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Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

Inés González Llera 46914653N Persoa coordinadora Si
Rebeca Moledo Doldán 46906568T Docente Si
Cristina Nieto Blasco 46914908Z Docente Si
Silvia Rodríguez Castro 53163690H Docente Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Educación infantil Segundo ciclo de infantil 5º Educación infantil 39 23 3

Ponte dos Brozos e acción!

TÍTULO

O noso proxecto leva por título Ponte dos Brozos e acción! 
Escollemos este nome porque é moi significativo e quixemos dar una
imaxe dinámica do traballo que nos quedaba por diante, así coma
facelo estendible a todo o noso centro educativo.
Neste proxecto participaron os nenos e nenas das tres aulas das que
son titoras tres das catro  participantes no proxecto e coa axuda da
mestra de apoio, membro do equipo de dinamización lingüística  do
centro. Son un total de 60 rapaces de 4-5 anos de idade.
Tres son os núcleos temáticos sobre os que queriamos que xirase a
nosa curtametraxe:
- o medio ambiente, a través da reciclaxe e da concienciación do
seu coidado e respecto,
- o emprego das novas tecnoloxías da información e comunicación, 
- a nosa lingua, o galego, fomentando, máis aínda, o seu emprego
part indo de contos e de act ividades r icas e motivadoras, que
promovan o seu uso, tanto na expresión como comprensión oral e
escrita. 
Partindo destes tres centros de interese centrais, non só pretendemos
que os nenos e as nenas empreguen as TICs como meros suxeitos
pasivos, senón que se convirtan nos protagonistas do seu propio
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aprendizaxe e poidan i r  mel lorando segundo as súas propias
características e resolvendo as dificultades que poidan ir xurdindo.

Entre os numerosos e diversos obxectivos que nos plantexabamos ao
inicio do noso proxecto, destacaban:
- Empregar as tecnoloxías da información e da comunicación como
ferramenta de aprendizaxe e famil iarizarse coa animación e as
curtametraxes espertando o gusto por este género.
- Introducir ao alumnado en novas técnicas audiovisuais como o stop
motion para a creación de historias e personaxes.
- Empregar a literatura infantil en lingua galega para a creación
dunha nova histor ia ambientada nun contexto signi f icat ivo do
alumnado.
- Concienciar ao alumnado e fomentar un espírito crítico e activo cara
o coidado do medio ambiente e para un aproveitamento responsable
dos seus recursos.
- Potenciar e impulsar a presenza da lingua galega na vida cotiá dos
nosos alumnos e alumnas, fomentando actividades motivadoras e
atractivas que teñan como finalidade a realización da curtametraxe.
- Espertar a sensibilidade pola utilización do galego como lingua oral
e escrita, implicando a todos os membros da comunidade educativa
coa creación de conversas, diálogos e textos curtos, sobre todo.
Unha vez rematado o proxecto, tendo finalizada a curtametraxe e
analizando o grao de consecución dos obxectivos previamente
plantexados, podemos afirmar que os rapaces e rapazas seguiron coa
súa iniciación na alfabetización audiovisual en lingua galega a través
da realización da curta, a través dunha escoita activa dos contos,
entre outras cousas. Ampliaron o seu vocabulario e expresividade en
galego, acadaron unha maior sensibilización cara o coidado do medio
e a utilización de materiais de refugallo, dándolle unha nova vida útil
a eles, entre outros.
En canto ao profesorado participante, quedamos moi satisfeitos co
emprego da lingua galega na linguaxe audiovisual no traballo coa
nosa curta e gustaríanos continuar co traballo iniciado.
Como reflexión, podemos dicir, que vemos que os rapaces precisan
dunha inmersión maior na nosa lingua, sobre todo, no caso de

OBXECTIVOS
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alumnado estranxeiro para que o trasladen as súas actividades cotiás
no día a día.
Cústalles expresarse nas dúas linguas cooficiais pero máis na lingua
galega porque non teñen acostumado o oído nin nos seus fogares se
fala tanto coma antes. 
Dende o colexio temos que levar a cabo unha maior sensibilización
cara o galego e fomentar máis o seu uso, no centro e  coas
familias porque é unha identidade propia dos galegos, que debemos
coidar.
 

