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1. GUÍA DIDÁCTICA 
 
1.1 Xustificación 
 
a)A situación de partida 
 
Iniciamos o curso académico 2009-2010 ofertando por primeira vez no centro a materia 
optativa de Antropoloxía, no curso de 1º de Bach. O alumnado que optou a esta materia tiña 
diferentes procedencias: uns procedían da modalidade de Ciencia e Tecnoloxía, mentres que 
outros o facían da modalidade de Ciencias humanas e sociais. Os intereses, a adquisición de 
hábitos de traballo investigadores e as metodoloxías aprendidas eran tamén de diferente 
índole.  
 
A materia de Antropoloxía no bacharelato ten, pola súa parte, a súa propia idiosincrasia. Debe 
introducir ao alumnado nos coñecementos básicos desta ciencia, nas súas diferentes ramas 
(antropoloxía biolóxica, cultural, filosófica), pero tamén nas súas metodoloxías de traballo. 
Ten, xa que logo, unha orientación que nos leva cara o campo da metodoloxía de 
investigación científica, e outra que implica ensinar metodoloxías de traballo no entorno das 
ciencias humanas e sociais. Ambas orientacións coinciden, como todas as ciencias, no interese 
investigador nos diversos aspectos da realidade e nun interese pola aplicación da investigación 
científica á resolución de problemas instrumentais, técnicos e mesmo políticos e sociais.  
 
Pola súa banda a nova sociedade do século XXI, pola súa complexidade, pide dos actuais 
estudantes de bacharelato unha preparación teórica e práctica cada vez de maior calidade. Para 
iso o sistema educativo debe adaptar as súas propostas educativas a esa nova realidade: aos 
intereses e necesidades dos estudantes, aos novos métodos de adquisición de coñecementos e 
habilidades e ás novas ferramentas de transmisión e canalización da información. En concreto, 
o sistema educativo debe desenvolver destrezas propias da sociedade do século XXI: 
aprendizaxe cooperativo, estratexias para a busca e o tratamento da información, o desenrolo 
do pensamento crítico e tamén dotar ao alumnado das destrezas necesarias para a resolución 
de problemas.  
 
Tendo en conta estes tres aspectos: a tipoloxía dos estudantes na materia, as exixencias da 
propia materia, e as necesidades do sistema educativo, facíase necesario propoñer unha tarefa 
programada que promovera nos estudantes a investigación e a demostración das aprendizaxes 
adquiridas, concretándoas en resultados concretos. Desde esta perspectiva propónse un 
proxecto de investigación como unha forma de canalizar as diferentes actividades a realizar 
na aula. Un proxecto que é unha proposta educativa, onde o alumnado poida desenvolverse e 
exercitarse para se converter nun membro útil da sociedade, ao mesmo tempo que descubre as 
súas propias capacidades investigadoras, resolvendo problemas no seu contorno inmediato.  
 
b)Porque  un proxecto de investigación en ciencias humanas: 
 
A investigación é unha actividades fundamental na creación e construción do coñecemento. 
En xeral, o novo coñecemento xérase grazas aos procesos de indagación sistemática, de 
contraste das teorías fronte aos resultados experimentais, e fronte a outros científicos que 
avalían e aceptan ou rexeitan as teorías, modelos, propostas ou observacións realizadas. O 
proceso de investigación achega razóns, explica porque suceden os fenómenos e o fai de 
forma obxectiva, facendo que os  estudantes abandonen as meras opinións individuais e 
subxectivas, para obter coñecementos susceptibles de ser compartidos e comprobados.  Isto é 
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así nas ciencias naturais e formais. Noutras ciencias, (especialmente nas  ciencias humanas e 
sociais), os fenómenos non só non se poden repetir controlada e artificialmente, senón que son 
pola súa propia esencia, irrepetibles. Por iso  nos parece fundamental achegar o concepto de 
investigación científica ao territorio das ciencias humanas, facendo desta estratexia unha 
forma de aportar rigor, importancia teórica e dotando a estas ciencias dun contexto de 
descubrimento que, dificilmente soe advertirse no contexto da súa ensinanza no bacharelato.  
 
