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1. Pretensións previas 

A asociación Feitizo ten como fin realizar actividades 

socioculturais e de dinamización, principalmente asociadas 

ao entorno do concello de O Pino (A Coruña). O noso 

grupo escolleu Feitizo xa que o tratarse dunha asociación 

pequena e de curta idade (naceu hai apenas dous anos) 

consideramos interesante a colaboración. 

 
2. Obxectivos dos alumnos, obxectivos das 

asociacións: converxencia e dinámicas de traballo 

Con este traballo pretendemos coñecer de primeira man 

como funciona unha asociación xuvenil como Feitizo, 

coñecendo as súas actividades e o servizo que lle presta a 

sociedade, concretamente o concello de O Pino. En cando 

a asociación, algúns dos seus obxectivos son darse a 

coñecer entre o público o que van dirixidas as súas 

actividades, así como captar novos socios para colaborar 

coa mesma. 

 
3. A asociación, incidencia das accións e 

posibilidades dun intercambio futuro 

Feitizo nace dun grupo de monitoras e monitores de ocio e 

tempo libre que, na primavera de 2010, decide montar esta 

asociación xuvenil co fin de realizar actividades 
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socioculturais e de dinamización principalmente asociadas 

ao entorno do concello de O Pino (A Coruña). Porén, na 

derradeira Asemblea Xeral da asociación en decembro de 

2011 e que ten lugar anualmente, decidiuse ampliar as 

competencias e deixar de ser exclusivamente unha 

asociación xuvenil para pasar a constituírse simplemente 

como unha asociación, sen prexuízo de englobar todo tipo 

de comisións para actividades máis específicas.  

A Asociación Feitizo constituíuse ao amparo da lei 1/2002, 

do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, e do 

Real Decreto 397/1988, do 22 de abril, regulador das 

asociacións xuvenís e das normas complementarias. 

Os socios fundadores son os únicos con dereito a participar 

na xunta directiva da asociación e a votar as decisións que 

nestas asembleas se acorden. Deses catorce membros 

fundadores, a xunta directiva está composta pola 

presidenta, María Esperanza Sánchez; a tesoureira, 

Verónica García; a secretaria, Belén Fuentes; e un total de 

cinco vocais: Rocio Calvera, Sara Suárez, José Blanco, 

Jose Carlos Sánchez e Noelia Vázquez. Hoxe en día a 

asociación conta xa con un total de vinte e seis socios.  

A dinámica de traballo da Asociación Feitizo é sempre a 

mesma e desenvólvese en catro fases. Primeiro pártese 

dunha idea ou proxecto, que soe provir da xunta directiva 

pero que pode xurdir de calquera dos socios. Despois 

comunícaselle vía e-mail ao resto dos socios para saber 

cales deles poderían colaborar coas actividades. De haber 

un número de prazas limitadas, estas asignaríanse por 

orde de contestación a ese e-mail. Unha vez asignados, os 

monitores e socios que levarán a cabo as actividades 

realizan unha reunión de programación, onde se determina 
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a data de realización desas actividades e se tratan diversos 

puntos como actividades que se levarán a cabo, materiais 

necesarios, actividades alternativas, franxas de idade ás 

que irán dirixidas, encargados de realizar cada unha delas, 

etc. Realizaranse tantas reunións de programación como 

sexan necesarias. O próximo paso é, xa que logo, levar a 

cabo esas accións ou actividades. Por último, a asociación 

ten como norma interna realizar sempre unha reunión de 

avaliación das actividades realizadas con motivo de 

mellorar o servizo ofrecido á comunidade. 

Nesta metodoloxía de traballo, a única variación dáse na 

iniciativa do proxecto, que pode ser propia (parte de dentro 

da asociación) ou externa, algunha persoa, organización ou 

institución que require dos servizos da asociación. 

A Asociación Feitizo ten como misión fomentar as actitudes 
e aptitudes dos usuarios cara a unha boa integración na 
sociedade e como obxectivos principais: 

 Facer un uso produtivo e responsable do tempo libre. 

 Potenciar a imaxinación e a creatividade. 

 Respectar todas as ideas, crenzas e opinións 

 Aprender  a traballar e desfrutar en equipo. 

 Espertar o interese pola realidade que nos rodea. 

