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Qué é este Kit?
Activa un proxecto. O proceso
Defíneo

Motivación inicial
Obxectivos 
Metodoloxías didácticas
Formato

Dotao
As persoas: O equipo impulsor; Profesionais; 
Participantes; Colaboracións; Público.

Os recursos: Tempo; Espazos; Tecnoloxía; Cartos.

Faino
Planifica: Fases de creación audiovisual; 
Prevé alternativas; Pide permisos; Asesórate.

Executa/Actúa: Invita á participación; 
Realiza os eventos; Rexistra o que pasa.

Avalía

Cóntao
Antes: Nome; Lema; Sinopse; Dossier.

Durante: Rexistro interno; Redes Sociais; Medios.

Despois: Presentación; Difusión; Memoria Final.



Qué é este Kit?

O Kit de activación dixital nace en Coruña 
Dixital, programa da área de Culturas e Coñe-
cementos do Concello da Coruña, co obxecti-
vo de ser unha guía na que poñer en común ex-
periencias xa desenvolvidas, pero tamén os re-
cursos cos que levar a cabo novas prácticas 
culturais, activistas, educativas... a través da 
creación e a innovación audiovisual e dixital: 
vídeoblogs e televisións escolares, programas 
de radio na Rede, teatro online coa mocidade, 
recuperación –e dixitalización- da memoria ve-
ciñal, curtametraxes feitas por colectivos es-
pecíficos ... O Kit tamén nos serve para coñe-
cer aos profesionais que traballan neste 
ámbito e os proxectos que desenvolveron. 
Todo centralizado nun espazo web de manexo 
sinxelo para calquera usuaria: 
https://kit.corunadixital.gal

Pero, antes de explicarvos que é o Kit, queremos que saibades como o construímos:

No outono de 2017 celebramos un proceso de investigación colaborativa en torno á 
educomunicación e ao activismo audiovisual en centros educativos e socioculturais de 
proximidade. Coordinada por Sergio Lago, participaron profesionais cunha ampla expe-
riencia na temática. Profesionais que, ademais, xa tiñan colaborado con Coruña Dixital 
noutras iniciativas. Tratábase de María Lobo e Roi Guitián (Gingko) e Cristina de la 
Torre (La Mujer Forzuda). Elas foron as persoas que construíron o esqueleto do proxec-
to, cunha metodoloxía e un prototipo web. 
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Con eses alicerces, convidamos a colectivos e entidades referentes a unha fase de 
achegas. Buscabamos experiencias innovadoras que puideran servir de exemplo e 
inspiración e, nesa procura, seleccionamos tamén –en base a criterios de pluralidade e 
diversidade segundo o eido, contexto laboral e idade das persoas destinatarias dos 
proxectos- a cinco profesionais para que, a través de pequenas entrevistas, falaran en 
primeira persoa da súa experiencia.

Con todo isto, o Kit de Activación Dixital estaba xa listo para botar a andar. Por iso, o 3 
de febreiro de 2018 presentámolo abrindo unha fase pública de achegas e anunciando 
a elaboración dunha guía metodolóxica para facer o Kit máis completo e útil.

O proceso participativo, que durou varias semanas, pechouse cun total de 50 proxectos 
para inspirarse. A Guía Metodolóxica hoxe está xa nas vosas mans.

Agora que xa sabedes como o fixemos, explicámosvos polo miúdo que é o Kit.

O KIT DE ACTIVACIÓN DIXITAL é unha guía e punto de encontro profesional para poñer 
en común experiencias, retos e recursos cos que expandir novas prácticas culturais e 
activistas a través da creación e a innovación audiovisual, especialmente nas aulas de 
centros educativos e nos espazos socioculturais de proximidade. Toda a información 
que contén está no espazo web https://kit.corunadixital.gal

Unha vez dentro, poderedes conectar cos testemuños de cinco profesionais e activis-
tas (XENTE QUE O FAI) que puxeron en marcha iniciativas con éxito en diferentes 
contornas ou con diferentes colectivos. E tamén poderédesvos inspirar con medio 
cento de propostas (EXPERIENCIAS), diversas en canto a participantes, contextos e 
formatos. Ademais, quen teña un proxecto realizado e queira compartilo, ten espazo 
(ACHEGAS) para facer a súa contribución e colaborar así en que outras persoas poidan 
inspirarse e aprender.

Como a inspiración axuda, pero non é suficiente para activar un proxecto, o Kit de Acti-
vación Dixital inclúe a Guía Metodolóxica que estades a ver.

Por definila dalgún modo, é un percorrido desde a idea até o proxecto finalizado, expli-
cando que, e como, facer en cada momento. Cunha relación de posibles recursos 
(desde materiais, tutoriais ou programas e aplicacións ata profesionais especializados) 
para desenvolver de maneira eficiente e eficaz o voso proxecto. Con consellos concre-
tos baseados na experiencia de profesionais.

A Guía Metodolóxica está no espazo web do Kit (ACTIVA UN PROXECTO) e tamén en 
formato PDF para facilitar, a cantas máis persoas mellor, o acceso ao coñecemento que 
recolle. 

A Guía e o Kit aportaranvos a base necesaria para poñervos no camiño de pasar á 
acción. Con eles descubriredes que hai moito (e bo) feito e, o que é mellor: que aínda 
hai moitas cousas que facer e que tedes as ferramentas para DEFINIR, DOTAR, FACER 
e CONTAR un proxecto nas vosas mans.

https://kit.corunadixital.gal
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ACTIVA UN PROXECTOACTIVA UN PROXECTO
Ofrecémosvos un camiño metodolóxico 
que vos axude a organizar un proxecto 

educativo, sociocultural ou de 
sensibilización, onde a creación 

audiovisual e as narrativas dixitais 
serán o eixo do traballo 

e da aprendizaxe.

Ofrecémosvos un camiño metodolóxico 
que vos axude a organizar un proxecto 

educativo, sociocultural ou de 
sensibilización, onde a creación 

audiovisual e as narrativas dixitais 
serán o eixo do traballo 

e da aprendizaxe.



