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TS 2E 

Ligábamos, ligamos e ligaremos! Unha comparación 
xeracional das conquistas. 

Gutiérrez Ramos, María José 

Knight Asorey, Cristina 

López Martínez, Raquel 

Pedrouso Areán, Angela 

Pérez Capelo, María 

 

1.1 Breve resumo do tema e obxectivos a partires do 
Formulario entregado e actualizado no seu día. 
Palabras chave. 

O tema escollido polo noso grupo Ts consiste nas formas 
de comunicación entre o sexo masculino e feminino e 
maneira de atopar parella que utilizan para atendendo aos 
cambios xeracionais e tecnolóxicos. 

O obxectivo do noso traballo consistiu en comprender e 
investigar as estratexias ou tácticas de ligue entre 
diferentes comunidades de persoas atendendo ás formas 
de comunicación de antes e agora, mediante un proceso de 
comparación entre distintas xeracións, desde adolescentes 
ata a terceira idade. 

 

1.2 Resumo da organización do grupo diante do 
traballo: reparto de tarefas, procedementos. 
metodoloxías e recursos empregados polos 
pesquisadores. 

No caso de noso Ts cada membro do grupo tiña un rol. 
Todas levamos a cabo un proceso de documentación 



2 
 

exhaustiva e de elaboración de cuestionarios para 
repartilos posteriormente.  

Da primeira franxa de idade encargouse Cristina Knight. O 
seu traballo consistiu en repartir cuestionarios a varios 
adolescentes e posteriormente analizar os resultados 
obtidos, xunto cunha documentación a partir de revistas 
dirixidas a adolescentes; Anxela Pedrouso encargouse dos 
xóvenes de entre os 19 e 25 anos. Repartiu cuestionarios a 
membros comprendidos nesa franxa de idade e ao mesmo 
tempo, a súa parte de documentación corresponde a 
revistas e magazines. 

A franxa de idade comprendida entre os 25 e 40 anos foi 
levada a cabo por Raquel López. Ao igual que o resto do 
grupo, documentouse a partires de revistas propias da súa 
franxa de idade; María José Gutiérrez ocupouse dos 40 aos 
65 anos e do seu proceso de documentación pertencente; 
por último, María Pérez Capelo respondeu á franxa de 
idade que comprendida entre os 60 e 80 anos, ao igual que 
da súa documentación. 

As preguntas do cuestionario foron elaboradas por todas en 
conxunto. Destacar tamén que a implicación na actividade 
do speeddating foi igual por parte de todos os membros. 

 

1.3 Rexistro-itinerario de accións emprendidas: 

19/04/2012. Exposición presentación do traballo na 
clase. Para ilustrar o desenvolvemento e a evolución do 
noso proxecto propuxemos unha exposición de conceptos 
datada para o xoves 19 de abril. A actividade consistiu nun 
“prezi” onde se vían reflectidas as tendencias máis comúns 
nas diferentes franxas de idade estudadas polos membros 
do grupo. Cada franxa estivo acompañada por un 
fragmento dunha película ou serie que fixese referencia a 
aqueles costumes  que intetábamos destacar. 
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A franxa de 14 a 18 anos foi acompañada dun fragmento 
da película “Greasse”, e un fragmento da serie de televisión 
“Física o química”; a seguinte franxa, de 19 a 25, dun 
fragmento da película “Fuga de cerebros”; de 26 a 39, dun 
fragmento da película “Cuando Harry encontró a Sally”; de 
40 a 65, un fragmento da película “Manuale d´amore” e, por 
último, de 65 en diante do final da película “El diario de 
Noa”. 

Na segunda parte da exposición, as integrantes do grupo 
explicamos os resultados obtidos no speeddatting. Nel 
víronse reflectidas técnicas como a pasividade para repeler 
a alguén desagradable ou a naturalidade e unha mirada 
penetrante para manter a conversa con alguén que resulta 
empático. Tamén comprobamos como priman máis 
aspectos como unha boa conversa, un sorriso ou unha 
mirada, que o físico en xeral. 

Sacamos como conclusión final, que as técnicas de cortexo 
evolucionaron co cambio xeracional, pero o obxectivo das 
mesmas mantívose co paso do tempo. 