 Interesarse, coñecer, respectar e defender o noso 
entorno social, histórico, artístico e natural. 

 Construír un mundo máis xusto e solidario. 

Por qué colaboramos con Feitizo? 

Debido á súa recente creación, Feitizo é unha asociación 

que se está a abrir un oco no territorio no que realiza as 

súas actividades. Consideramos colaborar con eles porque 

nos pareceu interesante asistir de primeira man ao traballo 

de botar para adiante unha asociación deste tipo e, por 
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outra banda, porque consideramos que carecen dun tecido 

de comunicación e difusión básico que nós, coma 

estudantes de xornalismo e familiarizados con este tipo de 

ferramentas e recursos, lles podemos proporcionar. 

Así, e analizando as fortalezas e debilidades da Asociación 

Feitizo, conxuntamente na nosa primeira reunión coa 

asociación decidimos que lles axudaríamos a crear a súa 

páxina web e que lles axudaríamos con outro dos seus 

obxectivos como é a captación de novos socios.  

Convimos en que se deberan centrar nos preadolescentes 

da zona. Este é, para nós, o seu público potencial xa que, 

se conseguen posicionarse como lugar de encontro destas 

mozas e mozos, conseguirán crear un vínculo de 

colaboración con eles e, cando estes mozos cumpran a 

idade legal, estarán máis que dispostos a facerse socios e 

a colaborar nas actividades da asociación. Para isto, 

decidimos elaborar un plan de comunicación que pasase 

por unha renovación nas redes sociais e creación dun perfil 

en twitter, e unha proposta de actividades futuras dirixidas 

a este público preadolescente. Suxerimos actividades como 

talleres de graffiti e de DJ, campionatos de videoxogos e 

xogos de mesa, etc. que tiveron gran aceptación dentro da 

asociación.   

En canto ás posibilidades de colaboración futura coa 

Asociación Feitizo, consideramos que pode ser un proxecto 

interesante xa que non ten un plan de comunicación 

definido. Ademais, ao realizar a súa actividade nunha 

localidade rural, precisa duns códigos lingüísticos 

específicos para comunicarse co seu público obxectivo. 

4. Actividades emprendidas e relación coa materia: 
labor social, aprendizaxe comunicacional  
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Despois de pornos en contacto coa asociación decidimos 

enfocar as nosas actividades nas labores de difusión e 

publicidade da mesma. A Asociación Feitizo xa contaba 

cun perfil na rede social de Facebook e noutro no Tuenti. 

Non obstante, querían ter tamén unha páxina web así que 

o noso grupo comprometeuse a creala e realizar tanto o 

contido como o deseño da web, levando a cabo a súa 

difusión pola rede. Despois de consultar a Ana 

Casalderrey, enxeñeira técnica en informática de xestión, 

decantámonos por jimbo por ser a máis cómoda e sinxela. 

Na páxina principal da web (http://feitizo.jimdo.com/)  

puxemos as “Novidades” ou actividades recentes da 

asociación. Nunha segunda lapela, “Que facemos?”, 

colocamos a información sobre a función da asociación e 

as actividades que leva a cabo. A terceira lapela adícase a 

unha galería de fotos das diferentes actividades. Na cuarta 

lapela incluímos a información “Quenes somos?”, que 

recolle a información básica da asociación, así como dos 

obxectivos que ten. Nesta web tamén se potencia a 

interacción dentro da páxina, respondendo as preguntas 

dos usuarios interesados en Feitizo.  

 
5. Aproveitamento grupal das accións 

 
Nas reunións que mantivemos coa asociación , e despois 
de entrevistar a María Esperanza Sánchez, directora da 
mesma, recollemos máis informacións sobre as actividades 
de Feitizo. María orientounos acerca dos contidos que 
quería incluír na páxina web así como as próximas 
actividades que tiñan previsto realizar. 

Outro dos nosos obxectivos era axudar a Feitizo en 

relación a captación de novos socios. Despois de analizar 

as características da asociación e consultar algunhas 

http://feitizo.jimdo.com/
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estratexias de marketing chegamos a conclusión de que o 

tratarse dunha asociación xuvenil a mellor forma de captar 

socios era promocionala a través do boca a boca, a páxina 

web e as redes sociais (trallamos nos perfís de Facebook e 

Tuenti e creamos unha conta en twitter).  

