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1. Explicación do grupo. 

1.1. Resumo: orientación e obxectivos. Actividades 

finalmente realizadas polo grupo. 

O noso grupo de traballo partiu, a comezos do pasado mes 

de febreiro, co obxectivo de realizar un estudo profundo 

sobre a comunicación familiar, as alternativas de 

achegamento entre os membros das diferentes xeracións e 

as distintas perspectivas que cada persoa, dende a súa 

experiencia persoal, puidese aportarnos en relación coa 

citada temática. 

Así, plantexamos o noso estudo en base a unha serie de 

conversas ou pezas dun puzzle que finalmente, tras telo 

construído, confeccionaría unha realidade extrapolable a 

calquera entorno comunicativo familiar, co obxectivo de 

optimizar as posibilidades de transmisión de información 

entre os membros deste grupo e facer que a convivencia 

resultase o máis adecuada posible. 

Finalmente, á serie de conversas que rematamos por levar 

á realidade, engadimos algunhas entrevistas ou 

colaboracións externas de expertos, o que nos permitiu 

obter un punto de vista máis definido e teórico do marco no 

que nos estabamos a mover. Entender os procesos 

comunicativos como raíz e construír en base a iso foi o piar 

esencial a partir do cal enraizamos o noso proxecto. 

A opinión dos expertos e a documentación supuxo un 

tronco fundamental enriquecido coas conversas, a 

verdadeira sustancia e particularidade do noso proxecto. 

Un proxecto, de facto, moi persoal, posto que nos involucra 

a todos nós e faino ó longo de tódalas etapas da nosa vida. 

Por todo isto, a nosa implicación foise incrementando. 



1.2. Resumo sobre a organización do grupo diante do 

traballo. 

De cara á organización grupal, no noso proxecto seguimos 

dúas estratexias principais. 

En primeiro lugar, na organización externa, nomeamos a un 

voceiro (Claudia Vázquez) que representase ó grupo á hora 

de comunicar as diferentes situacións, e a un coordinador 

(Adrián Viéitez), que levase a cabo tarefas como a 

selección de colaboracións, a dirección dos post, etc. 

Na outra cara da moeda, na organización interna, seguimos 

en todo momento unha clara relación de equidade entre os 

membros. Todos nós seguimos a mesma traxectoria dentro 

do traballo. Repartíndonos a documentación e poñendo en 

común os conceptos obtidos, logramos establecer un 

coñecemento grupal que cubrise tódalas perspectivas. 

No respectivo ó traballo de campo, decidimos que 

establecer catro puntos de conexión sería a estratexia 

ideal, de cara a obter unha diversidade de puntos de vista 

que enriquecese de forma decisiva o noso proxecto. Así, 

cada un dos membros do noso grupo realizou conversas 

familiares pola súa conta, recolectadas e analizadas 

posteriormente en grupo co obxectivo de extraer 

conclusións comúns. 

A consecución de entrevistas ou aportacións alleas foi un 

traballo grupal, así como a execución das mesmas e o seu 

análise.  

O punto de partida a través do cal nos guiamos foi que, 

tendo en conta que contabamos con catro familias íntegras, 

explotalas na súa totalidade farianos máis fortes. 



1.3. Rexistro-itinerario de accións realizadas. 

28/04/14 

Entrega final do proxecto sobre comunicación familiar. 

23/04/14 

Última reunión de cara a pechar os lazos finais dun 

proxecto xa rematado. 

18/04/14 

Presentación dentro do grupo do traballo final e corrección 

de erros ou detalles de última hora. 

14/04/14 

Nova reunión para aclarar conceptos finais e comezar a 

redactar o proxecto neto final. 

10/04/14 

Reunión para situar sobre a mesa todo o traballo en bruto e 

comezar a analizalo pormenorizadamente. 

04/04/14 

Cuarto post individual de Laura Rapa Casariego. Último 

post do grupo sobre o proxecto familiar. 

