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Memoria ProT 4A2 (Itinera) 

Rodríguez-Volta Corrochano, Águeda, S3A, 4A2 

Ruiz-Falcó Tejeda, María, S3B, 4A2 

Salgado Álvarez, Javier, S3B, 4A2 

Salgado Santos, Lara, GBCP, 4A2 

1.- Pretensións previas do traballo. (10 liñas) 

Cando supimos que tiñamos que empezar a colaborar 
cunha asociación para o desenvolvemento desta 
asignatura propuxémonos que fora unha que nos interesara 
a nivel persoal. E Itinera cumpría esas características.  

A nosa principal aspiración era participar de forma activa 
nas actividades de grupo para chegar a coñecer o 
funcionamento interno da asociación así como a 
capacidade de comunicación dos seus usuarios,e despois 
reflectilo o mellor posible na memoria aquí presente; así 
como aportar a nosa achega persoal da experiencia.  

 

2.- Obxectivos dos alumnos, obxectivos das 
asociacións ou organizacións: converxencia e 
dinámicas de traballo.(15 liñas) 

Os obxectivos que nos marcamos foron fundamentalmente 
dous: 

- Comprender como funcionaba internamente a asociación 
coa que colaboramos, de aí que cada un de nós participase 
en actividades distintas (cinefórum, debate e rehabilitación 
do antigo cemiterio de Conxo). 

- Interactuar cos seus usuarios (persoas con enfermidades 
mentais). A nosa participación baseouse sempre no diálogo 
con eles, procurando coñecelos e aprender da súa 
experiencia. 
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A asociación Itinera, que persegue dinamizar e integrar na 
sociedade a estas persoas, depositaron moita confianza en 
nós e fixéronnos partícipes das súas dinámicas de traballo. 
Rodríquez-Volta, por exemplo, foi a responsable nunha 
ocasión de presentar a película dos xoves e de dar pé ao 
debate posterior. O noso traballo conxunto consistiu 
sempre en participar das actividades coma calquera 
usuario, facendo que eles se sentisen a gusto coa nosa 
presenza. 

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) 

No apartado respectivo á organización da asociación, 
podemos concluir que sigue una orden xerárquica simple. 
O organigrama comeza por una Xunta Directiva, escollida 
polos socios da asociación. Depois atópase o corpo 
técnico, formado polo coordinador e tres profesionais.  

O coordinador da asociación Itinera, Carlos Martínez, 
exerce de organizador de todos os programas e actividades 
da asociación, ademáis de participar nas mesmas. As 
actividades propostas e aprobadas para a súa realización, 
están dirixidas polo propio Carlos coa axuda dos 
voluntarios da asociación e dos tres especialistas: Miguel 
Sorfira, educador social; Tamara Vedo, traballadora social 
e Esperanza Rodríguez, psicóloga. 

As actividades da asociación englóbanse en varios 
programas de acción, separados segundo o campo de 
traballo. 

Programa Ágora: Centro de estudos para os usuarios. 

Programa Hefestos: Desenvolvemento de habilidades 
prelaborais. 
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Programa Hermes: Desenvolvemento de actividades de 
ocio e tempo libre. 

Programa Lar: Desenvolvemento da vida persoal. 
Actividades de carácter educativo encamiñadas a procura 
dunha vida autónoma e independiente. 

Programa Heracles: Desenvolvemento do voluntariado. 

 

Todos os programas que conforman a actividade da 
asociación están principalmente asociados ao obxectivo de 
formación intelectual e integración social dos usuarios. Os 
programas de formación académica axudan aos usuarios a 
acadar metas de carácter académico que doutro xeito lles 
seria moi difícil ou imposible acadar. Programas como o 
“Lar” contribúen ao desenvolvemento das habilidades 
sociais dos usuarios co fin de axudalos a adaptarse na 
sociedade e a ser aceptados pola mesma. 

