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ProT 3A2 

TRABALLO COA ASOCIACIÓN CULTURAL GALEGA 

DE FORMACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS 

Martínez Montero, Óscar 

Méndez Lema, Jessica 

Negreira Rey, M.Cruz 

Oujo Paz, Borja 

1. Pretensións previas do traballo 

A nosa integración na Asociación Cultural Galega de 

Formación Permanente de Adultos partía co obxectivo 

inicial de colaboración e coñecemento do funcionamento  

das actividades sociais que se desenvolven no seo da 

entidade. Durante a nosa participación co colectivo, 

buscamos aprender o método polo que se realiza a 

adquisición, transmisión e posta en común do 

coñecementono sector poboacional da terceira idade. 

Pretendíamos, asemade, tomar parte na transmisión 

recíproca de coñecemento entre maiores e xente nova. 

2. Obxectivos dos alumnos, obxectivos das 

asociación ou organizacións: converxencia e 

dinámicas de traballo 

A nosa actividade en ATEGAL consistiu na asistencia e 

apoio a diversas actividades realizadas durante un ciclo de 

animación solidaria no mes de marzo. Centrándonos nunha 

función comunicativa, os nosos obxectivos eran xestionar a 

comunicación externa da asociación, coa realización e 

publicación de notas de prensa que cubrisen os actos. Ao 

mesmo tempo, os obxectivos da asociación nesta 
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interacción, eran contar cunha axuda extra para cubrir as 

actividades  a desenvolver, así como actualizar a súa 

páxina web (rumorosos.com). 

Estes obxectivos mutuos converxeron nun acordo: nós 

asistimos ás actividades, participando nelas de forma 

activa; posteriormente, coa información recollida, 

elaboramos de forma individual un artigo que, xunto coas 

fotos seleccionadas, enviamos aos responsables de 

ATEGAL. 

3. A organización interna da asociación e as 

súas dinámicas de traballo. Misión da asociación e 

necesidade da aportación do grupo de traballo 

ProT na organización. Incidencia das acción 

emprendidas polo grupo.Posibilidades de 

intercambio futuro. 

ATEGAL é una entidade colaboradora da Xunta de Galicia, 

que conta coa súa financiación e tamén coa dos propios 

alumnos, que teñen diferentes prezos en función do 

número de actividades. 

A asociación desenvolve, cunha función de formación 

sociocultural, actividades relacionadas coa área cultural, 

ocupacional, da saúde e de lecer. Estas actividades están 

deseñadas e coordinadas polo grupo administrativo 

(formado por tres traballadores), ademáis dos profesores 

especializados en cada unha das materias.  

No referente ás súas estratexias comunicativas, 

diferenciamos as externas e as internas: 

- Para a comunicación externa posúen un pequeno boletín 

en papel, no que se resumen as actividades realizadas 

por semestres. Ademáis empregan a páxina web 

rumorosos.com, un perfil en Facebook actualizado con 

asiduidade e tamén una conta de Twitter. De cara aos 
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medios de comunicación e á administración realizan 

notas de prensa e memorias de todas as actividades. 

- Para a comunicación interna (cos alumnos), o máis 

frecuente é o taboleiro de anuncios á entrada das aulas, 

e o propio boca a boca entre profesores e alumnos. 

Tamén empregan o correo electrónico e o Facebook. 

O grupo ProT serviulle á asociación para o seguimento 

informativo das actividades realizadas no ciclo de 

animación solidaria, e tamén para a actualización da súa 

páxina. A nosa actividade tamén serviu para axudar aos 

membros da administración na organización e realización 

das xornadas. 

Debido á positividade da experiencia e do éxito na 

interacción, de cara a un futuro non descartamos a 

colaboración puntual (de feito, conta entre as nosas 

expectativas de cara ao verán). 

4. Actividades emprendidas e relación coa 

materia (labor social, aprendizaxe 

comunicacional).  

Desenvolvimos catro actividades dentro do seu ciclo de 

animación solidaria e que detallamos de seguido: 

- 01-mar: Roupeiro solidario. Consistiu nunha charla a 

través da cal dúas alumnas explican como se xestiona 

o roupeiro solidario. A aprendizaxe comunicativa foi a 

elaboración dun artigo difusorio e unha nota de 

prensa. Tamén as técnicas da exposición das maiores 

(powerpoint, discurso falado). 

- 15-mar: Merenda solidaria. Evento organizado co 

colexio de Xesuítas e a asociación Entre Culturas para 

recaudar cartos para o Chad. Elaboración de artigo 
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para web e xestión de relación cos medios (V 

Televisión, TVG, Santiago TV, Cadena COPE) e 

participación na charla.  

22-mar: Cottolengo. Viaxe ao centro de 

discapacitados para animar a tarde aos enfermos e 

discapacitados xunto membros ATEGAL. Envío de 

nota de prensa, redacción de artigo e aprendizaxe das 

posibilidades de comunicación con enfermos. 