16/04/2012: Cristina publica o post "Jueves 19, ¡Os 
esperamos!" no que se da unha breve explicación do que 
será a exposición do xoves 19. Esperábamos con isto que 
a xente acudira con ganas á exposición e non só polo feito 
de ser obrigatoria. Logo da clase do xoves apareceu o 
primeiro comentario felicitándonos polo traballo realizado. 

10/04/2012: Raquel publica o post "La aguja en el pajar" no 
que se amosan algúns dos resultados que se obtivemos 
das enquisas realizadas. Este post inclúe un vídeo no que 
dous rapaces de 4 anos que son parella contan a súa 
"historia de amor". 

09/04/2012: Logo da Semana Santa o grupo reuniuse para 
analizar os resultados obtidos das enquisas realizadas. 
Cada unha das persoas que conforma o grupo expón toda 
a información obtida na súa franxa de idade e logo, entre 
todas, sácanse unha serie de conclusións de cada unha 
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das franxas e de todas en xeral. Estas conclusións serán 
as empregadas para a elaboración da exposición na clase. 

02/04/2012: María publica o post "A culpa é de cupido" no 
que se adiantan os primeiros resultados das enquisas que 
podemos ver a simple vista. Aparece un vídeo de dous 
cativos moi ilusionados por dar o seu primeiro bico.  

27/03/2012: Anxela publica o post "Avanzando grazas a 
vos" no que se agradece a participación no speeddating a 
todos os participantes. Tamén se aparecen hipervínculos a 
algunhas das revistas que consultou o grupo para ter unha 
documentación inicial sobre como están consideradas as 
relacións na sociedade. 

22/03/2012 Speeddating. O evento que levou a cabo o 
grupo foi a posta en práctica  dun hábito social moi 
frecuente no continente americano, as citas rápidas. A 
dinámica é a seguinte: consiste en reunir a vinte persoas, 
dez dun sexo e dez doutro. Normalmente a actividade 
realízase nun establecemento habilitado con mesas e un 
espazo que invita á intimidade. Cada muller permanece 
sentada nunha das mesas e os dez homes vanse rotando 
para manter conversa con elas durante unha fase de 
duración determinada. Unha vez esgotado o tempo, os 
homes cambian de mesa, de maneira que cando remata a 
sesión tódolos homes terán falado con tódalas mulleres. 

O noso speeddatting desenvolveuse na cafetería da 
Facultade de Ciencias da Comunicación. Para recolectar a 
participantes creamos eventos en Tuenti e en Facebook e 
difundimos a pro posta entre os nosos coñecidos. 
Finalmente, acadamos unha lista de dez homes e dez 
mulleres grazas tanto á difusión “boca a boca” como polo 
éxito acadado en Internet, polo que a gran maioría non se 
coñecían entre eles.  Os participantes reuníronse o xoves 
22 de marzo ás cinco da tarde. Seguindo a dinámica xeral 
dun speeddatting as mulleres tomaron asento nas mesas 
da cafetería mentres eran os homes os quen rotaban de 
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cadeira cada cinco minutos. O tempo das citas foi 
cronometrado polas membros do grupo TS. A duración total 
do evento foi a estimada, unha hora aproximadamente. A 
medida que ía avanzando o evento comezaron a chegar 
máis participantes que deixaran a súa colaboración en 
dúbida, polo que, finalmente, estaban participando un maior 
número de homes que de mulleres. Este contratempo 
obrigounos a intercalar ós novos participantes dentro do 
speeddatting, de maneira que había participantes do sexo 
masculino que quedaban fora de actividade nalgunha das 
roldas. Cando o evento deu rematado, a maioría dos 
participantes falaran entre eles. A medida que se 
levantaban dos seus asentos repartíaselles un cuestionario 
anónimo sobre as  diferentes posturas que adoptaron fronte 
as sensación que lle transmitiu a persoa coa que estaban a 
falar. Isto último, axudounos a afondar más no tema que 
estábamos traballando no TS. 

19/03/2012: María José publica o post "Speeddating: cinco 
minutos para conocernos" no que se explica todo o 
relacionado con esta actividade. Tamén se inclúen 
hipervínculos a páxinas web españolas que teñen que ver 
co tema e un vídeo no que se amosa con claridade o que é 
realmente un speeddating. 

