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MEMORIA DO ESTUDO 
 

142.A00 
 

Melle Goyanes, María 142.A01 
 

Orge Fernández, María - 142.A02 
 

Pardo Abuín, Xoana - 142.A03 
 

Pardo Crego, Alicia - 142.A04 
 

Pedrosa París, Cintia María - 142.A05 
 

1.- Explicación de Grupo:  

1.1.- Resumo: orientación e obxectivos;. actividades 

finalmente realizadas polo grupo. 

-Orientación: Implicación persoal nas clases e nalgunhas 

actividades, e conversas cos seus membros para conseguir 
os seguientes obxectivos. 

-Obxectivos: Coñecer o modo de interactuar e comunicarse 
entre sí dos membros da asociación (equipo técnico, 

profesores e alumnos), descubrir como de involucrados 
están no proxecto, o grado de confianza entre eles, os tipos 

de relacións que manteñen e as motivacións individuais de 
cada un.  

-Actividades realizadas: Visitas á oficina da Central e á 
Escola, conversas cos distintos profesores e membros do 

equipo e asistencia ao Baile de Assalto.  

 

1.2.- Resumo sobre a organización de grupo diante de 
traballo (roles e clara explicación de como se traballou para 

conseguir obxectivos. Temporalización. Obstáculos).  

 

-Roles:Xoana Pardo Abuín é a coordinadora do grupo, 
encargouse de decidir quenes e cando ían á Central e que 

temas se trataban; María Melle Goyanes, a voceira, 
representou ao grupo ante o profesor e a Central; Cintia 

María Pedrosa París e Alicia Pardo Crego encárganse da 
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producción e documentación (explorar a páxina da Central 

e atopar as datas das actividades organizadas); e María 

Orge Fernández ocúpase da revisión dos textos (do blogue 
e da memoria de estudo e de posts) para que cumpran as 

pautas estilísticas acordadas. 
 

-Temporalización: Previsión inicial de 2 semanas, que 
resultaron insuficientes. Tempo real:Plantexamento e 

presentación do proxecto (2 semanas), reunións para os 
primeiros contactos (10 días), traballo en torno á Escola (15 

días), Baile de Assalto (8 días), Preparación da palestra (3 
semanas).  

 

-Obstáculos: Límites de acceso (negativa por parte dalgún 

profesor de asistir á súa clase), problemas de 
comunicación e organización (dificultade para concertar 

algunhas reunións e citas) e prazo de tempo 
excesivamente curto (tres meses non son suficientes para 

integrarse nunha comunidade). 

 

1.3.- Rexistro-itinerario de accións emprendidas (da acción 
máis nova á máis vella: datar cada unha delas).  

- 5 de maio: publicación desta Memoria do Estudo. 

- 29 de abril: publicación da Memoria de Posts e o Estudo.  

-28 de abril: última reunión para revisar o estudo e as 
memorias de posts e do estudo.  

-25 de abril: acabamos o estudo e a memoria de posts.  

-21 de abril: avanzamos no estudio. 

-17 de abril: Avanzamos na memoria de posts. 
-16 de abril: Aitor envíanos a súa colaboración para o blog.  

-14 de abril: ante o silencio de Ugía, decidimos pórnos en 

contacto vía Facebook con Aitor Domínguez, membro do 
grupo Batemento, que tamén fai pulo pola música 

tradicional galega. Contéstanos axiña aceptando participar 
como firma invitada. Avanzamos na Memoria de Posts.  

-12 de abril: Lucas envía un calendario coas palestras e a 
nosa non figura. Avisamos á Central de que a nosa palestra 

non foi escollida, desculpándonos polas molestias. 



MEMORIA DO ESTUDO CENTRAL FOLQUE 

3 
 

-10 de abril: rematamos a Memoria do Estudo e 

comezamos a traballar sobre o Estudo. 

-9 de abril: Nova reunión para a Memoria do Estudo.  

-8 de abril: Avanzamos coa Memoria do Estudo. Reunión 

na oficina da Central con Chito e Mauro para establecer os 
puntos a tratar na palestra. 