O noso grupo estivo en contacto coa asociación durante 
todo o proceso de investigación e creación das páxinas. 
Ademais das reunións que mantiveramos o inicio do 
proxecto, queriamos concretar con eles unha data para 
poder achegarnos outra vez o centro. Tivemos varios 
problemas a hora de poder acercarnos a asociación. A 
pesar de manter un contacto directo con eles tivemos que 
desprazarnos un xoves, xa que era o día no que se realizan 
as actividades. Primeiramente tratamos de organizarnos 
para o día 22 de Marzo, pero debido a outros compromisos 
foi imposible. O día 29, tampouco se puido organizar 
debido a folga xeral, polo que a seguinte visita tivemos que 
deixala para a volta de Semana Santa. Sabela, o vivir no 
mesmo concello onde se atopa a asociación, encargouse 
de manter a todo o grupo informado nos días nos que non 
nos puidemos desprazar a O Pino. Finalmente foi o día 12 
de abril cando nos desprazamos ata Pedrouzo en O Pino. 
Saímos as 3 da facultade, e chegamos nunha media hora. 
Estivemos na Escola C.P.I. Camiño de Santiago 
traballando cos nenos durante unhas dúas tempo. 
 
Despois disto reunímonos con Verónica García, a tesoreira 
da asociación, por toparse a directora en Bilbao. Falamos 
con ela sobre os métodos de captación de socios, así como 
dos obxectivos e futuras actividades da asociación. 

 
6. Promoción das accións. 

A promoción das acción da asociación foi sobretodo online, 
creando unha  conta en diversas redes sociais e difundindo 
os contidos que oferta a asociación, aínda que tratamos de 
difundilo tamén entre os nosos coñecidos.  
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7. Estimación da intervención do membro GOBE 

O membro GOBE do noso traballo foi Juán Caamaño. 
Interesouse dende o primeiro momento nas nosas 
actividades. Cada semana conversabamos con el sobre os 
avances que levabamos no noso traballo. Tamén leu e 
comentou os nosos post. 

 
8. Materiais extraídos e produción realizada. 

Libro: Rojas, Pedro (2011). Community management en 
una semana. Barcelona: Gestion 2000. 

www.feitizo.jimdo.com 

@AFeitizo 

 
Memoria individual: Bravo Fernández, Jorge                         

Aproveitamento persoal: coñecemento da experiencia 

O traballo de ProT permitiume dúas cousas. Dunha banda, 
coñecer mellor as persoas coas que traballei no grupo, e 
doutra, coñecer novos sitios, persoas e expectativas: ao 
acudir a unha Asociación que está nacendo, puiden 
observar o espírito que teñen de crecer e chegar a máis.  

Esa forma de pensar axudoume a reflexionar sobre 
aspectos persoais, sobre o importante que é ter aspiración. 
Axudarlles tamén foi unha experiencia positiva, ao sentir 
que coa miña axuda colaboraba a que Feitizo puidera ser 
algún día algo moi grande e importante. 

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

Cara min mesmo, gustaríame poder aportado máis tempo 
na elaboración do traballo. A asociación foi aberta e 
cercana cara nós, non teño nada que pedirlles para 
mellorar, só felicitalos polo seu traballo.  

http://www.feitizo.jimdo.com/
https://twitter.com/#!/AFeitizo
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Na dinámica grupal, sería ideal unha maior sinerxia entre 
os membros, sendo algo moi difícil de lograr pola gran 
cantidade de traballos acumulados e as diferentes 
actividades que cada un de nos usamos. 

Memoria individual: Casalderrey Carballal, Noelia 

A.- Aproveitamento persoal: Desde o momento no que 

escollemos a asociación e que esta aceptou traballar con 

nos, suiben que me encantaría realizar este traballo, xa que 

sempre me gustaron os nenos.  

Ao principio pensei que o traballo da asociación consistiría 

en buscar entretemento para os rapaces, pero moi pronto 

me decatei de que non só era iso. Esta asociación intenta 

inculcarlles aos máis pequenos uns valores de educación, 

compañeirismo e respecto, algo que me parece de suma 

importancia. 

