
Experimento para o traballo TS. Grupo S3C 

Fecha de realización: 4 de abril de 2013. 

Metodoloxía: 

Baixo o pretexto de que a actividade se desenvolvería na 
estación citamos aos participantes na residencia Burgo das 
Nacións (lugar de referencia e por todos coñecido no 
Campus Norte) para camiñar ata o lugar de encontro, onde 
lles realizamos a cada un as mesmas preguntas. Os 
percorridos fixéronse por parellas entre as que había unha 
relación parecida de afectividade. 

A aplicación OruxMaps permitiunos rexistrar a ruta mentres 
avanzábamos para sacar tamén conclusións sobre o plano 
e ver se había algún percorrido chamativo cun simple golpe 
de vista. 

Hipótese de partida: 

As lecturas previas e o sentido común facíanos pensar que 
escollerían rutas diferentes, primando as rúas concurridas 
sobre as outras (ou o caso contrario), o traxecto máis recto 
ou o menos cansado, a distancia máis curta, o paso por 
lugares de referencia como a catedral ou a Praza de 
Galicia. Algunhas previsións cumplironse polo seu carácter 
máis xeral e outras polo particular, como no caso de 
Federico, tamén, xa que levou un percorrido diferente. 

Participantes: 

-Álvaro Alonso Filgueira con Amara Santos Pérez ás 17:00 
horas. 

-Virxinia Martínez Costas con Eva Tuñas López ás 17:15 
horas 



-Federico Giordano Mederos con Alejandro Roura Blanco 
ás 17:30 horas. 

-Paula Quintás López con Laura Placer Breijo ás 18:00 
horas. 

Preguntas: 

1. É este un percorrido que realizas con frecuencia? 
Realizáchelo de maneira idéntica ou casi ao modo no 
que o fas habitualmente? Qué similitudes e diferenzas 
ten? 

 
2. ¿Crees que o percorrido que acabamos de facer é o 
máis...? 
a) Corto 
b) Entretido  
c) Menos cansado 
 

2.1. ¿Es consciente de algunha predilección persoal en 
canto a Santiago que te leve a tomar diferentes 
camiños? De ser así ¿cál e por qué? 

 
3. ¿Ata qué punto o tiempo atmosférico de hoxe crees 
que condicionou o teu  percorrido? ¿Se non houbese 
feito o tempo de hoxe houberas realizado este 
percorrido? 

 
4. Se tiveses que trazar nun mapa mental una línea de 
percorrido, ¿qué catro puntos escollerías? 

 
5. ¿Qué te imaxinabas sobre o proxecto? ¿Foches 



espontáneo/a? ¿Condicionoute o feito  de que 
anunciáramos o experimento? 
6. Xeralmente cando realizas un percorrido, ¿ríxese este 
por algo en concreto? (calles máis concurridas, sitios 
máis bonitos, hai escaparates...) 

 

Respostas: 

ÁLVARO ALONSO: 

1. Sí, este percorrido é o que realizo con frecuencia pero 
hoxe cambiei o inicio da ruta, xa que non adoito ir polo 
parque do campus e por Xoán XXIII. 

2. Non creo que sexa o recorrido nin máis largo nin máis 
corto, máis ou menos a metade das dúas. Non é o 
recorrido menos cansado, simplemente prefiro ir pola 
zona vella antes que por Galeras porque atráeme 
máis. 

2.1 Non, simplemente cando teño máis tempo prefiro 
pasar polo lado da Catedral porque anímame máis e 
faime máis feliz porque nunca sei cando a vou volver 
a ver. 

3. Penso que o feito de non ter que cargar cun paraugas 
fai que o ritmo se acelere, pero tamén o feito de ter 
que levar un abrigo e roupa abrigada sabendo que fai 
frío, supón un lastre á hora de camiñar. 

4. Se se trata de elixir catro puntos, a Catedral é un 
deles, a Alameda é outro, e tamén a estación de tren 
e a salida no Burgo das Nacións. 



5. Imaxinábame algo máis de orientación nunha zona 
concreta máis que a larga distancia ou buscar algún 
tesouro con pistas.  Sí, a miña conducta foi 
espontánea e non influíron os vosos post no blog. 

6. Xeralmente cando fago un percorrido e  a primeira vez 
é agradable, repitoo sempre por sistema. 

 

VIRXINIA MARTÍNEZ: 

1. Sí, fago este percorrido normalmente, a non ser que teña 
que facer outras paradas no camiño e teña que desviarme.  

2. Menos cansado. Pode ser que sexa o máis corto tamén, 
pero non o podo asegurar.  

2.1. Se podo prefiro pasar pola rúa do Franco e pola 
Catedral , e o Hórreo non me gusta nada, pero baixo 
porque é máis rápido.  

3. Sí, houbese feito o mesmo a pesar do tempo.  

4. Burgo das Nacións- Catedral- Plaza Galicia- Estación de 
tren. 

5. Lin o experimento no blogue da materia pero non me 
condicionou no meu recorrido. Fun completamente 
espontánea.  

6. Teño preferencia por ir por calles coñecidas, con xente e 
por onde sei con seguridade que vou a chegar ao destino.  

 

 

 



FEDERICO GIORDANO: 

Respostas: 

1. Parécese bastante ao que realizo habitualmente, de feito 
creo que o fixen de maneira idéntica menos o último 
desvío.    

2. Entretenido e menos cansado. 

2.1. Que sexan rúas polas que non pasa moita xente e 
masificadas como pode ser o Franco, aínda que a présa e 
o tempo inflúen, obviamente. Pero case sempre vou por 
abaixo, aínda que non o podería dicir con seguridade. 

3. Si, seguramente o mesmo. 

4. Burgo das Nacións- Familia- Marías da Alameda- 
Estación de tren  

5. Sabía que podería ser algo para evaluar o traxecto, pero 
non o tiven en conta durante o percorrido. 

6. Os sitios máis tranquilos, con menos xente, que coñeza 
e que permitan un paseo entretido. 

 

PAULA QUINTÁS: 

1. Non é un percorrido que realice con frecuencia pero é 
como o fago xeralmente aínda que pode que tivera 
algunha desviación. Algunha vez teño ido por Galeras. 

2. Porque me parece o máis curto. 

2.1. Case sempre escollo o camiño máis curto, non teño 
moitas preferencias polos puntos de tránsito. 

3. O tempo non afectou en absoluto. 



4. Patos – Catedral –Burger King – Hórreo 

5. Non me imaxinaba nada. 

6. Xeralmente vou por inercia non son consciente de ir por 
certos sitios por algún motivo en particular. 

Percorridos de cada un: 

 

  


