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Memoria do TS

1.-  Breve  resumo  (10  liñas  máx.)  do  tema  e  obxectivos  a 
partires  do  Formulario  entregado  e  actualizado  no  seu  día. 
Palabras  chave  (até  7  conceptos  en  cadea  que  acouten  o 
sentido do traballo)
Os avós 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...  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, o grupo 
S3B  preguntámonos:  inflúen  as  novas  tecnoloxías  tamén  na 
comunicación entre avós e netos? Este é o obxecto de estudo que 
nos propuxemos analizar no noso Traballo de Seminario.

Unha  vez  concretado  o  tema,  plantexámonos  dous  obxectivos 
básicos, tal  e como indicamos no Formulario actualizado no seu 
día. Primeiro, dar resposta á cuestión que acabamos de formular: 
coñecer se realmente as novas tecnoloxías inciden á hora de que 
os avós se comuniquen cos netos. Segundo, comprobar se existe 
unha  creba  na  comunicación  entre  ambas  xeracións,  e  en  que 
medida as novas tecnoloxías supoñen a causa desta ruptura.
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Palabras  chave:  Alfabetización  dixital,  Avó,  Brecha  dixital, 
Comunicación  interxeneracional,  Informática,  Neto,  Novas 
tecnoloxías.

2.-  Resumo  da  organización  do  grupo  diante  do  traballo: 
reparto de tarefas,  procedementos,  metodoloxías e recursos 
empregados polos pesquisadores (25 liñas máx.)
Aínda  que  tódolos  membros  do  grupo  estivemos  implicados  en 
tódalas  fases  de  traballo,  establecemos  unha  serie  de 
coordinadores  que  foron  os  encargados  de  xestionar  a 
organización de cada unha de ditas fases:
-Coordinadora de Documentación: Miriam Varela Fernández
-Coordinador de Xestión de Fontes: Alberto Rivera Rey
-Coordinadores de Traballo de Campo: Nazaret Pérez Dacosta e 
Alberto José Román Conde
-Coordinadora de Análise: María Urrea López
-Coordinadora  de  Redacción  e  Compaxinación:  Laura  Quiñoy 
Montero

A metodoloxía consistiu nunha investigación teórica e práctica. A 
parte teórica estivo constituída pola documentación: a consulta de 
libros, artigos e reportaxes, referenciados no punto “5.- Materiais”. 
Situáronnos  sobre  as  transformacións  sociais  da  última  década 
(incorporación  da  muller  ao  mundo laboral,  maior  esperanza  de 
vida...),  o  papel  que  desempeñan  os  avós  na  familia,  a  súa 
interacción coas novas tecnoloxías, termos como alfabetización e 
brecha  dixital...  Pola  súa  banda,  a  parte  práctica  consistiu  na 
realización  de  entrevistas aos  nosos  propios  avós  e  avoas,  así 
como na observación dun curso de Informática destinado á Terceira 
Idade  impartido  pola  Asociación  Cultural  Galega  de  Formación 
Permanente ao que puidemos asistir. Deste xeito, achegámonos a 
casos  prácticos  dunha  realidade  moi  pouco  estudada,  como 
demostra a escasa documentación sobre o tema.

3.- Rexistro-itinerario de accións emprendidas:
Segundo  datas,  da  máis  actual  á  máis  antiga,  detalle  das 
accións  realizadas  polos  membros  do  grupo,  tentando 
expresar unha certa conexión entre accións.
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23/04/2012:  Miriam,  voceira  do grupo,  envía a  memoria  final  ao 
correo electrónico da materia.

18/04/2012: Redacción da memoria final.

16/04/2012:  Miriam  fai  a  reseña  da  documentación  empregada 
para o traballo  no post  semanal  de TS para o blog da materia, 
“Común e Persoal”.

12/04/2012:  Exposición  na  aula.  Breve  intervención  de  tódolos 
membros  do  grupo  e  visionado  do  vídeo.  Ábrese  un  pequeno 
debate  a  partir  das  preguntas  do  resto  de  compañeiros  e 
compañeiras.

09/04/2012:  Preparación  da exposición  na aula  do  xoves 12 de 
abril. Laura, María e Miriam adícanse á redacción das informacións 
obtidas a partir da documentación e as conclusións extraídas das 
entrevistas. Nazaret, Alberto Rivera e Alberto Román adícanse á 
montaxe dun vídeo a partir dunha selección das declaracións das 
entrevistas realizadas.

05/04/2012: Posta en marcha da fotogalería a través da rede social 
Flickr.  Dez  fotografías  acompañadas  dos  seus  respectivos 
comentarios,  de  xeito  que  sirvan  de  pequeno  avance  das 
conclusións extraídas a partir das entrevistas realizadas.

03/04/2012:  Ponse  en  común  todo  o  material  extraído  da 
documentación e as entrevistas, para comezar a sacar conclusións. 
A grandes ragos, dedúcese que as persoas maiores presentan un 
rexeitamento a comunicarse a través das novas tecnoloxías polo 
descoñecemento do seu manexo, a excecpión nalgúns casos do 
móbil que empregan exclusivamente para recibir chamadas e estar 
localizables por parte dos seus familiares. Este fenómeno é o que 
se coñece como brecha dixital. Con todo non falta quen se anima a 
aprender,  como é  o  caso  das  alumnas do  curso  de  Informática 
impartido  por  ATEGAL,  asociación  que  adica  parte  dos  seus 
recursos á alfabetización dixital  para a Terceira Idade. Unha das 
utilidades de Internet que máis interese capta entre os maiores é o 
correo  electrónico,  mentres  que  aínda  non  se  animan  de  xeito 
decidido  a  formar  parte  das  redes  sociais.  Así,  as  novas 
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tecnoloxías  inflúen  de  dúas  formas  claramente  opostas  na 
comunicación interxeracional entre avós e netos: por unha banda, 
supoñen un acercamento (os máis novos aprenden aos maiores 
sobre  o  seu  manexo)  e  por  outra,  un  conflito  ou  falta  de 
comunicación entre ambas xeracións (ordenadores, videoxogos... 
crean situacións de illamento e evasión por parte dos máis novos).