Cada neno debe deixar a súa mesa e a súa cadeira 

recollida ao rematar a actividade. Se un dos rapaces 

remata a actividade antes que o seu compañeiro, debe 

axudalo. Cando se portan mal e non fan caso do monitor 

este permanece en silencio e cun semblante serio ata que 

o rapaz se comporte.  

Ademáis, adícanse a facer manualidades e creacións de 

todo tipo coas que potencian a súa imaxinación e 

creatividade. 

B.- Propostas de mellora: O que persoalmente melloraría 

deste traballo ProT serían os horarios de traballo de 

campo. Tiñamos días e horarios limitados, ademáis de 

poucos autobuses que se desplazasen ata alí. Isto, 

combinado con outros compromisos, tanto persoais como 

de outras asignaturas ou outros traballos, fixo que nos 
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resultase moi complicado poder ir a reunirnos cos membros 

da asociación. 

Memoria individual: Cereijo Vázquez, Sabela 

Como a Asociación Feitizo realiza as súas actividades na 
mesma localidade na que eu vivo, propúxenlla ao meu 
grupo. O trato recibido pola asociación foi en todo momento 
excelente. Cando lles propuxen que colaboraran con nós 
pareceulles moi boa idea e en todo momento estiveron 
dispostos a proporcionarnos toda a información que 
puideramos necesitar.  

Sen dúbida, este proxecto serviume para coñecer cómo é a 
comunicación desta asociación coa súa comunidade. 
Sorprendeume que fosen tan concienzudos nese aspecto, 
pero despois explicáronme que, ao tratarse dun entorno no 
que todos se coñece, o boca a boca é fundamental. 
Precisamente por iso, interésalles ter unha imaxe positiva 
na comunidade e, ademais, precisan manter boas relacións 
co concello, xa que é o organismo que lle concede os 
permisos ou espazos (como o pavillón municipal) para a 
maioría das súas actividades. 

En canto ás propostas de mellora, considero que si que 
puidemos ter realizado máis actividades coa asociación, se 
ben é certo que ao resto dos meus compañeiros lles 
resultaba complicado compaxinar os horarios tendo en 
conta que a asociación non realiza as súas actividades en 
Santiago. Sendo consciente disto, a título persoal, decidín 
implicarme máis coas actividades que realiza a asociación, 
asistindo a proxectos que non estaban marcados no 
cronograma do grupo como foron as actividades de 
carnaval ou o domingo solidario para evitar o desaloxo 
dunha familia do concello. 

Por último, no que atinxe ao noso grupo, considero que ao 
principio estabamos algo perdidos e non sabiamos moi ben 
en qué consistía o traballo, polo que creo que nos 
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relaxamos bastante e despois botóusenos o tempo enriba. 
Isto agravou os problemas de horarios que xa tiñamos. Con 
todo, ao final lográmolo.  

 

Memoria individual: Cid Nieto, Claudia 

Aproveitamento persoal: coñecemento da experiencia. 

En canto o aproveitamento persoal da experiencia, creo 

que sempre é interesante coñecer o funcionamento de 

determinadas asociacións de primeira man. Sabemos que 

estas asociacións existen pero poucas veces nos paramos 

a pensar na súa labor.  

Considero que como xornalistas é moi importante que 

coñezamos como funciona a sociedade e as actividades 

que se realizan nela. O principio, pensaba que Feitizo era 

una asociación xuvenil que só se dedicaba a realizar 

actividades para entreter os nenos, pero o implicarme neste 

proxecto decateime de que había moito máis e que detrás 

se agochaba unha filosofía e unha maneira de entender o 

funcionamento da sociedade e o concello no que se 

desenvolve. 

Propostas de mellora: persoal, na interacción coa 

asociación, na interacción e dinámica grupal ProT. 

De cara a asociación compre destacar a súa total 

dispoñibilidade e colaboración cos membros do grupo. En 

cando a dinámica grupal e a integración coa asociación, 

considero que poderiamos ter realizado algunhas 

actividades máis, así como desprazarnos máis veces o 

concello onde se atopaba. Tamén creo que tivemos algúns 

problemas á hora de enfocar as actividades aínda que creo 
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que a nosa colaboración finalmente foi de axuda para 

Feitizo. 

 

 