KIT DE ACTIVACIÓN DIXITAL 

O camiño metodolóxico está elaborado dende a 
experiencia real e incluímos consellos e 
ferramentas reunidas en catro pasos:

En moitas ocasións estas fases solápanse e modifícanse entre elas ó longo do proceso, xa que os 
participantes poden motivar un cambio nos obxectivos ou aparecer recursos non previstos, ou que 
o formato dixital que pensaramos usar xa non encaixa co contido. Se é así, parabéns!: O proxecto
está vivo e as súas posibilidades multiplícanse.

Esta guía metodolóxica tamén está dispoñible na web, que podedes consultar aquí:
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D E F Í N E O D Ó TA O  D E  R E C U R S O S FA I N O C Ó N TA O

https://kit.corunadixital.gal/activa-un-proxecto/
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Os proxectos parten sempre dunha motivación inicial relacionada cunha problemática, necesidade, 
interese ou oportunidade dun contexto determinado, o cal debemos coñecer o mellor posible. Esta 
sería a base ou fundamentación que nos lexitima e que lle dá sentido a que poñamos en marcha 
unha nova acción cultural e dixital, máis aló do uso de ferramentas innovadoras por simple moda ou 
vistosidade.
Identificar este desencadeamento do proxecto responde á pregunta: POR QUE o facemos?

  Por abordar un CONTIDO [o descoñecemento do poeta Xosé María Díaz Castro]
  Por traballar sobre un TERRITORIO [o borrado histórico do barrio dos Castros]
  Por contar cun GRUPO humano específico [o alumnado migrante no IES Urbano Lugrís]
  Por experimentar cun FORMATO [o vídeo como ferramenta]
  Por defender a MISIÓN da identidade [a alfabetización dixital dos maiores]

1.1 Motivación Inicial

Os obxectivos permitirannos marcar ata onde 
queremos chegar a partir da motivación inicial 
deste proxecto, ademais de identificar as posi-
bilidades transformadoras, formativas, divul-
gadoras ou creativas máis transversais, como 
por exemplo: proxectar outros coñecementos 
adicionais, incentivar o traballo en equipo, 
visibilizar conflitos, xerar conversa social, tecer 
lazos interxeracionais, construír a identidade 
dun espazo, empoderar ao colectivo, responder 
ás narrativas dominantes, reforzar os vínculos 
sociais e/ou emocionais dun grupo, romper 
barreiras tecnolóxicas, fomentar inquedanzas 
artísticas, etc…

O seguinte paso, unha vez reflexionemos sobre 
os obxectivos iniciais, debe ser identificar as 
habilidades e coñecementos que teremos que 
desenvolver para acadalos: 

1.2 Obxectivos

1. DEFÍNEO

Que debemos aprender? Que procesos teñen 
que ocorrer para chegar aí? Que coñecementos 
e destrezas precisamos traballar?: traballo en 
equipo, diálogo intercultural ou interxeracional, 
creatividade, alfabetización mediática, etc…

Canto máis definidos estean os obxectivos, 
máis sinxelo será tomar decisións na planifica-
ción e execución do proxecto. Teñen que ser 
realistas e mellor se podemos introducir algúns 
cuantificables.

Recomendamos botar tanto tempo como sexa 
preciso nesta primeira fase, porque canto máis 
traballada estea, máis coherentes e significati-
vas serán as actividades e o proceso en si 
mesmo.



1.3 Metodoloxías
 Didácticas
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Independentemente do produto final ou dos 
formatos elixidos, estamos a falar de proxectos 
educativos, que teñen a finalidade de acadar 
certos obxectivos que implican o desenvolvemen-
to dunhas habilidades determinadas e/ou a adqui-
sición de coñecementos.

Aquí deixamos algunhas ferramentas metodo-
lóxicas que vos poden axudar a guiar este proce-
so de ensino-aprendizaxe:

Esta metodoloxía apoia a aprendizaxe indutiva, 
deseñando os contidos a traballar a partir da 
experiencia propia das persoas participantes. O 
grupo debe elixir un contido, investigar sobre el 
e deseñar unha acción que implique unha trans-
formación na súa contorna directa. 

    Red Española de Aprendizaje y Servicio
  Asociación Convives

    Colectivo Orienta: aplicación práctica

Aprendizaxe e Servizo

O punto de partida é a posta en valor dos sabe-
res que non sempre están presentes no currícu-
lum educativo, para inspirar un proceso de inter-
cambio e aprendizaxe baseado na seguinte 
premisa: “A educación pode ocorrer en calquera 
momento, en calquera lugar”

  Libro “La educación expandida”

A Educación Expandida

Que propón un espazo compartido pola apren-
dizaxe autónoma e a innovación social. Reco-
mendamos o artigo de David Álvarez dentro 
deste libro, 
A universidade na nube, que naceu como unha 
proposta de Laboratorio de Medios Interacti-
vos.

O Edupunk

Que basea o proceso de aprendizaxe nas inte-
raccións sociais entre participantes, de xeito 
que todo o proceso, incluso a mesma avalia-
ción, desenvólvese de forma horizontal: 

  What is Peer learning? (en inglés)

A aprendizaxe P2P, ou 
aprendizaxe entre iguais

Trátase dunha metodoloxía de traballo que se 
apoia no proceso audiovisual para fomentar a 
participación, reforzar as ligazóns dun grupo e 
construír narrativas alternativas ás dominantes 
dende a base. Se queres saber máis sobre ela, 
consulta:

    Toolkit do proxecto RecThink
    Recursos de Insightshare (en inglés)
    Vídeo participativo.es

O Vídeo   Participativo

https://aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/
http://convivesenlaescuela.blogspot.com.es/
https://colectivorienta.wordpress.com/2016/10/24/detiati-en-educacion-para-la-ciudadania/
http://recthink.eu/wp-content/uploads/2016/08/IO1_Guia_Video_Participativo_RecThink_ES.pdf
http://insightshare.org/resources/
https://videoparticipativo.es/alberto-bougleux/
http://www.zemos98.org/descargas/educacion_expandida-ZEMOS98.pdf
http://www.lmi.ub.edu/transmedia21/vol6/La_Universidad_en_la_Nube.pdf
https://tomprof.stanford.edu/posting/418


O “frenesí dixital“ fai que moitas veces o formato sexa o primeiro no que pensamos, incluso antes 
que os obxectivos ou contidos do proxecto. Esta non é a situación ideal: non debemos esquecer que 
o formato é só un soporte, un medio, e que non debería ser un fin en si mesmo.