Nos últimos anos, no contexto das disciplinas científicas con máis tradición (física, bioloxía..) 
os contextos de investigación foron implementandose no bacharalato de forma continuada. 
Isto non sucedeu noutros ámbitos teóricos máis relacionados coas ciencias humanas 
(economía, socioloxía, historia…). Por iso é necesario repensar o concepto de método 
científico, achegándonos a  unha definición que recaia máis sobre os procesos de 
descubrimento nestas ciencias humanas.  Repensar o concepto de método científico desde a 
ensinanza-aprendizaxe das ciencias humanas debería achegarnos a unha definición que se 
basee máis nos procesos que xeran coñecemento, que na produción de resultados 
obxectivables e comprobables mediante a experimentación.  
 
A investigación en ciencias humanas debería definirse como un proceso de coñecemento 
caracterizado polo uso constante da capacidade crítica da razón, que busca establecer a 
explicación dun fenómeno aténdose ao coñecido, e que da como resultado unha explicación 
dos fenómenos que sexa congruente cos datos da observación. Esta definición de 
investigación achéganos a definición que da ciencia nos da  K. Popper : a ciencia debe 
conseguir estruturar sistematicamente os coñecementos en función duns principios xerais que 
sirvan de explicación, dando unha coherencia xeral e unha claridade que non existía 
anteriormente na observación da realidade.  
 
O alumnado tampouco debe sentirse intimidado pola profundidade e responsabilidade da 
investigación. En xeral, como mantiña o filósofo da ciencia Mario Bunge, a ciencia non debe 
perseguir a ilusoria meta de respostas definitivas, nin sequera probables; antes ben, o seu 
avance debe encamiñarse cara unha finalidade infinita: a de descubrir incesantemente 
problemas novos, máis fondos, máis xerais, e xustificar as nosas respostas ao respecto. Neste 
sentido o proxecto pretendería achegar a investigación á arte, mostrarlle aos alumnos que o 
investigador é un artista que pretende obter unha obra mestra de cada traballo que realiza. 
Neste sentido o proxecto investigador depende da inspiración, pero tamén da preparación 
curricular e a documentción teórica, polo que o alumno debe entender que é necesario dedicar 
un tempo importante ao estudio e a comprensión en profundidade do que os outros fixeron con 
anterioridade no mesmo campo.  
 
1.2.Obxectivos 
 
A proposta do proxecto de investigación xurde como resposta  a un proceso progresivo de 
toma de contacto do alumnado coas técnicas propias na recollida de datos na disciplina da 
antropoloxía cultural. Esta disciplina presenta unha novidade con respecto a outras coas que 
os alumnos e alumnas se enfrontan no bacharelato: a capacidade das teorías antropolóxicas 
para explicar e facer comprensibles as circunstancias próximas (culturais e sociais) que os 
rodean. No primeiro trimestre propuxéronse algúns traballos individuais e voluntarios sobre 
algunhas festas moi próximas ao contexto social do alumnado: a festa de Santa Minia e a festa 
de defuntos. Os resultados foron irregulares e a implicación dos estudantes foi a nivel 
individual. Sen embargo, mais importante que os resultados foi o ambiente de interese que se 
creou ao redor deste tipo de investigacións e os productos finais realizados polos alumnos e 
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alumnas. O interese do alumnado polo traballo de campo, fixo que nos propuxeramos un 
traballo deste tipo cun nivel de implicación maior. Os obxectivos desta proposta foron de dúas 
índoles diferentes: 
 
a)De carácter xeral: 
 

Buscar o protagonismo do alumnado: porque pretendemos dar un impulso de fondo 
á nosa actividade educativa o que significa, directamente, dar un impulso á actividade 
dos nosos alumnos e alumnas. Partimos da idea de que son as motivacións positivas as 
que producen actitudes, comportamentos e hábitos participativos e constructivos. Para 
iso é preciso recoñecer as achegas de cada un e fomentar este recoñecemento tanto 
dentro da aula e o grupo de traballo como en todo o centro educativo.  
 
