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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 de Brión no mes de Novembro de 
2018, cun total de 4 sesións de 110 minutos cada unha. 
 
Neste caso, o alumnado foi dos cursos 4ºA e 4ºB de primaria, onde 
cada curso recibiu 2 sesións durante 2 semanas seguidas. 
 
Normalmente, a duración dos obradoiros dentro do proxecto Escolas 
Sen Racismo é de 4 sesións mínimo, pero a petición da dirección do 
IES  de Brión, que quería formar a estas dúas clases por igual, 
adaptamos o obradoiro e as sesións a dúas únicas sesións. 
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OBXETIVOS 

 

O obxectivo do taller era mellorar as capacidades do alumnado do 
IES de Brión en materia de comunicación para o cambio social para 
a creación dos seus propios discursos críticos co medio audiovisual.  

O novo deste obradoiro consistía na utilización de Youtube como 
ferramenta para que lxs mozxs puidesen crear o seu propio contido 
e difundilo a través de redes sociais. Obviamente, motivóuselles e 
ensináronselle referencias para que a creación de contido tivese 
como obxectivo o cambio social. 

E aínda que Youtube foi o eixo central do obradoiro, preparouse un 

temario que lle permitise ao alumnadx coñecer as etapas do 

proceso audiovisual en xeral (guión, rodaxe, edición, etc…)aínda 

que sempre enfocado a esta nova plataforma de distribución. 
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1ª SESIÓN – A COMUNICACIÓN PARA O CAMBIO 
SOCIAL 

 

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 dxs alumnxs. 
Tamén é moi interesante e necesario, aproveitar este momento 
para coñecer os Youtubers que segue o alumnado e as referencias 
que ven habitualmente en Youtube, para aprender con eles e saber 
onde dirixir mellor as seguintes sesións do taller. 

Na segunda parte da sesión, tras as presentacións, introduciremos 
ao alumnado na Comunicación para o Cambio Social, a través dos 
Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS), pero tamén a 
través de campañas e Youtubers que fan ese tipo de comunicación. 

Na recta final da sesión, abordaremos a importancia de traballar 
ben o guión para calquera tipo de vídeo (mesmo Youtube). 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

• Presentacións persoais 
• Presentación das organizacións 
• Presentación do proxecto Escolas Sen Racismo 
• Presentación do obradoiro 
• A comunicación para o cambio social 
• Os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) 
• Youtubers para o cambio social 
• O proceso audiovisual 
• O guión 
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PRÁCTICAS 

• GRUPOS DE 2, 3 o 4 PERSOAS 
• ELEXIR UN TEMA RELAICIONADO CON OS ODS 
• ELEXIR UNA FORMA DE CONTALO 

DURACIÓN 

110 mins. 

MEDIOS e RECURSOS NECESARIOS 

• Video da campaña “Somos más” 

https://www.youtube.com/watch?v=_W41Ofx3C8o 

• Vídeos de Youtubers polo Cambio Social (Arkano, Yellow 
Mellow, etc…) 
 

• Vídeo sobre como facer un guión para Youtube (Maïder 
Tomasena Copywriting) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=539&v=6vGywFsN
RBI 
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2ª SESIÓN – GRAVACIÓN E EDICIÓN 

 

CONTIDOS 

Como a primeira sesión centrouse máis na parte de contido e guión, 
nesta segunda e última sesión había que abordar a parte máis 
técnica do proceso audiovisual: a rodaxe e a edición. 

Desta maneira, a primeira parte da sesión baseouse en pequenos 
trucos e consellos para a gravación de imaxe e son. Tamén se 
analizaron algúns vídeos de Youtubers coñecidos para ver o gran 
traballo de edición que levan detrás e por último tratamos o tema 
da subida a Youtube e os problemas relacionados cos dereitos de 
autor no uso das músicas ou imaxes de outrxs creadorxs. 

Por último, e para acabar o obradoiro e a sesión, realízase unha 
pequena práctica onde os mesmos grupos que se crearon o día 
anterior para a creación do guión, levan a cabo a gravación do 
vídeo que ellxs mismxs idearon. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

• A gravación 
• A imaxe 
• O son 
• A edición 
• As músicas 
• A subida 
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PRÁCTICAS 

• OS GRUPOS DO OUTRO DÍA 
• 5 MINS. DE GRAVACIÓN POR GRUPO 

DURACIÓN 

110 mins. 

MEDIOS e RECURSOS NECESARIOS 

• Vídeo sobre a importancia do son 
 
https://www.youtube.com/watch?v=StsD6g7g-l4 
 

• Vídeo para editar directamente dende Youtube 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oUszvAMHIjM 
 

• Equipo de gravación básico 

o Cámara 

o Trípode 

o Micrófono 

o Grabador de audio 

o Auriculares 

 

 

 

 

escolasenracismo@agareso.org 