Agora ben, escoller o formato co que imos traballar tamén axuda a construír o proxecto, xa que 
determina as dinámicas e organización da actividade, os recursos tecnolóxicos  e a necesidade de 
profesionais de apoio. 

O formato elixido pode variar ao longo do proceso, sexa pola propia dinámica do grupo participante 
ou por algunha situación imprevista que modifique esta decisión; de xeito contrario ao que ocorre en 
contextos profesionais de produción audiovisual, o formato non debe limitar nin condicionar un 
proceso educativo. Pero si pode ser útil ter un bosquexo, unha proposta de produto final que guíe o 
resto das actividades, sen que sexa nunca unha limitación.

Algunhas alternativas:

 Vídeos
 Web doc
 Mapa interactivo
 Páxina web 
 Micronarrativas Dixitais
 Foto-historias
 Aplicación
 Xogos
 Podcasts
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1.4 O formato

Tamén hai que ter en conta que, cada vez 
máis, os formatos mestúranse e os relatos 
transmedia e multimedia son máis comúns 
á hora de contar historias. Non temos que 
ter medo a probar e remesturar formatos 
ao servizo do noso proxecto: o entorno 
dixital permítenos ser tan creativas como 
queiramos!



Todo listo?
Se xa tes clara 
a MOTIVACIÓN, 
OBXECTIVOS, 
METODOLOXÍA 
e FORMATO do 
teu proxecto, 
segue adiante.

No IES Urbano Lugrís da 
Coruña realizaron un proxec-
to sobre interculturalidade. 

A motivación inicial? 
Que no centro conviven máis 
de vintetrés nacionalidades 
distintas. 

O obxectivo principal? 
Mellorar a convivencia 
convertendo a diversidade 
cultural nun valor e nun 
motivo de autoestima da 
comunidade educativa. 

O formato? 
Despois de varios obradoiros 
editouse un vídeo gravado en 
trece linguas e organizouse 
un evento con música, lectu-
ras, gastronomía, artesanía e 
baile.

Un caso real

saber máis

Enlaces de interese
O noso catálogo de experiencias inspiradoras..
Banco de boas prácticas na xestión cultural: catálogo de 
proxectos vinculados á cultura realizado pola Asociación 
Galega de Profesionais da Xestión Cultural.
Civics: mapa internacional de iniciativas cidadáns do Vivero de 
Iniciativas.
Transmedia literacy: Ferramentas para profesorado para 
incluír as narrativas dixitais no aula ou nun contexto educativo.
Aturuxo Films: unidades didácticas para facer audiovisual no 
aula.
Aprendo con Olloboi: Manual para facer unha obra audiovisual.
RecThink: guías metodolóxicas sobre Vídeo Participativo, 
Narrativas Dixitais e Xornalismo Cidadá, unidades didácticas 
dentro dun itinerario e metodoloxías de traballo colaborativo.
EpdLab: guía didáctica para traballar a Educación para o Des-
envolvemento a través de ferramentas dixitais.
Guías Educalab: guías metodolóxicas para desenvolver moi 
diversos proxectos colaborativos que conecten a actividade 
das aulas co que ocorre fóra do recinto escolar.
Aulafilm, unha plataforma para levar o cine ás escolas e as 
escolas ao cine.
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https://blog.olloboi.com/aprendo-con-olloboi/
https://kit.corunadixital.gal/experiencias/
http://boaspracticas.xestoresculturais.gal/
https://civics.cc/es/#!/iniciativas
http://viveroiniciativasciudadanas.net/acciones/origen/
http://viveroiniciativasciudadanas.net/acciones/origen/
http://transmedialiteracy.upf.edu/es
https://aturuxofilms.wordpress.com/about/unidades-didacticas/
http://recthink.eu/es/recursos/
https://epdlab.gal/guia-didactica/
http://laaventuradeaprender.educalab.es/guias/proyectos-colaborativos
https://www.facebook.com/aulafilm/
https://kit.corunadixital.gal/experiencia/pasaporte-lugris/


Son as persoas o principal recurso dun 
proxecto cultural? Si, sen dúbida. Os 
proxectos pódense arrincar sen apenas 
recursos e cun contido moi vago, pero 
non sen xente. De feito, boa parte do 
éxito dependerá do acerto na identifica-
ción das persoas participantes, das 
colaboradoras e do público. 

2.1 As persoas

Creade un equipo de coordinación e 
repartide as funcións organizativas: 
quen se encarga de horarios, permi-
sos, comunicación cos participantes, 
supervisión de contido, divulgación 
do proxecto, administración do orza-
mento, etc. Isto axiliza preparativos e 
a toma de decisións durante o proce-
so. Unha clave para que o equipo 
funcione  todo funcione: desenvol-
ver os obxectivos en colectivo, de 
xeito que cada quen teña claras as 
súas funcións e a finalidade do 
proxecto. 

Equipo impulsor

Un proxecto cultural pode formularse 
con varios niveis de participación, 
sede flexibles e deseñade as activida-
des para integrar xente con diferentes 
intereses e dispoñibilidade. A trazos 
xerais, podemos atopar dous tipos de 
participantes en función do contexto da 
actividade:

Aquelas persoas que participarán, 
queiran ou non, na actividade; por 
exemplo, un proxecto nun centro 
escolar durante o horario lectivo. 
Neste caso, é fundamental traballar a 
motivación do grupo dende o princi-
pio. Para conseguir esta implicación 
clave, recomendamos:

Promover unha aprendizaxe signifi-
cativa, que estea directamente ligada 
aos seus intereses e á súa realidade 
inmediata,
Abrir dinámicas activas de participa-
ción, que fomenten a vinculación 
emocional co proceso a través da 
apropiación (“sentir que o proceso é 
noso”) 
E fomentar a participación dende a 
diversidade, identificando as diferen-
tes habilidades, inquedanzas e 
expectativas presentes nun mesmo 
grupo.