Aproveitar as sinerxías: conectando e coordenando o traballo de todos os alumnos 
facendo posible que cada un aporte as súas capacidades a un equipo de traballo que 
funcione como unha unidade colaborativa. Creemos que só potenciando o espírito de 
traballo colaborativo desde a escola se poden producir, mais tarde, equipos 
interdisciplinares de investigación nos contornos profesionais.  
 
Promover a excelencia educativa: descubrindo, cultivando e potenciando as 
capacidades e excelencias de cada un. Isto só é posible atendendo ao alumnado no 
terreo dos seus intereses e establecendo pontes e conexións precisos entre os nosos 
intereses e os seus. Se podemos facer iso, a nosa función educativa será real. Esta 
conexión cos intereses do alumnado e con contornos reais e próximos socialmente, 
permitirá adquirir unha formación actualizada que estimule aos estudantes para lograr 
os retos dos estudios universitarios que realizará no futuro. 
 
Visualizar a actividade académica: Unha das claves para o bo desenrolo da 
actividade do alumnado é poder visualizar os seus propios logros e conseguir que toda 
a comunidade educativa os perciba (profesorado, amigos, familia...). Esta visualización 
é aínda máis importante que as cualificacións obtidas na materia, porque amplía e pon 
en valor esta actividade no entorno  no que os protagonistas se moven. Tamén favorece 
a calidade nas actividades que se realizan, porque van ser “vistas” por todos é iso fai 
que se atenda á súa presentación e ao seu rigor. O feito de que da actividade académica 
resulte un produto obxectivo, que poida exporse e mostrarse á comunidade educativa, 
fortalece e impulsa a calidade porque permite a súa posterior consideración, crítica e 
mellora.  

 
b)De carácter específico:  
 
Nun sentido máis específico e vinculado coa materia de antropoloxía e coas ciencias humanas 
en xeral, os obxectivos  pretenden, en xeral, mellorar o hábitos e métodos de traballo e 
conseguir unha actitude positiva cara a investigación nas ciencias humanas en xeral.  
 

- Aprender a utilizar correctamente os métodos de traballo intelectual e as  técnicas 
multidisciplinares utilizadas no  campo das humanidades e as  ciencias sociais. 

- Permitir acadar a excelencia nos coñecementos usando metodoloxías rigoroas. 
- Habituarse á investigación como principio esencial para comprender as aplicacións 

reais da ciencia aos nosos contornos físicos e sociais.  
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- Familiarizarse cos mecanismos de indagación e investigación científicas, propoñendo 
problemas, hipóteses de traballo, deseñando procesos e sinalando resultados.  

- Coñecer as diferentes fases do desenrolo dun proxecto de investigación, analizando e 
avaliando os resultados e dificultades de cada unha. 

- Potenciar a autonomía na toma de decisións, tempos de traballo, así como o esforzo 
necesario nun traballo cooperativo para obtención de resultados satisfactorios.  

- Lograr o coñecemento e a utilización das destrezas necesarias nos procesos de 
recollida de materiais, documentación e información. Este obxectivo favorecerá tamén 
a selección da información e o uso das novas tecnoloxías nese proceso.  

- Elaborar, como resultado do  proceso de investigación, un material atractivo e 
suxerinte para outros estudantes investigadores no mesmo campo, e que poida servir 
de base para futuras ampliacións. Este obxectivo favorecerá e estimulará o hábito da 
expresión oral e a comunicación, tan necesarios para comunicar os avances científicos 

- Publicar nalgún medio o resultado do traballo, elaborando o material adecuado para iso 
(artigo, compendio, abstract…). É importante que esta publicación do material poida 
realizarse en diferentes espazos (no centro docente, no ámbito familiar, e tamén en 
ámbitos afastados do ambiente cotiá do alumnado.  