-7 de abril: Inicio da Memoria do Estudo e da Memoria de 
Post. Recibimos a contestación de Mauro sobre unha 

última reunión e contestámoslle. Quedamos finalmente 
para o día seguinte á unha da tarde.  

-4 de Abril: Publicación do último post grupal e enviámoslle 
a Mauro un correo para concertar unha reunión na que 

organizar a palestra. Post individual de Melle.  

-3 de abril: Reunión para sacar as conclusións sobre o 

proxecto e transformalas no último post grupal. Comenta 
Xoana.  

-2 de abril: Post individual de Cintia.  

-1 de abril: Comenta Orge.  

-31 de marzo: Mauro e Chito aceptan participar na palestra, 

mais non di nada sobre a firma invitada. Post individual de 
Alicia.  

-30 de marzo: Comenta Melle.  

-27 de marzo: Xuntanza con Marcelo para aclarar as 

dúbidas respecto do Estudo e as Memorias. Recibimos un 
correo de Ugía explicándonos as súas dificultades para 

colaborar como firma invitada, sobre todo se ten que seguir 
o tema que lle propoñemos. Contestámoslle se lle 

interesaría falando doutro tema. Correo a Mauro pedíndolle 
a el e máis a Chito que realicen a palestra, así como 

algunha suxerencia de nova firma invitada. Post individual 
de Xoana.  

-26 de marzo: Comenta Cintia.  

-25 de marzo: Post individual de Orge.  

-24 de marzo: Comenta Alicia. 

-21 de marzo: Publicación do terceiro post grupal. Post 
individual de Melle.  
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-20 de marzo: Reunión para falar da experiencia no Baile 

de Assalto e redactar o terceiro post grupal. Recibimos as 

fotos do Baile de Assalto. Comenta Xoana.  

-19 de marzo: Pedímoslle aos rapaces de Folque as fotos 

feitas no Baile de Assalto. Post individual de Cintia.  

-18 de marzo: Comenta Orge.  

-17 de marzo: Post individual de Alicia. 

-14 de marzo: Asistimos ao Baile de Assalto. Comenta 

Melle.  

-13 de marzo: Post individual de Xoana. 

-12 de marzo: Comenta Cintia.  

-11 de marzo: Confirmámoslle a Mauro por correo a nosa 

asistencia a Assalto. Post individual de Orge.  

-10 de marzo: Reunión con Mauro na Trisca onde asistimos 

a clases de tambor e violín. Comenta Alicia. 

-7 de marzo: Publicación do segundo post grupal. 

Explicámoslle a Marcelo que seguimos a ter problemas 
para reunirnos cos rapaces da Central, e este proponnos 

un “plan b”. Novo correo de Mauro no que nos invita a 

reunirnos con el o luns seguinte. Confirmación. Post 
individual de Melle.  

-6 de marzo: Reunión do grupo para tentar buscar unha 
solución ao problema de comunicación coa Central e a 

partir de aí redactamos o segundo post grupal. Comenta 
Xoana.  

-5 de marzo: Post individual de Cintia. 

-4 de marzo: Comenta Orge.  

-3 de marzo: Estaba prevista unha nova reunión, pero 
cancelárona porque en entroido non abre a escola. Post 

individual de Alicia. 
-28 de febreiro: Contámoslle a Marcelo o plantón de Mauro 

na Trisca o luns. Comenta Melle.  

-27 de febreiro: Post individual de Xoana.  

-26 de febreiro: Mauro explícanos nun correo que a escola 

só abre os luns e en entroido non traballan. Quedamos á 
espera de confirmar outra reunión. Comenta Cintia.  

-25 de febreiro: Post individual de Orge.  
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-24 de febreiro: Reunión na Trisca ás cinco da tarde. Mauro 

non aparece e non colle o teléfono. Logo de hora e media, 

marchamos. Cara ao final da tarde, recibimos unha 
chamada de Mauro desculpándose e acordamos que el nos 

envíe un correo cando poida atendernos. En principio, 
queda para a semana próxima. Comenta Alicia. 