Participantes

Os proxectos dixitais poden benefi-
ciarse do apoio de persoas que domi-
nen as ferramentas e as narrativas 
que queredes empregare que propo-
ñan achegas e solucións a partir da 
súa experiencia previa: profesionais 
da xestión cultural, da creación audio-
visual, da educación e da comunica-

Profesionais

2. DÓTAO ción, etc. As persoas encargadas de 
organizar un proxecto non tedes por 
que saber executalo todo, buscade 
axuda de profesionais, planificade en 
que fases do proxecto traballarán e 
decidide cal será o seu rol (se só 
precisades asistencia técnica e/ou 
tecnolóxica, se precisades o seu 
apoio para o deseño, se precisades o 
seu apoio nalgunhas actividades ou 
en todas...)
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Aquelas persoas que participan de 
xeito voluntario nun contexto de apren-
dizaxe non formal; por exemplo, unha 
actividade extraescolar, nunha asocia-
ción cultural ou nun colectivo de veci-
ñanza. Neste caso, recomendamos 
identificar un grupo motor: un grupo de 
persoas cunha certa cohesión social e 
potencial interese, como un CDR (cen-
tro de desenvolvemento rural) ou unha 
asociación de veciños. Este grupo 
motor será o encargado de achegar
participantes con interese e implica-
ción, así como de garantir a cohesión 
do proceso en relación ao contexto no 
que se insire.



O proxecto RecThink traba-
llou con xente nova que vive 
en áreas rurais en grave 
risco de despoboación en 4 
países de Europa. Tratába-
se dun grupo amplo e 
disperso, polo que se identi-
ficaron varios grupos moto-
res. En Galicia, chegaron a 
través do CDR de Cervantes 
e do CDR de O Viso, xa que 
contaban con grupos de 
xente nova implicada en 
accións sociais e culturais. 
No caso de Portugal, Fran-
cia e Italia tamén traballa-
mos a partir de asociación 
xuvenís das localidades nas 
que se traballou

Un caso real

Un proxecto cultural pode formularse 
con varios niveis de participación, 
sede flexibles e deseñade as activida-
des para integrar xente con diferentes 
intereses e dispoñibilidade. A trazos 
xerais, podemos atopar dous tipos de 
participantes en función do contexto da 
actividade:

Aquelas persoas que participarán, 
queiran ou non, na actividade; por 
exemplo, un proxecto nun centro 
escolar durante o horario lectivo.
Neste caso, é fundamental traballar a 
motivación do grupo dende o princi-
pio. Para conseguir esta implicación 
clave, recomendamos:

Promover unha aprendizaxe signifi-
cativa, que estea directamente ligada 
aos seus intereses e á súa realidade 
inmediata,
Abrir dinámicas activas de participa-
ción, que fomenten a vinculación 
emocional co proceso a través da 
apropiación (“sentir que o proceso é 
noso”) 
E fomentar a participación dende a 
diversidade, identificando as diferen-
tes habilidades, inquedanzas e 
expectativas presentes nun mesmo 
grupo.

A experiencia dinos que estamos rodeados de 
xente disposta a axudar porque teñen o 
espazo, as ferramentas ou o coñecemento 
que precisamos. Esa axuda pode non concre-
tarse ó principio pero é bo que saiban que o 
proxecto existe e implicalos, as ideas para 
colaborar poden xurdir deles ou sobre a 
marcha.

Falamos de entidades públicas ou privadas, 
asociacións, colectivos ou persoas que 
poidan apoiarnos nalgún aspecto que bota-
mos en falta: un espazo para as xuntanzas, un 
lugar para a proxección final, algo de material 
técnico como unha cámara ou un chroma, 
etc…

Colaboracións
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Aquelas persoas que participan de 
xeito voluntario nun contexto de apren-
dizaxe non formal; por exemplo, unha 
actividade extraescolar, nunha asocia-
ción cultural ou nun colectivo de veci-
ñanza. Neste caso, recomendamos 
identificar un grupo motor: un grupo de 
persoas cunha certa cohesión social e 
potencial interese, como un CDR (cen-
tro de desenvolvemento rural) ou unha 
asociación de veciños. Este grupo 
motor será o encargado de achegar 
participantes con interese e implica-
ción, así como de garantir a cohesión 
do proceso en relación ao contexto no 
que se insire.

saber máis

https://kit.corunadixital.gal/experiencia/recthink/
http://recthink.eu/es/media-2/
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=XcgqsvDdcrDYZZ5ZvGGVJBz2Lm9qbYqlK9fCbtjhs%2BM%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.cdroviso.org%2Findex.php%3Fnewlang%3Dspanish


A Asociación de Veciños dos Castros realizou 
un proxecto sobre a memoria do barrio, Pantas-
mas de Oza. 

O equipo coordinador eran dous membros da 
asociación coa axuda dunha profesional da 
xestión cultural. 

A programación comezou cun obradoiro dunha 
semana no que se creou un grupo de partici-
pantes estable e moi motivado que se encar-
gou da organización de tres eventos destina-
dos ó público obxectivo, que eran os veciños 
do barrio.

Para amplificar a proxección do proxecto 
buscáronse colaboradores como historiado-
res, xornalistas, artistas e veciños, ademais 
doutros colectivos e institucións do barrio 
como os centros educativos.

Un caso real

Profesionais da xestión cultural e 
de contidos dixitais.

  Cristina de la Torre.
  Gingko.
  Airoá Comunicación.
  Videodinamizarte.
  Illa Bufarda.

Enlaces de interese

Todo listo?
Se creaches un EQUIPO, localizaches PROFESIONAIS, identificaches os teus PARTICIPANTES, 
contactaches con posibles COLABORADORES e tes en mente o PÚBLICO do teu proxecto, 
segue adiante!

Ademais dos participantes, para quen creamos 
este proxecto? Quen é o noso público obxecti-
vo? Reflexionade a quen queredes que chegue 
o resultado ou que acuda ós eventos que orga-
nicedes. Hoxe en día, difundir a acción cultural
é máis sinxelo grazas ós medios dixitais e ás
redes sociais, pero pensar a quen vos queredes
dirixir e por que vos axudará a planificar o
proxecto e escoller o formato, planificar as
fases, etcétera.

Público
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saber máis

https://kit.corunadixital.gal/experiencia/pantasmas-oza/
https://lamujerforzuda.wordpress.com/
http://gingko.gal/
http://airoa.gal/
http://www.videodinamizarte.com/
http://illabufarda.gal/


Mapa de equipamentos culturais do Consello da 
Cultura Galega: http://mapas.consellodacultura.-
gal/icultura/ 

Enlaces de interese

2.2 Os recursos

Nos procesos creativos o tempo pode ser demasiado 
flexible, pódese alongar ou tomar camiños imprevistos 
na fase de planificación. Isto débese mirar como unha 
fortaleza nos proxectos audiovisuais e dixitais, xa que 
representa a capacidade de crear o que non imaxina-
bamos.  Hai que ter claros os obxectivos para non 
deixar de acadalos, pero sen esquecer que o valor está 
no proceso de aprendizaxe. Logo, temos que ser flexi-
bles para modificar e adaptar o noso plan ás dinámi-
cas propias de cada grupo e cada proceso.

