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1.- Explicación de Grupo: 

1.1.- Resumo do traballo realizado:  Tema, situación de partida e contexto; aspectos 

do tema (subtema asignado e membros do GT responsables).  Organización do 

GT, sistema de traballo, Roles no grupo. Roles no Círculo. Conformación e 

mantemento do Círculo (solucións adoptadas para superar os obstáculos atopados). 

Visibilidade no blogue: liña de publicación e nome e especialidade ou cargo de 

colaboradores conseguidos (só con aportacións no blogue: data de publicación). 

Balanzo dos concertos con outros grupos; aproveitamento e aportacións aos Grupos 

de apoio. Actividades significativas realizadas no blogue e fóra dil.  

 



O primeiro tema que máis nos chamou a atención foi un dos relacionados coa muller; a 

prostitución. O recrutamento, transporte e aloxamento forzoso de persoas para a súa 

explotación era un dos temas que máis daba para falar no ámbito lexislativo. Na primeira 

proposta do traballo que realizamos, desenvolvemos o que sería o tema da prostitución, 

pero non foi aceptada pola dificultade que traia consigo amosar unha correcta imaxe da 

muller dentro dese mundo, ademais da dificultade de contactar coas fontes. 

Finalmente, o tema escollido polo noso grupo foi a ludopatía. A escolla deste tema foi por 

varias razóns: o interese dos membros do grupo no mesmo, o descoñecemento que 

consideramos que hai arredor do problema, así como a pouca visibilidade que hai nos 

medios sobre o mundo do xogo.  

O noso punto de partida foi practicamente dende cero, xa que os coñecementos que 

tiñamos eran bastante  básicos. Sen embargo, un punto a favor neste tema foi que unha 

integrante do grupo tivera un primeiro contacto noutra materia da facultade co tema da 

ludopatía, pero dunha maneira moi superficial, polo que tampouco contabamos con 

demasiada información. Pero grazas a ese traballo realizado en produción da información, 

dispoñíamos dunha axenda de contactos que nos serviría para seleccionar aos membros do 

noso círculo. 

Dentro do tema da ludopatía xurdiron moitos subtemas previos as reunións e por suposto 

dentro delas. Non fixemos un reparto de subtemas entre os membros do grupo de traballo 

senón que cada un tocamos temas de diversa índole. Por integrantes do grupo de traballo: 

Branca Ansia: 1ª publicación: tratamento da ludopatía nos medios, 2ª publicación: A rixidez 

da lei do xogo; Nuria Buño: 1ª: A ludopatía en liña, 2ª: O tratamento dos ludópatas por 

parte dos medios de comunicación; Carlos Atienza: 1ª: Representación da ludopatía no 

medios de comunicación, 2ª: A publicidade como obstáculo na prevención da ludopatía; 

Aline Do Carmo: 1ª: Abandonar a mentira é fundamental para superar a ludopatía, 2ª: A 

ludopatía na xente moza e o rápido que se enganchan a esta; Patricia Bea: 1ª: A necesidade 

dos ludópatas de outros ludópatas, 2ª: O auxe das apostas deportivas; Judit Beceiro: 1ª: 

Xuventude, ludopatía e o poder que exercer a publicidade sobre eles, 2ª: A actuación do 

Estado fronte a ludopatía. Con este sistema o que pretendíamos era que ningún membro 

do grupo quedara sen tratar algún aspecto clave das nosas reunións así como ter un 

coñecemento xeral sobre todo tipo de temas, todo isto en lugar de que cada persoa se 

especializara en temas concretos e pechados.  

 



O contexto no que nos encontrábamos, era obviamente académico, polo que nos resultou 

un  pouco complicado encontrar unha asociación que se prestara desinteresadamente a 

conversar con nós sobre un tema que consideramos dalgunha forma tabú, e sobre todo que 

foran os propios ludópatas os que nos contaran as súas vivencias e inquedanzas polo tema.  

En canto a organización do grupo de traballo nomeouse a Patricia Bea editora do grupo e a 

Carlos Atienza voceiro do mesmo. A organización e as ordes chegaban a través da editora 

que a súa vez as recibía de Íñigo Caínzos, o coordinador xeral do noso grupo que nos daba 

indicacións e o mantiñamos informado das nosas accións. Os outros compoñentes do 

grupo aparte de recibir ordes da editora tamén se encargaron de buscar información en 

distintos soportes: xornais, programas de televisión, de radio, distintos blogues que nos 

foran útiles á hora de preparar as distintas reunións e publicacións no blog. A organización 

polo tanto do grupo de traballo era xerarquizada e as reunións do mesmo servían para 

repartir de forma equitativa os diferentes traballos en relación ao blog. 