O noso grupo contribúe ao traballo da asociación 
participando activamente nas actividades propostas. Dous 
de nós (Lara S. Santos e Javier Salgado) enmarcámonos 
no programa “Lar”, e outros dous (Águeda Rodríguez-Volta 
e María Ruíz) no “Hermes”. Como xornalistas en potencia 
que somos, a nosa aportación non se queda no méramente 
participativo, senón que aporta dinamismo e actualidade 
tanto aos temas a tratar como ao ritmo de debate dos 
mesmos no caso do programa “Lar”, e ideas frescas e 
imaxinativas no programa “Hermes”. Ademáis, grazas ao 
blog da asignatura, fomentamos o coñecemento sobre a 
asociación, publicitando as actividades levadas a cabo pola 
mesma, tales como actos ou conferencias. Neste aspecto, 
unha vez rematado o traballo para a asignatura, esperamos 
seguir contribuindo á difusión do traballo da asociación 
tanto no blog como en redes sociais e demáis medios. 

Varios dos integrantes do grupo teñen pensado seguir 
participando activamente na asociación como voluntarios. 
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Ademáis calquera dos integrantes da asociación estaía 
disposto a participar en actividades futuras desta 
asignatura ou de calquera outra. 

 

 

4.- Actividades emprendidas e relación coa materia 
(labor social, aprendizaxe comunicacional) 
Comentario.(20 liñas) 

A asociación Itínera de voluntarios en saúde mental realiza 
cos seus usuarios unha gran cantidade de actividades de 
tódolos tipos: ofrecen axudas para preparar estudios, 
realizan actividades medioambientais  rehabilitando o vello 
e abandonado cemiterio de Conxo, teñen un club de 
lectura, unha vez á semana ven unha película e a 
comentan, un equipo de fútbol, así como obradoiros en 
artes plásticas como musicais. 

A labor social que esta organización realiza é moi 
importante no ámbito dos enfermos mentais, xa que a 
asociación recalca que eles non realizan actividades para 
que os seus usuarios simplemente pasen o tempo, o que 
se busca é a normalización destas persoas, que poden ser 
igual de capaces ou incluso máis do que a maioría 
consideraríamos persoas normais. 

Carlos Martínez, o responsable da asociación, e o 
coordinador principal de tódalas actividades intenta que a 
comunicación, tanto entre os usuarios, coma entre estes e 
os usuarios, sexa o máis normal e positiva posible, 
chegando ata a crearse vínculos emocionais fortes entre 
eles. Esta parte comunicativa é das máis importantes que 
realiza a asociación xa que a busca desta normalidade se 
reflexa sobre todo na comunicación, na maneira de tratar a 
estas persoas, dun xeito igual que ao resto do mundo. 

5.- Aproveitamento grupal das accións. 
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Cómpre destacar que como grupo de ProT non 
participamos xuntos das actividades de Itinera agás ao 
comezo da nosa colaboración (véxase o motivo no punto 
dous da memoria). Ao principio procuramos pasar por case 
todas as actividades, para logo quedarnos definitivamente 
na que máis se amoldaba ás nosas inquedanzas. No caso 
de Ruiz-Falcó, decidiu quedar na actividade de natureza, 
na cal estaban a rehabilitar o antigo psiquiátrico de Conxo. 
Esta actividade permitiulle interactuar cos usuarios e falar 
con eles de forma cercana, posto que tiñan que traballar en 
sub-grupos. Rodríguez-Volta preferiu participar do 
Cinefórum, actividade na que a interactuación cos usuarios 
era relativamente menor que noutras accións, posto que 
consistía na visualización do filme e posterior comentario 
do mesmo (breve, ao quedar dez ou quince minutos de 
sesión). Aínda así, aproveitouno para ser (nunha ocasión) a 
encargada de presentar a película e iniciar o debate. 
Finalmente Salgado Álvarez e Salgado Santos quedaron na 
actividade de debate dos martes, unha das máis 
interesantes desde o punto de vista da materia. A nivel 
grupo, entendendo este como o conxunto de usuarios e 
voluntarios de Itinera, cabe subliñar os lazos que se foron 
creando. É sinxelo de explicar, xa que a pesares de que a 
sesión era os martes de 17.00 horas a 18.30, era preciso 
quedar o día anterior para preparar o tema co sub grupo 
correspondente (o cal ía rotando semana a semana). Isto 
permitiu coñecer aos usuarios de forma máis cercana e 
coñecendo o que pensaban sobre diferentes cuestións de 
actualidade (caso Kony, eurovegas, situación da muller en 
Marruecos, saída a bolsa de Facebook, exención fiscal, 
copago sanitario…).  