Tempo
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Actualmente, hai moitas infraestruturas públicas 
agardando a que as usemos: casas da cultura, centros 
cívicos, centros educativos, aulas CEMIT, bibliotecas… 
Petade en portas e negociade usos e dispoñibilidade. 
Aínda que cada proxecto ten actividades propias, en 
xeral poderiamos recomendar:

Un espazo no que se poidan mover as cousas, que 
conte con mesas para traballar pero que se poidan 
mover para actividades de gravación.

Un espazo con conexión a Internet e no que poida-
des contar cun proxector.

Respecto á infraestrutura, axuda moito ter paredes 
libres, persianas para regular a luz, etc,...

Coñecer e respectar o funcionamento interno do 
espazo (outras actividades, horarios de persoal, 
etc,...)

Espazos

http://mapas.consellodacultura.gal/icultura/
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Onde buscar ferramentas e recursos:

Sofware vídeo: Openshot para editar no ordena-
dor, PremiereClip para editar co móbil, e Camstu-
dio para gravar a pantalla do ordenador. 
Software foto: Pixlr para traballar online; 
Riot e máis Gimp de libre descarga.
Software audio: Audacity
Atavist: plataforma online para crear relatos mul-
timedia.
Knightlab: plataforma con ferramentas para crear 
relatos interactivos con fotografías, mapas, liñas 
do tempo e sons.
Tumblr: plataforma de microblogging cun enfo-
que moi visual e ideal para contidos multimedia. 
Permite escoller unha gran variedade de deseños 
segundo a finalidade do blog. Tamén permite 
seleccionar entre crear un blog público ou priva-
do, compartido tan só por un grupo de persoas.
Mapas: Leafletjs, Umap, Google Maps, Mapbox
Emapic.es como ferramenta de mapas e de 
enquisas. É unha aplicación de software libre 
desenvolvida dende a UDC.
Arquivos: con fotografías e vídeos de dominio 
público podes visitar Archive.org ou Wikimedia. 
Para música e efectos temos o catálogo de You-
tube ou do MEC.
Plataforma Proyecta: Aquí atoparás ferramentas 
TIC para foto, vídeo, mapas... 
Recursos de utilidade para Youtubeir@s
Ferramentas de software libre recomendadas por 
Jorge Vázquez, Laura Santos e Sibila Souto: Miro 
Video Converter & Amara (Participatory Culture 
Foundation), Sckrollr by Prinzhorn (MIT License), 
Magnific Popup by Dim Semenov (MIT License), 
preLoadMe by Niklaus Gerber (CC BY-SA 3.0), 
Software Klynt

Enlaces de interese

Cos ordenadores, as cámaras e 
demais aparellos tecnolóxicos pasa 
o mesmo que cos espazos: seguro
que hai un departamento, aula ou
colectivo que os ten dispoñibles ou
podedes resolver con dispositivos
propios como os móbiles. Se o que
precisades é software para unha
web, un mapa ou editar vídeo, busca-
de alternativas de software libre  ou
gratuítas. E se tedes intención de
mercar, valorade se mercar disposi-
tivos, ou formarse para usar unha
tecnoloxía concreta, encaixa cos
obxectivos do voso proxecto. Se non,
é mellor alugar ou contratar profesio-
nais que resolvan a parte tecnolóxica
e destinar eses cartos e esforzo a
outro aspecto máis humano do
proxecto.

Tecnoloxía

http://www.openshotvideo.com/
http://www.adobe.com/es/products/premiere-clip.html
http://camstudio.org/
http://camstudio.org/
https://pixlr.com/express/
http://luci.criosweb.ro/riot/
http://www.gimp.org.es/
http://audacity.es/
https://atavist.com/
https://knightlab.northwestern.edu/
https://www.tumblr.com/
http://leafletjs.com/
https://umap.openstreetmap.fr/es/
https://www.youtube.com/watch?v=zi_vngwaHgc
https://www.mapbox.com/about/maps/
https://emapic.es/
https://archive.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://www.youtube.com/audiolibrary/music
https://www.youtube.com/audiolibrary/music
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://www.plataformaproyecta.org/es/recursos-educativos-list/Herramientas?s=119
https://www.facebook.com/notes/youtubeiras-e-youtubeiros/recursos-de-utilidade-para-youtubeirs/1751891308470424/
http://pculture.org/
http://pculture.org/
https://github.com/Prinzhorn/skrollr/blob/master/LICENSE.txt
http://dimsemenov.com/plugins/magnific-popup/
https://github.com/niklausgerber/PreLoadMe
http://www.klynt.net/


Como nos financiamos? Analizade o ecosistema administrativo e económico que vos rodea, 
estade atentos ás convocatorias públicas e privadas e preguntade a outros colectivos simila-
res como financiaron os seus proxectos, por se vos poden dar ideas ou estratexias.

Á hora de realizar o teu orzamento ten en conta os gastos da actividade, pero tamén os estrutu-
rais ou de funcionamento, que poderás ou non imputar ó proxecto pero que sen dúbida existen. 