-21 de febreiro: Publicación do primeiro post grupal. Post 
individual de Melle.  

-20 de febreiro: Comenta Xoana.  

-19 de febreiro: Posta en común das primeiras ideas do 

traballo e redacción do post grupal. Post individual de 
Cintia. 

-18 de febreiro: Comenta Orge.  

-17 de febreiro: Propoñémoslle a Mauro unha nova data 

para ir á Trisca o luns 24 de febreiro. Confirmación pola súa 
parte. Post individual de Alicia. 

-14 de febreiro: Enviámoslle a Chito o texto que nos pedira 
para poñer na súa web. Comenta Melle.  

-13 de febreiro:Charla con Chito na oficina da Central da 

que sacamos as primeiras ideas para o traballo. 
Comezamos a correspondencia entre eles e máis nós. Post 

individual de Xoana.  

-12 de febreiro: Comenta Cintia.  

-11 de febreiro: Post individual de Orge.  

-10 de febreiro: Comenta Alicia. 

-7 de febreiro: Imos á Central Folque onde Mauro firma a 
carta-compromiso e acordamos as primeiras datas: a 

primeira reunión, o xoves 13. Envío da PTA a Marcelo.  

-31 de xaneiro: Presentación do tema escollido ante a clase 

e aprobación de Marcelo.  

-30 de xaneiro: Expoñémoslle a proposta a Marcelo e 

chamamos a Folque para saber se queren colaborar con 
nós. Aténdenos Mauro, que acepta axudarnos.  

-29 de xaneiro: Desenvolvemos a PTA.  

-28 de xaneiro: Marcelo explica o traballo e escollemos á 
Central como a asociación coa que traballaremos.  
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1.4.- Pequeno test ao traballo (máx.1 parágrafo de 10 liñas 

por pregunta)-  

 1.4.1.- Estimación sobre os procedementos levados. 

  

En canto a comunicación, decidimos conversar en lugar de 

realizar entrevistas, pois esta última trátase dunha técnica 

da que obteríamos un resultado parcial. Entendemos que 
se trataba de establecer relacións de confianza, polo que 

nos declinamos por un coloquio. Polo mesmo motivo 
decidimos prescindir de gravacións ou fotografías pese a 

que o tiñamos previsto na proposta de traballo da 
asignatura. Enfocamos o traballo como unha conversa 

entre amigos mediante as cales os chegamos a coñecer e 
coñecemos os seus gustos e intereses arredor da Central.  

 

 1.4.2.- Estimación sobre o seguemento e fases do 

tema nos post grupais e interese dos compañeiros da aula.  

 

O traballo evolucionou de forma progresiva conforme 
evolucionaba a nosa relación cos rapaces da Central: 

comezamos cunhas reunións na oficina, despois 
afondamos ata coñecer a escola e finalmente nós mesmas 

formamos parte dunha das súas actividades (o Baile de 
Assalto). Este percorrido quedou pechado coa última 

reunión do 8 de abril.  

Respecto ao interese dos compañeiros da aula, non 

podemos dicir que fose moi elevado. Cando menos, no que 
se refire aos comentarios.  

 

 1.4.3.- Estimación sobre a vinculación do tema cos 

temas e conceptos vistos e entregados polo profesor na 
aula (relación e apropiación de coñecementos).  

 

No noso traballo, tentamos establecer dita comunicación 

cos membros de Folque, cuestionamos o seu marco de 
confianza, e observamos a influencia que o contexto e o 

espazo tiñan na súa relación. Estudamos as súas relacións 
persoais (entre eles) e públicas (persoas- organizacións). 

Así mesmo, descubrimos as súas prácticas comunicativas 
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comunitarias: Divulgativas (publicidade da Central nas 

redes sociais), celebración (Bassalto), formativas (clases) e 

proximitarias (concertos de final de curso). 

 

 1.4.4.- Resultados e/ou procesos acadados polo 

grupo. Valoración. Relación entre os procesos realizados.  