Unha vez seleccionado o tema puxémonos a contactar con distintas asociacións ata dar con 

unha que nos atendeu correctamente e aceptou a nosa proposta, realizar distintas reunións 

para tratar o tema da ludopatía dende unha perspectiva diferente ao que o fan os poucos 

medios de comunicación que tratan este tema. O nome de asociación é  AGAJA, e o seu 

director é Juan Lamas. El foi o que nos facilitou o contacto coas fontes para así conformar 

o noso círculo de reunión. Estas realizábanse dentro da propia asociación, que se encontra 

en Vigo. Aquí reside un dos nosos obstáculos principais; o desprazamento, que tiñamos 

que realizar nós e algúns dos nosos participantes nas reunións, posto que non todos residen 

en Vigo. Isto complicaba o acordo sobre datas e horarios, pero con algo de coordinación 

pola nosa parte e as facilidades que nos puxeron os participantes solventamos este 

problema sen dificultade. 

As reunións co círculo consistían en charlas, nas que falábamos de diferentes subtemas 

relacionados co mundo da ludopatía que escollía o grupo previamente ou que traían os 

integrantes do círculo. A forma de traballo eran cun moderador (función realiza por Nuria 

Buño e Patricia Bea nas distintas reunións) que marcaba os tempos entre as preguntas do 

grupo e as intervencións que facían o membros do círculo. Foi necesaria a intervención das 

moderadoras nas dúas reunións, posto que había membros moi participativos, 

especialmente Carlos Besada, que daban pé a cortar o que continuaban a falar para exprimir 

máis un tema que quedara atrás ou simplemente había que manter unha orde para non 

pisarse os uns aos outros. 



 

O mantemento do círculo da primeira reunión tamén supuxo un obstáculo, posto que non 

todos membros podían asistir a reunións futuras, o que nos fixo ter que contactar con 

outras persoas diferentes. Para isto, Juan Lamas volveu ser de moita axuda porque nos 

proporcionou a información necesaria para poder contactar con outras persoas. Outro 

problema derivado destes foi a falta de continuidade dos temas pero que solventamos 

facilmente realizando un resumo e as presentacións oportunas ao comezo das seguintes 

reunións. Temos que recoñecer que a incorporación das tres novas caras da segunda 

reunión veunos de marabilla para tratar temas que afectan á xuventude, como poden ser as 

apostas deportivas ou o xogo en liña. Ademais todos eles se mostraron colaborativos, sen 

ningún tipo de trabas a respostar as nosas preguntas. 

O noso colaborador dentro dos comentarios do blog foi o director de AGAJA, que 

ademais de mostrar a súa opinión tamén o facía en nome do círculo de reunión. Comentou 

en diversas publicacións como por exemplo “A dubidosa actuación do Estado contra a 

ludopatía” 04/04/2017. Tamén compartiu as nosas publicacións no facebook oficial da 

asociación viguesa e recomendou a todas as persoas que acoden semanalmente á mesma, 

que se pasaran polo observatorio a ler os nosos artigos. 

Os grupos cos que mantivemos unha maior relación foron aqueles nos que os editores son 

Alfonso Alonso, Anaïs Álvarez e Álex Vázquez, desigualdade, cidade e saúde mental, 

respectivamente. O tema das enfermidades mentais tiña relación directa coa ludopatía, 

posto que nos resultaba máis sinxelo comentar sobre un tema do que xa nos habíamos 

documentado previamente. Aínda así non foron os únicos cos que mantivemos relación, xa 

que comentamos aqueles que máis chamaban a nosa atención segundo os nosos intereses 

individuais. En canto aos grupos de apoio na segunda reunión veu con nos Marta Coira, do 

grupo de externalización que fixo un seguimento da reunión e compartía momento da 

reunión ao momento no twitter. Nicolás Carreira do grupo de edición, era o encargado de 

corrixirnos as publicacións dende un punto de vista formal.  

Tras as dúas reunións realizadas co círculo, quixemos agradecer a colaboración dos 

xogadores e da asociación AGAJA, posto que sen as súas testemuñas non houbese sido 

posible realizar as publicacións da maneira que o fixemos. O que intentamos foi facer ver a 

realidade da adicción ao xogo, tal e como nos transmitiron os ludópatas nas reunións. Por 

iso, no momento de elaborar unha acción final que servise para axudar dalgunha maneira a 



eles, fixemos un decálogo sobre unha serie de pautas básicas que deberían emplear os 

medios para tratar a ludopatía. 

Respectar a voluntade das persoas afectadas, non caer no morbo para crear un aumento de 

audiencias ou contrastar fontes para tomar diferentes testemuñas á hora de elaborar pezas 

informativas, son as primeiras normas que quixemos salientar. A isto sumamos a 

necesidade de corroborar datos estatísticos, así como explicar desde diferentes perspectivas, 

non caer en expresións e denominacións xeneralistas que non representen un problema 

social (como pode ser tolo ou demente) e buscar dar un enfoque destinado á comprensión 

da situación da enfermidade e da súa terapia. Para finalizar pensamos que era importante 

destacar o papel das familias e achegados aos afectados, fomentar a necesidade de diminuír 

o número de xogadores adictos e concienciar á sociedade de todos os riscos que conleva 

esta adicción. 

