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1.- Pretensións previas do traballo. 

Cando planteamos o traballo, aínda sen saber con qué 
organización ou asociación iamos colaborar, os catro 
tiñamos algo claro: queriamos axudar a alguen que o 
necesitara. Primero pensamos en colaborar nun comedor 
social, pero vimos un anuncio de JuegaTerapia e o traballo 
que realiza recollendo consolas e videoxogos pareceunos 
fantástico. Así que puxemonos en contacto con eles para 
poder axudar. O obxectivo do traballo era ver como 
funciona unha campaña de recollida e a comunicación 
interna de dita organización 

2. Obxectivos dos alumnos, obxectivos das 
asociacións ou organizacións: converxencia e 
dinámicas de traballo. 

Os obxetivos deste traballo foron principalmente dous: a 
colaboración cunha organización como JuegaTerapia para 
coñecer o seu funcionamento e comunicación tanto interna 
como externa á vez que axudar a nenos que están a pasar 
por unha mala situación.  

Neste segundo obxetivo establécese a nosa converxencia 
fundamental con “Juegaterapia”, o noso obxetivo común. 
Pois eles tamén buscan mellorar a situación de nenos con 
cancro que están a vivir uns momentos difíciles, a través 
das donacións de consolas e videoxogos e a súa previa 
recolecta.  

As dinámicas de traballo que se estableceron con 
“Juegaterapia” fundamentáronse na dependencia que 
teñen os grupos de recolecta para organizar á mesma, 
aínda que sempre coa aprobación da organización central 
de JuegaTerapia. 

 3.- A organización interna da asociación e as súas 
dinámicas de traballo. Misión da asociación e 
necesidade da aportación do grupo de traballo ProT na 
organización. Incidencia das accións emprendidas polo 
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grupo. Posibilidades de intercambio futuro (co grupo, 
coa asignatura) 

JuegaTerapia é unha organización sen ánimo de lucro que 
ten a súa sede en Madrid, pese a ter so unha oficina a súa 
labor exténdese a todo o territorio español. Dentro da 
organización, teñen un departamento para proxectos con 
universidades, a través del moitas facultades organizaron 
campañas de promoción de JuegaTerapia. Esta 
organización ten como obxetivo principal amenizar a 
estancia dos máis pequenos no hospital durante o 
tratamento de quimioterapia, pouco a pouco a organización 
foi crecendo prestando servizos fora do hospital e 
realizando campañas para casos específicas para nenos 
cunhas necesidades concretas. 

A nosa labor foi artellada co departamento de colaboración 
con universidades, a súa responsable Ana Contreras 
facilitounos , en todo momento, a información e materiais 
necesarios para levar a cabo o noso proxecto. Con ela 
acordamos unha campaña de recollida de videoconsolas e 
videoxogos na Universidade de Santiago de Compostela, 
unha campaña que se alongaría dúas semanas para que 
os estudantes que non son da cidade poidesen traer as 
suas aportacións dende a sua cidade de orixe.  
 

Esta é a primeira ocasión que JuegaTerapia realiza unha 
campaña de recollida en Galicia, xa que non contaban con 
colaboradores nesta zona. Por iso resultou dende o 
principio coma un reto para nós esta acción. Por un lado 
iniciamos unha campaña de comunicación para dar difusión 
sobre a campaña a través das redes sociais e cunha 
pegada de carteis en todas as facultades e bibliotecas da 
USC. A acollida foi excepcional, multitude de “Gústame” en 
Facebook e compartida, retuiteado por moita xente no 
Twitter, e recibimos moitas mostras de apoio coa campaña 
de moitas persoas. Polo cual podemos decir que a difusión 
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entre o noso entorno foi acertada, dado que a mensaxe 
chegou a xente.  