13/03/2012: Cristina publica o post "Detallando nuestro 
trabajo" no que se explica como dividimos as franxas de 
idade para realizar enquisas sobre as relacións. Tamén se 
dan a coñecer os primeiros detalles sobre o speeddating 
logo de concretar o emprazamento no que tería lugar: a 
cafetería da facultade. 

12/03/2012: Esta semana e a seguinte documentámonos 
sobre as relacións en parella. Ó ser un tema tan abstracto e 
persoal decidimos empregar unha serie de revistas lidas, 
fundamentalmente por mulleres, nas distintas franxas de 
idade para ver como se trata o tema en relación ó público. 
Algunhas destas revistas foron a SuperPop ou a Cuore e 



6 
 

consultámolas todas xuntas para así ir comentando o que 
atopábamos. 

06/03/2012: Raquel publica o post "Avanzando con 
nuestras propuestas" no que se dan a coñecer as 
actividades que, nun primeiro momento, tiña pensado 
realizar o grupo. Estas eran o speeddating e un ciclo de 
cine, o cal finalmente non se realizou para poder facer unha 
exposición na clase. 

05/03/2012: Elabórase un cuestionario con preguntas sobre 
as relacións en parella que sirvan para todas as franxas de 
idade. Ó longo desta semana e as dúas seguintes cada 
membro do grupo encárgase de realizar as enquisas a 
diferentes persoas dunha das franxas. Kristina encárgase 
das persoas de 14 a 18 anos, Anxela dos 18 ós 30, Raquel 
dos 30 ós 40, María José dos 40 ós 65 e María dos 65 en 
diante. 

28/02/2012: María publica "A comunicación máis íntima", o 
primeiro dos posts no blog do noso subgrupo de TS. Nel 
explícanse os trazos xerais do que será o traballo do grupo, 
un traballo que chama a atención ó resto dos alumnos 
dende un primeiro momento. 

 

1.4 Pequeno test ao traballo 

1.4.1 Estimación sobre os procedementos realizados 
polo grupo. Propor melloras. 

Todos os procedementos realizados foron beneficiosos 
para conseguir os obxectivos previos. Repartir 
cuestionarios e facer o evento serviu para coñecer de 
primeira man os hábitos de cortexo e, analizando os 
resultados, realizouse a comparativa xeracional. Posible 
mellora: con algo máis de tempo poderíanse realizar 
entrevistas persoais pois cos cuestionarios a xente medita 
demasiado as respostas e minte.  
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1.4.2 Estimación sobre o seguemento do tema nos post 
e interese da clase. Propor melloras de promoción do 
tema. 

O seguimento no blog foi bo, os compañeiros mostraron 
moita curiosidade por saber como avanzaba o tema. O que 
interesou especialmente foi o evento de citas rápidas, 
incluso colaboraron. A promoción limitouse ao blog e a 
aula, así que para mellorala estaría ben explotar outros 
campos, coma as redes sociais, por exemplo. 

1.4.3 Estimación sobre a relación do tema cos temas da 
asignatura. Acercamento e propostas. 

Hai relación co tema 1, pois a comunicación entre parellas 
é comunicación interpersoal na medida en que se 
caracteriza por: multiplicidade de códigos, co-presenza 
espazo- temporal (normalmente), axentes coñecidos e 
comunicación bidireccional. Tamén hai relación co tema 2, 
sobre comunicación comunitaria, pois as relacións forman 
redes de amizades e, por tanto, comunidades. O tema 5: 
Comunicación, persoa e comunidade tamén está 
relacionado pois ligar é unha estratexia máis da persoa na 
comunidade. 

1.4.4 Resultados acadados polo grupo coas 
experiencias, tanto no ámbito grupal, como de 
coñecemento. Melloras acadadas.  

Coa experiencia da exposición melloramos competencias 
académicas acadando maior claridade e capacidade de 
síntese. Cos cuestionarios mellorou a capacidade de 
relacionarse con persoas maiores ou máis novas chegando 
a un maior grao de paciencia e comprensión. Co evento, e 
con todo o traballo en xeral, conseguimos mellorar o noso 
nivel de organización e coordinación. 

 

1.5. Materiais: 
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1.5.1 Bibliografía consultada: 

Ao tratarse de un tema tan subxectivo e que a nosa 
perspectiva era a comparación xeracional, consideramos 
que o análise de “expertos”, non era o máis indicado e, 
seguindo indicacións do profesor, decantámonos por acudir 
a fontes máis cotiás en lugar de a libros que tratasen o 
tema cunha visión de experto. 

