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1.Pretensións previas do traballo.  

A asociación escollida para colaborar é aCentral 
Folque, adicada a promocionar a música folk galega. O 
obxectivo era coñecer de preto os métodos de 
comunicación e publicidade que emprega unha 
asociación para dar a coñecer un mundo internacional 
e, á vez, pouco coñecido para a xuventude. O interese, 
por outra parte, consistía en ver como se relacionaban 
e a quen se dirixían, así como as actividades que 
levaban a cabo. En definitiva, saber se realmente 
conseguen asentar na sociedade a música galega ou, 
polo contrario, estase perdendo.  
 

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

Para o alumnado é una forma de familiarizarse coa 
cultura galega e coñecer o sistema de comunicación e 
os métodos que emprega unha asociación para 
comunicarse coa súa comunidade. Para a outra parte 
interesada, a asociación, era unha forma de ampliar o 
seu público a un sector, como é a xuventude, ó que 
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non se adicaran especialmente. Dentro das múltiples 
actividades que realiza aCentral Folque destacan: 
promoción de músicos, impartición de clases de 
distintos instrumentos e a realización de encontros 
internacionais e concertos, entre outras tarefas. A 
colaboración realizada con esta asociación centrouse 
na promoción do encontro anual de zanfonistas, xa 
que era o punto no que eles atopaban máis 
dificultades. Á hora de traballar, foi o gabinete de 
comunicación o encargado de proporcionar o material 
necesario para elaborar o produto promocional. 
 

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

aCentral Folque está formada por: Ugía Pedreira, a 
directora do centro; Ramón Pinheiro Almuinha, 
encargado da dirección artística e documentación; 
Cristina Labandeira, directora executiva; Mauro Sanín, 
encargado da comunicación; Trini Canosa, 
responsable de administración; Rosa Bugallo, de 
recursos externos e Gema Pérez, coordinadora das 
actividades educativas. Aínda que os membros da 
asociación teñen postos concretos, e, pola outra 
banda, a maioría non vive destas actividades, todos 
fan un pouco de todo e están involucrados na maioría 
dos proxectos en maior ou menor medida, acadando 
un éxito considerable tendo en conta que non poden 
dedicar todo o tempo que quixeran. En canto ao 
proxecto concreto no que participou o grupo 3B2, 
aCentral Folque está a organizar, como cada ano, un 
encontro internacional de zanfonistas en Galicia. A 
tarefa enconmendada foi a de difusión deste 

http://www.folque.com/equipo.php?txt=arbore_web16&lg=gal
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tradicional acontecemento. Isto, permitiu a asociación 
descargar parte do traballo, quedando eles liberados 
para poder dedicarse á organización da parte didáctica 
do encontro, que foi a que máis problemas supuxo. 
Finalmente, puideron contar coa participación que se 
agardaba por parte dos profesores internacionais, 
tendo en conta que o encontro compaxina 
entretemento e ensinanza.       
  

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

Debido a que esta asociación conta con numerosas 
actividades, todas elas relacionadas co mundo da 
música galega, a labor do grupo centrouse 
fundamentalmente na difusión do festival “Zona da 
zanfona”. A tarefa realizada con esta asociación foi 
continuada e, polo tanto, aprendemos a realizar unha 
estratexia de comunicación dende que nace un 
proxecto ata a súa posta en práctica. Para a 
realización do produto final, que será un vídeo de 
promoción do evento que a asociación empregará 
tanto na súa canle de youtube como en Facebook, o 
punto de partida foi visitar a asociación e intercambiar 
opinións co responsable de comunicación e 
creatividade. Unha vez postos en antecedentes e 
plantexada a estratexia creativa que eles querían que 
seguíramos, revisamos vídeos promocionais doutros 
anos para saber que cambiar, xa que buscaban un xiro 
con respecto a outros anos. Para coñecer máis de 
preto este mundo acudiuse a unha clase para falar co 
profesor e ver como as impartía. Tamén foi gravado a 
un músico de zanfona que interpretou unha peza para 
incluír no vídeo. 
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5.Aproveitamento grupal das accións. 

Traballar xuntos por primeira vez foi unha forma de 
coñecer os diferentes modos de traballo de cada un, 
poñelos en común e aproveitalos para mellorar a forma 
de traballo propio. Colaborar con esta asociación 
supuxo coñecer de preto as formas de comunicación á 
hora de presentar un proxecto e de dalo a coñecer ó 
público. Como xa se dixo, aprendemos a realizar esta 
tarefa dende a creación do proxecto ata a súa posta en 
marcha. Outra cousa a ter en conta é que aprendemos 
tamén a unir a nosa forma de traballo coa dun grupo 
xa formado e  organizado, grazas á súa boa acollida, 
puidemos coordinarnos con eles para que o traballo 
fose máis levadeiro e se fixese tamén máis sinxelo. 
Tamén coñecemos máis de preto a maneira de 
traballar dunha asociación e a súa forma de 
desenvolverse en canto á tarefa de comunicación.  