Cartos
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Onde buscar financiamento:

Cultura de Barrio: Programa da Concellería de Culturas da Coruña para apoiar proxectos culturais 
e sociais promovidos dende a base.
A Coruña Educa: Plans e recursos para proxectos de centros educativos do Concello da Coruña.
Ao meu Xeito: Programa da Concellería de Xustiza Social do Concello da Coruña para impulsar 
nos centros de ensino da cidade proxectos educativos autónomos, adaptados ás necesidades 
reais e participados pola comunidade escolar.
Co-Lab: Laboratorio cidadán promovido pola Concellaría de Participación da Coruña dende o que 
se abordan proxectos de colectivos sociais.
Subvencións da Deputación da Coruña, que tamén promove convocatorias como o 
Concurso Luisa Villalta, de proxectos culturais pola igualdade.
Contratos Programa: Programa da Xunta de Galicia para proxectos de excelencia educativa e 
mellora da convivencia en centros educativos
Plan Proxecta. Programa da Xunta de Galicia para proxectos de excelencia educativa e mellora da 
convivencia en centros educativo.
Cinema en curso. Un programa do CGAI para centros educativos.
Convocatorias da Fundación Barrié.
InspiraTICS: Programa de apoio a proxectos de innovación educativa da Fundación Santiago Rey 
Fernández Latorre e da Fundación Amancio Ortega. Tamén convocan Proyecta Innovación e 
Proyecta D+I sobre profesorado innovador
Ben empregado. Plan da Deputación de Lugo que facilita a contratación de persoal especializado 
por parte tamén de colectivos sen ánimo de lucro.
Erasmus Plus 3 liñas de finanzamento con fondos europes para xente nova.
Cooperacion Galega Subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución 
de proxectos de educación para o desenvolvemento polas organizacións non gobernamentais 
para o       o desenvolvemento.
Fundación COTEC: convocatoria anual de proxectos educativos.
Fundación Educaixa: convocatorias anuais e programa de apoio á avaliación.
Obra Social La Caixa Convocatoria anual para proxectos sociais, culturais, de educación formal 
e non formal.

Enlaces de interese

Onde buscar ferramentas e recursos:

https://www.coruna.gal/cultura/es/agenda/historico/detalle-asset/cultura-de-barrio/suceso/1453612110172?argIdioma=es
https://www.coruna.gal/portal/gl/concello/noticias/detalle-novas/a-concelleria-de-xustiza-social-pon-en-marcha-o-novo-programa-ao-meu-xeito-para-impulsar/suceso/1453632977591
http://edu.coruna.es/ga/libro_dixital_2017_2018
http://colab.coruna.gal/
https://www.dicoruna.es/subvencions/
https://www.dicoruna.es/cultura/premios/i-concurso-ideas-luisa-villalta-proxectos-culturais-pola-igualdade
https://www.dicoruna.es/cultura/premios/i-concurso-ideas-luisa-villalta-proxectos-culturais-pola-igualdade
http://www.edu.xunta.gal/portal/innovacion/63/133/220/627
http://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta
http://www.fundacionbarrie.org/exito-escolar-galego
http://www.plataformaproyecta.org/inspiratics
http://www.plataformaproyecta.org/concurso/iv-concurso-proyecta-innovacion
http://www.plataformaproyecta.org/certamen-di/
http://benempregado.deputacionlugo.org/
http://www.erasmusplus.injuve.es/
https://cooperacion.xunta.gal/
https://www.revolucioneducativa.org/ideas-que-transforman?utm_source=educaixa&utm_medium=display&utm_campaign=Revoluci%C3%B3n%20Educativa.%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20Programas%20Educativos%202018&utm_content=banner%20carrousel%20site%20eduCaixa%20ES
http://www.cgai.org/index.php?seccion=didactica.php
http://cotec.es/proyectos/?edu
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3.1 Planifica

3. FAINO

Elabora un plan de acción que ten que incluír: que se vai 
facer, cando e onde. Ten en conta tamén a quen hai que 
convocar e que permisos, recursos e materiais se preci-
san para cada actividade. Non esquezas engadir un lista-
do de contactos do equipo e provedores. 

Nunha sección anterior xa falamos da importancia de 
saber medir un recurso fundamental: o TEMPO. Neste 
sentido, recomendamos ter en conta o seguinte:

Elaborade unha planificación axeitada de cada unha 
das fases do proxecto, respectando o tempo preciso 
para cada tarefa e intentando non estimar polo baixo.

Utilizade ferramentas colaborativas para compartir 
tarefas, calendarios, etc. É importante que todo o 
equipo teña unha visión conxunta do proxecto e que 
coñezan os fitos con data e horario concretos.

Tede en conta que a gravación e a edición son fases que 
requiren tempos longos, aínda máis se implican despra-
zamentos.

Para quen aínda non teña experiencia nun proxecto deste 
tipo, velaquí compartimos tamén algunhas recomenda-
cións específicas:

Non sempre tódolos recursos 
aparecen ao principio dun 
proxecto. No 2014, no IES Poeta 
Díaz Castro de Guitiriz, decidi-
ron facer unha curtametraxe 
sobre a vida do poeta Xosé 
María Díaz Castro cando se lle 
adicou o Día das Letras Gale-
gas. 

O proxecto comezou con 
poucos recursos: unha axuda 
do Contrato-Programa da Con-
sellería de Educación, celebrán-
dose no propio centro fóra de 
horario escolar e coa idea de 
usar a cámara que tiña o institu-
to. Segundo o alumnado avan-
zaba co guión, o proxecto 
crecía, facéndose máis ambi-
cioso, así que se buscaron 
recursos da Deputación e da 
Fundación Barrié. Tamén a de 
veciños, colectivos e do Conce-
llo. 

O resultado é unha curtame-
traxe de 20 minutos rodada 
nunha fin de semana, cun 
equipo profesional ocupándose 
da parte técnica, en sete locali-
zacións, con atrezzo, vestiario, 
etc,...  e que gañou premios en 
festivais, como o Olloboi e o 
OUFF.

Un caso real

Todo listo?
Se xa tes as PERSOAS e 
os RECURSOS para o teu 
proxecto, agora mans á 
obra!   

Aconsellamos elaborar o plan seguindo, a trazos 
xerais, estes pasos:

Guión: de que queremos falar e como o imos 
contar. Elaboración de Storyboards.
Produción: aquí repártense as diferentes tare-
fas (quen fai que?), búscanse e xestiónanse 
os recursos, equipos e localizacións.  

Fases de creación audiovisual
saber máis

https://kit.corunadixital.gal/experiencia/pegadas-diaz-castro/
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Gravación ou rodaxe: nesta fase, recomenda-
mos ter claro o reparto de tarefas e contar con 
tempos largos. Tamén recomendamos agru-
par a gravación de secuencias en función da 
súa localización.
Edición: nesta parte, é preciso decidir se será 
tarefa das persoas participantes ou se será 
unha tarefa desenvolvida por alguén no 
equipo organizador. É preciso ter en conta que 
esta é unha tarefa individual que, ademais, 
require bastante tempo de traballo.