 
 
1.3.Contidos 

Este proxecto de investigación xurde a comezos do segundo trimestre do curso 2009-2010, 
cando algúns alumnos, que xa realizaran un traballo etnográfico na primeira avaliación, 
pensaron que era un tipo de traballo no que merecía a pena seguir afondando. Como resultado 
dos vídeos etnográficos que se realizaron en relación á Romaría de Santa Minia, no  lugar de 
Brión, quedou claro que a proposta xuvenil da festa, fronte ás tradicións, era a actividade 
nocturna do Botellón. Despois de considerar as dificultades do tema e as súas posibilidade, o 
botellón perfilouse como o que lograba xuntar as expectativas de todos e todas (relación coa 
súa experiencia inmediata, cos costumes e usos dos individuos da súa idade, capacidade de 
acceso aos participantes no fenómeno...)  e que permitía levar a cabo unha metodoloxía de 
traballo no que todo o alumnado puidera participar, en todas as fases do mesmo.  

O que se pretendía era que o resultado deste traballo non fora só o coñecemento do fenómeno 
a estudar e a proposta dunha explicación do mesmo, senón tamén a aprendizaxe dos métodos e 
as dificultades que leva consigo este traballo. Partíase da hipótese de que as opinións dos 
analistas sociais sobre o fenómeno deixaban fora as opinións e vivencias dos individuos 
directamente involucrados.  
 
Aínda que unha das técnicas básicas da antropoloxía cultural é a observación participante, 
optouse, neste caso, por manter unha distancia relativa co fenómeno, por mor da idade e 
situación dos participantes; a investigación limitouse á referencias indirectas achegadas por 
outros individuos involucrados no fenómeno, aos que os investigadores tiñan acceso por 
razóns de familiaridade, amizade... Así xurdiu o título do traballo: Historias de Botellón. Nel 
preténdese dar unha visión do fenómeno a través das historias que narran individuos que 
acoden regularmente a este evento.  
 
A recompilación de anécdotas, historias de vida e sucesos relevantes que suceden no entorno 
do botellón, narrados polo seus protagonistas, pretenden ser o punto de partida. Así, podemos 
comprender desde dentro o fenómeno do botellón como unha manifestación socio-cultural do 
segmento xuvenil da poboación; a través deste se poñen de manifesto valores, sentimentos 
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estéticos, xerarquías sociais e, en xeral, se producen significados que sitúan ao individuo no 
seu entorno social e nas relacións con outros segmentos de poboación, tal e como se reflicte 
nalgúns estudios antropolóxicos do problema. 
 
As anécdotas, no canto de ser unha experiencia irrelevante, por ser pouco repetitivas, poden 
achegarnos algúns dos elementos relevantes que os individuos non comunican, en ocasións, 
nas súas respostas máis elaboradas e pensadas. Na anécdota e a súa relevancia podemos 
atopar, moitas veces, o sentido máis orixinario, como diría o filósofo francés, Michel Onfray 
"a anécdota é a vía  que conduce ao epicentro dun pensamento" . 
 
Na presentación de resultados do proxecto, ten tanta importancia, como se dixo, o proceso de 
realización e as aprendizaxes obtidas nel, como as conclusións as que conduce ese proceso. 
No documento final, non se teñen en conta só as conclusións, senón que se considera tan 
importante como elas o propio proceso de realización do traballo, pois o que é se pretende é a 
iniciación á investigación e a aprendizaxe da metodoloxía propia dun traballo de campo.  
 
1.4.Metodoloxía 
 
Para a realización do traballo de campo, usamos unha metodoloxía encamiñada a recoller a 
visión do fenómeno por parte dos individuos involucrados no fenómeno (emic) e atopar os 
parámetros, valores e conceptos que permitiran artellar unha análise por parte dos 
investigadores (etic).  
A investigación neste tipo de traballo atende en primeiro lugar á recollida dos datos necesarios 
para a súa posterior análise. En xeral, poden existir dúas perspectivas básicas: a busca de datos 
cualitativos ou a recollida cuantitativa dos mesmos. Nesta investigación optouse por unha 
perspectiva cualitativa porque non se pretendía unha investigación sociolóxica do fenómeno, 
que atendera a formas de consumo, cantidades de xente ou de sustancias consumidas, senón 
unha visión que atendera ás ideas, valores, mitos e rituais desde os cales os individuos que 
participan no fenómeno do botellón o entenden.  
 