 

 

1.2.- Rexistro-itinerario das realización do grupo de traballo (por datas, as 

realizacións grupais e individuais desde o máis nova á máis antiga).  

29/04 Posta en común dos distintos puntos da memoria final a entregar. 

25/04 Reunión dos membros do GT para a división dos distintos puntos da memoria para 

axilizar a súa elaboración. 

24/04 Modificación da acción co círculo. Elaboración de un decálogo sobre pautas básicas para 

tratar a ludopatía nos medios. 

20/04 Publicación do post grupal final. 

19/04 Elaboración do post final, resumo e posta en común das ideas. 

17/04 Publicación segundo artigo de Nuria Buño 



16/04 Contacto coas fontes do círculo para preguntar a súa opinión con respecto ao noso 

traballo con eles. 

15/04 Elaboración da ficha sobre a película “Un tipo xenial”, visualizada na clase. 

09/04 Organización do contido audiovisual consultado até o momento no traballo. 

03/04 Publicación segundo artigo de Judit Beceiro. 

29/03 Organización da bibliografía usada ata o momento. 

28/03 Publicación segundo artigo de Patricia Bea. 

27/03 Publicación segundo artigo de Carlos Atienza. 

23/03 Segunda reunión co Círculo. Contamos coa incorporación de tres rostros xóvenes que 

representaban ao colectivo máis afectado actualmente por este problema. A maiores dos 

temas que queríamos tratar nesta reunión, tiveron especial importancia o xogo 

presencial, as apostas deportivos e o casino. 

22/03 Reunión dos membros do GT para concretar a segunda reunión co círculo. Buscábamos 

tratar principalmente os temas do Estado e da publicidades, que aínda non cobraran 

importancia no blog. 

21/03 Publicación segundo artigo de Branca Ansia. 

20/03 Publicación segundo artigo de Aline do Carmo. 



18/03 Realización da entrevista a Juan Lamas (Director de AGAJA Vigo), que tratarían Aline e 

Branca nas seguintes publicacións. 

14/03 Publicación primeiro artigo Nuria Buño. 

13/03 Publicación primeiro artigo de Judit Beceiro. 

07/03 Publicación primeiro artigo de Aline do Carmo. 

06/03 Publicación primeiro artigo de Patricia Bea. 

01/03 Publicación primeiro artigo de Carlos Atienza. 

25/02 Documentación grupal previa á publicación dos posts. Visualización de programas de 

televisión e radio. 

23/02 Primeira reunión co círculo. Os ludópatas mostráronse moi abertos a falar do tema, sen 

ningún tipo de problema. Tratamos o tema da ludopatía nos medios, 

analizamos entre todos diferentes noticias, mostraron as súas opinións, nós as nosas e 

contestaron a todo aquelo do que tiñamos dúbidas ou que espertaba algún tipo de 

curiosidade. Aínda que non quixemos practicamente tocar os seus casos persoais, 

comentáronnos que non lles disgustaría falar diso, é máis, pensan que é preciso para o 

correcto desenvolvemento de toda a actividade. 



21/02 Reunión dos membros do GT para concretar a primeira reunión co círculo. Tras a 

profundización no tema da ludopatía tratada nos medios de comunicación, estando 

reunidos, fixemos unha posta en común de noticias que consideramos interesantes para 

“sacar recortes” e ter máis claro de que forma tratar os diferentes puntos de cara á 

sesión do vindeiro xoves co círculo en Vigo. 

20/02 Publicación primeiro artigo de Branca Ansia. 

16/02 Publicación do post grupal. 

12/02 Reunión para organizar a publicación do primeiro post grupal. 

10/02 Búsqueda de noticias, artigos e revistas para a elaboración do traballo. 

06/02 Primeira toma de contacto coas fontes tras a escolla definitiva do tema. Contactamos 

con elas a través do presidente de AGAJA (Vigo). 

04/02 Elaboración da proposta final sobre a ludopatía ao ser rexeitada a nosa primeira opción. 

13/12 Elaboración en grupo da proposta final sobre a prostitución. 

 

 

1.3.- Pequeno test ao traballo realizado. Resultados. 

1.3.1.- Estimación sobre os procedementos e organización levados ao cabo polo GT. 

O procedemento de toma de decisións e organización do Grupo de Traballo seguiu un 

esquema de “reunión, posta en común e acordo” tanto para a división de tarefas de cara ó 

blog como para as intervencións nos Círculos. En caso de dúbidas ou problemas na 

efectuación das nosas tarefas, foi Patricia Bea (editora do grupo) a que se encargou de 

consultar os arquivos recibidos polo profesor da asignatura para solventar a situación. A 



división de traballos buscou en todo momento o traballo equitativo dos integrantes do 

grupo tendo en conta as súas preferencias e capacidades. 