Démonos de conta de que as enfermidades mentais non 
merman a capacidade de reflexión e razonamento das 
persoas que as padecen, sempre e cando existan formas 
de facelos pensar e de que se sintan útiles para a 
sociedade da que tamén forman parte. 
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6.- Promoción das accións e do interese da asociación 
na aula e no blog. 

 

En varias ocasións utilizamos a ferramenta do blog para 
publicitar as actividades da asociación. Eventos como o 
ciclo de cine ou o ciclo de debate quedaron constatados e 
detallados na internet. Como exemplo desta promoción 
pódese visitar as últimas entradas do blog da asignatura na 
que se promociona o I congreso de Especialización en 
Enfermidades de Saúde Mental, un dos eventos principais 
da asociación neste ano 

7.- Estimación da intervención do membro GOBE no 
traballo. 

O membro GOBE encargado de colaborar co noso traballo 
era Alberto Román Conde. A súa participación no traballo 
centrouse en comentar os post semanais publicados no 
blog da asignatura dedicados a asociación coa que 
colaboramos. Con estes comentarios tratou de xerar 
debate respecto ao distintos temas que fomos tratando nos 
post e que xiraban sempre en torno as actividades 
realizadas en Itinera.  

 

Anexos: Arquivo .pdf de Xestión de ONL. 
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Parte da memoria individual do ProT (Rodríguez-Volta Corrochano, 
Águeda, S3A, 4B2) 

 

A miña colaboración coa asociación Itinera comezou 
asistindo as distintas actividades que nela se organizan 
para tratar de repartilas cos meus compañeiros da forma 
más axeitada para cada un. Tras esta primeira observación 
das diversas actividades de grupo comprendín que dentro 
da asociación existen distintos grados de afectación dentro 
dos usuarios da mesma e que, salvo pequenas excepcións, 
a comunicación dos participantes nas actividades é fluída e 
non levaría a pensar que experimentan ningún tipo de 
enfermidade mental. As persoas máis afectadas son as que 
teñen máis dificultades para comunicarse e participan 
menos nas actividades. 

Finalmente decidinme pola actividade de “Cine Forum” que 
consistía en elixir e presentar unha película ante o resto de 
usuarios e xerar un debate no grupo sobre os elementos 
principais da mesma. Con esta experiencia comprobei que 
ao principio son reacios a un determinado xénero de 
películas ou a falar sobre certos temas, pero unha vez vista 
a película e iniciado o diálogo se abren para dar a súa 
opinión sobre o tema correspondente.  

A principal proposta que teño sobre actividade na que 
participo e que comparto con outra voluntaria consiste en 
deixar que os usuarios escollan unha das películas 
algunhas semanas e expoñan eles o tema do que esta 
trata. Deste xeito eles poderían participar de xeito máis 
activo na actividade de “Cine Forum” e isto daríalles unha 
oportunidade para traballar en grupo e comunicarse diante 
do resto, sen estar ligados durante todas as sesións aos 
films que nos elixamos e sen limitarse a participar so como 
oíntes en todas as sesións. Esta proposta xa foi aprobada 
polos responsables da asociación Itinera.  
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Parte da memoria individual do ProT (Ruiz-Falcó Tejeda, María, 
S3B, 4A2) 

 

A miña experiencia persoal nesta asociación foi moi 
positiva, dende varios puntos de vista.  