 

Conforme avanzábamos tivemos que ir cambiando ou 
reorientando algúns dos obxectivos (por exemplo, non 

poder asistir ás clases dificultou o contacto cos alumnos). A 

través das charlas e as explicacións de Mauro, chegamos a 
saber como de involucrados están os distintos membros do 

equipo e as relacións que teñen co alumnado (son clases 
individuais e hai un elevado grado de esixencia e 

compromiso). Tamén conseguimos descifrar un dos nosos 
principais obxectivos: coñecer os intereses individuais que 

os levan a formar parte da asociación. 

 

1.5.- Materiais:   
 1.5.1.- Bibliografía consultada (citar en sistema APA, e 

comentar breve- 4 liñas- cada libro ou material relevante).  

Traballamos sobre os textos dados en clase.  

 

 1.5.2.- Enlaces. 

Páxina oficial de aCentral Folque: 
http://www.folque.com/  

Facebook oficial de aCentral Folque: 
https://www.facebook.com/pages/aCentral-

Folque/218802964992?ref=ts&fref=ts 

Twitter oficcial de aCentral Folque: 

https://twitter.com/aCentral_Folque  

Páxina oficial de Youtube de aCentral Folque: 

http://www.youtube.com/user/aCentralFolque  

Sección da Asociación Cultural A Trisca: 

http://santiagosociocultural.org/centros/centro.php?lan

g=gal&id=4  

Sección da Escola Livre da Música Popular Galega na 

páxina de aCentral: 
http://www.folque.com/centro.php?txt=arbore_web7  

http://www.folque.com/
https://www.facebook.com/pages/aCentral-Folque/218802964992?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/aCentral-Folque/218802964992?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/aCentral_Folque
http://www.youtube.com/user/aCentralFolque
http://santiagosociocultural.org/centros/centro.php?lang=gal&id=4
http://santiagosociocultural.org/centros/centro.php?lang=gal&id=4
http://www.folque.com/centro.php?txt=arbore_web7
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Páxina oficial do lugar no que aCentral Folque 

organiza os Bailes de Assalto: http://gentalha.org/  

 

1.5.3.- Axenda de contactos (non tel; nin correos. Só 
nomes, roles e que aportaron).  

 

Mauro- Encargado da producción. Foi a base a partir 

da cal obtivemos a información e os contactos 
necesarios para realizar o traballo.  

Chito- Dirección artística e documentación. Outra das 

bases. A súas conversas foron a nosa introducción á 
Central, e el, a persoa coa que, xunto con Mauro, 

acadamos unha maior confianza.  

 Ugía- Directora e profesora. Firma invitada. 

 

2.- Aportacións individuais (o.a) (2 páx. máx.) 

- Apelidos, Nome, Localizador persoal.  

2.1.- Aproveitamento individual do traballo. 

Coñecementos, capacidades e destrezas conseguidas.  

2.2.- Aportación individual á orientación do tema e 

experiencia do alumno na organización grupal 
(posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva 

do mesmo).  

2.3.-  Actividades individuais realizadas no traballo e, se 
de caso, participación en eventos na aula, fóra dela e no 
blog respecto deste traballo e nos temas dos outros 

grupos. 

 

MELLE GOYANES, MARÍA 142.A01 

O traballo con Central Folque foi pouco menos que unha 
montaña rusa: con subidas lentas, que custaban o seu, e 

baixadas de terror.  

Persoalmente custoume bastante collerlle o ritmo a esta 

práctica, polo que de entrada me deixei guiar polo resto do 
grupo. Despois, conforme todo ía collendo forma fun 

http://gentalha.org/
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aprendendo a xogar o meu papel como vocal co que, 

penso, gañei un pouco de soltura de cara a falar en público 

e/ou con descoñecidos. Aprendín a aplicar algúns dos 
conceptos da clase nos posts sobre a Central (a súa forma 

de comunicación, os seus intereses en común, o seu 
símbolo, o compromiso e a participación, …), así como a 

escoitar o que se di e o que non (o que non din claramente, 
pero se le entre liñas, ou aquilo do que non nos falan, pero 

está aí, como a organización tan estraña que teñen e que 
nos deu varios problemas). 