O departamento de Voluntariado da universidade, un 
departamento de voluntariado pouco voluntarioso, non 
polas persoas que traballan senon porque é un 
departamento sen fondos, xa que non conta con recursos 
económicos para levar a cabo actividades. Ao chegar as 
suas oficinas e presentar a nosa iniciativa, explicáronnos a 
mala situación económica pola que pasa o departamento, 
que non lle permite colaborar activamente nos proxectos. 
Aínda así tras negociar con eles, conseguimos que a 
cambio de promocionar o seu departamento, eles nos 
farían as fotocopias en blanco e negro en formato A3 e os 
flyers promocionais que precisáramos, polo tanto non nos 
foi tan mal a cousa. 

 
Estamos pensando, a partir desta primeira campaña, seguir 
colaborando con JuegaTerapia, xa que creemos que pode 
ser interesante establecer un grupo de traballo aquí en 
Galicia. No hospital de Santiago de Compostela trátanse a 
moitos nenos, polo que poderíanse estreitar lazos e crear 
novas iniciativas. 

4.- Actividades emprendidas e relación coa materia 
(labor social, aprendizaxe comunicacional) Comentario. 

A actividade principal é a recollida de videoconsolas e 
xogos para os rapaces que están sendo tratados con 
quimioterapia. En torno a esta actividade, que durou un par 
de semanas, xiraron tódalas demais, que nos serviron para 
artellar o mellor posible a recollida. 

Para promocionar o noso traballo deseñamos cartaces e 
folletos informativos. Para concienciar as persoas do 
problema existente co cancro, desprazámonos polas 
facultades de Filoloxía, Enfermaría, Medicina, Historia e 
Xeografía, Psicoloxía e Matemáticas. 
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 Nas facultades pegamos cartaces e falamos cos alumnos 
para conciencialos da difícil situación dos cativos e que 
colaborasen coa nosa actividade. A labor social que 
estamos a desempeñar é de grande interese para a xente e 
felicítannos polo noso traballo. Ademais, a parte de 
aprender a establecer conversas coa xente a que lle 
explicamos o noso proxecto, coñecimos o linguaxe 
burocrático das instalacións da USC. Pedímoslle axuda ao 
departamento de voluntariado da universidade e tras 
exporlle a nosa idea e véndela un pouco, pronto aceptaron 
e colaboraron con nos sen problema. 

Como froito final destes procesos comunicativos, tanto coa 
xente da rúa, como cos alumnos e institucións, podemos 
destacar notablemente o aprendizaxe de técnicas e recurso 
para mellorar as relacións sociais e o mellor e que, 
mentres. Facemos unha gran traballo que ten como meta 
os nenos e nenas aos que axudamos. 

5.- Aproveitamento grupal das accións. 

Despois de ter feito o proceso, podemos concluír que 
observamos varios tipos de mellora, pero sobre todo, 
apreciamos unha gran aprendizaze no eido das relacións 
comunicativas e de traballo entre os membros do grupo. A 
realidade foi que encaixamos a perfección e artellamos un 
proceso moi claro no que era imprescindible a existencia 
dunhas pautas de conduta a hora de comunicarnos entre 
nós, pondo en conxunto ideas, coñecementos e melloras 
no traballo. 

6.- Promoción das accións e do interese da asociación 
na aula e no blog. 

A promoción das accións da asociación fixemola a partir de 
tres elementos: a pegada de carteces informativos e o 
reparto de flyers, pasos por aula informativos en diferentes 
cursos e a utilización do blog como ferramenta 
comunicativa.  
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Os pasos por aula informativos fixéronse o 15 de marzo, 
así como o inicio da pegada de cartazas e reparto de flyers 
(que se estendeu ata o martes 20 de marzo).  

O blog empregouse dende o mes de febreiro primeiro para 
a presentación do proxecto de “Juegaterapia” e máis 
adiante para informar sobre os progresos da recollida de 
consolas e videoxogos.  

7.- Estimación da intervención do membro GOBE no 
traballo 

No noso caso, o membro do GOBE encargado foi Alberto 
Rivera. Alberto fixo un seguemento continuado 
preguntando cada certo tempo como estábamos 
organizando a campaña xunto con JuegaTerapia. Como 
non tivemos actividades presencias, como charlas por 
exemplo, non tivo que acudir fisicamente a ningún tipo de 
acto. 