03/04/14 

Último post grupal. Peche e conclusións. 

31/03/14 

Cuarto post individual de Adrián Viéitez Torrado. 

Conclusións interpretativas. 

27/03/14 



Cuarto post individual de Claudia Vázquez Pérez en 

colaboración co grupo de traballo que seguía a Itínera. 

Relacións entre enfermidades mentais e familia. 

27/03/14 

Terceiro post individual de Claudia Vázquez Pérez en 

colaboración co grupo dos seminaristas. 

25/03/14 

Cuarto post individual de Laura Seijo Vigo. Primeira 

colaboración co grupo dos seminaristas. 

22/03/14 - 23/03/14 

Contacto cos diferentes grupos para a toma de decisións 

con respecto ás colaboracións. 

21/03/14 

Terceiro post individual de Laura Rapa Casariego. Última 

extracción de conversacións. 

20/03/14 

Terceiro post grupal. Recollida e análise da entrevista a 

David Facal. 

19/03/14 

Realización da entrevista a David Facal na Facultade de 

Ciencias da Educación. 

18/03/14 

Reunión para compartir coñecementos adquiridos nas 

diversas conversacións familiares e estudar os patróns 

repetidos nelas. 

17/03/14  



Terceiro post individual de Adrián Viéitez Torrado. Recollida 

conversacional. 

15/03/14 

Última conversación, realizada co sector femenino da súa 

familia por parte de Laura Rapa Casariego. 

11/03/14 

Terceiro post individual de Laura Seijo Vigo. Primeira 

recollida de conversacións interxeracionais. 

09/03/14 

Conversación realizada por Adrián Viéitez Torrado, no seo 

da súa familia e especialmente co seu avó. 

08/03/14 

Conversación realizada por Laura Seijo Vigo, no seo da 

súa familia, coa súa avoa e a súa nai. 

07/03/14 

Segundo post individual de Laura Rapa Casariego. 

Microsocioloxía. 

06/03/14 

Segundo post grupal. Síntese do proceso documental. 

04/03/14 

Reunión para consensuar a documentación lida e estudada 

e compartir os conceptos adquiridos. Establecemento e 

organización de conversacións. 

03/03/14 



Segundo post individual de Adrián Viéitez Torrado. 

Inmersión familiar. 

27/03/14 

Segundo post individual de Claudia Vázquez Pérez. 

Profundización da conceptualización familiar. 

25/02/14 

Segundo post individual de Laura Seijo Vigo. Apertura da 

fase documental. 

24/02/14 

Primeiro post individual de Laura Rapa Casariego. 

Introducción persoal á familia. 

21/02/14 

Reunión para dividir a documentación especializada. 

20/02/14 

Primeiro post grupal. Conceptualización familiar. 

18/02/14 

Reunión para consensuar os conceptos introducidos sobre 

a familia e obter unha contextualización global dos 

mesmos. 

17/02/14 

Primeiro post individual de Adrián Viéitez Torrado. 

Introducción persoal á familia. 

14/02/14 



Contacto co profesor Xesús Lage Picos, da Universidade 

de Vigo, que comeza a proporcionar documentación ó 

respecto. 

13/02/14 

Primeiro post individual de Claudia Vázquez Pérez. 

Introducción persoal á familia. 

11/02/14 

Apertura dos post. Primeiro post individual de Laura Seijo 

Vigo. Introducción persoal á familia. 

07/02/14 

Reunión para a definición de estratexias de publicación, de 

traballo e orientación das temáticas e puntos fundamentais 

que tratar. 

04/02/14 

Realizar un proxecto sobre a familia non foi a nosa primeira 

opción. Tras descartar colaborar cunha asociación que 

trataba a persoas autistas, decidimos embarcarnos nesta 

aventura. 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Pequeno test do traballo. 