Respecto das miñas colaboracións, penso que aportei un 
pouco da miña propia experiencia dentro do mundo da 

música e tamén algo de presión á hora de pórnos de 
acordo para reunirnos ou publicar no blog.  

Por outra banda, creo que o traballo en grupo estivo 
bastante equilibrado e que mesmo chegamos a construír a 

nosa propia comunidade. Aquí xogaba ao noso favor o feito 
de que non era a primeira vez que traballabamos xuntas, 

polo que tampouco tiñamos pudor á hora de falar 

abertamente dos problemas ou desacordos que tivésemos 
ao respecto. Tamén creo que foi moi positiva a actitude de 

todas nós, tanto de cara ao traballo como ao grupo.  

Non tan harmonioso foi o traballo cos rapaces da Central 

nun principio. Comparo o noso traballo co de algún outro 
grupo (o dos seminaristas ou o dos alcólicos, que foron aos 

que máis seguín) e decátome de que pouco teñen que ver. 
Chámame a atención en especial o feito de que eles 

parece que non tiveron problemas ou imprevistos, como foi 
o noso caso. Tivémolos, e en máis dunha ocasión. No 

momento, foron un horror (non tiñamos nada que publicar e 
non había plan B), pero agora que vexo que fomos quen de 

superar os obstáculos, creo que estes nos axudaron a 
estudar os seus fallos de comunicación, algo que non 

poderíamos coñecer doutro xeito. Individualmente, 

conseguín chegar a coñecer canto menos un pouco a Chito 
e a Mauro, cabecillas da Central, pero sei que se nos 

quedaron bastantes cousas no tinteiro.  
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Supoño que todas coincidiremos en dicir que se puido facer 

mellor, evidentemente. Todo é mellorable. Porén, penso 

que o fixemos bastante ben tendo en conta as limitacións: 
deixando a un lado o terreo persoal, todas tiñamos outras 

catro materias das que ocuparnos e, máis importante 
aínda, tres meses non me parecen abondo para poder 

integrarnos nunha comunidade que leva xunta quince anos. 
Aínda así, si creo que conseguimos coñecer e achegar á 

clase (a través dos nosos posts, dos comentarios nos posts 
doutros grupos e mediante intervencións nas aulas) as 

“necesidades dises grupos, relativas ás relacións internas e 
externas dos mesmos, estudo e mellora das redes 

relacionais e da súa comunicación comunitaria, explicando 
a súa estrutura, dimensións ou planos, obxectivos e 

dinámica extratéxico-táctica”. 
 

ORGE FERNÁNDEZ, MARÍA 142 A02  

Nun dos post individuais do noso grupo, Alicia Pardo 

describía a relación dos músicos da Central Folque como 
“El caos que funciona”. Creo que esa mesma frase tamén 

define á perfección o noso traballo cos membros da 
Central.  

Os comezos foron caóticos. Non comprendiamos nada ben 

o que tiñamos que facer. Estabamos nerviosas por entrar 
mumha organización que non coñeciamos de nada: como 

serían, se nos aceptarían (e aguantarían), se 
molestariamos moito… Pero a simpatía dos membros da 

Central (principalmente de Mauro e de Chito, aos que 
temos que facer unha especial mención) permitiunos 

traballar e entender mellor esta organización. Gracias a 
estas incursións no seu traballo comprendín como 

funcionaban, e aprendín que non só o que está escrito é 
válido, posto que a súa forma de organización sáese 

completamente fóra do convencional. Aprendín a tratar con 
xente descoñecida dende cero, e mellorei as nosas 

capacidades de comunicación (algo que nos vai vir moi ben 
nun futuro espero que próximo, xa que nesta profesión é 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/17/el-caos-que-funciona/


MEMORIA DO ESTUDO CENTRAL FOLQUE 

11 
 

imprescindible). E algo fundamental nun xornalista: a ver 

aquilo que os ollos non poden ver. Observar e entender as 

relacións entre as persoas non polo que se ve a simple 
vista, senón polo que hai detrás. Tamén me ensinaron a 

bailar bailes bretóns e outro tipos de bailes europeos, a 
establecer lazos con persoas que non coñecía a través do 

baile, a reforzar os lazos xa creados coas miñas 
compañeiras, e a disfrutar coa música e en xeral coa 

cultura propia.  
En canto a colaboración individual, creo que onde máis 

aportei foi na posta en contacto cos compañeiros de clase 
para as colaboracións cos grupos, ademais dos posts 

individuais e as aportacións nos post grupais.  