A metodoloxía de traballo comprendeu varias etapas:  

 
Para  as  etapas de recollida de información formouse aos alumnos en diferentes técnicas: 

A observación participante 
A entrevista antropolóxica 
A busca e selección de información 
 

Para a elaboración de Análises e hipóteses utilizouse como ferramenta básica o intercambio de 
ideas na aula virtual da materia:  

 
Aula virtual: http://centros.edu.xunta.es/iesames/moodle/course/view.php?id=44 
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Un aula de alumnos no que se podían ver as producións anteriores así como acceder á 
presentacións relativas ao traballo de campo. 
Un blogue do profesor con información, textos e exposicións relativas aos temas da 
Antropoloxía cultural: http://antropoque.blogspot.com/2009/09/antropoque.html 
 
Un apartado de documentación no que se ían introducindo os textos necesarios e as 
ligazóns onde se podía atopar información, análises e estudios relevantes sobre o tema.  
Un cuestionario para entrevistadores para valorar e analizar o proceso de recollida de 
datos 
Unha wiki para xestionar o traballo colaborativo 
 

Para os resultados do traballo e a súa publicación: 
 A aula virtual do Instituto. 
 Publicación  dun artigo na publicación anual Cadernos de Ames 
 Realización dunha separata para entregar ao alumnado, profesorado e familia 
 
1.5. Organización de espazos e tempos 
 
O traballo de elaboración de documentos por parte da profesora foi previo ao Calendario de 
traballo proposto para a realización do traballo de investigación. Durante o primeiro trimestre 
elaboráronse as fichas para as entrevistas, as presentacións sobre o traballo de campo e os 
cuestionarios para entrevistadores. Tamén se implementou a aula virtual, ao mesmo tempo 
que se levaban a cabo os primeiros intentos de elaborar traballos de campo etnográficos de 
xeito individual.  

O Calendario proposto inicialmente para o traballo foi o seguinte 

Preparación da metodoloxía de traballo Mes de Xaneiro 
Recompilación de entrevistas e fontes de datos Meses de Febreiro e Marzo 
Análise das entrevistas e preparación de documentación Mes de Abril 
Posta en común e redacción Mes de Maio 
Revisión e presentación do traballo  Mes de Xuño 
 
Aínda que o cumprimento do calendario foi desigual por parte dos membros do grupo, 
logrouse a consecución dos obxectivos, aínda que algúns elementos do traballo, como a 
investigación nas relacións entre xéneros tiveron que ser desprazadas.  
Estableceuse  tamén un calendario de traballo colaborativo en grupo que tiña lugar os luns no 
horario lectivo. Das catro horas lectivas da materia, dedicouse unha á posta en común dos 
resultados obtidos nas entrevistas, a elaboración de hipóteses, a crítica dos traballos 
elaborados.  
Para a posta en práctica desta experiencia utilizáronse os espazos do noso centro  que 
consideramos máis adecuados: a propia aula, a aula de audiovisuais para o traballo en grupo 
do alumnado (revisión e análise de entrevistas, proposta de hipóteses….) e a aula de 
informática para o traballo en grupo a través da Wiki.  
 
1.6.Organización de actividades 

O equipo de traballo estivo formado polos alumnos e alumnas da materia de Antropoloxía en 
1º de Bacharelato do IES de Ames e a profesora como coordinadora: 



 9 

No proceso de planificación e desenvolvmento das actividades da investigación tivéronse en 
conta varios criterios:  

O escaso número posible de entrevistadores  
O pouco tempo dispoñible (dous trimestres académicos)  
Os impedimentos para obter material gráfico do fenómeno  
As dificultades técnicas para as achegas de material.  