 

1.3.2.- Estimación sobre o seguemento do tema nos artigos dos membros e nas 

interpretacións grupais realizadas.  Experiencias do Círculo tidas en conta. 

Nas reunións do Círculo falábase de temas previamente acordados en conversacións do 

grupo de traballo, dando espazo a temas e inquietudes dos membros de AGAJA. 

Apuntábanse individualmente as experiencias das sesións e tras a mesma, eran expostas 

para que cada redactor abarcara un tema: “Representación mediática do colectivo ludópata” 

(tratado por Branca Ansia, Nuria Buño, Patricia Bea e Carlos Atienza), “Ludopatía e 

xuventude” (reflexado en artigos de Judit Beceiro, Nuria Buño e Aline Lorenzo), “Estado e 

regulación do xogo” (temas desenrolados por Judit Beceiro e Branca Ansia) e “Obstáculos 

na prevención da ludopatía: publicidade, mentiras e xogo en liña” (recorridos 

respectivamente por Carlos Atienza, Aline Lorenzo e Patricia Bea nos seus artigos). 

 

1.3.3.- Estimación dos comentarios realizados polos membros dos GT a outros 

grupos e alumnos (número, calidade e capacidade de resposta). 

O grupo elaborou unha totalidade de 28 comentarios, dando estos pé a 45 respostas. Estos 

comentarios caracterízanse na súa maioría por aportar información anexo ao tema que se 

trata no post mediante enlaces documentais, sobre todo de noticias relacionadas. Están 

estruturados en parágrafos, ordenando as ideas comentadas e aportando coñecementos 

adquiridos no propio Círculo (é o caso dos comentarios a artigos baixo a etiqueta de “saúde 

mental”). Tamén é certo que algúns dos comentarios producidos polo grupo non constan 

de unha resposta por parte do redactor do artigo ou algún dos seus lectores. 

 

1.3.4.- Estimación dos comentarios recibidos  tanto ao grupo, como a cada un dos 

seus membros (número, calidade e capacidade de resposta). 

Cada membro do grupo recibiu de 3 a 9 comentarios nos seus respectivos posts e houbo 

bastante interacción. Os comentarios aportados foron moi pertinentes, na súa totalidade. 

Moitos usuarios puxeron enlaces para enriquecer a súa opinión e seguir co debate. O 

membro do grupo sempre contestaba o comentario e moitas veces o debate seguía coa 



réplica do visitante. Os posts dos membros do grupo tamén contaron con comentarios de 

membros do círculo, o que é un feito que nos aportou moitísimo.  

 

1.3.5- Estimación sobre a vinculación do realizado no blog con conceptos, modelos 

e teorías vistos e entregados polo profesor na aula (apropiación dos coñecementos 

nas publicacións realizadas). Uso do Glosario e dos textos aportados pola materia 

no blogue. 

Nos laboratorios e clases expositivas aprendemos que para facer un xornalismo 

comprometido temos que ir do mero contacto ás relacións. Hai que pasar dos contactos ás 

relacións, das relacións ás accións e das accións á política. Esa reflexión aportounos moito 

na hora de reunirnos co círculo e logo reflexalo todo nos posts de forma crítica e 

concienciada. O que aprendemos nos textos sobre procesos comunicativos (como simetría, 

procesos interpretativos, retorno, contexto, situación e delimitación) axudouos a entender 

mellor todo o proceso que facíamos. Os textos sobre os tipos de diálogo e os modelos de 

comunicación aportaron ao introducir conceptos como a construcción de significado en 

base á interacción cos demais. 

 

1.3.6.- Pertinencia dos Círculos xerados desde o GT. Estado no que fica o Círculo e 

permanencia no futuro (estimar posibilidades). 

Construíuse unha moi boa relación entre os membros do círculo e do grupo de traballo. A 

confianza, a cercanía e a sensación de pertenza estivo presente desde a primeira 

reunión.  Carlos Besada, un dos membros do círculo, manifestou que lle aportaría moito 

dar unha charla sobre o tema. En principio era a idea de acción para o círculo pero non 

puido ser. Vemos coma unha posible acción futura que sen dúbida sería unha forma de 

volver co círculo e aportarlles algo moi positivo. 

 

1.3.7.- Proceso da Acción emprendida cos Círculos. Resultados e datas dos fitos. 

A nosa primeira idea era a realización dunha charla na que un dos membros do noso 

círculo contase as súas vivenzas e a súa situación actual, pero finalmente por falta de tempo 

e dispoñibilidade, optamos pola realización dun decálogo sobre dez pautas básicas que 

deberían seguir os medios de comunicación á hora de tratar a ludopatía. O descontento no 



noso círculo de reunión era xeneralizado sobre a forma que falan os medios deles, no que 

buscan o morbo en vez de concienciar sobre un verdadeiro problema como o é a ludopatía. 