1.4.1. Estimación sobre os procesos levados a cabo. 

A organización dos procesos e o establecemento de puntos 

a seguir foi esencial de cara á organización estrutural do 

traballo. A sinalización de puntos esenciales en función dos 

cales desenvolver o noso traballo foi básica para que este 

non resultase trabado e gozase dunha definición realmente 

estable. 

1.4.2. Estimación sobre o seguemento e fases do tema 

nos post grupais e interese dos compañeiros da aula. 

Os post grupais significaron un punto de apoio fundamental 

á hora de xerar unhas bases a partir das cales construir o 

noso proxecto. Como xa mencionamos previamente, 

supuxeron o tronco que estableceu as premisas 

desenvoltas nos post individuais. Os compañeiros 

mostráronse involucrados na temática pola xa citada 

cercanía da mesma con respecto a todos eles. 

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).  

A teoría e os contidos conceptuais supuxeron para o noso 

grupo un complemento máis que un factor troncal, posto 

que foron achegando axudas teóricas ao proceso que 

dende o interior do proxecto estabamos a levar a cabo. 

Estas achegas sí tiveron unha importancia clave á hora de 

interpretar os resultados obtidos e analizar os discursos 

xerados. 

1.4.4. Resultados e/ou procesos acadados polo grupo. 

Valoración. Relación entre os procesos realizados. 



Tódolos procesos realizados e os resultados obtidos polo 

grupo gozaron dunha integridade absoluta e coherencia 

interna que permitiron seguir unha liña de traballo e 

publicación íntegra ó longo dos tres meses de traballo que 

levamos a cabo. A unidade dos mesmos permitíronnos 

extraer conclusións de peso e traballadas dun proceso 

global que contou con diferentes ramificacións, todas elas 

diverxentes dun punto único e común: as vías 

comunicativas familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Materiais empregados. 

1.5.1. Bibliografía. 

- Lorente, S., & Bernete, F. (2004).Jóvenes, relaciones 

familiares y tecnologías de la información y de la 

comunicación 1a. ed.). Madrid: INJUVE. 

- Mínguez, A. (2010). Juventud y familia desde una 

perspectiva comparada europea. Madrid: Instituto de la 

Juventud. 

- Ardoy, Luis (2006) Modelos ideales de familia en la 

sociedad española. Madrid: Instituto de Estudios Sociales 

Avanzados 

- Camps, Victoria (2011) El papel social de la mujer en los 

últimos 25 años. Barcelona: Universidad Autónoma de 

Barcelona 

- Fernández, X. (2001). Familia e comunidade: a familia 

como actor nos procesos de desenvolvemento local e 

comunitario. Vigo: Galaxia. 

1.5.2. Enlaces 

https://www.youtube.com/watch?v=dm6k4EGPyGU 

https://www.youtube.com/watch?v=6r26leL6sKY 

http://eduso.files.wordpress.com/2008/06/tema1.pdf 

http://webs.uvigo.es/pmayobre/master/textos/margarita/pap

el_social_de_la_mujer.doc 

http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ90-01.pdf 

http://www.youtube.com/watch?v=3QWvRlHm2fc 

http://www.lisalindvay.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=dm6k4EGPyGU
https://www.youtube.com/watch?v=6r26leL6sKY
http://eduso.files.wordpress.com/2008/06/tema1.pdf
http://webs.uvigo.es/pmayobre/master/textos/margarita/papel_social_de_la_mujer.doc
http://webs.uvigo.es/pmayobre/master/textos/margarita/papel_social_de_la_mujer.doc
http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ90-01.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=3QWvRlHm2fc
http://www.lisalindvay.com/


http://lindseyauten.wordpress.com/2012/02/11/qa-lisa-

lindvay-photographer-challenges-the-traditional-family-

portrait/ 

1.5.3. Axenda de contactos. 

Xesús Lage Picos, profesor da Universidade de Vigo, o cal 

nos axudou en gran medida no proceso de documentación 

do noso traballo, proporcionándonos diversos medios de 

axuda en varios soportes que contextualizaron en gran 

medida o noso traballo. 

