
FASES E ACTIVIDADES PARA A REALIZACIÓN DUN TRABALLO  DE CAMPO 
 
1. ELA BORACIÓN DE HIPÓTESES 
 
A palabra "hipóteses" é unha palabra comporta polo prefixo hipo: baixo, e thesis: posición ou situación. 
Aténdose ás súas raíces etimolóxicas, hipótese significa unha explicación suposta que está sostendo 
(Baixo) a nosa percepción e explicación (teses) acerca de determinados feitos. A hipótese é a 
explicación anticipada que permite ao científico asomarse á realidade e tomar decisión acerca da súa 
investigación: en que deberá fixarse, que datos son relevantes, de que forma debe achegarse aos 
feitos….   
 
 
Suposicións previas: Elaboraremos as nosas hipóteses iniciais preguntándonos acerca do noso obxecto 
de estudio e da forma en que imos abordar o seu estudio 
 
a) sobre o obxecto de estudio: 
 

Existe un fenómeno ao que se pode denominar botellón?  
 
Os mozos e mozas van ao botellón porque: 
 
No botellón teñen lugar as seguintes actividades:  
 
As actividades que se realizan teñen un carácter lúdico ou de consumo? 
 
As pautas de conduta e consumo están pautadas socialmente ou son libres e creativas?  
 

b) sobre o método de traballo: 
 
 Cal é a mellor forma de conseguir información dos implicados no fenómeno? 
 

A que datos deberemos atender máis minuciosamente: ao que nos contan, á forma en que 
nolo contan, ás relacións que se dan entre os implicados…? 
 
Que actitude deberemos tomar na nosa relación cos implicados para obter datos máis 
obxectivos? 
 

 
A resposta a estas cuestións deberá ser o punto de partida dun debate que teña como resultado a 
clarificación dos puntos de partida (hipóteses) da investigación.  

 
 

2. OBTENCIÓN DE DATOS: 
 
AS ENTREVISTAS:  
 
Guión: 
 
-Seleccionaremos as fontes entre: 
 



• Amigos que acoden regularmente a espazos de “botellón”, que están dispostos a 
contarnos as súas experiencias nestas festas. 

• Deberemos ser capaces de incluír informantes dos dous sexos, incidindo en cuestión que 
nos permitan captar as diferentes formas de experimentar este ocio 

• Especialmente relevante serán as idades dos informantes, facendo precisión na análise 
segundo o segmento de idade. 

• Seleccionar entre os posibles informantes algún tipo especial: por gardar relación con 
algúns fenómenos asociados ao botellón  

 
Contexto: Debe ser informal. Cada un deberá valorar o coller notas, fiar na súa memoria ou gravar as 
entrevistas (esta é a forma máis fiable de transcribir sen deformar a entrevista) 
Debemos fixarnos, tanto no contexto físico como psicolóxico:  

Se ten confianza en nós, se minte intencionadamente para “fardar”, como conta as cousas (con 
vergoña, con chulería…).  
Se cambia sen querer de forma de falar (mais groseira, mais culta…) cando conta diferentes 
situacións. 
As reaccións emocionais que se producen ao entrar en determinados temas 
 
 

1. Apertura: A idea inicial debe ser pedir que nos conten algunha experiencia especial (positiva ou 
negativa) vivida durante un botellón. Seguir as regras informais tentando que se estenda o mais posible 
(con preguntas cebo, petición de explicacións, preguntas hipotéticas. 
 

Ao rematar a entrevista, poñer en orde as notas, escribir os nosos recordos acerca de cómo se 
desenvolveu e as nosas impresións. (sen análise) 
 
         MODELO:   Suxeito____________________   data__________ 
          Tempo de entrevista_____________________ contexto________ 
           Desenvolvemento da entrevista___________________________ 
                              Impresións___________________________________________ 
                              Transcricións________________________________________ 
 
Análise da entrevista: 
Temas importantes: _________________________________________________ 
Relación coas hipóteses de traballo_____________________________________ 
Cuestións nas que precisa afondarse______________________________________ 
 

2. Focalización: Unha vez focalizados os temas (segundo o caso) volver a entrevistar para preguntar 
(elaborar un guión) 
 

Ao rematar a entrevista, poñer en orde as notas, escribir os nosos recordos acerca de cómo se 
desenvolveu e as nosas impresións. (sen análise) 

 
3. Peche. 
  
 
 
 
 
 



3. ANÁLISE DO MATERIAL 
 
Análise das entrevistas (unha por entrevista realizada, tanto propia como allea) 
 

hipóteses de traballo, coa que se relacionan os contidos da entrevistas: 
 
Temas importantes, relevantes que non coincidan coas hipóteses pero que poidan serrar outras 
liñas de investigación 
 
Explicación dos datos que se recollen na entrevista. 
 
Dificultades que se observan, tanto por parte do entrevistado como do entrevistador. 
 
Cuestións nas que precisa afondarse 

 
 
TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

Hipótese  xustificación  Entrevistas nas que aparece  
  
  

 

  
  
  
  

 

  
  
  

 

  
  
  

 

  
 
EXPLICACIÓNS EMIC: Extrapolar nun resumo as principais coincidencias e explicacións que os 
suxeitos das entrevistas dan do fenómeno. Non debe intervir a opinión do entrevistador, nin do grupo de 
traballo 
 
 
EXPLICACIÓNS ETIC: Propoñer os temas a abordar na explicación do fenómeno, desde a 
perspectiva do grupo de traballo. Cada alumno deberá propoñer unha serie de temas importantes a 
traballar. 
 
 
REVISIÓN DA BIBILIOGRAFÍA SOBRE O TEMA:  

Busca e elaboración dun arquivo de documentación e dunha relación de bibliografía de fácil 
acceso a través da rede. Elaboración dunha páxina web de bibliografía comentada para deixar na 
aula virtual. 
Elaboración dunha carpeta con documentación bibliográfica sobre o tema. De carácter 
antropolóxico e sociolóxico.  



