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CAMBIEMOS A NARRATIVA

CUÑAS CONTRA O MACHISMO (OBRADOIRO DE RADIO)
A presente guía didáctica está elaborada no marco do proxecto Cambiemos
A Narrativa desenvolvido por AGARESO (Asociación Galega de Comunicación
para o cambio social) coa financiación da Xunta de Galicia, a través das
“Axudas económicas a ANPAS destinadas á promoción da igualdade entre
homes e mulleres e a prevención da loita contra a violencia cara as mulleres”
do ano 2019.
Cambiemos a Narrativa baséase nunha metodoloxía participativa que
emprega distintas ferramentas de educomunicación para sensibilizar sobre a
igualdade de xénero tanto a alumnado como aos país e nais que integran as
asociacións.

3 OBXECTIVOS BÁSICOS:
- Fomentar a participación social das ANPAS e o alumnado.
- Xerar conciencia crítica sobre as causas da desigualdade de xénero e a
violencia machista.
- Empoderar ao alumnado a través do manexo e bo uso das tecnoloxías da
comunicación.
Estes tres obxectivos conseguiranse:
- Xerando unha campaña de comunicación participativa
- Promovendo a reflexión sobre as mensaxes e os produtos que recibimos a
través dos medios de comunicación
- Creando produtos de contradiscurso
Para acadar estes resultados realizáronse un itinerario de 9
sesións durante 2 meses e medio nos seguintes centros educativos:
CEIP López Ferreiro, Santiago
CEIP Brión
O resultado final foi a realización dunha campaña de sensibilización
protagonizada polas propias ANPAS e o alumnado, que ten como elementos
de sensibilización: cuñas publicitarias contra o machismo elaboradas polo
alumnado, un spot publicitario contra sobre a igualdade de dereitos entre nenos
e nenas e unha campaña de publicidade con cartelería desmontando as mensaxes
publicitarias que cosifican ás mulleres.

CUÑAS CONTRA O MACHISMO
O obradoiro de radio “Cuñas contra o machismo” céntrase en dar a coñecer os
pasos a seguir para realizar unha das tarefas desta proposta didáctica: a
elaboración (por parte do alumnado) de cuñas (spots radiais) contra o
machismo, en dúas sesións de 100 minutos cada unha.
O obxectivo deste obradoiro é conseguir que o alumnado de primaria ( 8 a 12
anos) sexa consciente da responsabilidade que teñen os medios de
comunicación na construcción dos estereotipos de xénero e o patriarcado.
Tamén que reflexionen sobre a corresponabilidade que todos e todas temos na
redución da desigualdade de xénero a través da producción de mensaxes
radiofónicos contradiscurso ( poñendo atención na liguaxe que
utilizamos, a musica que escoitamos...) para en definitiva, que o alumnado se
convirta en un consumidor mais critico dos medios de comunicación.
Un obradoiro:
Para coñecer o mundo da radio.
Para aprender e reflexionar sobre a desigualdade que sofren as mulleres no
mundo
Para fomentar a conciencia crítica ante os medios de comunicación.
Para darlle ás a creatividade e a imaxinación.
Para adquirir competencias técnicas e na linguaxe escrita, oral…
Para traballar en equipo e perder o medo a falar en público

NECESIDADES
Unha mesa de radio sinxela.
Varios micrófonos (nós contamos con 4) con cableado e pes de micro.
Varios auriculares (nós contamos con 4) e unha distribuidora de son.
Uns altofalantes.
Un pc cun programa de edición de audio instalado (nos utilizamos o AUDACITY,
un programa de software libre, que se pode descargarde internet en
https://audacity.softonic. com)
Tamén é útil ( aínda que non imprescindible) contar cun canón na aula, que é
interesante para que o alumnado poida ver tanto o programa de edición(
mentres se está gravando) como a presentación ou vídeos que apoian
graficamente os contidos dos que estamos a falar.