01/03/2012: Alberto Román realiza a entrevista á súa avoa, María 
del Carmen. Conta que tiña unha relación cos seus propios avós 
baseada  no  respeto  e  na  confianza:  escribíanse  cartas,  líanlle 
contos, compartían cancións populares... Quéixase de que agora 
os netos xa non teñen ese mesmo grao de confianza cos seus 
avós, que xa non lles contan as cousas do día e, así, comunicarse 
con eles faise realmente difícil.

31/03/2012: Nazaret realiza a entrevista á súa avoa, Isaura. Di que 
aínda que hoxe os novos teñen tódalas comodidades tecnolóxicas 
que antes nunca se viran, ela non  quere o móbil para comunicarse 
porque  non  o  entende.  Apunta  tamén  que  antes  había  máis 
comunicación con toda a familia: avós, fillos, netos, tíos...

29/03/2012: Alberto Rivera realiza a entrevista á súa avoa, María 
Juana. Indicou que hoxe en día a comunicación cos seus netos non 
é igual ca cos seus respectivos avós no seu tempo. Agora pode 
haber unha relación máis de “amizade”;  antes era unha relación 
máis respetuosa, máis “seria” di ela.

27/03/2012: Laura e Miriam acoden á Asociación Cultural Galega 
de  Formación  Permanente  de  Adultos.  Entre  outras  múltiples 
actividades  destinadas  á  Terceira  Idade,  imparten  clases  de 
Informática.  Logo  de  falar  co  seu  coordinador,  David  Filgueira, 
tivemos  a  oportunidade  de  observar  dous  cursos:  básico  e 
avanzado.  Inicialmente  ensínase  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.  As  alumnas  contan  que  se 
apuntaron  porque  non  queren  ver  como  “lles  pasa  a  vida  por 
diante”. A maioría son usuarias do correo electrónico, pero aínda 
non confían totalmente nas redes sociais.
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25/03/2012: Miriam realiza a entrevista á súa avoa, Carmen. Di que 
fala  cos seus netos cando veñen á casa ou senón a través do 
teléfono. Tivo móbil, pero como non o entendía devolveullo ao seu 
fillo, quen llo regalara. Non comprende como funciona o ordenador 
e pensa que hoxe en día os videoxogos poden distraer dos estudos 
aos rapaces.

24/03/2012:  María  realiza  a  entrevista  ao  seu  avó,  Benigno. 
Comenta que só emprega o móbil para recibir chamadas de xeito 
que estea localizable polos seus familiares e que non se plantexa 
iniciarse no emprego do ordenador porque xa é unha persoa con 
moitos anos.

18/03/2012: Laura realiza a entrevista á súa avoa, María Asunción. 
Conta que intentou comunicarse cos seus netos a través do correo 
electrónico, sen éxito. Di tamén que antes a comunicación a través 
das cartas era moi  frecuente entre  o  seu propio avó e os seus 
irmáns que estaban na guerra.

17/03/2012: Miriam le Familia e comunidade: a familia como actor  
nos procesos de desenvolvemento local e comunitario (2001),  de 
Xan M. Bouzada, préstamo do profesor. Non trata o noso tema de 
estudo en si, pero serve de pequeno achegamento ao papel real 
que a familia galega desenvolve hoxe como axente comunitario.

13/03/2012:  Laura  le  Escuela  de  abuelos:  proyecto 
intergeneracional (2007),  de  María  Gutiérrez  e  Gemma  Herráiz. 
Este  libro  recrea  un  proxecto  innovador  que  aposta  pola 
aprendizaxe  interxeneracional,  a  adquisición  de  coñecementos 
conxunta  entre  as  persoas  maiores  e  o  seu  entorno  familiar  e 
social.

07/03/2012:  O  grupo  busca  posibles  fontes.  Por  unha  banda, 
decidimos   entrevistar  aos  nosos  propios  avós  e  avoas.  Así, 
establecemos un pequeno guión cunha serie de preguntas básicas 
para  poder  sacar  conclusións  a  posteriori  e  recabar  os  datos 
axeitados para a investigación:
-Como se comunican cos seus netos?
-Como se comunicaban cos seus propios avós antes?
-Teñen móbil, ordenador...?
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-Que opinan das novas tecnoloxías?
-Afectan as novas tecnoloxías á comunicación cos seus netos?
Por  outra  banda,  acordamos  asistir  a  un  curso  de  Informática 
destinado  á  Terceira  Idade  para  observar  un  caso  próximo  de 
alfabetización dixital.

28/02/2012: Laura atopa unha serie de reportaxes publicadas na 
edición dixital do xornal El País, todas elas exemplos de casos de 
persoas maiores involucradas no manexo das novas tecnoloxías ou 
na  súa  aprendizaxe  (alfabetización  dixital):  cursos  de 
familiarización no emprego do móbil, avós de Estados Unidos que 
se comunican cos seus netos a través da “webcam” e unha muller 
que aos seus 95 anos se une ao Facebook.

22/02/2012: Busca de documentación na Internet. Ao tratarse dun 
tema pouco estudado, topamos coa falta de información dispoñible. 
Isto obrigounos a recorrer a “Google Académico”, especializado en 
artigos  de revistas  científicas  e  enfocado no mundo académico. 
Demos con algúns artigos e traballos, referenciados e comentados 
no punto “5.2 Documentos”, que nos acercaron ao rol e funcións 
que desenvolve un avó na familia de hoxe en día, datos concretos 
sobre o manexo das novas tecnoloxías por parte da Terceira Idade 
e os termos de alfabetización e brecha dixital.