Para profundizar no que é o mundo da zanfona e 
realizar un traballo moito máis completo, decidimos 
documentarnos sobre o entorno, as súas orixes, 
tradicións as cales está asociado, visión que se ten da 
mesma, distintos músicos… para asegurarnos que o 
realizar o noso traballo este chegase ó público que 
tanto nós como eles querían e comunicase o 
significado deste instrumento. 

En definitiva, é certo iso de que a unión fai a forza 
porque grazas ás aportacións individuais de cada 
membro do grupo ProT e do persoal da asociación, 
chegamos a facer un único traballo moi produtivo. 

 

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

Aproveitando a oportunidade que brinda o blog da 
asignatura, nos post semanais foi contándoselle aos 
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compañeiros a función principal desta asociación 
musical, a tarefa que encomendaron, os pasos que se 
seguiron para levala a cabo e o resultado obtido. Así, 
desde as entradas ao blog do grupo é posible 
descubrir aCentral folque, ter información sobre o 
evento da zanfona que organizan anualmente, ver 
vídeos de algunha actuación, ver o vídeo de promoción 
que fixemos, etc. Asemade o vídeo resultante do 
traballo estará dispoñible na páxina da central e tamén 
nas súas redes sociais.  

Empregando métodos actuais (promoción no blog; 
visionado, grabación e edición de material audiovisual; 
etc.) esperamos conseguir achegarvos un instrumento 
tan antigo, esa foi a principal ambición.  

Sen embargo, a pesares do interese por facer que este 
instrumento chegase a un público máis amplo, 
comprobamos que este tipo de música non chama a 
atención dos compañeiros e que, hoxe por hoxe, non 
goza dunha calorosa acollida nesta xeración.   

 

7.Estimación da intervención do membro GOBE no 
traballo. 

Neste proxecto de ProT o membro asignado do GOBE, 
foi Daniel Santalla Silva. A verdade, é que dende o 
inicio, seguiu dende cerca e mostrou o seu interese 
pola nosa actividade a través dos post realizados no 
blog, os cales comentou. Comentou así mesmo, que 
quería asistir ás reunións co responsable de 
comunicación, así que foi invitado a asistir a unha das 
sesións de traballo programadas no local da 
asociación. Lamentablemente, non puido asistir e 
excusouse. Podemos dicir, que en xeral demostrounos 
estar interesado na actividade, o cal se agradece. 
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8.Materiais extraídos e produción realizada (en 
Anexo, se é preciso) 

A colaboración con aCentralFolque centrouse en 
realizar un vídeo de promoción. Polo que o resultado 
final foi, precisamente, ese vídeo incluído no anexo 
que acompaña a esta memoria. Ó igual que a 
entrevista realizada ao mestre zanfonista, Óscar 
Fernández, da que se incluíu algunha pregunta no 
vídeo. A entrevista realizouse coa finalidade de 
coñecer mellor o mundo da zanfona e extraer recursos 
para o vídeo de promoción, por iso incluímos ambos 
materiais como anexo.  

 

 

Memorias ProT 3B2 

 

Aportación personal: Pérez Capelo, María 

A.- Aproveitamento persoal: coñecemento da 
experiencia. 

Dunha banda, grazas á variedade de asociacións é posible 
escoller a que mellor se acolle ás preferencias de cada un 
(temáticas, de horario, etc.) e iso fai que o traballo sexa 
máis cómodo, levadeiro, interesante e, consecuentemente, 
produtivo.  

Doutra banda, obriga á interacción e non só cos 
compañeiros e co profesor (algo ao que xa estamos 
afeitos), senón tamén con entidades ata o de agora 
descoñecidas. Isto é moi práctico como “aclimatación” de 
cara ao futuro laboral. Asemade, o trato dado e recibido 
permite mellorar competencias tan vitais como relacionarse 
ou adaptarse a novos ambientes. 
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Por último, aproveitando as infraestruturas e equipamentos 
de aCentral Folque e as capacidades do seu persoal 
coñeceuse unha parte da música e, máis relacionado co 
noso ámbito académico, serviu para descubrir as tarefas de 
organización, desenvolvemento e promoción de eventos.  

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

Cabe reseñar que, en ocasións, o afán por superar a 
materia perturbou as posibilidades de aprendizaxe que 
supón colaborar con unha asociación. Como mellora 
persoal debería centrarme máis no segundo. 

En canto á interacción coa asociación e co grupo non puido 
ser mellor, tanto os primeiros (completos descoñecidos ata 
hai pouco) coma os segundos (xa coñecidos) ofreceron un 
trato moi cordial e profesional.   