PRIMEIRA SESIÓN 100M
COÑECEMOS A RADIO. COMO É A IMAXE
DAS MULLERES NOS MEDIOS? CREAMOS
UNHA CUÑA ENTRE TODAS

Comezamos o noso obradoiro de radio escolar sumerxíndonos no
mundo dos medios de comunicación a través dunha serie de preguntas ...
Para que serve a radio? e os medios de comunicación, para que serven? Cales
son as suas principais funcións?
A idea é dar a entender ao alumnado que os medios de comunicacion serven a
día de hoxe básicamente para informar, entreter e facer publicidade .
Son moitas veces reflexo da sociedade na que vivimos, pero tamén creadores
de tendencias ou perpetuadores e xeradores de estereotipos .

QUE SON OS ESTEREOTIPOS DE
XÉNERO?
SEXO BIOLÓXICO: O concepto de sexo fai referencia ás diferencias biolóxicas
entre os seres humanos: Aparato reproductor-Cromosomas-hormonas: Homes
(XI), mulleres (XX) Intersexuais (XXI, XXO)
EXPRESIÓN DE XÉNERO: O concepto de xénero refírese as características que
cada sociedade lle asigna ás mulleres e aos homes, ás mozas e aos mozos, ás
nenas e aos nenos.
Ou sexa, o que se considera propio das mulleres e propio dos homes. Depende
das costumes dunha determinada cultura, por iso varía dun país a outro e
dunha época a outra.
HOMES
O seu color é o azul
Fan mais deporte
Gústalles o futbol
Son agresivos
Serán inxeñeiros, xefes,
politicos
Son fortes
Non fan nada na casa
Non saben coidar aos
bebés
Non choran
Non saben cociñar
Poden ir a calquera lado
Son heroes
Gústanlles os coches
Non levan faldas nin
vestidos
Son desordenados

MULLERES
O seu color é o rosa
Fan menos deporte
Gústalles ir de compras
Son pasivas
Serán secretarias,
enfermeiras, amas de casa...
Son débiles
Fan as tarefas domésticas
Coidan aos bebés
Choran moito
Cociñan
Precisan o home para facer
algunhas cousas
Non saben conducir
Levan falda e vestidos
Son ordenadas

EXERCICIO
Facemos un debuxo na pizarra dun home
é outro dunha muller. Pedimoslles os
rapaces/as que sitúen os distintos
estereotipos ( que vamos lendo) segundo
corresponda... Por exemplo: Son mais
sensibles. Onde o coloco? no debuxo do
home ou da muller? Gústanlle os bebés:
home ou muller? Darémonos conta de que
temos moi claras as características que
a nosa sociedade lles atribue a uns e a
outras. Coñecemos mais estereotipos??

Un estereotipo é unha crenza que atribúe características específicas aos
membros dun grupo, xeneralmente de xeito arbitrario, baseándose en ideas
compartidas e, aínda que sen ningunha base, comúnmente aceptadas.
Os estereotipos de xénero fan referencia a aquelas crenzas arraigadas
fortemente que dictan os roles que os homes e as mulleres teñen que
desempeñar na sociedade á que pertencen, con iso, están establecendo as
metas e expectativas sociais tanto do home como da muller. Deste xeito
márcanse unha evolución e desenvolvemento diferentes desde a infancia, que
dan lugar a situacións de desigualdade e de discriminación. As nenas serán boas,
cariñosas, preocupadas polas tarefas do fogar, pouco deportistas?; e en cambio
os nenos serán activos, deportistas, desordenados?

Podemos seguir traballando esta parte co video:
QUE SIGNIFICA FACER ALGO COMO UNHA
NENA?

PUBLICIDADE: E se poñemos as gafas violetas?
Imos a poñer as gafas
violetas a ver que
descubrimos...Qué
estereotipos encontramos
na publicidade?