1.5.2 Documentos e Ligames: 

Aínda que non consultamos libros nin publicacións que se 
poidan considerar “serias”, acudimos ás versión dixitais de 
revistas “femininas” para saber cal era o enfoque que 
dende alí lle daban ao asunto. 

Durante a primeira semana de planificación do traballo 
visitamos as webs destas revistas, para saber como se 
presentaba o panorama feminino nos temas das 
conquistas. 

Comezamos por ver como abordaba o tema dúas das 
revistas adolescentes máis coñecidas, Bravo e SuperPop. 
Na primeira puidemos atopar, ademais dos temas típicos 
de famosos e consellos de beleza, tests onde as lectoras 
poden descubrir se “¿Debes decirle que te gusta?”, 
“¿Sabes ligar por WhatsApp?” ou “¿Qué te hace especial 
para él?”, entre outros. 

Na SuperPop, vemos que teñen unha sección exclusiva 
denominada “Chic@s” que abarca unha sub-sección de 
artigos con consellos de ligue como “Lígatelo… ¡estés 
donde estés!”; por outra banda tamén un apartado con 
tests que tratan de temas de ligue e parella como “¿En qué 
se fijan primero cuando te miran?” ou “¿Lo has dejado con 
ganas de repetir cita?” entre moitísimos máis. No final 
atopamos a promoción do especial impreso publicado nas 
datas de San Valentín con outros variados consellos de 
como atraer ao teu “fichaje”. 

http://www.bravoporti.com/
http://www.superpop.es/
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Despois de ver que pautas seguían as rapazas 
adolescentes, decidimos pasar a un tramo de idade maior e 
ver como se trataba o tema na revista Cosmopolitan. Aquí 
o asunto enfócase dende perspectiva máis sexual. A 
sección que aborda os temas de parella denomínase “Amor 
y Sexo”, nela o primeiro que atopamos é unha galería de 
posturas do kamasutra, tras o cal podemos ver unha serie 
de artigos que tratan temas de sexualidade, parella e amor, 
sendo o tema sexual o máis destacado. 

Por último, querendo comprobar se o tema do sexo era 
algo xeneralizado nas revistas de mulleres adultas, 
consultamos a revista Marie Claire. Neste caso os artigos 
están máis destinados a aconsellar sobre relacións formais 
e como encontrar parella cunha perspectiva máis romántica 
e menos sexual. 

1.5.3 Axenda de contactos: 

Para levar a cabo o traballo contamos coa colaboración de 
xente do noso círculo familiar, de amizades, coñecidos e 
compañeiros de clase. Grazas a eles conseguimos a 
comparativa xeracional que buscábamos, non só co seu 
testemuño senón co dos seus respectivos amigos, 
compañeiros de traballo, coñecidos, etc. 

As nosas amizades acudiron ao evento de citas rápidas a 
título persoal, pero tamén por facernos un favor. Asemade 
conseguiron que os seus amigos/coñecidos/compañeiros 
tamén se achegasen. 

Os nosos compañeiros de clase tamén estiveron dispostos 
a colaborar cos cuestionarios e co evento e a traer máis 
xente do seu círculo de amizades 

En definitiva, un traballo feito por un grupo de cinco 
persoas conseguiu implicar a máis de cincuenta grazas a 
unha cadea humana na que, a partir dun amigo, puidemos 
chegar aos amigos e coñecidos dos anteriores e observar 
as súas experiencias e estratexias para atopar parella. 

http://www.cosmohispano.com/
http://www.marie-claire.es/


10 
 

Podemos destacar a colaboración das seguintes persoas á 
hora de facilitar a nosa labor: 

Isabel Knight, colaboración coa repartición de enquisas 
entre os adolescentes de 14 a 18 anos. 

M. Elena Ramos, colaboración coa repartición de enquisas 
nunha oficina para contar co testemuña dos participantes 
de 35 a 60 anos. 

M. Carmen Ramos, colaboración coa repartición de 
enquisas entre nais e persoas da terceira idade. 

María José Fontal, promoción do speeddating e captación 
de participantes. 

Ramón López, promoción do speddating e captación de 
participantes. 