Nun principio cando chegamos alí e nos dixeron que 
traballaban con esquizofrénicos, con trastornos da 
personalidade e con brotes psicóticos asustámonos un 
pouco, algo chamado prexuízos saía á luz. O primeiro día 
que fun á sesión de cine dinme conta de que aquelas 
persoas eran tan normais coma min, e moi intelixentes e 
interesados no que pasaba ao seu redor. 

Pouco a pouco, segundo fun traballando con eles na 
rehabilitación do cemiterio de Conxo fun coñecendo aos 
diferentes usuarios, e dinme conta de que tal e como nos 
dixeran o primeiro día a principal función da asociación é 
normalizar as relacións desta xente co resto da sociedade. 

Por outra banda en canto a proposta de mellora persoal eu 
penso que a asociación necesita unha mellor estratexia 
comunicativa en canto a difusión da súa actividade. 
Deberíase de intentar que máis persoas coñezan a 
existencia desta asociación e difundir a súa labor na 
sociedade compostelana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Parte da memoria individual do ProT (Salgado Álvarez, Javier, S3B, 
4B2) 

 

Máis aló da gratificación persoal de saber que estás a 
axudar a alguén que ten problemas ou dificultades, podo 
dicir que a experiencia como voluntario cambiou a miña 
forma de ver as enfermidades mentais e as persoas que as 
sofren. A interacción con estas persoas no seu día a día e 
a visión do esforzo co que se aplican na realización das 
distintas actividades da asociación fíxome darme conta da 
súa valía como persoas. Demostran ter una capacidade de 
superación e sobre todo una forza de vontade incrible. 

Deixando a un lado a parte “moral” da memoria. Tamén é 
remarcable a experiencia obtida no eido do trato de cara ao 
público, a capacidade de organización e de levado a cabo 
de actividades e o trato con persoas con enfermidades 
mentais. A experiencia obtida en todos estes campos será 
,con toda seguridade, máis que útil no meu día a día a 
partir de agora. 

En conclusión, o balance desta experiencia na asociación 
Itinera e máis que positivo. Todo grazas á colaboración dos 
integrantes da asociación, os cales me trataron como un 
máis facendo estas tres semanas inolvidables. 
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Parte da memoria individual do ProT (Salgado Santos, Lara, GBCP, 
4A2) 

Desde o meu punto de vista a participación na asociación 
Itinera foi unha das mellores experiencias deste curso. 
Permitiume eliminar uns prexuízos que, por moito que 
digamos que non posuímos, todos temos en maior ou 
menor medida. 

A nivel educativo permitiume comprobar que hai moitas 
formas de comunicarse, que non teñen por que ser nin 
mellores nin peores, simplemente distintas. Aprendín tamén 
que esas formas de expresarse inciden tamén en como 
recibes aos demais, no sentido de que hai persoas que 
interpretan os xestos ou as palabras de forma diferente a 
outras. Isto apréciase moito cos usuarios de Itinera. 
Tiñamos que andar con coidado á hora de falar ou actuar, 
para que ningún comentario ou xesto noso puidesen 
afectarlles negativamente ou de forma contraria á nosa 
pretensión inicial (descodificación errónea). Aprendimos, 
con isto, a ser máis tolerantes e a escoitar o que eles non 
tiñan que contar. 

A miña proposta de mellora fundamental vai dirixida á 
ampliación do tempo de participación na asociación. Nós 
queriamos participar dunha actividade de comunicación 
que van levar a cabo no mes de maio e, aínda que a imos 
realizar, xa será fóra do eido do ProT. 

Por outra banda, gustaríame ter participado un pouco máis 
nas actividades como pode facer calquera voluntario, aínda 
que é certo que desde Itinera sempre nos dixeron que a 
finalidade era participar nas actividades coma os usuarios, 
para transmitirlle confianza e que non se sentisen inferiores 
a nós. 

 

 