A diario vemos centos de
anuncios: na televisión, na
radio, nas revistas, carteis,
internet... que papel teñen os
homes e as mulleres en cada
un deles? Crees que hai
diferenzas? Como son as
mulleres? e os homes? a que
se dedican?
A publicidade foi é sigue
sendo unha gran
perpetuadora dos
estereotipos de xénero.

E para os nenos e nenas?
Se miramos a publicidade de xoguetes a cousa non mellora. Vemos que os que van dirixidos as nenas
seguen plagados de rosa pastel, xogos de cociniñas, disfraces de princesa, perruquerias ou
maquillaxe. É dicir, váiselles guiando cara ao que lles debería gustar de maiores: coidar a casa, ir
guapas e á moda. Por sorte, esta tendencia vai cambiando e cada vez máis empresas lanzan
catálogos e publicidade menos sexista, pero ainda asi...
Que pensará o alumnado sobre os seguintes anuncios? que nos dan a entender? detectarán os
estereotipos?

Me lo ha dicho Margarita
Este anuncio emitiuse no ano 2012 tanto en televisión como en contornas dixitais. Mediante debuxos
animados diríxense á muller como a encargada exclusiva dos coidados da familia e do fogar.

E tan evidente o seu machismo que tiveron que retiralo. Díxomo Margarita pretendía ser unha
web onde se compartisen consellos sobre produtos ou trucos relacionados coas tarefas
domésticas. O problema co anuncio é clarísimo: Vai únicamente dirixido ás mulleres. Os homes
non aparecen nin tan sequera debuxados e toda a mensaxe está en feminino. Dáse por sentado
que as tarefas domésticas son cousa exclusivamente das mulleres. Son elas as que teñen un
gran coñecemento sobre temas domésticos. O anuncio envíanos a mensaxe de que só grazas
aos consellos doutras mulleres poderemos mellorar nas nosas tarefas domésticas. Polo visto,
Procter&Gamble non concibiu que un home coñecese o mellor xeito de eliminar unha mancha de
tomate ou como aforrar na cesta da compra.
E se cambiamos a narrativa??
Díxomo Margarita...e tamén Pedro! incluámos cos nosos alumnos e alumnas a Pedro no texto, a
ver que pasa. Este é o texto orixinal:

“Yo soy Margarita y además de ser madre ¡soy mucho más! Soy esposa, trabajadora, ama
de casa, cocinera, costurera, compradora, educadora. Soy la que busca, la que encuentra,
la que informa, la que como tú sabe lo que funciona. Y funciona porque sabe. Tú, como yo,
para cada problema tienes una solución. Imagina que tu, y muchas mujeres más, compartís
vuestros consejos… tendríamos un millón de soluciones útiles. Porque en el fondo todas
somos Margarita. Me lo ha dicho Margarita gracias a Ariel, Fairy, Don Limpio y Ambipur“
Podería quedar algo así?

POR QUE OCORRE ISTO?
O machismo, no que todos e
todas nos criamos, fíxonos
pensar e crer tanto aos
homes como as mulleres, que
as mulleres simplemente
valemos menos: a nosa vida
vale menos, as nosas ideas
valen menos, os nosos soños
e esperanzas valen menos.
Isto reflíctese en todas as
esferas da vida:
Na familia
No Goberno, na política, nas leis
Na economia, nas empresas
Na igrexa
Na cultura ( coñecemos o test de Bechdel?)
No idioma
Nos medios de comunicación
E por suposto na publicidade
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A MAIOR DESIGUALDADE QUE EXISTE