Tras a segunda reunión (23 de marzo), puxemos dez pautas que deberían seguir os medios, 

entre as que destacan a necesidade de respectar a voluntade das persoas afectadas e buscar 

dar un enfoque destinado á comprensión da situación da enfermidade e da súa terapia. 

 

1.3.8- Proceso Aprendizaxe-Servizo co Círculo e no conxunto da Materia: 

retribución e recoñecemento comunitario, transferencias recíprocas e competencias 

asumidas polos membros do círculo e do grupo de traballo.  

Tras as nosas reunións co círculo, démonos conta da importancia que os ludópatas lle dan 

á terapia. Para eles falar é a mellor forma de combater o problema, compartir experiencias e 

ter a alguén disposto a escoitalos. Por iso a nosa primeira idea de acción era realizar unha 

charla ou un coloquio no que un dos membros do noso círculo de reunión falara 

abertamente da súa experiencia co xogo e tocara dalgunha forma os subtemas que tratamos 

nas reunións. A pesares de non realizar esta  charla cara ó público, tratamos de converter os 

nosos encontros nunha oportunidade de intercambio de coñecementos e opinións. 

Eles tiñan máis que aportarnos a nós, que nós a eles. A experiencia sempre pesa máis que 

calquera información que lle podíamos proporcionar. A nosa visión sobre o xogo cambiou 

completamente falando con eles. Os datos estatísticos ou noticias novas que nós lle 

proporcionamos simplemente lles servían para reforzar as súas declaracións, que son as que 

realmente pesaban no traballo.  

Gran parte da cantidade de información que nos proporcionaron os membros do círculo 

debeuse a un ambiente cómodo e familiar que intentamos crear dende o noso humilde 

traballo e a nosa previa información. A clave foi non buscar o amarillismo do problema e 

centrarse no importante do asunto, as causas e consecuencias da adicción ao xogo. Carlos, 

un dos membros do círculo, foi a nosa peza clave, posto que xa era a segunda vez que 

acudira á asociación e saíra en máis de un programa falando do seu problema. Non se 

agochaba e buscaba poder axudar a outros compañeiros seus que pasasen polo mesmo ca 

él. 

A empatía, tanto por parte deles como por parte nosa, foi a chave para que ambas partes 

quedásemos satisfeitas co noso traballo. A relación que establecemos con eles estes meses 

serviunos para coñecer en profundidade este mundo, co fin de conseguir o que eles 



reclamaron en cada encontro, unha correcta visión do tema nos medios de comunicación, 

afastada da morbosidade e fomentando prevencións e solucións para o problema. 

 

 

2.- Aportacións individuais - Dispoñer alfabéticamente Apelidos Nome. 

Localizador persoal. Engadir tra-la memoria grupal de seguido. 

2.1.- Aproveitamento individual do traballo en grupo. Coñecementos, capacidades e 

destrezas conseguidas. Compromisos e obligas. 

2.2.- Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no blog, como fóra del (relativo 

ao traballo de grupo, primeiro, e ao traballo individual, despois). Listar actividades, 

comentar brevemente a súa utilidade e datar.  

2.3.- Esquemas e prácticas de aprendizaxe na aula entregadas (Número, 

referencia/s do concepto/s e data de envío ao correo da materia, -non colar aquí 

esquemas e prácticas-) 

2.4.- Faltas xustificadas e non xustificadas nos periodos obligatorios de aulas. Data 

de envío da xustificación ao correo. (non colar aquí os xustificantes). 

2.5.- Posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do mesmo. 

 

Ansia Calviño, Branca. S1C1. 

 

2.1 → Grazas a este traballo comprendín que a ludopatía é un problema que nos afecta a 

todos, ben directa como indirectamente. Decateime de todas as complicacións sociais que 

sofren os ludópatas, pero sobre todo descubrín que os medios de comunicación son 

capaces de manipular un problema tan grave como a ludopatía e só facer noticias que 

contiveran algo morboso sobre o tema. Ademais, agora mesmo son máis consciente de 

cómo se  trata nos medios isto e que hai moi poucas noticias que mostren unha realidade 

social, pero tamén que non existe un regulamento formal e eficaz para frear esta situación. 

 

2.2 → O primeiro que fixen foi documentarme sobre o tema, pois non tiña grandes 

coñecementos sobre el. Logo preparei o meu primeiro post, sen realizar unha reunión 



previa cos membros da asociación, pero indaguei nas noticias de distintos medios que 

realizaran sobre a ludopatía e así conseguín ter unha pequena opinión sobre o tema e sobre 

cómo tratan os medios este problema. Despois, asistín as renións cos membros de AGAJA 

e a entrevista que lle realizamos a Juan Lamas, director da asociación. No meu segundo 

post documenteime sobre a Lei 13/2011, a lei do xogo, da cal non oíra falar antes. En 

canto ao blogue, fixen os dous post individuais e participei nos dous post grupais e ademais 

comentei en diversos post dos meus compañeiros e así coñecín os temas dos que eles 

trataban, moitos dos cales me serviron para profundizar e ter un maior coñecemento. 