Creo que o noso traballo é mellorable. Poderiamos ter 

participado en máis actividades realizadas pola Central, 
pero quedábannos moi a desmán posto que estaban 

localizadas en puntos moi dispares da xeografía galega. 
Pero creo que o obxectivo fundamental foi superado, xa 

que conseguimos adentrarnos nunha asociación cultural 

para descubrir como funcionaba a súa comunicación 
interpersoal. Superado, que non quere dicir que o 

fixeramos en profundidade. Un cuatrimestre non é tempo 
de abondo para entender unhas relacións tan complexas, 

posto que esta organización leva unida dende 1999 e nos 
“incorporámonos” en xaneiro. Pero intentámolo, e o 

resultado non é decepcionante, na miña opinión.  

Un dos traballos máis complicados, se non o máis difícil de 

todos,  foi establecer conexións cos outros grupos, xa que 
é moi difícil relacionar a Central Folque coas asociacións 

coas que traballaban os nosos compañeiros. Ao comezo 
non sabiamos moi ben por onde tirar, estabamos realmente 

perdidas. Pero outra das cousas que me aportou este 
traballo foi a aprender a superar os obstáculos que 

dificultaban a nosa tarefa. 

Tamén penso que a raíz do traballo coa asociación da 
Central xurdiu outra “comunidade”: a que forxamos Alicia, 

María Melle, Cintia, Xoana e eu. Foron moitas horas as que 
compartimos, e moitas experiencias, como participar no 
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Baile de Assalto organizado pola Central e a Gentalha. 

Éche ben certo o refrán: “o roce fai o cariño”.  

 

PARDO ABUÍN, XOANA.142.A03  

O aproveitamento individual do traballo é, sen dúbida 

algunha, bastante bo. Malia ser un traballo grupal, cada 

unha de nós desenvolvemos as nosas propias capacidades 
e coñecementos de xeito individual a través dos post e das 

lecturas e visionados obrigatorios. Alén diso, á hora de 
realizar cuestións de maneira grupal, fomos quen de 

aportar as impresións e saberes propios. 

Os coñecementos, nesta materia, foron adquiridos por tres 

vías diferentes. Unha delas son as aulas. Outra as lecturas 
e visionados. E a terceira é o noso traballo directo e persoal 

con aCetral Folque. Nas aulas, coa lectura de textos, 
análise de diapositivas e realización de mapas, fun 

acadando os coñecementos básicos da materia, 
relacionados na súa maioría coa comunicación e as redes. 

As lecturas e visionados, quizais me axudaron a incorporar 
unha visión máis crítica e social, encamiñada cara un 

xornalismo máis “humano”, máis vivo e afastado dos 
poderes hexemónicos. A última das vías, o noso traballo 

con aCentral, está intimamente relacionado coas 

capacidades e destrezas conseguidas. Con eles fun quen 
de coñecer de primeira man unha rede concreta, as 

relacións que nela existen e os xeitos de comunicarse entre 
eles e comigo.  

No tocante á achega individual na orientación do tema, 
penso que non foi maior nin menor, nin máis nin menos 

importante que a das demais compañeiras. A nosa 
orientación do traballo foi produto das achegas de todas, 

mais que das orientacións dunha soa. O meu rol como 
coordinadora fíxome encargarme da organización do 

traballo, decidindo que días ir e como tratar as nosas visitas 
á escola, á oficina, así como a nosa participación en 

actividades organizadas pola Central.  
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A experiencia coas rapazas do grupo valóroa 

positivamente, xa que considero fomos quen de traballar 

moi ben en conxunto. A organización do noso traballo non 
sempre foi a acaída e atopámonos cunha serie de 

obstáculos no camiño que dificultaron o noso traballo, mais 
que finalmente fomos quen de superar. Penso que fixemos 

un bo traballo e, quizais, a única eiva que podo atopar é 
non ter participado en máis actividades de aCentral. 