A maioría dos pobres do Mundo son mulleres: De cada 10 persoas
pobres, 7 son mulleres. Malia que as mulleres producen o 50% do
alimentos do mundo só posúen o 1% da terra.
En moitos países a educación que recibimos as mulleres é mais limitada
que a que reciben os homes: En Asia, 3 de cada 5 mulleres son
analfabetas. En África a metade das mulleres son analfabetas.
As mulleres temos máis dificultades para acceder o mercado laboral
regulado e temos peores salarios: O salario das mulleres é un terzo
menor que o dos homes, aínda que realicen o mesmo traballo. Os
traballos que non se pagan case sempre son realizados polas mulleres e
as nenas. As tarefas domésticas equivalen ao 70% do valor total da
produción mundial.
Ostentamos menos cargos de poder e de toma de decisión que os
homes: Só hai un 7% de deputadas no mundo. So hai un 14% de mulleres
nas direccións das empresas galegas.
Nalgúns países non recibimos a mesma atención médica que os homes.
En África, 9 de cada 12 mozos infectados de SIDA son mulleres.
82 millóns de nenas contraerían matrimonio antes de cumprir 18 anos.
Somos explotadas sexualmente en maior medida.
Somos asasinadas pola violencia machista.

CAMBIEMOS A NARRATIVA!
QUÉ PODO FACER EU PARA LOITAR
CONTRA O MACHISMO? CUÑAS!

Hay moitas cousas que podemos facer no noso día a día para conseguir unha
sociedade máis igualitaria, pero hoxe imos a loitar contra o machismo con
cuñas radiofónicas!
Unha cuña é unha mensaxe breve e repetida na radio que pretende vender un
produto, un servizo ou promover determinadas condutas, valores ou ideas
O nome de cuña tal vez proveña do mundo da carpintería, eses tacos que
serven para axustar as madeiras. Entre programa e programa encáixase a
tanda de avisos comerciais.
Con C de Cuña:

Creativas: As cuñas deberían ser moi creativas. Hai que darlle voltas!!!
Tomarse un tempo pensando. Rexeitar a primeira idea que vén á cabeza á hora
de inventar unha cuña. Esa primeira idea é a tópica, o lugar común, o
estereotipo que fabrica a nosa mente sobre calquera cousa.
As cuñas poden ser graciosas, emocionais, informativas...
Curtas : As cuñas son curtas (entre 30s e 60s). Hai que resumir! Pero debe ser
comprensible para todos os públicos.
Concreta: Non podemos falar de grandes xeneralidades. Presentar un
problema-ofrecer unha solución.
Completa : podemos e debemos utilizar os principais ingredientes da radio:
voz, música, e efectos de son.

CAMBIEMOS A NARRATIVA!
EXERCICIO PRÁCTICO: QUE LLE DIRÍA
EU @S ADULT@S PARA ACABAR CO
MACHISMO?
Eu dígolles a os
cantantes que
queremos máis música
feminista

Cada alumno/a escribirá unha oración que comece
coas palabras EU DÍGOLLE A + OUTRAS 10 PALABRAS
APROXIMADAMENTE, onde explicarán o que cada un deles/as
lles diría aos adultos para loitar contra o machismo.
Por exemplo:
•Eu dígolle aos politicos…que falan moito do machismo,
pero ao final non fan nada
•Eu dígolle os pais e as nais....que debemos loitar xuntos
para acabar co machismo
•Eu dígolle aos fabricantes de xoguetes…que porque non
hai mais guerreiras nos videoxogos

Cando as oracións xa están rematadas ( damos uns 10 min aproximadamente para
pensar), preparamos a nosa voz para locutar.
Para isto facemos varios exercicios:
•Respiración: os locutores de radio, como as cantantes ou os bebés respiran co
abdomen. Practicámolo.
Helicóptero: Facemos vibrar os labios como se fosen un motor.
• Vocalización: pronunciamos A E I O U abrindo a boca o máis que poidamos
•Boli na boca: Temos que lerlle a oración que escribimos ao compañeiro/a co
lápiz/boli/dedo metido na boca. Teño que vocalizar ben para que me entenda.
•Trabalinguas ( Todos e todas xuntas en alto recitamos o coñecido trabalinguas: Tres
tristes tigres comen trigo nun trigal, cantos tristes tigres comen trigo nun trigal? tres
tristes tigres comen trigo nun trigal, ou outro calquera!..).