- 29-mar: Interxeracional. Fusión xeracional entre 

terceira idade e mocidade. Redacción de artigo para a 

revista online da asociación, nota de prensa e 

expresión e comunicación corporal. 

 

5. Aproveitamento grupal das accións. 

Como grupo de ProT composto por catro membros 

aproveitamos esta experiencia dende a comunicación 

interna do grupo no tocante á organización e reparto de 

tarefas. Ademais serviunos para coñecernos máis a fondo 

e saber de que xeito atopamos sinerxías nas formas de 

traballar.  

Ademais constituíu unha nova experiencia para todos, pois 

era a primeira vez que nos integrabamos nunha asociación 

allea. Aínda que a nosa benvida por parte da 

administración de ATEGAL foi boa, tivemos tamén que 

negociar e determinar o traballo que iamos realizar durante 

varias xornadas. Finalmente, soubemos chegar a un 

acordo satisfactorio para ambas as partes. O traballo que 

realizamos foi entregado nos prazos fixados e ben acollido 

e valorado polos administradores, polo que consideramos 

que soubemos adaptarnos ás súas necesidades. 
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Como xa explicamos, a nosa forma de abordar o traballo foi 

máis alá do simple trato informativo, para implicarnos máis 

activamente nas actividades. Así, colaboramos coa 

organización e asumimos tamén tarefas de coordinación. 

Isto permitiunos ter un trato directo tanto cos alumnos coma 

con todos os implicados nas aulas e xornadas do ciclo 

solidario, con implicación directa na aprendizaxe das 

peculiaridades de cada situación comunicativa. 

Neste senso, desenvolvemos o que queriamos: unha labor 

de comunicación cun sector poboacional distinto ao noso. 

Tanto coas persoas da terceira idade, como con persoas 

disminuídas e tamén con outros medios de comunicación. 

Dende un punto de vista xornalístico, adoptamos unha 

posición solidaria e de labor social, sendo altofalante dunha 

actividade local que moitas veces, malia a súa importancia 

para o desenvolvemento da sociedade, pasan 

desapercibidos.  

Ademais aprendemos dende un punto de vista xeral as 

técnicas básicas de organización de pequenos eventos 

solidarios que nos pode servir para un futuro. 

 

6. Promoción das accións e do interese da 

asociación na aula e no blog. 

O grupo 3A2 promocionou as actividades nas que 

participou con ATEGAL a través do blogue da material 

“Comun e Persoal” ademais de facer uso do encerado da 

clase e dos nosos perfís en redes sociais para darlle un 

altofalante á asociación. Nos post dos blog cada semana 

mostramos unha pequena reseña-resumo do papel que 

levamos a cabo nas actividades, a maioría participando 
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activamente para poder enviar con coñecemento de causa 

os artigos e comunicados. 

 

7. Estimación da intervención do membro GOBE 

no traballo. 

O membro do GOBE asignado ao noso grupo é o 

compañeiro Iván Varela Cernadas. Iván estivo en todo 

momento en contacto connosco dende o momento do seu 

nomeamento, visitando a actividade que realizamos con 

ATEGAL no Cottolengo para supervisar de primeira man o 

noso traballo e incluso participando en momentos puntuais 

como apoio. A nosa vía de comunicación principal foi o 

correo electrónico dado os seus escasos custos operativos 

e a facilidade de relación que nos permitiu, sendo unha 

fonte “privilexiada” das accións e movementos que 

estabamos a dar. Intervención correcta e sobre o pautado. 
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Memorias individuaisProT 3A2 

 

Martínez Montero, Óscar 

A.Coido que a experiencia de traballo coa asociación 

ATEGAL foi positiva para min dado que nunca coñecín 

ninguna entidade destas características tan de cerca, o cal 

permitiume facerme unha idea das dificultades de traballo 

destas entidades no eido comunicativo. Ao traballar tan 

activamente e baixando ata o seu universo e a súa 

realidade aprendin que non todo é o que parece, e que 

unha actividade que pode parecer sinxela ao mellor 

conleva moitas horas de traballo para extraer como único 

beneficio a satisfacción de ver como os asociados 

disfrutan. Ademáis aprendín a nivel persoal técnicas para 

organizar actividades que podería aproveitar nun futuro 

para outros camiños profesionais da miña vida. 

B. 

- Persoal: Quizás debería de involucrarme máis no eido 

comunicativo (gabinete de comunicación) e menos na 

colaboración de levar adiante as actividades, pero non 

se descuidou ningún dos dous aspectos. 

- Interacción coa asociación: Non atopo melloras neste 

punto, posto que a comunicación foi fluída e mediante 

teléfono e mail interaccionando segundo o acordado. 