 

2.3→ O día 22 de marzo enviamos por correo os apuntamentos de “Comunicación 

Interpersoal 2”. O 30 de marzo mandamos un esquema dos modelos teóricos, tipos de 

diálogo e aspectos do proceso comunicativo dos círculos. O 20 de abril enviamos os nosos 

coñecementos sobre a película “Un tipo xenial”. 

 

2.4 → Os días 23 de febreiro e 23 de marzo non asistimos a clase pois tíñamos as reunións 

cos membros de AGAJA en Vigo, no horario de clase. 

 

2.5 → Considero que un dos erros que cometemos foi a falta de información pola nosa 

parte sobre o tema, xa que é certo que na primeira reunión tivemos que estar un pouco 

máis guiados polos membros da asociación AGAJA, pero isto serviunos de aprendizaxe. 

Outro problema que tivemos foi quizais a falta de difusión sobre o noso tema, pois creo 

que poderíamos facer charlas ou un breve documental, para chegar por outra vía á 

sociedade, non só polo blogue. 

 

Atienza Cuenca, Carlos. S1C2 

2.1.- Considero más cómodo trabajar de forma individual por cuestiones de disponibilidad 

y horarios, pero con este trabajo me he obligado a sacar tiempo y aprovecharlo. Además 

esto aporta mayor contraste de opiniones e informaciones, puesto que cada miembro es 

atraído por unas u otras noticias según sus inquietudes o ha tenido experiencias distintas al 

resto de integrantes. 



 

2.2.- Yo he sido el voceiro del grupo. Lo primero que hice una vez se propuso el tema fue 

buscar noticias sobre ludopatía, me interesaba el tratamiento de los medios en esa materia. 

Escribí mi primera entrada el 01/03. Preparé información sobre los anuncios publicitarios 

de juegos de azar con motivo de la reunión de Círculo del 23/03. Subí mi segunda entrada 

el 27/03. Tras colgar los posts en el blog, leí y comenté artículos de otros compañeros y 

respondí con material anexo a los comentarios de mi artículo. Además de las tareas del 

blog, me encargaba de llevar los documentos con temáticas y enlaces a noticias, buscaba 

material de visionado como noticias de informativos y reportajes colgados en la web. 

 

2.3.- “Comunicación Interpersonal 2”el 22 de marzo. Se realizó un esquema y se envió al 

correo de la materia. 

Se envían las interpretaciones y opiniones sobre la película visionada en clase, “Un tipo 

genial” y sobre un texto en inglés (a día 20 de abril). 

 

2.4.- El grupo faltó en dos ocasiones, 23 de febrero y 23 de marzo,  ambas con motivo de 

las reuniones con el Círculo de AGAJA Vigo. 

 

2.5.- En ocasiones me he sentido agobiado por los plazos. Se trata de un trabajo muy 

extenso y con requisitos fundamentales, al igual que una oportunidad para aprender sobre 

grupos sociales con problemas que pasan desapercibidos dado su tratamiento en los 

medios. No cambiaría en absoluto el objeto del trabajo en grupo pero sí encuentro 

problemas por la movilidad y el tiempo que supone. En el tema de la organización por 

Grupos de Trabajo, Editores y Grupos de Apoyo me ha parecido una buena idea porque 

supone que el blog esté en constante corrección y mejora. 

 

Bea Dopazo, Patricia. S1C3. 

 

2.1 → Nada máis comenzar a documentarnos para a elaboración do traballo xa descubrín 

moitas cousas que non sabía. Os meus coñecementos sobre a ludopatía eran os básicos que 

podemos ver nos medios ou escoitar pola rúa. Descubrín que é un problema que vai máis 



aló dun trastorno que te pode levar á ruína e que as súas vértebras se compoñen de factores 

moi diversos. Ademáis, comprendín a necesidade de cambiar a forma de tratar o tema de 

cara o público, posto que o que nos mostran os medios céntanse no morboso e non no 

social.  

Algo que me sorprendeu especialmente foi a facilidade coa que os ludópatas falaban do seu 

problema, incluso algúns deles bromeaban acerca do tema, como un que dixo “cando 

morra quero que poñan na miña lápida, que apostas a que non me levanto?”. Con isto 

dinme conta da importancia que eles lle dan a falar con outra xente do problema, pois é 

necesario falar e desafogarse. Non me importaría seguir colaborando con esta xente, pero é 

preferible que nós, como xornalistas, fagamos o posible porque uns ludópatas axuden a 

outros, como ben falaba no meu primeiro post. 