LOCUCIÓN

Rematados os exercicios de quentamento vocal e roto o xeo, por
parellas, os mozos e mozas van pasando polo “Estudio de radio” ( que
previamente montamos nun lugar ben visible da aula) para ir locutando
no micrófono a súa frase. É o momento de dar tamén as primeiras
indicacións sobre como se fala pola radio.
Nada de comer, beber, mascar chicle…mentres falamos
Sentarse de modo adecuado: erguid@s, dirixid@s o micro
Separarse do micro unha palma
Superar os nervios: Perder o medo ao ridículo e a vergoña:
que pasa se nos equivocamos? Absolutamente nada.
Confiar nun/ha mesmo/a
Levar o traballo feito: non improvisar
Relaxarse: respirar profundo varias veces
Actitude positiva: pisando firme, cabeza alta, as
preocupacións fora e sorriso telefónico!!!
Desfrutar!! Imos a pasalo ben!!
E práctica.

O ESLOGAN
A maioría das cuñas teñen un eslogan: unha frase, unha ou varias palabras, que
pechan o anuncio e que permanecerán gravadas na memoria da audiencia.
Ás veces grávanse cunha voz distinta á que locuta a cuña.
Ás veces son o que dá unidade a unha campaña onde hai varias cuñas.
Repasemos algúns tipos de eslóganes que poden inspirarnos:
Con rima: Colgate, ao mal alento combate.
Xogo de palabras: En Iberia o tempo pasa voando.
Frases enxeñosas: Amor a primeira vista é amor de
oftalmólogos.
Cantadas: Disiclín, hace feliz, a mi nariz!
Entre toda a clase imos a buscar un eslogan. Os mozos e mozas din en alto as súas
ideas e as escribimos na pizarra. Votan coa man alzada. Un voluntario/a ou varios,
ou toda a clase (depende) locuta a peza gañadora.
Pedimos que para a seguinte sesión os alumnos e alumnas vaian pensando nas súas
posibles cuñas.

SEGUNDA SESIÓN 100M
OS INGREDIENTES DA RADIO. A LINGUAXE
NON SEXISTA. A MÚSICA. CREAMOS AS
NOSAS CUÑAS

Comezamos a segunda sesión escoitando o resultado da
nosa primeira cuña feita entre todos e todas EU DÍGOLLE..
tras pasar polo proceso de edición*.

A Edición*

AUDACITY

Tras a gravación da primeira practica,
comezamos unha nova e importante fase: a
edición de son. Esta tarefa ( asumida pola
facilitadora do obradoiro) require certos
coñecementos técnicos. Nós imos
a usar o programa Audacity ( un programa
sinxelo, libre e gratuito que se pode descargar
facilmente de internet).
Ademais existen multitude de tutoriais na rede
para comezar a usalo. O Audacity nos axudará a
editar as voces ( subilas ou baixar o
volumen, cortar o que non interesa, colocalas
onde conveña) eliminar os ruidos
e incluir músicas e efectos.

Tras escoitar o feito, comezamos a desgranar os INGREDIENTES
RADIOFÓNICOS cos que imos a construir as nosas cuñas
A VOZ
OS EFECTOS DE SON
A MÚSICA
E O SILENCIO

OS INGREDIENTES DA RADIO
A voz é a ferramenta mais
habitual de comunicación
entre os seres humanos, e
con ela podemos falar en
distintos idiomas. Pero
resulta que os nosos
idiomas, tanto o galego
como o castelán, son moi
machistas!! Vexamos
algúns exemplos...

O dicionario da Real Academia Española inclúe 67 acepciones da palabra home,
das que 37 son positivas, 23 neutras e 7 degradantes. E cambio, recompila só
12 acepciones da palabra muller, 2 favorables, 1 neutra e 9 degradantes.