 
4. REDACCIÓN DO DOCUMENTO FINAL 
 
 Reparto de tarefas entre os participantes:  
 
  A coordinación: a profesora. 

Desenvolvemento dos temas: alumnado (cada un desenvolverá e redactará o seu tema e 
corrixirá o dos demais) 
Redacción da proposta de investigación: a profesora e dous alumnos delegados 
A bibliografía: equipo de 2 alumnos.  
Elaboración dunha presentación (ppt) resumo final do proceso de investigación e os seus 
resultados. 

 
 
 

Implementación dunha Wiki para facilitar o traballo de intercambio de redacción e 
modificacións.  
 
 

5. PRESENTACIÓN DA INVESTIGACIÓN E OS SEUS RESULTADOS: 
 
 

No ámbito escolar: preparación dunha separata impresa para a súa distribución no centro e entre 
as familias 
 
Noutros centros: presentación da actividade e os seus resultados noutro centro educativo ante os 
alumnos de antropoloxía. 
 
Nunha publicación escolar: preparación dun resumo para a súa publicación nunha revista de 
ámbito escolar, ou como foi no noso caso nunha publicación temática periodiza do centro.  

 
6. AVALIACIÓN DE RESULTADOS 
 

Por parte dos membros do grupo de traballo 
Cada un dos implicados na elaboración do traballo deberá avaliar diferentes aspectos do proxecto 
a través dunha rúbrica de avaliación. Posteriormente valóranse os resultados totais e extráense 
conclusión para mellorar a investigación. 
 
 
Por parte da comunidade educativa 
 
Ao final da  presentación do traballo na aula, pediráse aos compañeiros que fagan unha 
valoración facendo uso da rúbrica de avaliación que se adxunta. Posteriormente valóranse os 
resultados totais e extráense conclusión para mellorar a investigación. 
 
Realizarase tamén unha enquisa entre os lectores do traballo presentado por escrito seguindo os 
mesmos criterios que os anteriores 
 
 
 



RUBRICA DE AVALIACIÓN  
 

Elementos Deficiente Mellorable Ben Óptimo 
Problema o 
pregunta 

Non se propón 
ningún problema 

Proponse unha 
pregunta irrelevante 
para o tema 

A cuestión é 
relevante pero está 
pouco delimitada 

Descríbese o problema que da 
lugar á investigación, delimítase 
e explícase 

Organización O contido 
presentase sen 
estruturar e sen 
unha orde lóxica 

Estrutura pouco 
elaborado. A 
secuencia lóxica non 
se respecta sempre 

Estrutura coherente. 
A secuencia lóxica 
está completa. 
Desenrolo pouco 
fluído 

Exposición coherente, lóxica e 
fluída. A orde da exposición 
reforza os contidos 

Redacción Moitos erros 
gramaticais  

Algúns erros 
gramaticais e 
sintácticos 

Case non hai erros 
gramaticais ou 
sintácticos 

Non hai erros nin gramaticais 
nin sintácticos. A redacción é 
interesante 

Introdución Non se fai Incompleta e confusa Inclúe o propósito do 
traballo e a 
presentación do tema, 
pero é confusa 

Inclúe o propósito do traballo e 
a presentación do tema, explica 
os apartados do traballo e a súa 
relevancia 

Calidade da 
información 

A información 
non ten que ver 
co tema principal 

Un ou máis dos 
temas propostos non 
se trataron 

Todos os temas foron 
tratados, pero hai 
repeticións 

Presentación de ideas e teorías 
con claridade e obxectividade 

Rigor 
metodolóxico 

Non se utiliza un 
método de 
investigación 

O método non é o 
adecuado para o tipo 
de investigación 

Úsase un método 
adecuado pero non se 
fai con rigor 

Úsase un método adecuado e 
aplícase con rigor 

Fontes de 
información 

Non se utilizan 
nin se citan 
fontes 

As fontes de 
información son moi 
limitadas e pouco 
fiables 
A documentación 
non está ao día nin é 
relevante 

As fontes son 
variadas, múltiples, e 
fiables. 
A documentación é 
relevante pero non 
está actualizada 

As fontes son variadas, 
múltiples, e fiables. 
A documentación é relevante e 
actualizada. 
Ben citadas. 

Diagramas e 
ilustracións 

Non hai Non contribúen á 
presentación e 
comprensión do tema 

Contribúen só de 
forma parcial á 
presentación do tema 

Os diagramas e ilustracións son 
elaborados, precisos e 
contribúen á presentación do 
tema 

Conclusións O resumo é 
limitado ou non 
se inclúe 

Rematase o traballo 
cun resume que non 
recolle todos os 
aspectos do tema 

Remata a exposición 
cun resumo 
satisfactorio pero non 
resposta o problema 
proposto 

Remata a exposición cun 
resumo moi claro que da 
resposta ao problema proposto 

Presentación Presentación 
pobre que 
dificulta a lectura 

Empréganse os 
formatos de texto de 
forma arbitraria 
(parágrafos, viñetas, 
sangrados...) 

Boa maquetación do 
texto e presentación 
agradable 

Boa maquetación do texto e 
presentación agradable. Dirixe a 
atención do lector aos puntos 
clave da investigación 

Reflexións Non hai 
xustificacións 
nin reflexións de 
carácter creativo 

As opinións non 
están debidamente 
xustificadas. 

Xustifícanse as 
opinións pero non se 
referencian as 
documentacións de 
apoio 

Apreciase unha postura clara e 
fundamentada. As opinións 
están fundamentadas se fan 
referencias á documentación de 
apoio. 

 
   