Ana González, promoción e captación de participantes en 
colaboración co speddating. 

Beatriz Williamsom, promoción e captación de xente do 
speeddating. 

Jesús Rey, dono da cafetería colaboración co speeddating 
cedendo o espazo para a súa celebración. 
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Aportación individual. 

Gutiérrez Ramos 

A. Aproveitamento individual do traballo, Grupo e 
coñecementos adquiridos. 

A realización deste traballo permitiu por, unha banda, a 
obtención dos coñecementos e información relacionados co 
tema propiamente dito, é dicir, achegarse á situación e o 
entorno no que ocorren as relacións entre persoas e cales 
son os detalles que concorren para que estas xurdan. 
Dentro deste contexto observar as preferencias da xente á 
hora de fixarse nunha persoa e non que busca nunha 
parella. Descubrir as tendencias de relacións e familia que 
se producen dentro das franxas de idade analizadas. Ao 
mesmo tempo, contemplar que as diferenzas entre homes 
e mulleres, novos e vellos, non son tan grandes como 
poderíamos pensar nun principio. 

Por outra banda, produciuse unha mellora na capacidade 
organizativa e coordinadora á hora de repartir as tarefas 
dentro do grupo e estruturar as actividades ademais de 
compaxinar as necesidades individuais de cada membro. 
Tamén mencionar a capacidade de poder focalizar un 
tema, que no principio parecía tan efémero, grazas a 
colaboración creativa e intelectual de todos os membros do 
grupo. 

Por último, tamén dicir a posibilidade da posta en práctica 
de labores máis próximas ao xornalismo á hora de 
contactar coa xente e levar a cabo labores de 
comunicación mentres conseguíamos os testemuñas dos 
enquisados. Mencionar tamén o feito de poder contactar 
con experiencias e testemuñas de xente allea á nosa 
xeración.Tamén grazas á necesidade de organización, 
planificación e promoción dos eventos, tanto das citas 
rápidas como da exposición. 
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B. Propostas de mellora.: do traballo e persoal respecto 
da materia da asignatura. 

No tocante ao traballo en grupo, non considero que haxa 
nada que mellorar. Todos os membros soubemos traballar 
en conxunto, aportando ideas e repartindo o traballo de 
forma equitativa e puidemos adaptarnos ás necesidades 
persoais de cada unha. 

No canto ao traballo persoal, quizais si puidera haber unha 
mellora no tocante aos prazos de realización de actividades 
do traballo, é dicir, levar as tarefas feitas a tempo en lugar 
de deixar todo para a súa realización no último momento. 

Centrándonos en aspectos propios do proxecto, estivera 
ben haber podido organizar as citas rápidas nun lugar máis 
apropiado á clase de evento do que se trataba, ademais de 
que se puideramos haber contado con xente máis allea á 
facultade, as citas entre eles estarían menos 
condicionadas. En canto á presentación, o mesmo que 
comentaba antes, tela preparada con máis previsión 
podendo focalizar mellor os puntos máis importantes o 
facer mellor a selección das películas así como preparar de 
forma máis organizadas as nosas intervencións 

Por último comentar que, quizais, o plantexamento do 
traballo, podería estar explicado de un xeito un pouco más 
claro; sería de gran axuda que á hora de escoller “itinerario” 
houbese exemplos de temas que escoller, para facilitar a 
comprensión dos conceptos e do finalidade do traballo. 

Por último, comentar que á hora da elaboración dos posts 
con relación ao TS, atopábamos con que ás veces non 
sabíamos que contar posto que non tíñamos grandes 
novidades con respecto á semana anterior. Penso que 
sería máis produtivo se a elaboración destes tivera prazos 
máis flexibles facilitaría ter posts con máis contido e máis 
interesantes. 
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Aportación individual 

Knight Asorey 

A. Aproveitamento individual do traballo, Grupo e 
coñecementos adquiridos. 

Con respecto ao meu aproveitamento individual, como xa 
mencionáramos no formulario enviado ao profesor, a miña 
parte consistía na xestión de fontes. 

Para levar a cabo o noso traballo, unha dos procedementos 
que utilizamos foi a elaboración dun cuestionario que 
consistía nun conxunto de preguntas que repartiríamos a 
diferentes franxas de idade. Cada membro do grupo 
encargouse dunha franxa determinada. 