 
8.- Materiais extraidos e produción realizada  

No centro de recollida fixado na reprografía da facultade de 
ciencias da comunicación, recollimos diferentes xogos para 
menores de 18 anos que son os seguintes: 

Fausto, los 7 misterios del alma 

La Reina del Nilo, Cleopatra 

The Settlers 

Mafia 

Tropics 

 Kings of Honor 

Strog Hold 2 

Xtreme collection 

Medieval Total war 
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SHO gum total war 

MDK 2 

Jekyll & Hyde 

Stealth Combat 

China, crimen en la ciudad prohibida 

Juegos completos 

Persian Was 

Knights and merchants 

Warcraft II 

Patrician II 

Tom Raider 

PS2 con mando y tarjeta de memoria 
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María Bragado Paz 

A.- Aproveitamento persoal: coñecemento da 
experiencia. 

A experiencia de colaborar con “Juegaterapia” foi moi rica 
para mín. Por unha banda aprendín a traballar nun grupo 
reducido cos meus compañeiros, no que cada un de nós 
tiña que estar implicado ao 100% para que todo saise ben. 

 Mais tamén aprendín que a busca de colaboración por 
parte doutras persoas non é tan sinxela como parece. Pois, 
aínda que no primeiro momento todos estean dispostos a 
colaborar, cando chega o momento da verdade poucos 
donan desinteresadamente. Neste ámbito creo que a clave 
do proxecto está nunha comunicación máis persoal con 
cada unha das persoas, así como máis informativa, 
explicarlles ben que se vai facer coas súas consolas e 
videoxogos, onde van ir a parar e a quen van axudar. .  

B- Propostas de mellora: persoal, na interacción coa 
asociación, na interacción e dinámica grupal ProT. 

A interacción e dinámica grupal ProT foi moi satisfactoria e  
axudounos a funcionar sen problemas. Por outra banda na 
interacción con “Juegaterapia” creo que foi algo frustante 
nuns días que tivemos dificultades para falar con eles xa 
que o noso contacto non estaba dispoñible. Para  futuras 
ocasións poderían terse varios contactos na asociación 
para evitar momentos de incertidume.  

No referente ao proceso de recollida e desenvolvemento do 
proxecto, creo que podería introducirse algunha mellora e 
obter mellores resultados se a comunicación fose máis 
persoal coas persoas que participan. Aínda así creo que os 
nosos resultados foron máis que satisfactorios.  
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Saul Campos Gomez 

A. Aproveitamento persoal: coñecemento da 

experiencia  

A actividade que se levou a cabo durante estes últimos 
meses foi de grande importancia a nivel social. A 
experiencia e os aspectos positivos de todo este grande 
proxecto son milleiros, dende que nos empezamos a reunir  
para darlle forma ao traballo, pasando polas horas de 
facultade e voluntariado, ata a recollida en si mesma. 

O proceso dividiuse en tres boques: a parte de producion, 
onde establecimos as ideas, os proxectos. Dendefalar coa 
asociación, ata convencer ao voluntariado da USC para  
que nos axudaran. A seguinte fase foi a de publicidade e 
recollida. Baseouse na difusión do nosos proxecto por 
distindas facultades da USC e a instalación de puntos onde 
a xente podía fac. E a etapa final: peche de recollida. Como 
supoño que a maioria de xente, que tivo a posibilidade de 
colaborar nunha actividade como esta, oscoñecementos 
aprendidos non son meramente teóricos senón que dita 
experiencia aportoume coñecementos que podo aplicar na 
miña vida, no meu día a día. 

B- Propostas de mellora: persoal, na interacción coa 
asociación, na interacción e dinámica grupal ProT. 