4.- Pequeno test ao traballo (non máis dunha páxina)

4.1.-  Estimación  sobre  os  procedementos  realizados  polo 
grupo. Propor melloras.
A documentación sobre o noso tema era bastante escasa, así que 
decidimos entrevistar  aos nosos avós o observar  unha clase de 
Informática  para  a  Terceira  Idade,  procedementos  dos  que 
obtivemos un resultado moi satisfactorio e que nos permitiron sacar 
as  principais  conclusións.  Como  proposta  de  mellora,  quizáis 
puidemos ter entrevistado tamén á xente máis nova, aos netos.

4.2.-  Estimación  sobre  o  seguemento  do  tema  nos  post  e 
interese da clase. Propor melloras de promoción do tema.
O seguemento do tema no blog foi algo escaso, cremos que coma 
no resto dos TS. O noso posible erro estaría en que os post eran 
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bastante redundantes falando das entrevistas, pero constituían o 
fundamental  do  noso  traballo.  Quizáis  puidemos  incluír  algún 
extracto das grabacións. Non obstante, si puidemos comprobar que 
a exposición xunto co vídeo tiveron certo éxito entre o resto da 
clase, a raíz do posterior debate e preguntas que xurdiron.

4.3.-  Estimación  sobre   a  relación  do  tema  cos  temas  da 
asignatura. Acercamento e propostas.
Grazas  ao  noso  traballo  tocamos  un  dos  temas  que  cremos 
fundamentais  para  o  ámbito  desta  materia:  a  comunicación 
interxeracional,  que  consideramos  sería  interesante  incluír  no 
temario.  A  comunicación  entre  xeracións,  tan  importante,  foi 
mudando  ao  longo  da  historia,  influída  polas  transformacións 
sociais, tecnolóxicas... No noso caso, optamos por estudar como 
as novas tecnoloxías inflúen na comunicación entre avós e netos.

4.4.- Resultados acadados polo grupo coas experiencias, tanto 
no ámbito grupal, como de coñecemento. Melloras acadadas.
Por unha banda, a experiencia supuxo unha aprendizaxe a nivel 
grupal.  Nunca  antes  traballaramos  todos  xuntos,  e  por  tanto, 
tivemos que saber adaptarnos uns aos outros. Por outra banda, 
supuxo  unha  lección.  O  máis  común  é  pensar  que  as  novas 
tecnoloxías  están  fóra  de  alcance  para  a  xente  maior,  pero 
soubemos  que  non  falta  quen  quere  aprender.  Así  mesmo, 
achegámonos a conceptos como alfabetización ou brecha dixital, 
descoñecidos para nós ata entón.

5.- Materiais:

5.1 Bibliografía consultada (comentada brevemente)
BOUZADA FERNÁNDEZ, X. M. (2001).  Familia e comunidade: a 
familia  como  actor  nos  procesos  de  desenvolvemento  local  e  
comunitario. Vigo: Galaxia.
Préstamo do profesor, Marcelo Martínez Hermida.
Este  libro,  material  do  profesor,  aínda que non trataba  do noso 
tema de estudo concretamente, permitiu achegarnos ao papel real 
que  ocupa  a  familia  galega  de  hoxe  en  día  como  axente 
comunitario.
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GUTIÉRREZ  BENÍTEZ,  M.  &  HERRÁIZ  SEGARRA,  G.  (2007). 
Escuela de abuelos : proyecto intergeneracional. Valencia: Tirant lo 
Blanch.
B. de Psicoloxía e CC. Edu (USC); Signatura: PE2 3062
Este  libro  recrea  un  proxecto  innovador  que  aposta  pola 
aprendizaxe  interxeneracional,  a  adquisición  de  coñecementos 
conxunta  entre  as  persoas  maiores  e  o  seu  entorno  familiar  e 
social.

5.2 Documentos (outros textos non libros, comentados)
Artigos e traballos de investigación atopados a través de Google 
Académico:

CASTRO GALLARDO, M. (2007). Relaciones intergeneracionales y 
bienestar de las personas mayores. Tesis Doctoral, Universidad de 
Granada.
http://libro.ugr.es/bitstream/10481/1634/1/1684256x.pdf 
Esta tese doutoral achegounos á doble influencia que exercen as 
novas  tecnoloxías  na  comunicación  entre  ambas  xeracións:  por 
unha banda, un acercamento e, por outra, un conflito ou falta de 
comunicación.

HOYUELOS  PLANILLO,  A.  (2004).  "Abuelos,  abuelas,  nietos  y 
nietas. El punto de vista infantil" en Indivisa. Boletín de estudios e 
investigación (Madrid), 5, 35-42.
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/771/77100502.pdf 
Este  artigo  situounos  sobre  as  transformacións  familiares  das 
últimas décadas (incorporación da muller  ao  mundo laboral,  por 
exemplo), e o novo rol dos avós e avoas na familia de hoxe en día, 
así  como  as  funcións  que  desempeñan:  coidador,  contador  de 
historias, transmisor de valores morais...

IGLESIAS,  L.  (2009).  "Las  nuevas  tecnologías,  un  aliado  muy 
eficaz en la vida cotidiana" en Sesenta y Más (Madrid), 279, 38-41.
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/bin
ario/279calidad.pdf 
Este artigo de revista proporcionounos datos concretos de diversos 
estudos (Fundación BBVA, ONTSI) sobre o emprego do móbil ou 
Internet por parte das persoas maiores, especialmente aquelas que 
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superan a franxa de idade dos 65 anos.

