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INTRODUCIÓN
Esta guía didáctica foi elaborada no marco do proxecto Escolas Sen
Racismo, desenvolvido por Agareso e ACPP no curso 2017-18.
Este taller levouse a cabo no IES do Milladoiro entre os meses de
Xaneiro e Marzo de 2018, cun total de 6 sesións de 110 minutos
cada unha.
Neste caso, a inscrición do alumnado foi totalmente voluntaria e
para iso, o taller realizouse en horario extra-escolar. Para conseguir
atraer ao alumnado ao taller, realizouse unha presentación previa
coas clases de 2º e 3º da ESO, onde se lles explicou os obxectivos e
mostróuselles os vídeos que foron resultado dos talleres de anos
anteriores.
Lamentablemente, a participación no taller deste ano foi baixa,
inscribíndose un total de 6 alumn@s. Aínda así, o equipo de
AGARESO estivo formado por un profesor e un ou dous voluntarios
da organización, dependendo da sesión.

OBXETIVOS

O obxectivo do taller era mellorar as capacidades do alumnado do
IES do Milladoiro en materia de comunicación para o cambio social
para a creación dos seus propios discursos críticos co medio
audiovisual.
Como a ferramenta audiovisual é principalmente práctica,
elaborouse un taller cunhas primeiras sesións teóricas, para logo
pasar a unhas sesións puramente prácticas, onde o alumnado
puidese aprender a técnica audiovisual a través da utilización das
cámaras, micrófonos, trípodes, etc…
Co obxectivo de que alumnado vivise de primeira man todas as
fases da produción audiovisual, entre as organizacións e o propio
centro propúxose que se realizase un vídeo sobre A Rede Milladoiro:
un grupo de traballo lanzado desde o IES, que integra os principais
actores sociais do barrio de Milladoiro (centro de saúde, garda civil,
ANPAS, ONG’s, etc…). Desta maneira, o alumnado aprendería os
distintos procesos do audiovisual e ao mesmo tempo levarían a
cabo un vídeo que logo lle serviría á propia rede como medio de
difusión.

1ª SESIÓN - INTRODUCIÓN

CONTIDOS
Esta primeira sesión ten que servir de introdución a todos os
niveis: tanto das organizacións, como do contido que se vai a ver
durante o taller. Pero é moi importante tamén as introducións
persoais, onde o profesor se presente e faga presentarse a cada un
d@s alumn@s. Tamén é interesante aproveitar este momento para
coñecer os gustos audiovisuais do alumnado e as referencias que
ven habitualmente, para saber onde dirixir mellor as seguintes
sesións do taller.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS


Presentación do proxecto Escolas Sen Racismo



Presentación das organizacións



Presentacións persoais



Presentación do taller

PRÁCTICAS


GRUPOS DE 3



1 CÁMARA / 1 SONIDISTA / 1 ENTREVISTAD@



1 MINUTO PARA PRESENTARNOS
 Quen somos?
 Cales son as miñas afeccións?
 Porqué apunteime a este curso?

DURACIÓN
110 mins.
MEDIOS e RECURSOS NECESARIOS


Video realizado por el alumnado el año anterior



Documental La Isla de las Flores



Equipo de gravación básico
o Cámara
o Trípode
o Micrófono
o Gravador de audio
o Auriculares

2ª SESIÓN – O GUIÓN E A ENTREVISTA

CONTIDOS
No mundo audiovisual, a parte máis teórica é a que ten que ver co
guión. Ademais, este é un dos procesos máis importante de todo o
traballo e é interesante que o alumnado comprenda a necesidade de
traballar un bo guión antes de saír a gravar. Este guión ten que saír
das súas ideas e ten que permitir ao alumnado desenvolver a súa
creatividade e mostrar o seu propio punto de vista da historia.
Desta maneira, todo o traballo posterior durante a rodaxe e a
edición será moito máis sinxelo, porque o alumnado verase
representados no traballo e estarán moito máis motivados ao ver
que o vídeo é parte súa.
Como o obxectivo deste taller é facer un documental, tamén é
importante mirar algunhas regras básicas para unha das bases do
contido: a entrevista.
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS


O guión



As 5 W’s do xornalismo



Comezar a plasmar ideas sobre o vídeo que queremos facer



Revisar o que se gravou na sesión anterior



A entrevista

PRÁCTICAS


GRUPOS DE 3



1 CÁMARA / 1 ENTREVISTADOR / 1 ENTREVISTAD@



3 PREGUNTAS
 Como te chamas?
 Cales son as túas aficións?
 Que che gustaría ser de maior?

DURACIÓN
110 mins.
MEDIOS e RECURSOS NECESARIOS


Pizarra



Equipo de gravación básico
o Cámara
o Trípode
o Micrófono
o Gravador de audio
o Auriculares