No meu caso, ao ter unha irmá pequena e que está en 
plena adolescencia, decidimos que eu me encargaba da 
franxa dos adolescentes, xa que resultaríame máis doado. 
Repartín quince cuestionarios a amigos e compañeiros de 
clase dela. Unha vez recibidas de volta realicei unhas 
estatísticas, que logo serían mostrados na exposición 
levada a cabo na clase o xoves 19. 

Para poder levar a cabo a actividade que realizamos do 
Speeddating, intentei promocionala, principalmente 
comentándoo a varios amigos, que o foron comunicando a 
máis xente. Con respecto ao traballo realizado pola miña 
parte, encargueime, como o resto das miñas compañeiras 
de grupo, da elaboración de posts semanais. Nestes posts 
comentaba como evolucionaba o noso traballo e que 
actividades estábamos a realizar. 

O aproveitamento foi máximo, xa que pareceume un tema 
moi interesante e sentinme moi cómoda con todos os 
membros do meu grupo. Facer este traballo resultoume moi 
ameno. 
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B. Propostas de mellora.: do traballo e persoal respecto 
da materia da asignatura. 

Melloras con respecto ao traballo non creo que podería 
haber demasiadas. Como xa mencionei anteriormente, o 
noso grupo tivo unha moi boa dinámica de traballo, xa que 
todos os membros del colaboraron equitativamente e 
aportamos moitas ideas para o traballo. 

Quizais podería mellorar o aspecto de limitación de 
actividades. Quero dicir, que tiñamos que escoller 
soamente entre tres, e ao ter que elixir condicionaba un 
pouco o noso estudo. 

Os conceptos e temas a escoller inicialmente non estaban 
nada claros, e foi algo complicado entendelos. 

Persoalmente, opino que no aspecto de mellora, podería 
terme involucrado máis na promoción das actividades, xa 
que sempre se pode facer máis. 

Con respecto á materia da asignatura, os temas penso que 
están explicados dun modo un tanto complicado e faltou 
que foran atendidos con máis profundidade. 

Máis claridade nos conceptos e un intervalo máis amplo de 
tempo para poder levar a cabo as actividades incluídas por 
cada grupo Ts. 
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Aportación Individual 

López Martínez 

A. Aproveitamento individual do traballo, Grupo e 
coñecementos adquiridos. 

Nun principio, o grupo orientou a realización do traballo a 
un ámbito máis xornalístico, relacionado coa corrupción e 
intereses das fontes informativas. Finalmente cambiamos 
de maneira radical o tema central do traballo xa que, co 
anterior, veríamonos incapacitadas para conseguir certo 
tipo de información institucional. 

De entrada, o estudo da evolución das técnicas de cortexo 
ó longo de varias xeracións pareceume un tema moi 
interesante pero pouco serio. Semellaba que non estaba 
moi relacionado co mundo do xornalismo pero sí tiña 
moitos aspectos vencellados á comunicación, de feito, 
prácticamente a totalidade do noso traballo fai referencia  a 
ela, polo tanto decidimos seguir adiante.  

Foi un proceso bastante ameno, a proposta xa o suxería. 
Ademáis, como membra do grupo TS afondei no ámbito 
máis técnico, que semellaba non ter o tema ao principio.  

O proxecto TS axudoume a comprobar onde se atopan as 
franxas de idade nas cales as técnicas mudan. Parecíame, 
antes de iniciar as entrevistas e a pequena parte de 
documentación que precisábamos, que non había nada 
oculto sobre o que estábamos a buscar, que todo era tan 
sinxelo como se veía. Estaba nun erro. Se de algo me 
serviu este traballo a nivel individual foi a abrir a mente, 
aprender que non todo o mundo busca o mesmo, que as 
persoas a pesar de coincidir en idade con outras, son 
diferentes en canto o que esperan da súa parella 
sentimental ou sexual. 

Ademais, dentro do traballo, tamén era preciso tratar 
aspectos de comunicación xestual, algo que sempre me 
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interesou e no que pude afondar en maior medida gracias ó 
estudo realizado. 