 
Tendo en conta estes factores planificouse unha estratexia que se centrou nos seguintes  
obxectivos básicos:  

Aprender a usar as ferramentas básicas dun traballo de campo  
Comprobar un número de hipóteses limitado a través dun traballo cualitativo e non 
cuantitativo.  
Contrastar esas hipótese coa documentación relevante publicada sobre o tema.  
Redactar un documento que permitira explicar o fenómeno do botellón á luz das 
hipótese elaboradas  
 

Para levar a cabo este proxecto o coordinador, neste caso a profesora,  asumiu a tarefa de 
centralizar e recibir os datos subministrados polo grupo de traballo e propoñer as tarefas de 
análise.  Os demais membros do grupo asumiron as tarefas de recadar os datos necesarios a 
través dos métodos que se propoñen, e de traballar conxuntamente na elaboración da análise e 
as conclusións.  

 A fin de que todos os membros do grupo tiveran acceso aos datos achegados polo resto dos 
compañeiros e aos documentos elaborados polo coordinador, abriuse un aula virtual na que se 
foron achegando todos os recursos (documentos, entrevistas, análises...). Aínda así, a lectura 
sobre o papel fíxose imprescindible ao longo das tarefas de análise.  

 Para a fase de redacción deste documento implementouse, na mesma aula virtual, unha wiki 
que permiteu o traballo colaborativo entre todos os membros do grupo. Desta forma todos 
poden acceder ás achegas dos demais membros do grupo e corrixilas, engadir datos e novas 
perspectivas, así como  modificar as propostas anteriores. 

Wiki na aula virtual do IES de Ames: 
http://centros.edu.xunta.es/iesames/moodle/course/view.php?id=44  

Finalmente constituíuse un equipo de elaboración da separata cos resultados da investigación 
que foi repartida no centro e outro encargado da elaboración dun resumo da investigación para 
a súa publicación nos Cadernos de Ames (en prensa) 

 

1.7. Actividades 
 
a) Elaboración das hipóteses de traballo  

Inicialmente valoramos na clase o tipo de fenómeno ao que nos enfrontamos. Xa nun primeiro 
momento discutiuse a validez do propio obxecto de estudo. O fenómeno do Botellón ven 
puidera ser unha reunión sen máis de persoas afíns, sen ningunhas características  propias que 
o marcara ou distinguira como un fenómeno cultural cuns sinais identitarios. 
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A discusión sobre o obxecto de estudo levounos a un debate acerca da definición deste 
fenómeno que finalmente se saldou coa aceptación da  definición operativa de Botellón 
ofertada por  Amador Calafat: fenómeno social caracterizado pola concentración de mozos 
nun espazo aberto durante a noite e cun punto de referencia común no consumo de bebidas 
alcohólicas.  

Despois de confrontar algunhas ideas as hipóteses coas que se decidiu enfrontar o traballo 
coas hipóteses elaboradas:  

• As actividades nas que se centra a práctica a estudar: O botellón. Análise dos códigos e 
a conformación de grupos.   

• Os rituais implícitos no  consumo de calquera produto, e en concreto no ámbito a 
estudar, axudaran a entender o fenómeno coma un fenómeno social e non de carácter 
individual.  

• Para entender as formas de relación, e as formas de consumo non basta con preguntar 
as causas da elección  ao entrevistado, senón que hai que entender  as dinámicas 
sociais e como se percibe o individuo  a sí mesmo dentro delas.  

• Tan importante é o que nos conta o entrevistado como estudar as relacións e dinámicas 
que se establecen entre os distintos actores do fenómeno e o escenario en que se 
producen.  

 
b) As entrevistas  
 
A preparación das entrevistas  
 

E función do obxectivo do traballo, eliximos elaborar entrevistas informais que permitiran 
a toma de contacto e a interacción entre entrevistador e entrevistado, necesaria dada a 
familiaridade cos mesmos e a intención de que durante a mesma xurdiran conversacións 
de carácter íntimo e historias relevantes para o individuo entrevistado. A construción da 
entrevista non seguiu un patrón formal  pero ofrecéronse normas e pautas de actuación que 
poden consultarse na realización final do traballo.  