As actividades individuais realizadas no traballo son máis 
ben mínimas. Como grupo tentamos facer a maioría das 

actividades en conxunto, e cando non foi así, sempre se 
consensuou co resto do grupo o feito con anterioridade de 

xeito individual. Fóra da aula, participei nun dos Bailes 
Assalto que aCentral vén organizando na Gentalha. 

Considéroo unha experiencia moi agradábel e, sobre todo, 
moi divertida, que nos axudou a coñecer un chisco máis a 

algún dos membros da organización. Con respecto aos 
demais grupos, tentei comentar aquelas entradas que me 

parecían máis interesantes polo contido que trataban. Cara 

ao final, centreime máis naquelas de Alcohólicos 
Anónimos, Corcoesto e o Seminario Maior, tentando trazar 

liñas de semellanzas e diverxencias. No blog, a miña 
actividade individual, limítase aos post individuais e as 

recensións dos visionados e lecturas feitas.  

Xa para finalizar, dicir que considero que fixemos un bo 

traballo, a nivel tanto grupal como tamén individual. Alén da 
experiencia académica, penso que foi moi enriquecedora a 

nivel persoal, unha cuestión que ás veces esquecemos á 
hora de realizar traballos para as materias da carreira. 
 

PARDO CREGO, ALICIA 142.A04  

Ao comezo deste traballo atopábame chea de incertidume. 
Non sabía que se esperaba de min, descoñecía o que tiña 

que lograr o meu grupo, e moito menos tiña claro o que 
debería ou non agardar da Central. Polo tanto, se tivese 

que calificar a experiencia, e sendo sincera comigo mesma, 
non falaría en primeiro lugar da comunidade. Falaría, 

seguramente, de descubrimentos. Porque aprender a 
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descubrir, e disto estou segura, foi o meu primeiro 

coñecemento adquirido.  

Outra capacidade que perfeccionei foi a de leer ás persoas 
a través da súas relacións. Ou, quen sabe, pode que fose 

ao revés. Quizáis aprendín a leer ás relacións a través das 
persoas. De calqueira modo, centreime especialmente nos 

seus símbolos e nos seus silencios. De todo o que teñen 
que compartir as persoas para poder acceder e funcionar 

como grupo. Non por nada Mead considera que os 
símbolos son a verdadeira base da comunicación.  

Gústame pensar que as miñas pesquisas tiveron resultados 
acertados, aínda que moitas veces os meus post puideron 

acabar sendo meras aproximacións a unha realidad que 
non cheguei a espir. Coida que nunca o saberei. Porén, 

aínda que non o lograse, o meu obxectivo foi, como dicía 
Heider, explicar as accións dos membros de Folque, 

percibir a súa realidade social, aínda que se trate dunha 
meta tan difusa. Esa, e non outra, foi a miña aportación 

individual á orientación do traballo.  

En canto ao proxecto, está claro que puidemos facelo 
mellor. Sempre se pode. Pero se me preguntan polo 

resultado, a esta altura do camino, direi que estou 
satisfeita. É certo que ás veces tivemos problemas. 

Dificultades para cadrar horarios, para poder estar todas 
xuntas, e algunha semana un pouco máis descoidada. 

Intres de crise que tentamos solucionar, como a ocasión na 
que non puidemos visitar a Escola e quedamos sen saber 

que dicir no blog. No momento, este custe na interacción 
pareceunos un problema grave. Agora, visto en 

retrospectiva, o vexo como a oportunidade que me permitiu 
analizar con máis detalle a información da que 

dispoñiamos.  