MORENO  RUIZ,  C.  (2011).  Alfabetización  digital  de  personas 
mayores.  Trabajo  Fin  de  Carrera,  Universidad  Politécnica  de 
Madrid.
http://oa.upm.es/2529/2/PFC_CRISTINA_MORENO_RUIZ.pdf 
Este traballo  de fin  de carreira  achegounos,  como o seu propio 
nome indica, aos conceptos de alfabetización dixital (a adquisición 
de coñecementos e capacidades para o manexo das TIC) e brecha 
ou exclusión dixital (diferencia ou desigualdade entre persoas no 
acceso e coñecemento das TIC).

5.3 Ligames (comentadas)
Reportaxes publicadas na versión dixital do xornal  El País. Todas 
elas son exemplos de persoas maiores involucradas totalmente no 
manexo das novas tecnoloxías.

FABRA, M. “¿Cómo es 'eso' de la llamada perdida?” en elpais.com, 
23-04-2008
http://elpais.com/diario/2008/04/23/cvalenciana/1208978284_85021
5.html 
Cruz Vermella, en Castellón, imparte cursos de familiarización no emprego 
do teléfono móbil destinados á Terceira Idade.

JIMÉNEZ  CANO,  R. “María  Amelia,  la  abuela  'bloguera'” en 
elpais.com, 26-05-2009
http://elpais.com/diario/2009/05/26/necrologicas/1243288803_8502
15.html 
Aos seus 95 anos, María Amelia decidiu abrir un blog e formar parte da 
rede  social  "Facebook".  Serviu como  exemplo  para  que  moitas 
persoas maiores desen os seus primeiros pasos en Internet e visen 
as novas tecnoloxías como ferramentas de comunicación sinxelas 
e accesibles.

HARMON, A. “Encender el ordenador para visitar a los abuelos” en 
elpais.com, 20-12-2008
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2008/12/20/actualidad/1229
767264_850215.html 
En Estados Unidos, avós e netos, que viven separados a máis de 320 
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kilómetros de distancia na maioría dos casos, manteñen a comunicación 
diaria grazas a servizos de webcam como Skype e iChat.

5.4  Axenda de  contactos  (persoas contactadas e  rol,  non é 
necesario  teléfonos,  nin  correos.  Si  avaliación  breve  do 
interese que tiveron para o traballo)
Para a realización deste traballo foi fundamental a colaboración... 
a) dos nosos avós e avoas:
-Isaura García, avoa de Nazaret
-María Asunción Espasandín, avoa de Laura
-María Juana  Barcia, avoa de Alberto Rivera
-María del Carmen Rodelgo, avoa de Alberto Román
-Benigno López, avó de María
-Carmen Mato, avoa de Miriam
As súas declaracións foron de vital axuda para achegarnos a casos 
prácticos das persoas maiores afectadas polo que se coñece como 
brecha  dixital.  Así  mesmo,  serviron  para  establecer  unha 
comparación sobre a comunicación entre avós e netos de agora e 
a de antes.

b) David Filgueira Álvarez, coordinador dos cursos de Informática 
da   Asociación  Cultural  Galega  de  Formación  Permanente  de 
Adultos.  Un  exemplo  das  diversas  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.  Orientounos  sobre  a 
organización e contidos dos cursos, así como a súa aceptación por 
parte da xente maior, con máis de cen alumnos inscritos.

c) As alumnas das dúas clases de Informática ás que puidemos 
asistir na tarde do martes 27 de marzo. Servíronnos de exemplo 
das persoas maiores que tratan de involucrarse na aprendizaxe do 
manexo das novas tecnoloxías. Son usuarias do correo electrónico, 
se ben aínda non acaban de confiar totalmente nas redes sociais.

5.5  Anexos  (noutro  arquivo  referenciado  e  separado.  Ver 
indicacións Guía)
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Aportación individual
Pérez Dacosta, Nazaret 

A.-  Aproveitamento  individual  do  traballo,  Grupo  e 
coñecementos adquiridos (1 páx.)
O  noso  traballo  TS  tratou  de  estudar  a  influencia  das  novas 
tecnoloxías  na  comunicación  entre  avós  e  netos,  un  tema  que 
persoalmente  me  agradou  dende  un  principio  o  tema  do 
desenvolvemento  de  novas  tecnoloxías  é  algo  que  me  atraeu 
dende sempre, polo que significan os avances no cambio de vida e 
evolución de moitas persoas tanto no nivel comunicativo como no 
plano persoal,  científico...  Persoalmente aprendín a estudar  este 
tema de forma máis global, e a saber que pensan os maiores sobre 
as  novas  tecnoloxías,  o  seu  entusiasmo  por  aprender  e  as 
dificultades que se lles presentan á hora de marcar un número nun 
teléfono móvil, facer unha chamada por skype ou calquera cousa 
na rede. 

Foi  algo  enriquecedor  para  min  entrevistar  á  miña  avóa.  Nese 
momento dinme conta que nunca me había interesado por ela no 
sentido de querer  saber  máis  de cómo se sinte,  cómo pensa e 
cómo actúa ante  o  mundo,  digamos en definitiva  de vela  como 
obxeto  dun  estudo.  E  cando  rematamos  a  entrevista  dinme  de 
conta  de  que  erro  cometín  durante  tantos  anos.  En  min 
despertouse ese sentimento cercano á culpa de non haber visto 
ese punto de interese na miña avoa, no que tiña para contarme 
todos estes anos e nunca me parei a escoitar. 

