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XUSTIFICACIÓN

Moitos son os motivos que nos levaron á definición do proxecto que aquí presentamos.

• En primeiro lugar, nestes últimos anos estase a utilizar cada vez máis o soporte do
vídeo  dixital  no  noso  centro  educativo,  o  CPI  dos  Dices,  tanto  como  ferramenta
educativa por parte do profesorado coma instrumento para facer traballos polo propio
alumnado de últimos cursos. 

• En segundo lugar, neste centro hai moita colaboración vertical e horizontal entre as
diferentes etapas. Un dos nexos entre todas estas colaboracions é o mundo audiovisual
(realización de contos para primaria con stop-motion por profesorado de secundaria,
realización  de  vídeos  sobre  contos  co  alumnado  de  infantil  e  profesorado  de
secundaria, introdución da robótica en infantil  e primaria, colaboración na realización
dun vídeo educativo para 1º Ciclo de Primaria co alumnado de Primaria e Secundaria e
os seus profesores)etc

• En terceiro lugar, a carencia detectada, polo profesorado do primeiro ciclo de Primaria,
de material educativo en galego adaptado a esta etapa.

• En cuarto lugar a procura dunha finalidade nos traballos realizados polo alumnado de
Plástica  e  Informática  de  4º  da  ESO  no  manexo  dos  recursos  audiovisuais  e  nas
técnicas de vídeo dixital e animación.

• En quinto  e  último lugar, a  grande  implicación  da  biblioteca  e  a  súa mascota,  o
Porviso, na realización e organización de diferentes actividades.

OBXECTIVOS
• Introducir o alumnado de 1º e 2º de Primaria no coñecemento do patrimonio artístico,

histórico e natural de Galicia.
• Coñecer o funcionamento do mundo audiovisual (xéneros do cine, profesións 

relacionadas, a linguaxe audiovisual, as técnicas, etc.) tanto a nivel de 1º Primaria 
coma 1º ESO

• Involucrar as familias do alumnado de Primaria na valoración e apreciación do 
patrimonio galego.

• Involucrar o alumnado de 1º de Primaria e 1º ESO na realización dun vídeo.
• Proporcionar unha finalidade práctica ás actividades de Plástica e Informática de 4º 

da ESO relativas as técnicas de animación, creación e edición de fotografía, son e 
vídeo.

COMPETENCIAS A DESENVOLVER

• Competencia en comunicación lingüística.

Esta competencia será traballada ao longo do proxecto en todas as súas dimensións xa
que van escoitar diferentes diálogos, lectura de informacións, escrita de guións, lectura 
comprensiva das actividades, escrita das respostas ás actividades, etc.

• Competencia matemática

Esta competencia será traballada a través da secuenciación dos traballos no cine. 
Traballaremos tamén os números ordinais, a orde das escenas gravadas, a numeración
de escenas e tomas, medidas para a realización do vestiario, decorados, tratamento 
das escalas para facer os diferentes bosquexos, realización de orzamentos, etc.

• Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico.

Esta competencia será traballa a través do estudo de espazos idóneos para a 



gravacións de películas, utilización de luz, diferentes aparellos de luz e son, estudo do 
Patrimonio galego as súas causas : relixiosas, económicas, defensivas ....

• Tratamento da información e competencia dixital.

É a competencia que ten unha das maiores a achegas nesta programación debido á 
cantidade de material audiovisual e informático a utilizar para levar a cabo as diferentes 
actividades: gravación de imaxes, gravacións de sons, edición vídeo, creación de 
animacións coa técnica de stop motion, procura de información sobre o Patrinonio 
galego, e sobre a historia, xéneros e profesións do cine; visualización de películas, 
documentais e presentacións sobre o cine

• Competencia social e cidadá.

Nesta competencia haberá que ter presente a opinión, gusto e traballo dos demais. 
Tamén se ha considerar a adquisición de conceptos sobre aparición e evolución 
histórica do cine en relación aos avances tecnolóxicos e aos cambios sociais así como 
a importancia do cine como motor de cambio nas sociedades modernas e coñecemento
doutras culturas.

• Competencia cultural e artística.

Esta competencia está sumamente relacionada coa anterior pois neste proxecto van 
intimamente ligadas xa que o cine informa e documéntase nas diferentes 
representacións culturais e artísticas da sociedade e no seu Patrimonio. Será traballada
a través lectura de imaxes cinematográficas, imaxes das animacións, realización de 
vestiario e decorados, visitas virtuais e presenciais a diferentes elementos do 
Patrimonio galego etc. Tamén se pretende espertar o gusto pola estética e valoración 
do cine como unha manifestación artística.

•  Competencia para aprender a aprender.

Esta competencia será traballada durante todo a proceso pola técnica de acerto e erro, 
comparación de resultados de traballos realizados tanto alleos coma propios sobre 
aspectos técnicos da realización da película.

• Autonomía e iniciativa persoal

Esta competencia será traballada no procura de recursos, atrezzos e 
información para a realización dos guións. Tendo en conta as 
características do proxecto, o alumnado deberá ter iniciativa persoal para 
traballar en grupo e individualmente segundo o requiran as diferentes 
actividades deixando lugar á súa propia liberdade e creatividade e tendo 
presente o respecto aos demais.

