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Escola

Cultura 
audiovisual

TICWeb 2.0

Está preparada a escola actual para asumir os cambios 

derivados das novas realidades comunicativas asociadas

a evolución de internet e as TIC?

Os desafíos do entorno escolar



EDUCACIÓN 1.0 EDUCACIÓN 2.0 EDUCACIÓN 3.0

O significado é Dictado, lineal Social, conectado, 

colaborativo

Socialmente construído, 

contextualmente 

reinventado

A tecnoloxía está Confinada a 

algunhas aulas de 

(refuxiados

dixitais)

Timidamente adoptada 

(inmigrantes dixitais)

En todas partes (universo 

dixital)

O ensino prodúcese De profesor a 

alumno

De profesor a alumno, de 

alumno a alumno

De profesor a alumno, de 

alumno a alumno, de 

alumno a profesor, da xente

á rede, da rede á xente

As escolas están Nun edificio 

(ladrillos)

Nun edificio ou na rede En todas partes (ubicuidade)

Os pais ven as escolas

como

Lugares de 

coidado

Lugares de coidado Lugares nos que eles 

mesmos poden aprender

Os desafíos do entorno escolar



Obradoiro de medios

Experiencia de mediación e dinamización 

Entre a sociedade
e a escola

Entre o profesorado e 
o alumnado

Entre os membros da 
comunidade escolar

Durante o período de funcionamento, o obradoiro é un espazo
autónomo onde os alumnos forman equipos de traballo
multidisciplinar para producir pequenas pezas audiovisuais
sobre a temática establecida previamente.



Obradoiro de medios: o espazo da mediación

Espazo de Encontro

Espazo de Intercambio

Espazo de Orientación

Espazo de Aproximación TIC

Pais

ProfesoresAlumnos



Profesorado

• Reunión inicial

• Decisión temática

• Reunións de coordinación

Alumnado

• Coñecementos previos

• Destrezas e competencias

Auditoría de recursos

Aula Software Hardware

Obradoiro de medios: a metodoloxía
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Obradoiro de medios: conceptos básicos

•Aproximación guiada ás novas tecnoloxíasExperiencia práctica

•Os recursos plásticos básicos (debuxo, 
modelado) serven de punto de partida para a 
elaboración dixital

Analóxico
Dixital

• Integrar imaxes, sons e textos nunha mesma
peza descubrindo as regras do audiovisual 

Traballo
audiovisual

•Os contidos xerados no obradoiro poden ser 
compartidos en rede (dentro ou fora do centro)

Integración
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Obradoiro de medios: desenvolvemento

Conceptos

Reflexión, análise, 
relación

Destrezas creativas
analóxicas

Aprendizaxe dixital
Obxectivos, decisións,

sentido

Planificación

Unha idea = 
unha historia

Elaboración de materiais Organización e procesado
Edición

Postprodución

Ferramentas

Edición gráfica

• Tipos de arquivos

• Traballo con capas

• Efectos visuais

Edición Audiovisual

• A liña de tempo: a montaxe

• Pistas de audio e vídeo

• Efectos visuais e sonoros

Animación

• Stop Motion

• Do fotograma ao frame
(integración)