B. Propostas de mellora.: do traballo e persoal respecto 
da materia da asignatura. 

A dinámica de traballo dentro do grupo TS adaptouse ás 
necesidades do programa da materia. Posiblemente, botei 
de menos un pouco máis de liberdade á hora de poder 
realizar a búsqueda de información, xa que nos vimos 
privados da posibilidade de consultar a expertos e libros 
que tratasen o tema no que estábamos traballando. 

Doutra banda, o feito de ter asignada cada membro do 
grupo unha función (documentación, entrevistas, traballo de 
campo, etc) limitou de entrada, poder tocar tódolos ámbitos 
por parte dos integrantes do grupo. 

Como proposta de mellora, o formulario para marcar as 
expectativas iniciais do traballo, presentaba unha estructura 
un pouco pechada. É dicir, non proporcionaba demasiada 
liberdade para elaborar un primeiro esquema do traballo, 
momento no cal está demasiado disperso para plasmar de 
maneira concreta o que se pretende facer. 

Doutra banda, con respecto ó grupo TS que se me asinou 
non teño ningún tipo de proposta de mellora ni ninguna 
queixa con respecto á dinámica de traballo.  

Son completamente sinceira neste punto e gustaríame 
recalcalo. O traballo foi equitativamente repartido en 
franxas de idade, tal e como se reflexa na memoria grupal. 
Cada integrante realizou a súa labor dentro da franxa que 
se lle asinou sen ningún tipo de incidencia. O grupo 
traballou en harmonía e tódolos membros tivemos unha 
relación cordial durante a realización do proxecto. 
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Aportación Individual 

Pedrouso Areán 

A. Aproveitamento individual do traballo, Grupo e 
coñecementos adquiridos. 

Aproveitei este traballo individualmente de dous xeitos. Por 
unha banda puiden traballar con xente da clase coa que 
nunca o fixera, dado que non se atopan nos meus 
interactivos habituais. Podendo traballar cun grupo novo do 
que sempre rematas aprendendo algo ou, polo menos, 
coñeces mellor a persoas coas que non tes un trato 
habitual pero coas que sen embargo estás todos os días. 
Por outra banda, comprendín que as diferenzas entre o 
sexo masculino e o feminino á hora de ligar, tan marcadas 
en películas e series, son un simple invento da sociedade.  

Con respecto ó grupo, ó principio pareceunos que sería 
difícil facer os traballos. Na maioría das asignaturas 
estamos en interactivos diferentes polo que os nosos 
horarios non coinciden e polas tardes moitas estamos 
realizando cursos de idiomas. Mais o grupo sempre foi 
comprensivo con que algunha de nós non puidera asistir a 
unha reunión ou que se demorara unhas horas na entrega 
da información que tiveramos que recoller para esa 
semana. Sempre e cando a falta estivera xustificada por 
outras clases.  

Aprendín, por exemplo, que por moi "avispados" que 
pensemos que son os rapaces de hoxe en día os nosos 
avós non se quedaban atrás. Que a pesares de que os 
lugares ós que se vai buscar parella mudaran moito co 
tempo os puntos clave dun primeiro achegamento son o 
sonriso, a mirada e a conversación.  Non importa tanto o ter 
un "bo" físico. Puidemos observar como maioría dos casos, 
o importante dunha parella é pasalo ben. Tamén reafirmei 
cousas que xa sabía como por exemplo, cando consultei o 
horóscopo das revistas para mulleres (e vin varias entregas 
percateime que as veces repetíanse as predicións case á 



18 
 

exactitude. 

B. Propostas de mellora.: do traballo e persoal respecto 
da materia da asignatura. 

O traballo podería mellorarse en varios aspectos. 
Poderíamos ter feito outras actividades pero por causa da 
limitación do número delas non se realizaron. 

Por un lado o Speeddating celebrouse na cafetería da 
facultade, un lugar pouco "acolledor" para unha actividade 
coma esta. Debería ter sido un sitio máis pequeno, mellor 
decorado e con menos luminosidade e ruído. Mais foi o 
único que topamos para poder realizar a actividade. No que 
respecta á presentación na clase, esta podería ter sido 
máis dinámica coa participación do público, xa que é un 
tema no que todos temos experiencia. 