 

Aportación Personal: Pérez Pérez, Miguel 

A.- Aproveitamento persoal: coñecemento da 
experiencia. 

A colaboración coa asociación Acentral Folque serviu, 
principalmente, para dúas cousas: aumentar o 
coñecemento sobre a cultura que nos rodea e contribuír ao 
crecemento da experiencia persoal como promotor 
audiovisual. 

É sorprendente como, a maioría das veces, non somos 
conscientes da existencia de cousas que se encontran no 
noso círculo máis próximo. A verdade é que nunca me 
preocupara pola tradición musical galega, a pesar de que 
estaba a perder multitude de cousas que poderían ser de 
agrado, como aconteceu coa zanfona. Encántanme o piano 
e o violín; agora podo engadir a esta lista este  instrumento. 
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B.-Propostas de mellora: persoal, na interacción coa 
asociación, na interacción e dinámica grupal ProT. 

Grazas a este traballo, sinto que a miña experiencia neste 
campo foi incrementada de forma positiva. Ademais, isto 
permitiume acceder a unha cantidade importante de 
material audiovisual.  

Referente ao traballo en equipo, neste punto non tiven 
preocupación sobre o traballo. Sabía que as miñas 
compañeiras son estudantes aplicadas e traballadoras. 
Grazas a isto, a colaboración foi sinxela e fluída. A verdade 
é que non estivemos xuntos o tempo suficiente como para 
ter a impresión de que algo sería mellorado, polo menos 
pola súa banda. Se algo tivese que mellorar, sería pola 
miña banda, xa que ás veces tiven a impresión de resaltar 
moito o aspecto audiovisual do noso traballo, relegando, 
quizais, a un segundo plano, a parte máis "xornalística" da 
tarefa. 

 

Aportación Personal: Quintana Fernández, Rocío  

A.- Aproveitamento persoal: coñecemento da 
experiencia. 

A miña experiencia con aCentral folque podo describila 
como moi boa. Sorprendeume a dinámica de traballo que 
están a levar a cabo, xa que, os membros da directiva da 
asociación teñen o seu sustento noutras actividades. A 
pesar diso, coidan tódolos detalles de cada proxecto que 
manexan e dedican moita da súa enerxía nesta asociación. 
Tamén me agradou a forma que teñen de traballar, aínda 
que moitas cousas realízanas dende a casa, por internet. 
Traballan sempre en equipo botándose unha man uns aos 
outros cando o traballo apreta. O que saco desta 
experiencia é un grande aprendizaxe. Aprendín que o 
traballo en equipo dá sempre mellores resultados e tamén, 
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como se elabora unha estratexia de comunicación dun 
produto dende o inicio ata o final coidando todos os detalles 
tanto estéticos como de contido para achegar a mensaxe 
ao público que queremos. 

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

A asociación facilitou moito a tarefa á realizar pois 
enseguida nos acolleu como uns membros máis do equipo 
e estiveron á nosa disposición en todo momento. O 
problema foi compaxinar os horarios, xa que eles non teñen 
horarios fixos de traballo no local da asociación polo que 
non tiñamos unha referencia clara para poder acercarnos 
ata alí. Isto impediu asistir sempre todos os membros do 
grupo ao tempo. Iso sería o que cambiaría, o non poder 
vivir toda a experiencia todos xuntos algunhas veces. 

 

Aportación personal:Quiñoy Montero, Laura 

A.- Aproveitamento persoal: coñecemento da 
experiencia. 

Para comezar dicir que este traballo pareceume moi 
interesante, pois grazas á colaboración coa asociación 
aCentral Folque, coñecín algo máis da cultura deste país 
que doutro xeito non tería feito. 

Por outra banda coincido cos meus compañeiros en que 
traballar fóra do que é a facultade en si, axuda a que 
sexamos máis abertos e favorece a interacción con outras 
persoas que nos poden dar outra visión do panorama 
actual. 

Outra cousa que me gustaría destacar é a liberdade á hora 
de escoller asociación, pois ante unha ampla variedade, 
escollemos a que mellor se adapte ós nosos intereses así 
como podemos encaixalos cos nosos horarios. 
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B- Propostas de mellora: persoal, na interacción coa 
asociación, na interacción e dinámica grupal ProT. 

Comezando polo grupo ProT, esta era a primeira vez que 
traballabamos xuntos e non foi difícil a adaptación, pois os 
nosos carácteres son bastante parecidos e soubemos 
acomodarnos facilmente uns a outros. 

En canto á asociación, a verdade é que o traballo non se 
fixo difícil con eles porque puxeron todo da súa parte para 
que a nosa tarefa fose máis levadeira e proporcionáronnos 
todos os materiais necesarios para poñernos en marcha.  

Como inconvinte direi que o feito de ter que contar algo 
todas as semanas no blog pode chegar a ser pesado, pois 
non todas as semanas se facía algo digno de contar.


