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Comunicación interpersoal e comunitaria.  

 

Esquema da clase expositiva do 15 de marzo de 2018.  
Os esquemas son simples referentes para o estudo da materia e non 

completan aos apuntamentos. Para revisar os apuntamentos correspondentes ver no blog 
en Apuntamentos> Comunicación.  

 

  
COMUNICACIÓN:  

 

sistema que articula e desenvolve as relación humanas, a 

organización social e os marcos explicativos e normativos que 

fundamentan e sancionan a vida social e política dos seres 

humanos.  

Relaciona unha serie de símbolos comúns, identificativos dunha 

comunidade para, construir unha realidade a partir deles.  

  

-COMUNICACIÓN INTERPERSOAL: 

Interpreta a comunicación para definir os roles e o dispositivo 

de intercambio de información.  
 

-COMUNICACIÓN COMUNITARIA:  

Reforza a potencialidade das formas de intercambio para 

autoafirmar a pertenza, a permanencia e a frecuencia das 

relacións. Deste xeito desenvólvese o compromiso grupal e a 

obligatoriedade do intercambio: 

 respecto dos usos populares e colectivos 

 respecto dos factores de identificación e diferenciación  

  (que é o característico da comunidade) 

 no compromiso coas carencias e necesidades do grupo e cos 

 proxectos de vida 

  

  
 

ALGUNHAS APROXIMACIÓNS TEÓRICAS DA COMUNICACIÓN PARA INTERPRETAR 

A C. INTERPERSOAL E A C. COMUNITARIA: 

  

-TEORÍA DAS MEDIACIÓNS:  

A relación existente entre o lector /espectador e os medios. O 

que permite unha lectura crítica ou ben un discurso subalterno. 

As mediacións son espazos onde se negocia o éxito ou fracaso dos 

medios de comunicación ao precisar o consurso dos 

lectores/espectadores 

  

-EDUCOMUNICACIÓN:   

Aprendemos a facer comunidade e educámonos ao mesmo tempo. Busca 

da reciprocidade. 

 

Oportunidade para atender necesidades e conflitos.  



Adquisición dunha certa autonomía da percepción, da comprensión e 

reconstrución da cotidaneidade, ao través da expresión e da 

autorepresentación  

  

-ECOLOXÍA DA COMUNICACIÓN:  

Presenta os espazos comunicativos (contextos). Busca 

equilibrar os espazos coas situacións.  

Relación persoa-contexto (natureza).  

  

  

INFORMACIÓN V.S. COMUNICACIÓN: 

 

O noso obxectivo, como xornalistas, debera ser desfacer esta 

confrontación en convertila nunha ponte 

entre estes dous conceptos ou prácticas.  

 

Informar non é o mesmo que comunicar. A información non busca a 

interacción. 

O termo informar responde ao modelo EMISOR-MENSAXE-RECEPTOR.  

Se o representamos de forma vertical (como é realmente), 

responde a unha mensaxe autoritaria. Este modelo non é 

comunicativo, senón informativo, xerárquico e 

articulado ao redor de relacións dominantes de poder. 

  

O modelo contrario, horizontal, sería a comunicación como relación 

comunitaria humana consistente na relación entre 

emisor/receptor e receptor/emisor é decir, en estado de 

total reciprocidade. Este modelo resulta posible 

debido a unha serie de factores condicionantes 

que atopamos nas diferentes formas de comunidade. E sobre todo, 

se se procura o entendemento e a comprensión do Outro, mutua, 

recíproca. 

 

 


