
1 

 

PROT 4B 1 

Plan Estratéxico de Comunicación da Asociación de Antigos 

Alumnos e Amigos da USC 

Varela Fernández, Miriam 

Vázquez Peón, Matilde 

Veres Ojea, Elena 

Yáñez Castro, Beatriz 

1. Pretensións previas do traballo 

Unha vez estivemos admitidas na asociación de Antigos Alumnos e 

Amigos da Universidade de Santiago de Compostela, comezamos a 

indagar no funcionamento dun gabinete de comunicación, un ámbito ao 

que nunca tiveramos acceso e que puidemos observar de primeira de 

man.  

Nun primeiro momento xa percibimos o bo ambiente de traballo grazas á 

boa acollida que nos prestaron. Asumimos a experiencia cunha gran 

motivación posto que iamos realizar un plan estratéxico de comunicación 

que nos servirá no noso futuro mundo laboral.   

2.- Obxectivos dos alumnos, obxectivos das asociacións ou 

organizacións: converxencia e dinámicas de traballo. 

Obxectivos dos alumnos: Coñecer as dinámicas de traballo dun  gabinete 

de comunicación: a súa relación interna cos socios e a Xunta Directiva, a 

súa comunicación externa cos medios locais, a súa rede de contactos 

con outras asociacións e coñecer a xestión da páxina web e das súas 

redes sociais. Como obxectivo xenérico, indagar na práctica de 

elaboración dun plan de comunicación con vistas a un futuro laboral.  

Obxectivos da asociación: Coñecer a visión que os estudantes da USC 

teñen a día hoxe sobre a asociación co obxectivo de conseguir sufragar 

os déficits que se detectaran neste aspecto. Deste xeito, nós como 
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alumnas universitarias, achegariamos novas ideas renovadoras para 

axudar a fortalecer a imaxe da asociación e a creación de novos vínculos 

para a captación de novos socios. 

 

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 materia). 

A asociación ten un organigrama distribuído da seguinte forma:  

   

 

 

A Xunta Directiva está composta por un presidente electo (Antón 

Lourido Basanta), un vicepresidente (Ángel Álvarez Prechous) e polos 

socios honoríficos da asociación que representan ao colectivo.  

A Xestora Técnica, Inés Toca Carús, encárgase da organización dos 

diferentes eventos e actividades que se desenvolven. Outra das súas 

funcións é a xestión de fondos económicos da asociación. 

O Gabinete de Comunicación é atemporal, é dicir, depende da bolsa  

de traballo que a Xunta de Galicia destina para este tipo de postos. 

Nestes momentos é Iolanda Fernández Fernández a xornalista que 

ocupa este lugar, que terá que abandonar a mediados de abril por mor 

da finalización da bolsa que lle foi concedida. As principais tarefas que 

realiza é a comunicación cos socios mediante o correo ordinario, o correo 

electrónico e o teléfono; cos medios de comunicación a través de notas 

de prensa e teletipos; coordina e actualiza a páxina web e colabora 

activamente na revista Fonseca propia da asociación. 

XUNTA 

DIRECTIVA 

XESTORA 

TÉCNICA 

GABINETE 

COMUNICACIÓN SOCIOS 
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A persoa encargada do gabinete de comunicación e a xestora técnica 

comparten espazo de traballo, polo que a súa relación profesional é moi 

directa e estreita.   

A principal misión desta asociación é continuar mantendo o vínculo 

persoal e profesional dos exalumnos coa USC mediante unha axenda de 

actividades programada dende o comezo do ano. O grupo ProT puido 

achegar aires renovadores co obxectivo de captar novos socios cun perfil 

máis acorde ao alumnado actual, sempre coidando de non rachar coas 

normas establecidas.  

A nosa colaboración na supuxo unha democratización á hora de 

establecer os puntos base do plan estratéxico, xa que de non contar coa 

nosa achega de ideas, Iolanda realizaría soa o plan sen contar cunha 

diversidade de opinións. 