 

2.2 → Eu era a editora do grupo. Correxín as publicacións dos membros de GT antes de 

que o fixese o noso coordinador e era a encargada de subir e modificar os artigos grupais e 

respostar aos seus comentarios. Nas dúas publicacións individuais que fixen,  modifiquei 

un par de veces algúns erros cometidos, contestei aos comentarios que a xente me deixou e 

comentei publicacións de outros temas que me pareceron interesantes.. A maiores da da 

labor no blog, encargueime de sacar as fotos e grabar o encontro na primeira reunión e 

fixen de moderadora na segunda. A isto súmase a labor de documentación de noticias 

impresas e audivisuais e o contacto con outros grupos de traballo para intercambiarnos 

comentarios e opinións. 

 

2.3 → Esquema dos apuntamentos “Comunicación Interpersonal 2”, envíado ao correo da 

materia o 22 de marzo. Antecedentes da comunicación interpersoal, o Interaccionismo 

Simbólico e o seu desenvolvemento nos estudos sobre Comunicación e a Comunicaión 

Interpersoal: a primeira comunicación e a construción do mundo da persoa. O 30 de marzo 

fixemos un esquema dos modelos teóricos, tipos de diálogo e aspectos do proceso 

comunicativo dos círculos e o 20 de abril enviamos as nosas impresións sobre a película 

“Un tipo xenial”. 

 

2.4 → Unicamente faltamos á aula os días da primeira e da segunda reunión, 23 de febreiro 

e 23 de marzo,  que nos tivemos que desplazar ata Vigo pola mañá. 



 

2.5 → O traballo podíase mellorar evidentemente, sempre se pode facer. A pesar de estar 

contenta co resultado conseguido, nunha primeira toma de contacto coas fontes faltounos 

estar un pouco máis informados para sacarlle un maior partido ao tema, aínda que grazas á 

colaboración do círculo sacamos temas moi interesante para tratar no blog. Tamén 

debíamos plantexar dende un primeiro momento a acción co círculo de forma clara, así 

como establecer datas de encontro con eles, xa que posteriormente nos encontrarmos con 

problemas para que puidesen coincidir todos. 

 

Beceiro Varela, Judit. S1C4 

 

2.1: Ao comezo do traballo eu era consciente de que a ludopatía estaba ocupando de 

maneira silenciosa para moitos, un oco na sociedade que cada vez se faría máis grande. A 

pesar desta conciencia adquirín tras as reunión moitos conceñementos que non sabía como 

por exemplo as escasas leis reguladoras ou darme conta do tratamento que os medios de 

comunicación lle dan ao ludópatas. As consecuencias da ludopatía contadas por 

verdadeiros ludópatas supuxo un tipo de choque contra a realidade que eles viven.  

 

2.2: O meu  traballo ademais de o realizado por todos, de comentar no blogue, respostar 

comentarios ou subir publicación, foi ver distinto documentais como “Tenemos que 

hablar” de TVE, distintos blogues, vídeos en definitiva reunir materiais que me puideran 

enriquecer sobre tema para ter un maior grado de información e demostralo nas reunión e 

publicacións.  

 

2.3: O 22 de marzo: apuntamentos “Comunicación Interpersoal 2”. Enviado ao correo da 

materia. 

O 30 de marzo: enviado un esquema dos modelos teóricos, tipos de diálogo e aspectos do 

proceso comunicativo dos círculos. 

O 20 de abril: enviadas as impresións e ideas sacadas do filme Un tipo xenial e do seu 

correspondente texto en inglés. 

 



2.4: Faltas xustificadas: días 23 de febreiro e 23 de marzo, visita a AGAJA en Vigo para 

levar a cabo as reunións correspondentes.  

 

2.5: Os traballos en xeral, case sempre pode ser mellorables e o que quizais o que se vote 

en falta no nos traballo e unha maior profundidade no que son os síntomas da enfermidade 

é dicir, profundar dende un punto de vista máis técnico e médico, por exemplo porque hai 

persoas que xogan pero non se enganchan.  

 

Buño Golán, Nuria. S1C5 

 

2.1.- Mediante o desenvolvemento deste traballo, foi posible coñecer unha enfermidade 

socialmente pouco coñecida nin recoñecida como é a ludopatía. Por outra banda, é 

destacable que grazas a isto acadei certas destrezas á hora de tocar temas xornalísticos máis 

delicados e moitas veces afastados dos medios ou desviados segundo os intereses 

mediáticos. Finalmente, é de grande importancia non só escribir, senón tamén ser capaz de 

crear unha profunda interacción con todos os membros do círculo e conseguir falar ser 

tapuxos.  