PROGRAMA DE CONTENIDOS E ACTIVIDADES COA SÚA TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDADE TEMPOR E.P. ESO

Visualización filme El Chico.Realización ficha técnica  2 h. si si

Visualización dun filme ao mes sobre valores. Ficha téc. 2:30 c/ si non

Creación e visualización de imaxes nun zootropo 2 h. si si

Charlas informativas sobre aspectos técnicos da rodaxe. 1:30 h.c/ non si

Visualización de documentais sobre Historia do cine, sobre o 
proceso de realización dunha película e mais as correspondentes 
fichas de traballo.

1:30 h. c/ 
doc.

3 doc 5 doc



Visitas virtuais a diferentes elementos do patrimonio galego máis 
ficha traballo.

1 h. c/ si non

Creación dun blog para o seguimento do proxecto por parte 
alumnado e familias.

Sen definir si non

Redacción do guión e storyboard 10 h non si

Realización de animacións 10 h. non si

Realización de decorados e atrezzo 20 h. si si

Gravación e selección do son 8 h. si si

Gravación e busca de imaxes 20 h. si si

Edición do vídeo didáctico 10 h. non si

 METODOLOXÍA DE TRABALLO

Principios metodolóxicos: A metodoloxía empregada estará baseada nos principios enunciados
na lexislación vixente: socialización, individualización, liberdade, creatividade, actividade e 
xogo. Asentarase nunha aprendizaxe significativa e tendo en conta o desenvovemento 
evolutivo do alumnado. 

As estratexias metodolóxicas que se van empregar serán:
➢ Por unha banda temos unha parte teórica que se traballará a través de

• Explicacións do profesorado.
• Visualización de reportaxes sobre a historia e os aspectos técnicos do cine, e da 

linguaxe audiovisual.
• Busca de información para resolver diferentes problemas ou aspectos a levar a 

cabo.
➢ Por outra banda existirá unha parte práctica na que se traballarán:

• A parte artística do proxecto: decorados, vestiario, etc.  
• A gravación de son e imaxe e a procura de música.
• A realización das animacións de vídeo
• A rodaxe do vídeo e a súa posterior edición.

  ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

RECURSOS HUMANOS RECURSOS MATERIAIS

Profesoras encargadas proxecto
Conserxe
Profesorado colaborador
Profesionais para as charlas
Alumnado
Pais alumnado

Cámara vídeo e trípode.
Cámara de fotografía e trípode.
Gravadora de son.
Micrófonos e auriculares.
Ordenadores con conexión Internet.
Dispositivos de almacenaxe.
DVD. 
Material de iluminación.
Programas de edición de son e imaxe.
Material funxible (témperas, cartolinas,teas, 
etc).
Fichas de traballo.
Fotocopiadora e impresora de cor.



  TEMPORALIZACIÓN, CALENDARIO E HORARIO PREVISTO PARA A 
REALIZACIÓN DO PROXECTO

O proxecto iniciouse no mes de outubro, e desenvólvese ao longo do curso escolar. Este 
proxecto seguirase desenvolvendo nos vindeiros cursos polo mantemento das mesmas 
necesidades en Primaria e Secundaria. O obxectivo é realizar un vídeo didáctico por curso.
O calendario previsto é o seguinte:
MES 1º PRIMARIA 1ºESO-P .INTER. 4ºESO PLÁSTICA 4ºESO INFORM.

OUT
NOV

Informacion sobre o 
mundo do cine.
Realización das fichas 
de traballo

Formación sobre o 
mundo do cine e a 
linguaxe audiovisual.DEC

XAN Grupos de traballo, 
realizar guión, 
decorados.

FEB Participación en 
decorados

Edición de 
fotografía

MAR Participación rodaxe

Rodaxe video

Realización de 
animacións

Edición de 
música e son

ABR Formación sobre o 
patrimonio galego. 
Realización de fich.as 
de traballo sobre a 
historia e  o patrimonio 
galego

Edición video
MAI

XUN Visualización vídeo

XUL Interacción familias Interacción familias

Os horarios previstos son:
1º Primaria: Polo carácter globalizador da etapa estarase traballando estes contidos durante 
as diferentes sesións distribuídas no horario escolar, xa que na segunda e terceira avaliación o
proxecto trimestral tratará a historia e o patrimonio galego.
1º ESO Proxecto Interdisciplinar: mércores de 15:00 a 15:50. Cando sexa necesario 
comezarase ás 14:15.
4º ESO Plástica: luns (11:50-12:40), mércores (15:50-16:40) e venres (11:00 – 11:45).
4º ESO Informática: luns (12:40-13:30), Martes (11:50 – 12:40) e venres (12:45-13:30).

 PLAN DE AVALIACIÓN

A avaliación realizarase a través da observación directa e da observación indirecta mediante a 
visualización das fichas, gravacións e edicións.

     Criterios de avaliación para Primaria:
• Coñece as diferentes aspectos sobre a historia, vida e profesión do cine.
• Mostra  atención na visualización dunha película.
• Respecta a opinión  dos demais aínda que sexa diferente á súa.
• Mostra interese pola visualización de diferentes medios audiovisuais para a adquisición 

e goce do tema.
• Realiza busca de información para a realización de actividades

Mostra interese por coñecer o patrimonio galego.



Secundaria: Os criterios de avaliación xerais serán os recollidos na programación anual das 
diferentes materias, e os específicos deste proxecto serán:

• Coñece e identifica os elementos da linguaxe audiovisual.
• Valora o traballo cinematográfico e comprende a importancia de pagar por ver cine. 

Respecta o copyright.
• Mostra interese por coñecer diferentes estilos e autores cinemátográficos
• Aprende a traballar en equipo
• Manexa os diferentes recursos materiais necesarios para facer un vídeo.