3ª SESIÓN – TRABALLAR O GUIÓN

CONTIDOS
A partir desta sesión, o esforzo centrarase en aplicar a aprendizaxe
e os coñecementos directamente ao vídeo que se vai a realizar. Xa
vimos previamente unhas bases teóricas e empezamos a pensar
ideas e contidos sobre o que queremos facer. A partir desta sesión,
comeza a parte puramente práctica.
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS


Revisar o que se gravou na sesión anterior



Empezar a traballar o guión do noso documental



Gravar a primeiras entrevistas

PRÁCTICAS


GRUPOS DE 3



1 CÁMARA / 1 SONIDISTA / 1 ENTREVISTADOR



SALIR A RÚA A FACER ENTREVISTAS

DURACIÓN
110 mins.
MEDIOS e RECURSOS NECESARIOS


Pizarra



Equipo de gravación básico
o Cámara
o Trípode
o Micrófono
o Gravador de audio
o Auriculares

4ª SESIÓN – PECHAR O GUIÓN
CONTIDOS
Ao comezar a parte puramente práctica, a aprendizaxe consiste en
repasar e analizar o traballo que se está facendo para realizar o
vídeo. É importante visionar en conxunto o material que se gravou
o día anterior, para ir corrixindo e limando pequenos erros. Tamén é
importante manter un tempo de reflexión e brainstorming conxunto,
para que o guión sígase traballando e siga formando parte de todo
o alumnado.
Unha vez feita a parte do vídeo, pódese seguir achegando algo de
teoría básica do audiovisual, unida a algunha práctica para acabar a
clase. Neste caso falamos dos distintos tipos de planos
cinematográficos e ao terminar a clase, o alumnado saíu á rúa a
sacar imaxes recursos do barrio, aplicando a parte teórica que
viramos.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS


Revisar o que se gravou na sesión anterior



Pechar o guión entre todxs



Recoñecer os distintos tipos de planos



Gravar imaxes recurso

PRÁCTICAS
 GRUPOS DE 2/3
 1 CÁMARA / 1 SONIDISTA
 IMÁGENES RECURSO MILLADOIRO
 TIMELAPSES MILLADOIRO

DURACIÓN
110 mins.

MEDIOS e RECURSOS NECESARIOS


Pizarra



Equipo de gravación básico
o Cámara
o Trípode
o Micrófono
o Gravador de audio
o Auriculares

5ª SESIÓN – RODAJE DOCUMENTAL
CONTIDOS
Co guión xa pechado e os coñecementos técnicos suficientes xa
adquiridos, é hora de centrarse no documental e aproveitar todo o
tempo dispoñible para levar a cabo a rodaxe. Dependendo do
número de alumnxs e dos equipos dispoñibles poderanse facer máis
ou menos grupos. Neste caso fixemos 2 grupos con 3 alumnxs cada
un e aproveitamos todo o tempo para saír á rúa a preguntar a lxs
vecinxs e a seguir gravando imaxes recurso.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS


Revisar o que se gravou na sesión anterior



Continuar coa rodaxe

PRÁCTICAS
 GRUPOS DE 2/3
 1 CÁMARA / 1 SONIDISTA / 1 ENTREVISTADXR
 IMÁXES RECURSO MILLADOIRO
 ENTREVISTAS VECIÑXS

DURACIÓN
110 mins.

MEDIOS e RECURSOS NECESARIOS


Pizarra



Equipo de gravación básico
o Cámara
o Trípode
o Micrófono
o Gravador de audio
o Auriculares

6ª SESIÓN – A EDICIÓN E LOCUCIÓN
CONTIDOS
Unha vez a parte da gravación está máis consolidada, é importante
que o alumnado coñeza as posibilidades da edición da imaxe e do
son, aínda que sexa imposible realizar este proceso xunto a ellxs,
xa que leva moito tempo e con 6 sesións non é suficiente.
Aínda que non vaiamos realizar a edición na aula, pódese falar das
posibilidades que nos brindan os distintos programas e tamén
descubrirlles a importancia das músicas e o son.
Ademais, se se quere utilizar voz en off para o vídeo, é unha boa
práctica levala a cabo nesta sesión e así integrar as voces de lxs
alumnxs no vídeo definitivo.
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS


Revisar o que se gravou na sesión anterior



Ver as posibilidades da edición



As músicas



A locución

PRÁCTICAS
 ESCRIBIR UN TEXTO
 LOCUTAR

DURACIÓN
110 mins.

MEDIOS e RECURSOS NECESARIOS


Pizarra



Equipo de gravación básico
o Micrófono
o Grabador de audio
o Auriculares

escolasenracismo@agareso.org