David Facal, profesor de psicoloxía na Universidade de 

Santiago de Compostela, esencial na última fase do análise 

de resultados, ao aportar unha visión máis especializada e 

crítica do traballo que estabamos a levar a cabo. 
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2. Valoracións persoais do traballo.  

2.1. Rapa Casariego, Laura. 143.D01. 

Con este traballo aprendín a ver máis aló do que meus pais 

ou avós me relataban. Aprendín a valorar todavía máis o 

que teño e a admirar a cada unha das mulleres das nosas 

familias.  

A este proxecto aportei a visión da muller como cabeza de 

familia. En numerosos casos, elas eran o piar fundamental 

das familias. En xeral, todos aportamos ideas nunha 

especie de brainstorming do traballo polo que a 

organización foi especialmente fácil e cómoda.  

Numerosas charlas con meus pais e meus avós, xuntos e 

separados, ademais de tíos, primos e demáis familia; 

servíronme para profundizar no tema en cuestión.  

2.2. Seijo Vigo, Laura. 143.D02. 

Este traballo foi unha boa oportunidade para estudar máis 

de cerca o noso entorno familiar. Postos en práctica os 

coñecementos adquiridos na fase de Documentación, 

observamos as distintas vías de comunicación e as formas 

de interactuar coas nosas familias. 

Dende a miña perspectiva, era necesario facer un 

achegamento á Psicoloxía Evolutiva, que levase implícita 

unha referencia ao ciclo vital polo que pasamos as persoas. 

Utilizando a conversa coas xeracións estudadas, obtiven 

conclusións que incluimos posteriormente no traballo. Outro 

punto á nosa favor, foi a diversidade das nosas familias, co 

cal cada membro axudou a completar os distintos epígrafes 

do traballo. 

Ademais das conversas mantidas cos nosos familiares, das 



que extraemos boa parte da información que compartimos 

no estudo, falamos con outros estudosos da materia. 

Mantivemos unha conversa co Doutor en Psicoloxía 

Evolutiva David Facal, na que abordamos temas como a 

regresión da muller no fogar, motivada pola crise; ou o 

distanciamento que producen as novas tecnoloxías entre 

determinadas xeracións. Por outra banda, seguimos de 

cerca as actividades do grupo titorizado 2b. 

2.3. Vázquez Pérez, Claudia. 143.D03. 

A nivel persoal o máis relevante para min foi coñecer a 

volta ao papel tradicional da muller fronte a situación de 

crise actual. Serviume tamén para darme conta do difícil 

que é conseguir que algunha sociedad colabore con nós e 

aprendín como tratar coa xente para que estén dispostos a 

colaborar. 

O meu papel no grupo foi o de voceira e na realización do 

traballo podería destacar o meu repaso exhaustivo e busca 

de documentación. 

O meu traballo a nivel individual foi sobretodo o de 

documentación, tamén participei na entrevista con David 

Facal. En canto a outros grupos, realicei dous post en 

colaboración co grupo dos seminaristas e o de Itínera. 

2.4. Viéitez Torrado, Adrián. 143.D04. 

Como coñecementos adquiridos neste proxecto lévome a 

experiencia de inmiscuirme con profundidade nunha 

realidade na que vivimos ollando únicamente á superficie. 

Sentir, de forma directa, o impacto dun entorno sempre 

presente na máis inmediata realidade. 



Como coordinador, o meu papel esencial na orientación do 

tema foi o de organizador, establecendo a orde temática de 

publicación e asignando tarefas a cada unha das miñas 

compañeiras para a súa execución. 

Como labor individual, realicei a entrevista a David Facal, 

ademais de establecer o contacto cos diversos grupos cos 

que, posteriormente, levariamos a cabo as diferentes 

colaboracións. 

 

 

 