Ten un plan B para solucionar imprevistos, sobre 
todo se a vosa acción depende do clima ou da 
tecnoloxía. Ten sempre unha alternativa a man 
para que a actividade non quede bloqueada. 

Prevé alternativas
Necesitas seguro de responsabilidade civil 
específico para a actividade? Como xustifica-
rás os custos para cobrar as axudas? Como 
lle tes que facturar aos teus patrocinadores? 
Tes que contratar directamente aos profesio-
nais que che axuden? Pregunta, asesórate e 
evita complicacións.

Asesórate

Cando as actividades son en espazos públi-
cos, ou implican dereitos de imaxe dos parti-
cipantes, os permisos deben ser por escrito. E 
aínda que legalmente non precisedes permi-
so, podedes advertir da actividade a aqueles 
que puidera afectar ou molestar, como aos 
comerciantes dunha rúa ou os usuarios dun 
centro cívico. É unha cortesía que axudará a 
evitar conflitos futuros e que pode aportar 
novos cómplices  e colaboradores. 

Pide permisos
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3.2 Executa/Actúa

O prazo e modo de convocatoria para participar 
é unha das claves do éxito de calquera acción 
cultural. Non é mesmo un público cativo (como 
o alumnado dunha aula) e con recompensa
(subida da nota na materia) que cando se trata
dunha acción voluntaria e desinteresada.

Como xa indicamos anteriormente na sección 
PARTICIPANTES, debes ter reflexionado sobre 
os distintos niveis de participación e públicos, e 
agora, na fase de execución, debes chegar a 
todas estas persoas a través dos medios máis 
adecuados: cartelería, presentación directa ante 
grupos de interese, notas nos medios de comu-
nicación, redes sociais, etc. Deseña unha capta-
ción atractiva e moi clara en canto a prezos, 
horarios e posibilidades de participación.

Invita á participaciónFerramentas que te axudan a planificar:

Diagramas de Gantt
Google calendar 
Trello 
Kambanchi: ferramenta online para a 
xestión de proxectos colaborativos.
Edmodo: plataforma educativa que 
permite a creación de aulas, grupos 
e subgrupos de traballo.
PiratePad e Etherpad: para traballar 
en documentos colaborativos online.

Enlaces de interese

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
https://calendar.google.com/calendar
https://help.trello.com/article/899-getting-started-video-demo
https://www.kanbanchi.com/
https://www.edmodo.com/
http://piratepad.net/
http://etherpad.org/


Sigue o plan pero con flexibilidade, integrando 
as achegas dos participantes e os imprevistos 
que moitas veces melloran a proposta. Sabe-
mos que traballaches  moito para chegar ata 
aquí pero iso non é o máis importante, non si?  

Realiza os eventos

Saca fotos e vídeos da actividade: podes usalas 
para redes sociais, elaborar memorias ou publi-
cidade de seguintes edicións. Unha forma de 
facer este rexistro é convertelo nunha “tarefa” 
que se pode traballar por quendas rotatorias, 
usando unha cámara de fotos ou co mesmo 
móbil. Esta tarefa pódese formular ao grupo 
como un making off da actividade, que tamén 
pode incluír pequenas entrevistas ao final das 
sesións (“Que tal? Que pasou hoxe? Que aprendi-
ches?”)

Rexistra o que pasa
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3.3 Avalía

A avaliación do proxecto non debe deixarse para 
o final. De feito, recomendamos facer algún tipo 
de dinámica o primeiro día con preguntas aber-
tas e grupais (“Por que participas nesta activida-
de? Que esperas aprender? Que cres que vai saír 
de aquí?”) Estes materiais axudan a contrastar o 
desenvolvemento do proxecto coas expectati-
vas do grupo, avaliando non só a súa aprendi-
zaxe, senón tamén o noso traballo.

Podedes ir facendo adaptacións ao proxecto en 
cada fase das actividades e corrixir cousas. 
Pode ser con coloquios, avaliacións escritas ou 
online. Aproveitade para recoller opinións sobre 
cuestións organizativas, de contido e de intere-
ses de cara ao futuro. 

Por último, se fixemos un rexistro da actividade 
e temos pequenas entrevistas das persoas 
participantes nas diferentes fases, podemos 

xuntalas nun pequeno vídeo. Este material 
ofrece a posibilidade de difundir a actividade e 
tamén de avaliala, ademais de ser un contido 
moi práctico de cara á xustificación ou á presen-
tación as entidades financeiras.

Aínda así, como en calquera outro proxecto 
educativo, recomendamos elaborar unha rúbrica 
docente con indicadores, habilidades e criterios 
para acompañar o proceso.
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4.1 Antes

4. CÓNTAO

O nome do proxecto é a marca coa que se identi-
fican os participantes, a que recoñecen os 
nosos colaboradores e a que esperta a curiosi-
dade do público. Por iso é importante ter un bo 
nome. Algún consello: que sexa descritivo sen 
caer no obvio, creativo sen chegar a ser críptico 
e suxerente sen abusar de tópicos ou lugares 
comúns. O nome dun proxecto pode xurdir 
durante o proceso, pero sempre hai que arrancar 
con algo, aínda que sexa un nome provisional.

Nome

Non é sempre necesario, pero axuda a comple-
tar a información aportada polo nome destacan-
do os contidos ou valores do proxecto como o 
perfil dos participantes, os formatos cos que 
traballarán, o obxectivo, etcétera. 

Exemplos de lemas unidos a un nome en 
proxectos reais: A lus do mundo, redescubrindo 
ó poeta Díaz Castro; Pantasmas de Oza, cons-
truíndo a memoria do barrio; Facendo escola, 
200 anos de ensino na Baña.

Lema

Intenta ser capaz de contalo en 200 palabras. 
Catro frases que van ser moi útiles: primeiro, 
para testar se temos claro o noso proxecto. 
E segundo, para acadar participantes, recursos, 
financiamento… Se somos capaces de contar a 
idea nun minuto podemos comezar antes a falar 
de apoios ou colaboracións nesa reunión que 
nos custou tanto conseguir.