O que si me houbese gustado sería un maior número de 

reunións. As veces teño a sensación de que o noso 

contacto con Folque, xa fose polo tempo o por erro propio, 
non supuxo máis que un rabuño da superficie da súa 

comunicación, que nos quedamos no punto no que 
tentamos reducir a incertidume. Quizáis unha frecuencia 
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maior das visitas e charlas nos houbesen levado a unha 

relación máis forte. 

Finalmente, e respecto ao traballo individual dentro do 
grupo, direi que é máis ben escaso. Simplemente porque 

tentamos orientar cada actividade realizada coma unha 
experiencia grupal, algo que discutir e facer todas xuntas. 

Aínda así, algo teño que dicir do meu rol dentro da nosa 
propia comunidade. Encargueime da producción e 

documentación (interneime na páxina de Folque e atopei 
actividades como a Rede de Músicas Soltas ou o Baile de 

Assalto) e traballei individualmente algúns dos esquemas 
dados na clase para consensualos posteriormente co meu 

grupo. No blog, mentras tanto, tratei de sacar conclusións 
que profundizasen na comunidade e nos seus individuos; e, 

unha vez decididas as colaboracións, intentei conectar e 
comentar a grupos como o de Corcoesto, Alcohólicos 

Anónimos e os seminaristas.  

 

PEDROSA PARÍS, CINTIA 142 A05  

Dende o primeiro momento gustoume a idea de tratar un 

tema relacionado coa música, saber máis sobre a música 
tradicional galega e aproveitar todo o tempo posible para 

empaparme de coñecementos. Neste traballo, por cuestión 

de tempo, non puiden aproveitar todo o que eu quixera 
pero, aínda así, conseguín involucrarme e aprender máis 

sobre a comunidade que forma aCentral Folque. Gustoume 
saber máis sobre cómo se desenvolven os seus integrantes 

dentro do proxecto común, cómo se organizan e cales son 
os seus obxectivos. O traballo realizado nesta materia 

faime sentir satisfeita a nivel de contidos e pareceume una 
posta en práctica moi interesante. 

Persoalmente, o meu rol consistía na documentación previa 
a realización de calquera movemento dentro do grupo, 

buscar información nas páxinas web, por exemplo. 
Ademais, aportei ideas a hora de publicar no blog os post 

grupais. En algunhas ocasións, vímonos expostas a unha 
serie de imprevistos como foi aquela vez que quedaramos 
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una tarde dun luns para visitar a Trisca, a escola de música 

tradicional, e resultou que non aparecía ninguén. O 

resultado foi a falta de contidos a hora de publicar no blog 
pero, ao final, conseguimos saír adiante e publicar sen 

problemas o post grupal correspondente a esa data. En 
xeral, como grupo compenetrámonos moi ben, incluso 

chegando a formar a nosa propia comunidade cun 
obxectivo dentro da materia: gañar coñecementos. As 

relación entre nos baseáronse na boa comunicación e no 
debate de ideas; as veces custounos poñernos de acordo a 

hora de quedar fora da aula polas diferentes actividades e 
traballos que tíñamos cada unha pero, ao final, puidemos 

levar a cabo as nosas reunión. Eu lévome unha boa 
experiencia tanto a nivel persoal como grupal, gustoume 

traballar co meu grupo de compañeiras, foi satisfactorio. 
Finalmente, o traballo realizado por min dentro da aula 

consistiu na participación dos textos entregados e na 
realización dos esquemas xunto con outros compañeiros 

(as veces do meu grupo e outras veces con xente 

pertencente a outros).  O que sí é certo é que me custou 
relacionar, en canto ao blog, o tema da música tradicional 

 cos temas expostos por outros compañeiros de clase pero 
puiden encontrar un punto de unión cos Alcohólicos 

Anónimos e así o deixei ver na miña última publicación. 
Fora da aula dediqueime a visitar a oficina da aCentral e a 

escola de música a Trisca xunto cas miñas compañeiras. O 
traballo pode mellorarse pero non por falta de calidade 

senón por falta de tempo; penso que nos tres meses que 
tuvemos para desarrollar a nosa experiencia coa Central 

aproveitámolos de boa maneira.  
 