Se o tema que me dediquei a estudar era a comunicación a través 
de avós e netos, aprendín, ou máis que iso dinme de conta de que 
a miña coa miña avoa habíase reducido a máis da metade dende 
que empecei a universidade, e agora é algo que pretendo cambiar. 
Este traballo tamén me serviu para entender un pouco máis ese 
rexeitamento  ás  novas  tecnoloxías  que  teñen  os  máis  maiores. 
Recordo os meus intentos en vano de poñerlle un móbil na man á 
miña avoa, de ensinarlle a usalo. Pero sei que para eles é algo 
demasiado  novo,  e  bloqueánse  ante  algo  que  os  asusta  e  que 
tampouco  cren  que  necesiten  na  súa  vida  rural  (no  meu  caso 
persoal),  algo que entendo pero no que creo que se equivocan, 
pois é algo cada vez máis necesario no mundo actual.
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B.-  Propostas de mellora:  do traballo  e  persoal  respecto da 
materia da asignatura. (1 páx)
En canto a min mesma as propostas de mellora son quizáis as que 
xa  dixen:  intentar  manter  unha  comunicación  máis  próxima  cos 
nosos maiores e quizáis explicarlle debidamente e amosarlle dunha 
forma fácil como usar algún aparato tecnolóxico, que seguramente 
axude á nosa propia comunicación, aínda que xa conto con que 
será  un  traballo  demasiado  complicado  e  que  me  levará  moito 
tempo. 

En canto á realización do traballo en si haberíame gustado realizar 
máis de unha entrevista ou polo menos que a que realicei fora máis 
profunda. Pero por un lado ó ter que entrevistar aos nosos propios 
familiares atopeime coa dificultade de que non podería realizala ata 
as vacacións, debido á distancia, polo que a fixen un pouco máis 
tarde que os meus compañeiros.  E por outra parte o vídeo que 
necesitabamos  era  de  curta  duración  e  as  preguntas  que 
planteamos  eran  moi  poucas,  polo  que  a  entrevista  non  durou 
demasiado.  Polo  tanto  si  que  me  houbera  gustado  haber 
investigado  un  pouco  máis  desta  forma,  realizando  entrevistas 
persoais máis profundas, pero as circunstancias non axudaron.

En canto ao traballo grupal creo que organizamos ben os eventos 
con respecto ao tema que escollimos.  Non considero que haber 
visto  unha  película  ou  traer  a  un  conferenciante  nos  houbera 
axudado  na  nosa  investigación  e  na  transmisión  do  tema  aos 
compañeiros porque a mellor forma de estudo é o cara a cara, a 
entrevista persoal, saír cunha cámara e grabar o que pensan estas 
persoas, e amosarllo logo aos compañeiros, creo que é a mellor 
forma de transmitir aos demais o que estudamos durante o noso 
tema.

A investigación inicial fíxosenos un pouco lenta, precisamente polas 
dificultades  de  distancia  para  entrevistar  ás  persoas  que 
necesitabamos pero en canto estiveron feitas as conclusións saíron 
rápidamente e encamiñamos o noso estudo hacia o camiño que 
desexabamos e creo persoalmente que conseguimos transmitir a 
nosa mensaxe da forma máis eficaz posible tras esta experiencia 
tan enriquecedora.
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Aportación individual
Quiñoy Montero, Laura

A.-  Aproveitamento  individual  do  traballo,  Grupo  e 
coñecementos adquiridos (1 páx.)
Persoalmente  esta  tarefa  foi  unha  das  máis  interesantes  da 
materia. O feito de traballar con persoas de idade avanzada fíxome 
comprender mellor como se atopaban eles ante un mundo que está 
en  continuo  cambio  e  que,  nalgúns  aspectos,  é  algo 
completamente descoñecido para eles.

En canto ó grupo asignado, era a primeira vez que traballabamos 
todos  xuntos  e,  a  dicir  verdade,  nalgúns  momentos  foi  algo 
complicado poñerse dacordo para cumprir os obxectivos que cada 
un de nós vía no traballo e tamén para poder dar cabida a todas as 
opcións por parte dos membros.

Deste traballo podo sacar en limpo a situación na que viven hoxe 
en día os nosos maiores con respecto ás novas tecnoloxías, que 
todavía é  algo que eles ven moi  afastado,  e  tamén en canto  á 
comunicación cos seus netos podemos dicir  que,  en Galicia por 
exemplo, a situación é bastante positiva e todavía existe un vínculo 
forte cos nosos maiores.

O feito  de traballar  este  tema fíxome tamén reflexionar  sobre  a 
nosa futura situación cando sexamos nós os que esteamos no seu 
lugar  e,  aínda  que  teñamos  máis  consciencia  destas  novas 
tecnoloxías  e  estes  aparatos,  isto  non  quita  que  os  avances 
tecnolóxicos  tamén  serán  máis  rápidos  nun  futuro.  A  miña 
inquedanza agora é saber se eu me sentirei coma a maior parte 
deles, desconectada, ou pola contra serei unha avoa cibernética.
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B.-  Propostas de mellora:  do traballo  e  persoal  respecto da 
materia da asignatura. (1 páx)
En primeiro lugar dicir que estiven contenta co traballo realizado co 
meu grupo e considero que os resultados adquiridos son bastante 
positivos.

Sen embargo unha vez realizado o traballo si vexo algúns cambios 
que se poderían ter feito ou outras tarefas que non foron incluídas.

Outra posible tarefa, que non fixemos pero considero que tamén 
tería cabida, sería a de realizar unha enquisa pola rúa preguntando 
ás persoas maiores sobre a súa situación actual cos seus netos e a 
interacción coas novas tecnoloxías, así como o uso das mesmas 
para comunicarse con eles.

En canto á relación co blog, cambiaría o período de tempo para 
enviar post e relatar o que levamos feito. O feito de realizar un post 
cada  semana  pode  chegar  a  resultar  pesado  tanto  para  os 
compañeiros que nos len como para o propio grupo, pois secadra 
non todas as semanas se fai algo digno de contar. Dende o meu 
punto de vista terían que ser post quincenais nos que si houbese 
máis  materia  para  poñer  en  coñecemento  dos  demais  e  si  se 
contasen cousas que tivesen unha especial relevancia.