Como aporte da materia podemos extrapolar o aprendido na asociación 

coa comunicación dun grupo determinado cunhas características 

compartidas entre si. Ao tratarse dunha asociación na que a maioría dos 

seus socios superaban a franxa dos 55 anos e tiñan unha mentalidade 

ancorada no pasado, resultounos moi complexo establecer unhas vías 

comunicativas para o plan acordes a súa personalidade. 

4.- Actividades emprendidas e relación coa materia (labor social, 

aprendizaxe comunicacional) Comentario. (20 liñas) 

A nosa principal tarefa durante a colaboración coa asociación foi a 

elaboración dun Plan Estratéxico de Comunicación (PEC) de cara a 

captación de novos socios, en conxunto con Iolanda, a responsable do 

gabinete de comunicación. Durante a súa realización, establecemos 

unha serie de puntos estratéxicos como foron, entre outros: a) Análise 

DAFO, que nos permite coñecer a situación da asociación identificando 

as súas fortalezas, debilidades, oportunidades e ameazas. b) 

Comunicación interna: centrándonos na comunicación interpersoal de 

cara á creación dun bo entorno de traballo. c) Comunicación externa: 

para chegar ao público obxectivo, aos medios de comunicación e á 
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sociedade en xeral. Etc. Estes foron só algún dos puntos básicos que 

traballamos, e que están a disposición para a súa consulta no anexo 

adxunto. 

A elaboración deste PEC serviu de aprendizaxe comunicacional para 

todo o grupo. É dicir, puidemos profundizar en termos que xiran en torno 

á comunicación, tales como os mencionados anteriormente, e que se 

converten nun engadido fundamental ao dado na clase. 

 

 

5. Aproveitamento grupal das accións. 

 

Durante os nosos días de colaboración coa asociación levamos a cabo o 

debate como forma de aportar as nosas ideas e de chegar entre todas a 

unha conclusión final. A discusión levábase a cabo entre as compoñentes 

do grupo e Iolanda Fernández, a encargada do gabinete de 

comunicación. En moitas ocasións Inés Toca, xestora técnica, tamén 

interviña para aportar as súas ideas. 

 

A nosa principal colaboración coa asociación levouse a cabo durante as 

horas de quedada na oficiña, pero nalgunhas ocasións tivemos que 

realizar actividades fóra. Durante a elaboración do cronograma 

empregamos a técnica do traballo en cadea. Unha das nosas tarefas 

tamén foi a elaboración individual de certos puntos e a posta en común. 

Nesta ocasión tivemos a oportunidade  de traballar por primeira vez as 

catro en conxunto.  

Desenvolvemos un proxecto sempre condicionado por unhas horas punta 

de quedada, pola división do traballo e polas datas de entrega do 

mesmo. A pesar de que os post semanais do ProT eran unha actividade 

rotativa nunca deixamos de desenvolver activamente a nosa labor en 

conxunto, este feito permitiu que nos coñecéramos mellor como grupo. 
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6.- Promoción das accións e do interese da asociación na aula e no 

blog. 

En canto á promoción das acción levadas a cabo na asociación, 

semanalmente comunicamos no blog da materia as actividades que 

fixeramos esa semana na asociación. Penso que a todolos compañeiros 

que leeron os nosos post, serviralles nun futuro laboral o feito de saber 

os pasos a seguir na elaboración dun plan de comunicación: realización 

dun análise DAFO, a delimitación dun público obxectivo e un mapa de 

relación, as relación públicas e a xestión de medios, ou o feito de fixar un 

único obxectivo xenérico que conseguir co plan, entre outros puntos a 

seguir.  

Ademais, tamén informamos do complexo que foi para nós a exposición 

das nosas ideas cando o ambiente no que traballamos, descartando a 

Iolanda e a Inés, encargadas do Gabinete e da Xestión técnica, era moi 

conservador e con pouca predisposición a admitir a evolución e o cambio 

que convendría a asociación para atraer novos socios. Esto podería 

servir como aprendizaxe do difícil que é comunicarse e dar unha opinión 

persoal, cando o receptor se nega a aceptar ou, simplemente, non quere 

escoitar o que lle dín.  