Zorro: espadachín justiciero.
Zorra: Prostituta
Perro: el mejor amigo del
hombre. Perra: Prostituta.
Aventurero: osado, valiente,
hombre de mundo.
Aventurera: Prostituta..
Cualquier: fulanito, mengano,
zutano. Cualquiera: Prostituta.

RAE

Callejero: de la calle, urbano.
Callejera: Prostituta
Ligero: hombre débil o sencillo.
Ligera: Prostituta
.
Lobo: mamífero feroz. Hombre
experimentado y agresivo.
Loba: prostituta.
Hombre público: personaje
prominente. Mujer pública:
prostituta

A LINGUAXE NON SEXISTA

As nosas cuñas non poden conter unha linguaxe sexista que non nos
inclúa as mulleres, por iso aquí tedes algunhas...
Técnicas para evitar a linguaxe sexista:
Explicar o dobre suxeito dunha acción
Os cidadáns teñen dereito a voto.
A declaración correcta é:
Os cidadáns e as cidadás teñen dereito a voto.
Ou buscar suxeitos máis amplos que cubran ambos sexos:
A cidadanía ten dereito a voto

Equilibrar os exemplos cos que falamos:
Unha boa reporteira confirma os datos. Un bo xornalista usa a outra versión. E unha
boa locutora non esaxera a noticia.

Evitar o protagonismo masculino:
Asistiron moitos afeccionados e tamén moitas mulleres.
( As mulleres non son tamén inchas deportivas?)
O correcto sería:
Asistiron moitos afeccionados e afeccionadas

ou

Asistiu moita afección.
Todo o pobo foi ao rio. Só quedaron as mulleres e os nenos.
( Como? as mulleres non forman parte do pobo? Que son floreiros?
E por certo onde quedaron as nenas?

OS INGREDIENTES DA RADIO

OS EFECTOS DE SON

Podémolos definir, como aqueles sons, naturais ou artificiais, que
substitúen a realidade.
Para conseguilos o mais sinxelo é descárgalos de internet. Hai
moitísimos e son moi doados de conseguir. Aquí vos poñemos algún
banco de efectos de son gratuítos e libres.
https://radioslibres.net/efectos-de-sonido/#more-137
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
https://www.youtube.com/audiolibrary/soundeffects?ar=2
O SILENCIO

O silencio tamén forma parte da linguaxe radiofónica. É capaz de
expresar, narrar, describir...
E o gañador é...PAUSA DRAMÁTICA...Pepe!!!
Na radio todo o que non debería estar pero está, chámase ruído
e interrompe ou dificulta a comunicación.
No ámbito escolar un ambiente de silencio é difícil, pero tamén básico
para facer radio, por iso…cando estamos no noso estudio de radio hai
unha consigna básica.
Quen ten o micro fala, e o resto cala!

OS INGREDIENTES DA RADIO

A MÚSICA

Ohhh! A música!!! A quen non lle gusta a música? A música é unha das
linguaxes básicas da radio. Crea emocións polo que as súas mensaxes
chegan directas ao corazón sen pasar polo filtro do cerebro. Cantas
veces nos sorprendemos cantando ou bailando cancións que non temos
nin idea do que din? e moitas veces o que din é denigrante para as
mulleres.
Podemos utilizar como exemplo este traballo realizado por
alumnado dun instituto onde desenmascaran ( ao quitarlle a música)
algunhas cancións que todos e todas escoitamos algunha vez:
Cómo te suena?

COMO SE FAI UNHA CUÑA?
Agora que xa coñecemos os ingredientes da radio e como traballalos imos a crear as
nosas cuñas...