Por  outra  parte  en  canto  ós  grupos  cambiaría  a  forma  de 
distribución e deixaría que fosen realizados polos alumnos pois, ó 
ter  que traballar en grupo na meirande parte das asignaturas,  é 
máis difícil distribuír o tempo para quedar cos distintos grupos. 

A pesar de todo considero que o plantexamento da asignatura é 
correcto  e  a  liberdade  de  escolla  do  tema  tamén  é  algo  moi 
importante pois, a partir das pautas dadas polo profesor, permítese 
investigar  e indagar sobre temas de actualidade e nos cales se 
teñen  certas  inquedanzas.  Todo  isto  considero  que  axuda  a 
formarnos como profesionais e a coñecer como as distintas formas 
de comunicación van mudando co paso do tempo.
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Aportación individual
Rivera Rey, Alberto

A.-  Aproveitamento  individual  do  traballo,  Grupo  e 
coñecementos adquiridos (1 páx.)
Persoalmente o meu aproveitamento individual con este traballo foi 
bastante positivo xa que me permitiu coñecer a opinión da xente 
maior sobre as novas tecnoloxías e tamén descubrir o por que ou 
por que non as usan. Aparte deso dinme de conta de que eles non 
é que sexan menos listos ca nós ou están menos dispostos a usar 
novas  tecnoloxías,  se  non  que  simplemente  naceron  nunha 
xeración distinta e ven que ata o que lles queda de vida, non van 
ter problema para vivir sin ter que coñecer as novas tecnoloxías. 
Por outra parte tamén aprendín que ven con certo recelo o gasto 
que poidan facer os seus netos en tecnoloxía pero a súa relación 
con eles é máis aberta, non tan respetuosa como podía ser a deles 
cos seus respectivos avós e avoas.

No conxunto do grupo, sinceramente creo que o aproveitamento foi 
algo escaso e puido ser algo mellor. Si ben habería que distinguilo 
polo aproveitamento persoal, xa que algúns aproveitaron mellor o 
seu traballo e loitaron máis por el ca outros de nós. 

Dentro  dos  coñecementos  adquiridos  podemos  destacar  a 
aprendizaxe  dalgúns  termos  como  ben  pode  ser  o  de  “brecha 
dixital”  ademáis  de  todos  aqueles  coñecementos  de  opinión  da 
xente máis vella que xa indiquei no apartado do aproveitamento 
individual do traballo. 

En  xeral  creo  que  o  aproveitamento  deste  traballo  de  TS  foi 
bastante  positivo,  xa  que  aprendemos  cousas  distintas  da 
comunicación  máis  aló  do  típico  que  viñamos  a  aprender  en 
tódalas asignaturas que tivemos ata  agora de xornalismo, aínda 
que  na  miña  opinión  este  aproveitamento  podería  ser  algo 
mellorable, pero como todo na vida, non hai nada perfecto.
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B.-  Propostas de mellora:  do traballo  e  persoal  respecto da 
materia da asignatura. (1 páx)
O primeiro, indicar que non entendo moi ben si este apartado se 
refire simplemente ao que se pode mellorar o noso traballo de TS 
ou do conxunto dos traballos de TS ou da asignatura.

Con  respecto  ao  noso  traballo  creo  que  puidemos  mellorar  en 
certos aspectos. As entrevistas á xente maior puideron ser máis 
concretas, incluso creando unha pequena enquisa e reproducíndoa 
paralelamente con todos os maiores aos que interrogamos, o que 
nos daría uns datos obxectivos e estatísticos que sacar en limpo.

Poderíamos ter un aproveitamento máis teórico do traballo,  pero 
non  hai  ningún  apartado  nos  apuntes  teóricos  relacionados coa 
brecha dixital nin coa comunicación interxeracional, o que provoca 
que tivésemos que buscar material externo para coñecer materia 
para o noso traballo TS. Polo tanto a miña proposta é incluír algún 
punto da materia teórica expositiva para este tipo de casos.

Por  outra  parte,  estame  gustando  bastante  o  apartado  das 
exposicións en clase e axudan a entender bastante o traballo que 
cada grupo realizou, polo tanto, na miña opinión estas exposicións 
deberían  de ser  obligatorias  e  que todos  os  grupos  pasen polo 
traballo de expoñer, non sendo esta unha actividade opcional tan 
só.

E por último o aspecto do traballo persoal, o dos posts do blog, 
creo que é bastante mellorable. Hai cousas maravillosas que ler e 
grandes  traballos,  pero  moitos  quedan  perdidos  no  olvido  pola 
aglomeración de posts que hai os luns, polo tanto opino que os 
posts  deberían  ser  quincenais  alternativos,  para  que  a  xente 
puidese ler e comentar con calma o que poñen os compañeiros.
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Aportación individual
Román Conde, Alberto José