Sinopse

Google Forms
Typeform

Enlaces de interese

No proxecto “Imaxina que…” utilizouse 
a fotografía e os audios de Whatsapp 
para facer avaliacións diarias do 
proceso. Esta tarefa foi asignada a 
persoas con dificultades de concentra-
ción ou que podían dificultar o traballo 
en equipo do resto. Durante toda a 
sesión, a persoa encargada desta 
tarefa facía fotografías (logo traballa-
ba a técnica fotográfica) e facía unha 
selección; nun audio de Whatsapp 
enviaba a súa valoración persoal da 
sesión e editábase todo como unha 
foto-historia. 

A maiores, utilizábanse outras ferra-
mentas como as publicacións en 
redes sociais e as gravacións de entre-
vistas breves para publicalo todo nun 
blog compartido.

Un caso real

Todo listo?
Xa executaches o teu plan, o 
proxecto é unha realidade e 
estás a recibir as avaliacións: 
parabéns! Pero… isto non 
rematou.

saber máis

https://ouffvp.tumblr.com/
https://kit.corunadixital.gal/experiencia/video-participativo-ouff/
https://www.google.com/forms/about/
https://www.typeform.com/
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O proxecto pode contarse (e lerse) nun minuto pero necesitas un documento que recolla todo o 
demais que vimos falando: motivacións, obxectivos, formato, equipo, participantes, recursos, orza-
mento, plan de acción, calendario, resultado… 

Podedes redactar un dossier detallado para presentalo a convocatorias de axudas e ter unha versión 
máis promocional que sexa breve, visual e destaque os valores do proxecto.Tamén podedes empre-
gar algunha plataforma web onde ir publicando os contidos a modo de diario e incluír algún epígrafe 
onde expliquedes brevemente en que consiste o proxecto.

Dossier



4.2 Durante

Deseñade unha estratexia de comunicación do proxecto que sirva 
como rexistro das accións e para crear comunidade entre os partici-
pantes.

Rexistro interno

Pensade nas redes sociais como unha ferramenta para crear unha 
conversa pública sobre o proxecto, non só para difundir o que face-
des. Cada plataforma ten unhas características e un contido que 
funciona mellor, pero non  agardedes a que vos atopen, buscade o 
voso público e incorporádeo á conversa.

Redes sociais

Aparecer en prensa escrita, na televisión, na radio ou  prensa dixital 
é clave para a proxección da vosa actividade. Axuda a difundilo, 
darlle prestixio, facelo atractivo ós patrocinadores e a motivar ós 
participantes. Avisade ós medios locais, enviade notas de prensa e 
convocatorias para as accións máis singulares e estade dispoñi-
bles para atender aos xornalistas.

Medios
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Difundir públicamente o proxecto pode 
axudar a facer contactos interesantes para 
proxectos futuros, e atopar novos apoios e 
colaboradores.
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4.3 Despois

Organizade un evento para presentar o resultado do voso proxecto, aínda 
que non haxa un produto final claro. Invitade ás administracións e empre-
sas que vos apoiaron, ás persoas participantes e colaboradoras, e facede 
que sexa un día de encontro e celebración, aínda que sexa no voso entor-
no máis inmediato.

A ter en conta: se no traballo que fixemos participaba un colectivo vulne-
rable, convén realizar un visionado completo do traballo con elas antes de 
presentalo. Ninguén está libre de prexuízos, así que para non caer en 
discursos vitimizadores, mellor revisalo de forma conxunta e facer peque-
nos cambios, se son precisos, antes de publicalo. 

Presentación

Non escondades o resultado, compartídeo online e ofrecédevos a outros 
colectivos ou centros para presentalo e comentar o proceso de creación, 
dando protagonismo ás persoas  participantes. Presentádeo a concursos 
e festivais onde, ademais de conseguir prestixio e posibles premios en 
metálico, podedes facer contactos interesantes para futuros proxectos.

Difusión

Redactar a memoria final pode parecer un simple requisito para xustificar 
a actividade, pero formulada como un exercicio de documentación axuda-
ravos a organizar novos proxectos e atopar apoios e colaboradores.

Memoria final
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Guía de Comunicación de Galicia: directorio de 
medios de comunicación, entidades e outras institu-
cións elaborado pola Xunta de Galicia.
Filmar as aulas. Certames, cursos e proxectos ano-
vadores espallan as lapas do audiovisual escolar: 
Unha reportaxe en profundidade de Xermán Hermi-
da en culturagalega.org
OUFF Escola: premios dedicados a proxectos audio-
visuais do ámbito educativo dentro do Festival Inter-
nacional de Cine de Ourense.
Olloboi: festival audiovisual escolar que se celebra 
en Boiro.
Youtubeiras: premio creado por varios concellos de 
Galicia para contidos feitos en galego.
Cinema Jove, Valencia: festival de cine cun apartado 
específico para centros educativos.
Plasencia en corto: festival audiovisual dedicado a 
contidos realizados en centros educativos.
Ficaij: festival de cine escolar de Mérida, Venezuela.
Festicortos: festival de cine escolar de Córdoba, 
Argentina.
Fcic: festival de cine de infancia e adolescencia de 
Bogotá, Colombia.
No te cortes: certame de curtametraxes xuvenís de 
Madrid.
Begidarak: festival de cine amador de Donostia, 
Guipúzcoa.
KO&Digital: festival internacional de cine solidario.
PluralPlus: festival de cine novo sobre migración e 
diversidade da ONU.
Premios #Retines para proxectos audiovisuais en 
beneficio da acción e/ou actividade socioeducativa.

Enlaces de interese

https://www.xunta.gal/guia-da-comunicacion
http://culturagalega.gal/noticia.php?id=27601
http://www.ouff.org/que-e/
https://www.olloboi.com/
http://youtubeiras.gal/
http://www.cinemajove.com/
https://plasenciaencorto.com/bases-del-encuentro/
http://ficaij.blogspot.com.es/p/hola.html
http://festicortoscordoba.blogspot.com.es/
http://www.fcicbogota.com/
http://concursonotecortes.es/
http://www.lasotrasmiradasfestival.com/
http://kofestivalsolidari.ccong.es/
https://pluralplus.unaoc.org/
http://www.retines.net/?page_id=115&lang=es
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Todo listo?
Si! Agora só queda que, cando finalices o proxecto, nolo contes para incluílo na sección de 
experiencias inspiradoras da nosa web  ;)

   

https://kit.corunadixital.gal/achegas/
https://kit.corunadixital.gal/experiencias/
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