 

2.2.- Por suposto, a miña labor foi tanto publicar como crear interacións cos comentarios 

que deixaban nos meus posts e nos que eu deixaba en posts alleos. Outro punto importante 

que me parece que beneficiou notablemente ao noso grupo, foi o feito de compartir nas 

miñas propias redes sociais (Facebook, Twitter e incluso mediante WhatsApp) todo aquelo 

que iamos publicando e facendo, mesmo os chíos de Twitter que se ían publicando durante 

as reunións.  

Tamén cabe destacar que actuei como moderadora durante a primeira reunión, impedindo 

que as palabras duns tropezasen coas dos outros e facendo viable que non nos saísemos de 

certos temas que tiñamos premeditados e marcados. 

 

2.3.- -22 de marzo: apuntamentos “Comunicación Interpersoal 2”. Enviado ao correo da 

materia. 

-30 de marzo: enviado un esquema dos modelos teóricos, tipos de diálogo e aspectos do 

proceso comunicativo dos círculos. 



-20 de abril: enviadas as impresións e ideas sacadas do filme Un tipo xenial e do seu 

correspondente texto en inglés. 

 

2.4.- Faltas xustificadas: días 23 de febreiro e 23 de marzo (visita a AGAJA en Vigo para 

levar a cabo as reunións correspondentes. Luns 3 de abril: gravación para a asignatura 

Información Televisiva que imparte o profesor Carlos Carballo (correo enviado o 31 de 

marzo). 

 

2.5.- Aínda que en xeral é satisfactorio o percorrido levado a cabo con este traballo, sí que 

existe unha impresión de que todo isto quedará aquí agora que a actividade remata. É dicir, 

probablemente quede coma un bo recordo dunha acción positiva tanto para nós como 

xornalistas como para as persoas coas que traballamos. 

Por outro lado, poderíamos ter levado a cabo unha formación máis profundizada sobre a 

enfermidade da adición ao xogo. Aínda que si nos informamos e chegamos a coñecela moi 

ben, nunca é suficiente. Os esforzos foron notables e aínda que a coñecemos ben, sobre 

todo do xeito no que afecta á sociedade, non acadamos todas as chaves no eido clínico e 

científico. 

 

Do Carmo Lorenzo, Aline. S1C6. 

2.1 - As vivencias co meu grupo de traballo coma a organización e división do traballo, a 

investigación e a superación das dificultades atopadas foi moi enriquecedor. Aínda que 

moito máis mozos ca min, vin nos meus compañeiros un valor de exemplo cunha actitude 

moi seria, implicada e con entusiasmo. Iso e todo o aportado polos membros do círculo 

son de gran importancia para o meu crecemento profesional e persoal.  

Unha frase que quedoume gravada tras escoitala do profesor nas clases expositivas é “non 

debemos actuar só coma profesionais, pero tamén coma persoas”. É unha profunda 

reflexión que levo sobre a profesión do xornalista. O que foi e o que é non o podemos 

cambiar agora pero o que podemos facer dela máis adiante está nas nosas mans. Ese é o 

compromiso e a obriga que debemos asumir, non esquecer o que aprendemos e enriquecer 

a nosa profesión. 

 



2.2 - Primeiramente un traballo de documentación sobre o tema, sobre o cal xa tiña un 

primeiro contacto. Tiña algo de material dunha entrevista que realicei a Juan Lamas, 

director de Agaja, por un traballo da asignatura Produción da Información, en decembro de 

2016. Volvín a contactar con Juan en febreiro de 2017 para propoñerlle a idea da creación 

do círculo e coma contestoume que si, puxen en marcha a organización das reunións. El 

pasoume contactos de posíbeis membros para o círculo e eu empecei a escribirlles para 

cadrar dispoñibilidades e concretar datas para reunirnos nas dúas ocasións. Aproveitei 

tamén para volver a entrevistar a Juan y actualizar as informacións da entrevista segundo o 

enfoque do noso traballo. 

 

2.3 - Prácticas de aprendizaxe en grupo:  

 Esquema de preguntas tras a análise dos apuntamentos sobre información vs 

comunicación. 9 de marzo de 2017. 

 Esquema de catro preguntas sobre como pasamos das relacións ós contactos. 

Exposición oral na clase. 16 de marzo de 2017. 

 Esquema de catro preguntas sobre a aplicación dos modelos teóricos, tipos de 

diálogo e aspectos do proceso comunicativo nos círculos. Exposición oral na clase. 

30 de marzo de 2017. Enviada por email. 

 Análise da película “Un tipo xenial”. 20 de abril de 2017. Enviada por email. 

 

2.4 - Faltamos a dúas clases dos xoves porque foi o único día da semana en que conseguín 

cadrar as dispoñibilidades de todos para facer as dúas reunións do círculo. 

 

2.5 - Como apunte de mellora pode ser: aínda máis investigación sobre o asunto. Ao 

traballar co círculo fíxonos falta máis reportaxes, con diferentes enfoques e en soporte 

audiovisual para amosarlles e enriquecer o debate.  