A.-  Aproveitamento  individual  do  traballo,  Grupo  e 
coñecementos adquiridos (1 páx.)
Gracias a este trabajo he podido conocer más de cerca la realidad 
de  la  comunicación  intergeneracional,  un  tema  bastante  más 
apasionante de lo que pueda parecer a priori, a mi parecer se trata 
de  un  tema  sumergido,  latente  en  la  sociedad,  pero  del  que 
tampoco se habla demasiado, ya que sabemos que este tipo de 
comunicación intergeneracional no es lo mismo ahora, que hace 
unos años. Mientras hace años los nietos llamaban de usted a sus 
abuelos  y  existía  un  respeto  mucho más  acorde  a  la  edad  del 
abuelo, en la actualidad los jóvenes hemos ganado en confianza a 
la hora de tratar a los abuelos, pero sin duda hemos suspendido en 
la materia de respeto, y en general tendemos a comunicarnos poco 
con nuestros abuelos,  salvo los casos en los que residan en la 
vivienda  familiar.  Hemos  descubierto  que  antes  no  sólo  existía 
mayor  nivel  de  comunicación  intergeneracional,  sino  que  eran 
utilizadas mayor número de cartas, que en la mayoría de veces 
guardan entrañablemente en sus estantes; se contaban cuentos e 
historias no sólo en la infancia; cantaban canciones populares que 
se transmitían únicamente de manera oral y que progresivamente, 
debido a esta pérdida comunicativa van desapareciendo a favor de 
nuevos valores, en mi opinión, mucho menos nuestros que los que 
compartían  nuestros  abuelos  con  los  suyos.  Por  lo  general,  la 
tercera  edad,  teme  las  nuevas  tecnologías  y  el  no  poder 
entenderlas; donde nosotros vemos unos simples controles de un 
mando a distancia, simples teclas de ordenador, una pantalla táctil, 
a ellos se le conforma una odisea, de la que normalmente salen 
pidiendo  ayuda  a  nosotros,  sus  nietos.  Gracias  a  este  trabajo 
hemos  podido  hacer  entrevistas  a  nuestros  abuelos  para  saber 
como se comunicaban y que opinan sobre la comunicación que 
comparten  con  sus  nietos.  Me  ha  parecido  muy  útil  como 
testimonio del pasado, que dejamos a un lado, frente a la época 
digital, efímera, de la sobre información, donde es difícil que algo 
nos sorprenda y menos una simple historia o cuento. La pregunta 
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con la que comencé a realizar este trabajo fue si de verdad nos 
habíamos deshumanizado hasta el punto de no poder hablar sobre 
cualquier  cosa  con  nuestros  abuelos,  y  bien  la  respuesta  tras 
finalizar el trabajo es que sí.

B.-  Propostas de mellora:  do traballo  e  persoal  respecto da 
materia da asignatura. (1 páx)
Resulta en ocasiones complicado llevar un seguimiento de los TS 
de los demás grupos leyendo únicamente los comentarios, puesto 
que estos suelen estar hechos de manera sistemática y  no sueles 
aportar información novedosa.
Muchas veces era complicado asistir a las exposiciones que hacían 
los grupos del TS, porque muchas veces las clases para exponer 
películas o charlas eran reservadas con pocos días de antelación y 
resultaba difícil enterarse de cuando eran.
En  cuanto  a  los  ProT,  en  muchos  casos  llevaron  a  cabo  a  mi 
parecer  tareas  relacionadas  no  tanto  con  la  materia,  sino  más 
orientadas  a  la  colaboración,  o  a  la  tarea  administrativa  de  la 
asociación.  Esto  a  mi  parecer  se  puede  deber  a  una  mala 
organización  por  parte  de  los  responsables  del  trabajo  de  los 
grupos en las organizaciones, puesto que hay grupos, sobre todo 
los  que  trabajaron  con  cadenas  de  radio,  o  no  tanto  con 
organizaciones  que  necesitan  más  trabajo  administrativo.
Una solución podría ser apostar sólo por asociaciones orientadas a 
la temática de la asignatura, es decir, mucho más relacionadas con 
la comunicación y más lejos de asociaciones de carácter solidario. 
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Aportación individual
Urrea López, María

A.-  Aproveitamento  individual  do  traballo,  Grupo  e 
coñecementos adquiridos (1 páx.)
Mediante  este  trabajo  he  descubierto  que  la  barrera  en  la 
comunicación intergeneracional, no es la diferencia de edad, sino la 
adaptación a las nuevas formas de comunicarse que implican el 
uso  de  las  nuevas  tecnologías.  La  capacidad  de  adaptación 
mengua a medida que aumenta la edad, pero en el caso de las 
nuevas tecnologías la franja de edad "inadaptada" se concentra de 
los 60 años en adelante, aproximadamente. A partir de este dato, 
me  planteo  por  qué  esa  franja  está  tan  concentrada.  Entonces 
encuentro  una  diferencia  clara  entre  las  personas  que  se 
encuentran en la franja y las que no: por poco que sea, las nuevas 
tecnologías han entrado en la vida de las personas de 50 años o 
menos  a  tiempo  para  que  se  produzca  una  conexión  entre  las 
personas  y  las  nuevas  tecnologías  que  desencadene  una 
adaptación progresiva.  Por  ejemplo,  mi  abuelo  tiene un teléfono 
móvil  que  le  han  comprado  sus  hijos  para  contactar  con  el  y 
principalmente por seguridad, pero esa conexión no ha tenido lugar 
en él, ya que no tiene curiosidad, intención o necesidad de renovar 
su móvil o contratar servicio de datos. Sin embargo, las personas 
de mi generación en su mayoría, cambian de móvil cada vez que 
finaliza su contrato de permanencia, y tienen un servicio que les 
permite  acceder  a  Internet  además  de  poseer  ordenadores 
mediante los que conectarse.

Esto, me lleva a aventurar, que la brecha comunicativa producida 
por las nuevas tecnologías que nos separa con los más mayores, a 
medida que pasa el tiempo se irá haciendo más pequeña, puesto 
que las personas que ocupen la tercera edad, ya habrán tenido 
relación con las nuevas tecnologías anteriormente.
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B.-  Propostas de mellora:  do traballo  e  persoal  respecto da 
materia da asignatura. (1 páx)
La materia de comunicación interpersonal es la materia de 2º de 
periodismo que más implicación requiere por parte de alumnado.

En el blog "Común e persoal". He observado, que la frecuencia con 
que los alumnos se han pasado por el blog, ha ido disminuyendo a 
medida que la asignatura avanzaba. Pero no sólo la curiosidad de 
los alumnos por post ajenos ha menguado, sino que la búsqueda 
del  tema  elegido  cada  vez  se  ha  trabajado  menos,  por  lo  que 
supongo que podría ser "cansancio" de los autores. Considero que 
habría que alargar el periodo de publicación, y en lugar de ser cada 
semana sea cada dos. Esto mejoraría el seguimiento, la calidad de 
las publicaciones y sobre todo, el interés.