Os entrevistadores foron capacitados para realizar as entrevistas, conducilas e non perder o 
control da mesma pero non para inducila. (documentación en cd) 

Entrevistas realizadas  
 Os datos necesarios para a realización do traballo recolléronse a través de entrevistas con 
suxeitos implicados. A entrevista cos suxeitos elixidos permitiu a toma de contacto coa forma 
de ver o mundo deste individuo e, en particular, a forma de entender o fenómeno do botellón. 
Tamén nos permitiu  contrastar a través do contacto cos outros as diferenzas entre a nosa 
forma de ver o fenómeno. O traballo desenvolveuse en dúas fases: 
 O deseño da estratexia para as entrevistas e a preparación dos entrevistadores 
 A recollida da información. 

En total recolléronse 20 entrevistas cunha distribución que se reflicte no seguinte cadro: 
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Cuestionario para entrevistadores: elaborouse un cuestionario para entrevistadores no que 
se puxeron de manifesto algúns inquedanzas e preocupacións sobre o desenvolvemento das 
entrevistas. Tamén se pode extraer deste cuestionario a influencia do estudio nos propios 
entrevistadores e a consecuencia que esto tivo para a investigación 
 
c) Análise das entrevistas e contrastación de hipóteses  
 

Despois da lectura das entrevistas elaboráronse dous catálogos de resultados. O primeiro 
tiña que ver coa xustificación que os entrevistados daban da necesidade do botellón como 
forma de ocio xuvenil (explicación emic). O segundo recollía os temas relevantes para a 
elaboración da explicación e a valoración das hipóteses de traballo (etic). 
 
Xustificacións emic do fenómeno do botellón 
Levouse a cabo unha baremación do lugar no que aparecían as xustificación, número de veces 
que aparecía, contexto, nun intento de obxectivar e cuantificar a forma en que os implicados 
observaban e racionalizaban a súa práctica.  
 
As explicacións etic 
Despois da primeira lectura e análise das explicacións emic iniciouse o traballo de explicación 
etic, é dicir a elaboración de explicación teóricas desde un punto de vista externo. Comezouse 
por analisar o conxunto de explicacións emic e as contradiccións e valores implícitos que as 
sustentaban, para iniciar un debate acerca do que significaba o fenómeno, realmente, para os 
implicados. Así, poderiamos extraer a partir deles algunhas opinións fundamentadas acerca 
das dinámicas que se establecen nos contextos narrados nas entrevistas. A idea básica que 
tentou rexer a análise non foi establecer conclusións, senón ofrecer un punto de vista externo 
que permitira ollar “desde fóra” as anécdotas que os entrevistados contaban, poñendo de 
manifesto as contradicións existentes entre a xustificación e o que se narraba e/ou contaba, e 
os valores e expectativas que transmitía.  
 
Traballando con esta idea tentáronse abordar os seguintes temas:  
 
Os espazos do botellón: encargada Elisa Vaamonde.  
A normalidade do consumo de alcohol e drogas: encargado Diego Cotos.  
O aforro como motivo do botellón: encargada Natalia Maneiro.  
O botellón como fenómeno socializador: encargado Rodrigo Pérez.  
O botellón como  liberación: encargada Einés Monteagudo.  
O ligue como xustificación:  encargada Lucía Mansilla.  
diferenzas de xénero: Encargada Fani Dapena.   
Formas de vida: nihilismo e botellón: encargado Alberto Blanco 
 
Análise da bibliografía e a documentación dispoñible: 
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Para realizar este traballo revisouse e analizouse a bibliografía proposta e seleccionada  para 
cada un destes aspectos e que se acumulou nun directorio da aula virtual.   

 
d) Redacción e presentación do documento 
 
O traballo de redacción do documento de presentación final  foi un traballo colaborativo. Cada 
un dos alumnos redactou a parte que lle correspondía respecto á explicación do fenómeno do 
botellón nas súas diferentes consideracións. A profesora e a alumna Einés Monteagudo 
Vilavedra redactaron a versión inicial da presentación do traballo e preparación e 
planificación do mesmo, así coma as súas diferentes etapas.  
 