- Interacción e dinámica grupal do ProT: Traballamos 

coordinados, quizás ao cubrir catro actividades 

debíamos de turnarnos para que cada un levase o 

peso dunha e unha persoa o acompañase como 

fotógrafo e apoio, pero o traballo en si o grupo 

interaccionou entre el correctamente. 
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Méndez Lema, Jessica 

A.Traballar con ATEGAL foi, para min, unha experiencia 
moi gratificante. Déronnos a oportunidade de aprender 
como funciona a asociación por dentro, sendo tratados 
como iguais. Sempre fomos acollidos con sorrisos, e que 
dicir dos alumnos? Deixaban de facer o que estivesen 
facendo tan só para atender ás nosas cuestión ou poñerse 
para unha foto! 

Considero que tivemos moita sorte no período de contacto 
co centro porque nos coincidiu precisamente co “Mes 
solidario” e nos permitiu realizar distintas actividades que 
nos permitiron coñecer distintos ámbitos solidarios en 
pouco tempo – merenda solidaria, recollida de roupa, 
centro de discapacitados…-. Persoalmente, destacaría a 
charla do “Voluntariado Vicenciano”, na que tivemos a 
posibilidade de tomar parte directamente grazas á 
amabilidade e paciencia das encargadas e tamén alumnas 
de ATEGAL. 

A todo o anterior hai que engadirlle que puidemos afondar 
na nosa formación en comunicación, posto que, para a 
realización dos artigos que elaboramos de cada actividade, 
traballamos como o faría calquera xornalista profesional –
de feito, durante un dos eventos solidarios, confundíronnos 
coa televisión-. 

B.En canto ás propostas de mellora, non tería proposicións 
salientables en ningunha das áreas. 

O entendemento cos meus compañeiros foi total, 
soubemos coordinarnos e adaptarnos ás necesidades 
requeridas en todo momento, apoiándonos os uns aos 
outros. 

O trato coa entidade foi excepcional, en todo momento 
responderon ás nosas demandas e agradeceron a nosa 
axuda. 
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Negreira Rey, M.Cruz 

A.Aprendizaxe comunicativa a varios niveis. 

- Cos membros do grupo e do GOBE: negociación da 

organización e reparto de tarefas, acadando acordos 

proveitosos e que funcionaron para cada membro. 

- Cos administradores de ATEGAL: adaptación aos 

métodos e necesidades comunicativas. Dunha relación 

“estricta” que non ía máis alá da formalidade da asignatura 

e do traballo, evolucionou a un trato moi “familiar” e a un 

coñecemento máis persoal e privado. 

- Cos alumnos e receptores do traballo de ATEGAL: 

cambio da percepción sobre a terceira idade, véndoa agora 

coma un sector moi activo da nosa sociedade, que 

desenvolve unha importante labor social como voluntarios e 

traballadores en moitos ámbitos. Aprendizaxe das formas 

nas que se comunican, sumando á com. Interpersoal a 

realizada a través dos móbiles, correo-e ou Facebook. 

Experimentei con eles un intercambio de coñecementos e 

experiencias de xeito satisfactorio. Das actividades 

desenvolvidas, a máis proveitosa foi a visita ao Cottolengo, 

xa que nunca comprobara a dificultade na comunicación 

con persoas discapacitadas ou enfermas. Dificultades que 

logrei, en parte, superar e que tamén me animaron a 

realizar algún futuro traballo social neste campo.  

B. De volver realizar a actividade, teríame involucrado máis 

a nivel persoal cos alumnos, e tamén planificaría un abano 

máis amplo de colaboración comunicativa coa asociación. 

A nivel grupal, faría unha preparación previa das 

actividades, para poder tirarlle máis partido. 

 



10 
 

Oujo Paz, Borja 

 

A.Estes meses coa Asociación Galega de Formación 

Permanente de Adultos foron moi produtivos no que se 

refire a novas experiencias no contacto con asociacións. Eu 

nunca traballara nin estivera en contacto tan en 

profundidade cunha asociación deste tipo, nin de ningún 

tipo, e foi moi gratificante o estar en contacto coa xente e 

poder axudar a discapacitados como a actividade que 

realizamos no Cottolengo ou a merenda solidario no colexio 

San Francisco Javier de Virxe da Cerca… 

No referido á profesión xornalística aprendín a poñer a 

asociación en contacto cos medios e a realizar notas de 

prensa, á vez que informar sobre as actividades da 

asociación vía revista online. 

B. Na miña opinión as cousas se fixeron ben, pero agora, 

ao botar a vista atrás doume de conta de cousas que 

podían mellorarse como que puiden ter un vocabulario máis 

coidado nos artigos, ou en vez de facer unha crónica facer 

unha entrevista. 

Gustaríame poder ter máis tempo para adaptarnos mellor 

na asociación e implicarme máis a fonde en temas 

administrativos. Poñerse en contacto con outras Aulas da 

Terceira Idade pertencentes a ATEGAL sería unha boa 

forma de mellorar o traballo, pero co escaso tempo con que 

contabamos era algo inviable. 

 

  