 

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

O membro GOBE que participou no noso traballo foi Daniel Santalla 

Silva. El encargouse de facer un seguimento semanal da nosa 

participación activa na asociación mediante os nosos post ProT que 

fomos publicando no blog. Nos seus comentarios fixo críticas valorativas 

e construtivas para axudarnos a orientar e dirixir algúns dos puntos do 

plan de comunicación. 
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 Cando rematamos de elaborar o plan, a voceira do grupo facilitoulle 

unha copia para que vira en forma física o resultado final do noso traballo 

co gabinete de comunicación.  

 

8.- Materiais extraidos e produción realizada (en Anexo, se é 

preciso). 

Debido a que o noso traballo coa asociación consistíu na realización dun 

Plan Estratéxico de Comunicación, adxuntamos dito arquivo en forma de 

anexo en formato pdf.  

 

 

Fotografía con Iolanda Fernández, encargada do Gabinete de 

Comunicación. De esquerda a dereita, Veres Ojea, Varela Fernández, 

Yáñez Castro e Vázquez Peón. 
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MEMORIAS PERSOAIS 

Varela Fernández, Miriam S3B 

A.- Aproveitamento persoal: coñecemento da experiencia. 

Unha vez rematada a nosa colaboración coa asociación e analizada a 

experiencia, podo falar de aproveitamento persoal a dous niveis. Por 

unha banda, a elaboración deste Plan Estratéxico de Comunicación 

permitiu achegarme a conceptos e estratexias do ámbito da 

comunicación: comunicación interna, externa, corporativa, de crise, 

interpersoal… Entendo o coñecemento destes termos como un 

complemento engadido ao temario da materia dada na clase. Por outra 

banda, a colaboración cun gabinete de comunicación supuxo unha 

gratificante aprendizaxe das súas dinámicas de traballo, servindo de 

base de cara a un posible futuro laboral. 

B.- Propostas de mellora: persoal, na interacción coa asociación, na 

interacción e dinámica grupal ProT. 

A nivel persoal e de interacción e dinámica grupal, creo que cumprimos 

cos nosos obxectivos nos prazos establecidos, grazas ao bo ritmo e 

ambiente de traballo, fundamentais, e polo que quero agradecer ao resto 

de compañeiras, así como á boa disposición de Iolanda. Quizais, á hora 

de propoñer melloras, si debo facer referencia á interacción coa 

asociación. Non á hora da elaboración do PEC en colaboración co 

gabinete, senón da súa aceptación por parte da Xunta Directiva. En 

principio, era bastante reticente a aceptar cambios na dinámica da 

asociación; cambios eu creo que necesarios de cara a unha maior 

visibilidade da mesma e a captación de novos socios. 
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Vázquez Peón, Matilde S3A 

A. Aproveitamento persoal: coñecemento da experiencia 

A colaboración que levamos a cabo coa asociación foi unha experiencia 

moi importante na miña actividade estudantil. Tivemos a oportunidade de 

coñecer á encargada do gabinete de comunicación, Iolanda Fernández e 

de poder traballar ao seu carón desenvolvendo actividades moi 

vinculadas co noso futuro profesional.Desarroiamos un Plan Estratéxico 

de Comunicación coa necesidade de poder captar novos socios, para 

isto empregamos o debate como técnica de comunicación democrática. 

Unha das primeiras actividades que desenvolvemos no gabinete foi  a 

análise DAFO. Aprendemos a estructurar as características da 

asociación cun esquema representativo. Tamén levei a cabo a 

elaboración da miña primeira nota de prensa a partir dunha información 

básica que nos facilitou Iolanda.O mero feito de traballar en grupo no 

gabinete de comunicación foi unha experiencia educativa satisfactoria, 

pois nunca antes tivera a oportunidade de desenvolver unha actividade 

relacionada co que espero que sexa o meu futuro profesional. 