Dous alumnos foron os encargados de elaborar unha presentación dos procesos e resultados da 
investigación.  
 
Tamén se presentou o traballo no Ies Eduardo Pondal de Santiago de Compostela, por 
invitación do profesor Miguel Vázquez Freire.  
 
Finalmente elaborouse unha versión resumida para presentar na publicación do Instituto e 
unha separata que foi presentada na Biblioteca do Centro a todo o profesorado.   
 
 
1.8. Plan de avaliación (indicadores de incidencia na práctica educativa) 
 
Fundamentalmente o plan de avaliación baseábase na observación cualitativa de varios 
criterios: 
 
A valoración obxectiva do traballo final.  

O alumnado aplicou unha rúbrica de avaliación ao resultado final do seu traballo de 
campo, tendo en conta os criterios e requisitos deste tipo de investigación. Os 
resultados desta valoración foron os seguintes: 

Os problemas e valoración máis baixos obtiveronse no traballo gráfico, sobre 
todo porque o alumnado entendeu que faltaba material fotográfico que ilustrara 
o traballo.  
Tamén foi valorada como mellorable o apartado de conclusións, 
fundamentalmente porque non se daba unha resposta definitiva ao traballo. 

Recordouse que tanto a falta de material fotográfica como as conclusión definitivas ao 
traballo eran causadas polo propio requerimento da investigacións e as limitación do 
campo de estudio e os propios entrevistadores. Nos demais aspectos a avaliación foi 
óptima.  
 

O grao de cumprimento dos prazos de traballo e a temporalización:  
Foi suficiente, aínda que non se acadou en todos os casos. Varios alumnos retrasáronse 
na entrega dos seus traballos o que redundou na eliminación de algún apartado como o 
tratamento das diferenzas de xénero.  
 

A implicación do alumnado nos procesos de traballo 
Foi aumentando a medida que o traballo progresaba, aínda que o alumnado non 
percibiu ata o final o interese do traballo nin as implicacións persoais que supoñían 
para eles. Este interese foi en aumento coa presenza física da separata que puideron 
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levar á casa. Moi relevante foi para a avaliación destes criterios a participación na aula 
virtual e a realización das tarefas propostas nela. 
 

O grao de satisfacción do alumnado polo resultado final 
A satisfacción por ter rematado o traballo foi evidente, pero tamén as críticas e a 
observación dos defectos. Dada a data na que se rematou o traballo, coincidindo co 
final do curso académico, foi imposible analizar esas criticas e valorar se puideran ter 
como resultado unha posible ampliación e mellora do traballo.  
 

As observacións da comunidade educativa respecto ao resultado final.  
O profesorado que tivo acceso ao documento valorouno moi positivamente, moito 
máis tendo en conta que o alumnado que o produciu non se contaba entre os de máis 
rendemento académico do centro. Apreciouse fundamentalmente a cantidade de datos 
relevantes e observacionais que podían ser de axuda a pais e profesores para entender 
os comportamentos xuvenís.  
 

2.MECANISMOS ESTABLECIDOS PARA A COORDINACIÓN ENTRE  OS 
PARTICIPANTES 
 
A elaboración d o traballo levouse a cabo tendo en conta os pasos metodolóxicos que requiría 
a investigación. Os materiais e a documentación de traballo foron implementandose a medida 
que o ía requirindo a investigación. Como o equipo estaba formado por alumnos, tívose en 
conta a necesidade de compaxinar a actividade coa aprendizaxe das distintas materias do curso 
e os seus requirimentos. A este respecto foi clave a existencia da Aula Virtual, que permitiu 
un traballo de colaboración fora da aula que doutra forma non tivera sido posible. Nas 
reunións físicas na aula, a profesora coordinadora presentaba a revisión dos resultados obtidos 
en cada fase do traballo, que se tiñan presentado a través da aula virtual. A partir desta 
presentación traballábanse cada unha das hipóteses presentadas. Unha vez elaborada a parte 
teórica distribuíase en cada reunión o traballo de cada compoñente do grupo.   
 