A dinámica levada a cabo ao longo de todo este proxecto 
foi estable e permitiunos facer un traballo de considerable 
dificultade. Compre recoñecer que é posible facer mellorías 
na comunicación interna, non por maior entendemento 
entre nós, senón a nivel informativo para ir seguindo todos 
ao 100 % o traballo. Quizais no eido no que máis fallou o 
noso grupo foi a hora de pórse en contacto coa asociación, 
que nun primeiro momento deunos carta libre para actuar e 
arrancar co proxecto, aínda que despois, a dificultades a 
hora de falar foron moi notorias. Mais estas “fendeduras” 
non destitúan o noso traballo, senón que delas aprendemos 
e axudarannos nun futuro a facer mellor o noso traballo. 
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Carlota Casal Vázquez 

A.- Aproveitamento persoal: coñecemento da 
experiencia. 

A experiencia foi sumamente enriquecedora. Por unha 
banda saber que axudei a nenos que o necesitaban é 
relamente gratificante e o pola outra, aprender o 
funcionamento dunha campaña de recollida creo que me 
será útil nun futuro. Ademáis, agora coñezo outros 
organismos cos que conta a Universidade para colaborar 
con organización coma Juegaterapia. 

B- Propostas de mellora: persoal, na interacción coa 
asociación, na interacción e dinámica grupal ProT. 

Realmente foi un pracer traballar neste grupo, todo o 
mundo molestouse en sacar o traballo e por dar o mellor de 
si mesmo. Coa asociación non foi tan boa experiencia xa 
que Ana Pastor, a responsable de colaboración con 
universidades de Juegaterapia, estivo co teléfono apagado 
uns días e iso foi sumamente estresante xa que non 
conseguíamos falar con ninguen da organización que 
solucionara os problemas que tiñamso. Por sorte 
solucionouse xusto a tempo para dar os repuntes finais que 
necesitábamos antes da recollida. 

Pensando en que poderiamos mellorar, pensaría no 
proceso de recollida. Foi unha pena que a organización non 
se tivera posto con nos antes para inciar antes a campaña 
de promoción. De ter sido así, supoño que a recollida sería 
máis satisfactoria xa que teriamos máis consolas e 
videoxogos para os rapaces. 

Quitando eso, non teño queixa de ningún tipo. Simplemente 
unha grande experiencia. 
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Rubén Comesaña Rúa 

A. Aproveitamento persoal: coñecemento da 
experiencia. 

Resulta importante a relación que estableces co tema de 
fondo da campaña, o cancro nos nenos. Facer esta 
actividade permitiume mergullirme un pouco máis no 
mundo desta enfermidade que afecta a millóns de persoas 
no mundo. No meu caso descubrín a actividade doutras 
fundacións e ONGs que levan a cabo labores similares 
como JuegaTerapia  

B. Propostas de mellora: persoal, na interacción coa 
asociación, na interacción e dinámica grupal ProT.  

JuegaTerapia só conta cunha única oficina en Madrid e por 
exemplo, no caso das universidades, unha única persoa 
encárgase de todas as universidades de España. Isto ten 
un valor negativo, xa que unha persoa non pode estar a 
todo, polo que créanse situación de desatención por parte 
da ONG. Posiblemente, o que debería facer JuegaTerapia 
é unha descentralización parcial compartindo 
responsabilidades, isto pode facerse a través do 
nomeamento de responsables de territorios que traballen 
baixo a coordinación de Madrid. Isto facilitaría o proceso 
comunicativo e ademáis podería ter uns resultados 
beneficiosos para a ONG, xa que tería máis presenza a 
nivel social e traballaría máis de preto con cada centro 
hospitalario. Por outra banda, este traballo serviunos para 
decatarnos de algunas pautas de traballo por parte da 
USC. Dende a facultade, todo o persoal incluido o decano 
amosaronse colaborativos coa nosa causa apoiando o 
proxecto, hai que facer unha mención especial a Ester, 
encargada de reprografía, que permitiu establecer alí o 
punto de recollida  almacenamento dos materias recollidos.  

 

 