Con respecto á asignatura, esta podería ter sido mellorada 
tamén nalgúns aspectos. O blog podería aprobeitarse de 
mellor xeito cunha organización distinta que nos permitira 
ver todos os comentarios de seguido sen ter que darlle ó 
botón da seguinte páxina. Tamén en relación ó blog dicir 
que este ten algúns erros no seu funcionamento interno xa 
que non remite ó correo todas as respostas ós comentarios 
que un fai. Neste aspecto tamén sería interesante que 
puidera remetir os novos comentarios nos post de cada un 
ó correo persoal, xa que para saber se che chegou un 
comentario tes que buscar o teu apelido no buscador do 
blog cada día. 

Por último, con respecto ós grupos, só dicir que os 
profesores deberían entender que en cada asignatura 
temos grupos distintos para os traballos. Cando facemos 
nós os grupos estes compóñense sempre das mesmas 
persoas porque é o máis práctico para traballar despois. Co 
traballo TS a maioría dos grupos tiveron problemas 
nalgunhas ocasións para reunirse porque os horarios das 
reunións solápanse os uns cos outros. 
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Aportación Individual 

Pérez Capelo 

A. Aproveitamento individual do traballo, Grupo e 
coñecementos adquiridos. 

Con este traballo puiden chegar a coñecer a historia das 
relacións sentimentais, algunhas estratexias para ter éxito 
neste campo, algunhas anécdotas curiosas e entretidas, as 
diferenzas e semellanzas nesta área entre mozos e 
adultos, as diferenzas e semellanzas entre as diferentes 
xeracións, etc.  

O noso obxectivo era realizar unha comparativa 
interxeracional dos xeitos de cortexo así que, realmente, as 
conclusións sacadas con respecto a isto eran bastante 
previsibles. O maior aproveitamento desta experiencia foi 
durante o desenvolvemento do traballo. Cabe sinalar varios 
coñecementos adquiridos: grazas á exposición na aula foi 
perfeccionado notablemente o emprego do programa 
“prezi” para a creación de soportes audiovisuais e doutros 
programas para a edición de material de vídeo e son cos 
que amenizar a exposición, coas “citas rápidas” mellorou a 
capacidade organizativa de eventos e coordinadora, tamén 
se pode apreciar unha importante mellora nas relacións 
interpersoais ao realizar as enquisas e tamén ao invitar e 
tratar de convencer á xente para participar no “speedating”, 
asemade cheguei a coñecer as formas de transmisión da 
tradición, etc. 

Todo isto é aplicable tanto para a materia e outras partes 
da vida académica (aprender a formular un obxectivo e 
seguir os pasos axeitados –ou rectificar cando haxa 
equivocacións- para conseguilo no prazo indicado) como 
para a vida cotiá (aceptación das diferenzas xeracionais, 
comprensión, coñecemento da tradición, mellora na 
capacidade de relacionarse) o que converte este traballo 
nunha actividade altamente produtiva, proveitosa e útil. 
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B. Propostas de mellora: do traballo e persoal respecto 
da materia da asignatura. 

Como mellora para o traballo coido que non hai nada 
relevante que apuntar. Estou bastante satisfeita con como 
foi o desenvolvemento e como quedou o resultado final. 
Todo se debe ao esforzo, comunicación, coordinación e 
cooperación coas miñas compañeiras. 

Sería posible que os traballos quedasen mellor incluso se 
non se limitasen o número de actividades a realizar. Cada 
grupo debería poder realizar as actividades que coide 
necesarias e útiles para conseguir o obxectivo previo do 
traballo. 

Tamén sería máis útil se non fose obrigatorio publicar algún 
post no blog semanalmente e nun horario fixado pois isto 
conduce a que moitas entradas estean relativamente 
baleiras de contido. O ideal sería publicar cada vez que 
houbese algo que contar, deste xeito reduciríase o número 
de entradas baleiras e quedarían máis visibles as 
realmente interesantes. Isto tamén repercutiría en que o 
blog non se movese por “amizades”, senón que todos 
comentaríamos nos post que nos parecesen máis 
interesantes para abrir o debate e non só no dos 
compañeiros máis achegados. 

Como mellora persoal vexo imprescindible concentrarme 
máis. Considerei que este era un traballo menos “serio” ao 
non requerir o enorme esforzo de documentación e 
investigación que esixen outras asignaturas e por iso 
dediqueille menos tempo e esforzo. Aínda así, creo que os 
coñecementos adquiridos son bastante amplos e prácticos 
pero poderían selo aínda máis. 


