxicos. De feito, o curso conta 
con máis de cen alumnos.

Pero este acercamento dos maiores ás novas tecnoloxías é máis 
común noutros países como por exemplo Estados Unidos. Case a 
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metade dos avós estadounidenses vive a máis de 320 kilómetros 
de cando menos un dos seus netos.  E dous terzos dos netos ven 
aos  seus  avós  maternos  ou  paternos  só  unha  vez  ao  ano,  ou 
incluso  menos.  Ante  esta  situación,  a  videochamada  estase  a 
converter na canle que manten a comunicación entre moitos netos 
e avós  que viven lonxe e que se están acostumando a manexar 
con  soltura  a  cámara  web.  Servicios  como  Skype  e  iChat,  en 
comparación coas fotos enviadas por e-mail, brindan a posibilidade 
de superar a distancia.

A continuación, veremos a segunda parte do vídeo que realizamos, 
agora coas declaracións das alumnas do curso de Infomática ao 
que asistimos.

Vídeo

María:  Despois  de  todo  isto,  que  consecuencia  teñen  as  novas 
tecnoloxías  nas  relacións  interxeracionais?  Pois  inflúen  de  dúas 
formas claramente opostas:

En primerio lugar,  supoñen un acercamento.  O descoñecemento 
dos  aparatos  tecnolóxicos  implica  unha  aprendizaxe  do  seu 
funcionamento para as persoas maiores. Unha aprendizaxe que na 
maioría dos casos é proporcionada polos máis novos, que son os 
que máis controlan sobre o seu manexo.

En  segundo  lugar,  os  ordenadores,  videoconsolas...  acostuman 
crear  conflitos  entre  ambos  grupos  de  idade   por  implicar 
xeralmente unha falta de comunicación, xa que para os máis novos 
convértense nunha excusa para a evasión e o illamento.”

B)  Fotogalería  Flickr:  Dez  fotografías  acompañadas  dos  seus 
respectivos comentarios, de xeito que sirvan de pequeno avance 
das conclusións extraídas a partir das entrevistas realizadas. Posta 
en marcha o día 5 de abril.
http://www.flickr.com/photos/s3b2012/sets/72157629370357908/ 

5

http://www.flickr.com/photos/s3b2012/sets/72157629370357908/


C)  Vídeo  Vimeo: vídeo  montado  a  partir  dunha  selección  das 
declaracións  das  entrevistas  realizadas,  visionado  durante  a 
exposición na aula do día 12 de abril.
http://vimeo.com/40115413 
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