Respecto al trabajo del TS, algo que creo que no tiene demasiado 
sentido  es  la  exactitud  de  las  fechas  que  hay  que  planear.  A 
diferencia del TS, el ProT trabaja con una organización, por lo que 
las fechas tienen que estar puestas de antemano. En el TS, cumplir 
las propuestas cronológicas que nos planteamos en un principio, 
ha sido realmente difícil, ya que por ejemplo en nuestro caso, en 
las  entrevistas  a  los  abuelos  han  influido  factores  como  su 
disponibilidad y en muchos casos, la distancia, que no podemos 
aventurar en el momento en el que elegimos las fechas.

También  he  echado  de  menos  en  la  asignatura  su  posible 
aplicación en la práctica a la hora de comunicarnos. Es decir, cómo 
mejorar nuestra propia comunicación interpersonal.
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Aportación individual
Varela Fernández, Miriam

A.-  Aproveitamento  individual  do  traballo,  Grupo  e 
coñecementos adquiridos (1 páx.)
Á  hora  de  falar  de  aproveitamento  individual,  este  traballo 
axudoume a recoñecer unha realidade coa que convivía e que non 
era capaz de ver. A maioría dos netos vemos aos nosos avós como 
os amorosos velliños que nos contan historias de cando eran novos 
e xa está.  Pensamos que viven ancorados no pasado,  que non 
queren avanzar  á  par  do resto  do mundo e  rexeitan as novas 
tecnoloxías. Persoalmente, logo de realizar este traballo, creo que 
non  é  que  non  queiran,  senón  que  non  lles  brindamos  a 
oportunidade de aprender e participar delas. Nós, os netos, como 
unha xeración gran coñecedora das TIC,  debiamos ser  os seus 
“mestres”  e  formar  parte  na  súa  aprendizaxe.  É  unha  lección 
aprendida que me levo e que penso poñer en práctica. Tamén é 
grato saber que, pese a que os netos non teñamos paciencia, si hai 
asociacións como a que nos permitiu asistir a unha das súas clases 
de  Informática,  que  se  involucran  en  dar  a  oportunidade  aos 
maiores de que non vexan como “a vida lles pasa por diante”. 

En canto ao aproveitamento grupal, ao ser grupos organizados de 
antemán polo profesor, tiven a oportunidade de traballar con xente 
coa que non o fixera anteriormente e á que me tiven que adaptar. 
Supón unha preparación de cara a un posible futuro laboral. Como 
xornalistas teremos que traballar con xente que non coñeceremos 
de nada e que nos guste ou non teremos que colaborar xuntos. 
Agora ben, creo que non todos os membros do grupo puxeron o 
mesmo esforzo nin as ganas á hora de sacar o traballo adiante.

No tocante aos coñecementos adquiridos, este traballo permitiume 
afondar no que é a comunicación interxeracional e achegarme a 
conceptos  descoñecidos  para  min  ata  o  momento  como 
alfabetización  dixital,  brecha  ou  exclusión  dixital...  Saber  que  a 
alfabetización  non  se  reduce  só  á  lectura,  escritura  e  cálculos 
básicos, senón que tamén se aplica á Informática, por exemplo.
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B.-  Propostas de mellora:  do traballo  e  persoal  respecto da 
materia da asignatura. (1 páx)
Dentro  do  Traballo  de  Seminario,  pódense  propoñer  melloras 
dende diferentes perspectivas. Dende a persoal, poida que peque 
de  falta  de  humildade,  pero  considero  que  puxen  o  máximo 
empeño en sacar o traballo adiante en comparación con algún que 
outro membro do grupo, como xa dixen anteriormente. Tanto é así, 
que  considero  que  houbo  unha  falta  de  compañeirismo  e  de 
respeto ao traballo. Dende o meu punto de vista, esta actitude é 
algo que se debería mellorar, máis tendo en conta onde estamos, 
que  non  é  Primaria,  precisamente.  Dende  logo,  dende  a 
perspectiva grupal  propoño unha mellora na actitude de traballo 
que se traduce nunha maior responsabilidade. Á hora de falar dos 
procedementos  empregados  considero  que  foron  os  axeitados. 
Ante a  falta  de documentación sobre o tema,  que mellor  que a 
entrevista  e  a  observación  para  achegarnos  de  primeira  man a 
casos prácticos que nos permitisen sacar as conclusións axeitadas 
á nosa investigación. Pola súa banda, as actividades escolleitas, a 
fotogalería  e  a  exposición  xunto  co  vídeo  das  entrevistas,  non 
puideron  ser  mellores  actividades  para  transmitirlle  ao  resto  da 
clase que fixemos e como chegamos a elo.  Con todo, creo que 
quizáis  debemos  entrevistar  aos  máis  novos,  aos  netos,  para 
coñecer  a súa visión e contrastar  coa outra parte  da poboación 
obxecto de estudo.

Xa á hora de falar da asignatura en si, considero que as melloras 
deben  aplicarse  directamente  ao  blog  da  materia  “Común  e 
Persoal”.  A  periodicidade  da  publicación  dos  post  debíase  ver 
reducida cando menos a cada quince días. Hai posts, pero non hai 
contidos. Xa non se sabe que tratar e isto leva a recorrer a temas 
superfluos e que nada teñen que ver coa materia desta asignatura. 
Por  exemplo,  o  destino  de  Erasmus  do  resto  dos  meus 
compañeiros para o  vindeiro  curso non me aporta  nada a título 
persoal. Polo demais, considero que a metodoloxía da asignatura, 
a  partir  dunhas  premisas  do  profesor,  nos  permite  indagar  con 
liberdade que é a comunicación e descubrir a través do que nos 
rodea día a día o fundamental que é.
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