B. Propostas de mellora: persoal, na interacción coa asociación, na 

interacción e dinámica grupal ProT 

Un dos maiores problemas que tivemos coa asociación foi á hora de 

propoñer novas ideas. Inés Tocá, xestora técnica, facía constantemente 

fincapé en que se trataba dunha asociación cunha base moi ríxida e que 

os cambios que nos pretendíamos levar a cabo ou ben se facían 

paseniñamente ou serían refutados pola gran maioría dos socios. Debido 

a isto, o feito de desenvolver un plan de comunicación para a captación 

de socios cun novo perfil máis xoven, situado entre os 35 e 45, foi algo 

que supuxo moitas dificultades, pois a nosa pretensión era captar novos 

socios sen perder os que xa había. Botei en falta o debate directo coa 

directiva, que en todo momento permaneceu distante e o envío directo a 

un medio dalgunha das nosas notas de prensa. Aínda condicionadas 

polo obstáculo das propostas demasiado renovadoras, a nosa interacción 

resultou fluída e satisfactoria durante a experiencia na asociación. 
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Veres Ojea, Elena S3C 

A.- Aproveitamento persoal: coñecemento da experiencia. 

En primeiro lugar, recalcaría a ilusión coa que comezamos a traballar coa 

Asociación, pois despois de recibir a negativa de varias asociacións, o 

feito de que esta asociación dera o visto bo, foi como un alivio para nós. 

Cando chegamos alí por primeira vez pensei que traballaríamos nun 

ambiente incómodo, con xente de idade avanzada, cuns estudios moi 

elevados e que non teriamos moito interese para eles. Pero Iolanda, 

encargada do Gabinete de Comunicación, recibíunos cos brazos abertos. 

Tiña pensado facer un Plan de Comunicación para a captación de socios 

e nós poderiamos axudala. Aprendín moito sobre cómo se traballa nun 

Gabinete, de cómo se comunican cos socios e de cómo xestionar as 

actividades. Supuxo unha experiencia moi gratificante a “brainstorming” 

que facíamos con cada punto a desenvolver no plan, e o debate que se 

xeraba entre nós para chegar a un acordo. E  por último, traballei con 

compañeiras coas que non tivera a oportunidade e das que aprendín 

técnicas de traballo que interioricei e aproveitarei no meu futuro 

xornalístico. 

B- Propostas de mellora: persoal, na interacción coa asociación, na 

interacción e dinámica grupal ProT. 

Propondría, na interacción coa asociación, a participación nalgunha das 

actividades que realizaban os socios, pois o feito de elaborar o Plan de 

CC., ceñíunos moito o traballo en despacho e non puidemos coñecer ós 

socios. Na interacción persoal e de dinámica grupal, houbérame gustado 

moito que poideramos ser nós as que espuxeramos o plan á Xunta 

Directiva, pois foi un traballo feito en grupo con Iolanda, e sería unha 

gran oportunidade a posibilidade de presentación dun traballo propio a 

público descoñecido. Así, poderiamos coñecer reaccións e impresións do 

público que alí estivera presente. 
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Yáñez Castro, Beatriz S3D 

-Memoria individual do ProT 

A experiencia que nos brindou a Asociación de Antigos Alumnos e 

Amigos da USC serviunos para afondar no funcionamento dun gabinete 

de comunicación. Ademais, grazas á colaboración que nos pediron 

dende a asociación de participar na elaboración dun plan estratéxico de 

comunicación, puidemos coñecer as claves e a utilidade que este pode 

ter.  

Como aproveitamento persoal debo destacar os consellos e cada 

directriz que Iolanda Fernández nos ía dando cada día. Grazas a ela 

puidémonos achegar máis ao que será o noso futuro laboral. Foi unha 

experiencia moi gratificante e positiva porque nos recibiron cos brazos 

abertos dende o primeiro momento.  

Creo que o traballo nos serviu para coñecer aqueles aspectos máis 

inmateriais dunha asociación: o sentimento de pertencer a unha 

asociación, os vínculos que unha asociación pode crear, a axenda de 

medios dunha asociación, as ideas e convenios que se poden levar a 

cabo.... 

De cara a valorar o noso traballo debo resaltar o bo funcionamento do 

grupo ProT, sempre acudiamos xuntas ao local da asociación e 

traballando nun bo ambiente en equipo. Debo salientar que partimos da 

base de que se nos presentou aos membros da Xunta Directiva como 

persoas “rancias” e pouco abertas ao cambio; iso fixo que nós tiveramos 

que tratar de pensar coma eles e non achegáramos tódalas ideas 

posibles debido a que isto freaba e condicionaba a nosa forma de 

traballar.   