1 INVESTIGACIÓN
2 PROCESO CREATIVO
3 GUIÓN
4 LOCUCIÓN
5 EDICIÓN
1.INVESTIGACIÓN

Nesta fase debemos tratar de averiguar o mais que poidamos sobre o tema da nosa
cuña... neste caso o machismo. Pero xa vimos como o machismo abrangue moitas
esferas da nosa vida:
As mulleres sufrimos máis desigualdade económica, educativa, sexual...
O machismo está nos medios de comunicación, na cultura ( no cine, na música) no
idioma, no colexio, na familia, no grupo de amigos e amigas.
Nunha cuña non podemos falar de todo iso, polo que debemos concretar:
En que nos imos a centrar? que queremos cambiar? que conducta deberiamos tratar
de eliminar coas nosas cuñas? e cales promover? a quen nos diriximos? (non é o
mesmo falarlle a un xoven, que a unha persoa maior, verdade?)
i
Escribimos na pizarra as ideas que surxan.
2.PROCESO CREATIVO

Esta é a parte onde pensamos a nosa cuña. Para elo dividimos a clase en grupos
dunhas 4 persoas. Mellor mixtos!! Cada grupo creará a sua cuña.
Recordade: as cuñas son curtas e creativas e rematan cun eslogan!!

COMO SE FAI UNHA CUÑA?
3. GUIÓN

Escribimos a nosa cuña. Pensade que na radio non se ve nada! hai que trasmitir con
palabras, efectos, silencios e música todo o que queirades que sexa comprendido
pola audiencia.
Recordade que non debemos usar unha linguaxe sexista.
Podemos escribir así os nosos guións:
MUSICA INFANTIL
EFECTO AMBIENTE ESCOLA INFANTIL (RISAS E XOGOS DE NENOS)
LOCUTORA: Esta nena quere ser aviadora? Aquel rapaz
enfermeiro? Esta, escritora. Aquel, bombeiro. Artista,
futbolista, enxeñeira, peluquero.... E ti, que queres facer
de grande?
NENA:

Eu?? Eu quero vivir!

GOLPE MUSICAL DRAMÁTICO
LOCUTOR: En América Latina, 40 millóns de nenos e nenas non
teñen alimentos, escolas nin hospitais. Non viven.
Sobreviven.
MÚSICA DRAMÁTICA

Damos aproximadamente uns 20 minutos para pensar e escribir as cuñas. A
facilitadora vai grupo por grupo facendo suxerencias e melloras nos guións.
Os efectos ou as músicas as incluiremos na fase de edición.
Os grupos que vaian rematando, poden ir ensaiando os seus textos.

COMO SE FAI UNHA CUÑA?

4. LOCUCIÓN

Comezamos cunha rollda rápida de exercicios de quentamento vocal: aeiou,
helicoptero...
Rolda rápida de consellos de locución: sentarse ben, distancia dunha palma o micro,
non mascar chicle, silencio na sala...
E a locutar!!! Son pezas curtas polo que en 20-25 minutos ( 5 minutos por peza)
teríamos a fase de locución rematada.
O gravamos todo co programa AUDACITY. Se nos da tempo escoitamos o feito.
5. EDICIÓN

Co programa Audacity editamos as pezas. Limpamos os ruidos e os erros e incluimos
a música e os efectos propostos polo alumnado. É importante que os mozos e
mozas sintan que o seu traballo é escoitado, por iso debemos difundir as nosas
cuñas. Podemos facelo na web do colexio, nos canais que usen as ANPAS, nalgunha
emisora local, ou en internet directamente. Neste caso recomendamos como
plataforma para a difusión de contidos: https://www.ivoox.com/ ( Debemos crear
unha conta e subir os nosos audios. Este programa xera un link que logo podemos
compartir na web, en redes sociales...)

E AQUÍ ESTÁN AS NOSAS CUÑAS!!!

CUÑAS
CONTRA O
MACHISMO

UNHA GUIA DIDÁCTICA
REALIZADA POR AGARESO
NO MARCO DO PROXECTO:
CAMBIEMOS A NARRATIVA

ASOCIACIÓN GALEGA DE COMUNICACIÓN
PARA O CAMBIO SOCIAL
RÚA HÓRREO 22 1ºA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
OMQQ@AGARESO.ORG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2019