O obxectivo principal na organización e desenvolvemento deste
proxecto foi implicar a todo o alumnado en todas as fases do proceso
creativo para que coñecesen e identificasen todas as persoas e oficios
distintos que se precisan na creación dunha curtametraxe: guionistas,
i lustradores, cámaras, i lumnicación etc... e que vivenciasen en
primeira persoa o traballo de cámara e a importancia que teñen cada
un deles neste proceso.
A metodo lox ía  que empregramos baseouse na mot ivac ión e
colaboración constante entre t i toras e profesorado de apoio.
Distribuímos o traballo por aulas de xeito que todo o alumnado
formara par te  dun xe i to  ou dout ro  en todas as  fases,  que
desenvolveriamos con máis detalle máis adiante.
O traballo manipulativo na elaboración dos materiales, chegar a
acordos mediante debates, votacións, identificar os protagonistas e
reescr ib i r  o  gu ión  fo ron  os  e ixes  pr inc ipa les  sobre  os  que
desenvolvemos o noso traballo co noso alumnado.
N a  o r g a n i z a c i ó n  d o s  e s p a z o s  c o n t a m o s  c u n h a  a u l a  d e
material dispoñible na que tiñamos todos os recursos materiais que
precisabamos: cámara, focos, computadores e todo o atrezzo da
curtametraxe. Alí foi onde gravamos, evitando a aparición e mestura
de ruídos ou interrupcións que podían afectar ao proceso.
Por outra banda, dentro de cada aula, cada unha das t i toras
traballamos cos nosos grupos, ás veces de xeito individual e outras
en pequenos grupos pero compartindo  espazos  e actividades
comúns para a posta en marcha do produto final.

ORGANIZACIÓN
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Foi un traballo moi dinámico e colaborativo entre as tres aulas e as
catro mestras.
A temporalización do proxecto comezou no mes de outubro e aínda
non rematou ata a entrega final da memoria, neste mes de xuño. 
A día de hoxe, podemos afirmar que a curta está rematada e
entregada. O traballo do alumnado nas nosas aulas está feito e nós,
estamos moi satisfeitas.
Dende outubro até o mes de maio desglosamos así o noso traballo:

    •   1ª FASE:  SELECCIÓN DO CONTO E INICIACIÓN AO MUNDO DA
C U R T
AO primeiro paso do noso proxecto foi facer unha lectura previa dos
contos en galego de OQO Editora e  que nos trouxo o profesorado do
curso.
Despois de ser lidos e interpretados por nós, fixemos unha actividade
grupal para que os nenos e nenas ollaran todos eses contos e
iniciaran así, un proceso de primeiras impresións, o que sería o noso
punto de partida, a fonte de inspiración.
Tendo en conta esas primeiras impresións e atendendo á temática,  á
dificultade ou a extensión deles, fixemos unha preselección de tres
contos que pensamos eran os máis adecuados.
Atendendo a estes criterios previos, debiamos comezar o debate e ver
cal sería o elixido, finalmente.
 Os preseleccionados foron : A bruxa regañadentes,  Canto ruído e
Cantas pingas na cidade.
N e s t e    t r a b a l l o  i n i c i a l ,  a s  t r e s  a u l a s  t i v e r o n    q u e  e l i x i r
democraticamente, sobre cal sería o conto co que traballariamos polo
que, a continuación, os nenos votaron e fixemos unha estimación de
cal era o máis votado, un reconto de votos e finalmente o elixido foi :
Cantas pingas na cidade.
Para coñecer ben os motivos desta elección os nenos e nenas
debuxaron o que máis lles chamou a atención do conto. Despois,
elaboramos un mural  grupal onde expuxemos as ilustracións.
Para entender a lóxica do cine e iniciar ao alumnado nesta arte, o
primeiro que fixemos foi amosar varios taumatropos que supuxeron
moita sorpresa entre os nenos e as nenas. Despois, eles mesmos
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fixeron cada quen o seu propio. Estes xogos ópticos axudáronlles a
entender o obxectivo da técnica do Stop Motion, que consiste
en poder dar vida e movemento a obxectos estáticos.
Outra ferramenta que empregamos foi unha App chamada IMotion
que nos permite facer pequenas películas dun xeito moi intuitivo e
que nos serviu para facer as primeiras probas con esta técnica.

    •   2ª FASE :    ELABORACIÓN DOS
M A T E R I A I SA creación dos escenarios onde se desenvolvería a acción, a seleccións dos materiais que iamos empregar e o deseño dos personaxes foron o seguiente paso neste proceso.
O noso obxectivo foi, dende o principio, traballar con material de refugallo, papel dos xornais, latas, tapóns, cartóns, etc... e así fixemos unha choiva de ideas sobre como lles gustaría
que fosen os protagonistas da historia.
Elaboraron as súas propias creacións co material que fomos atopando polas casas e as aulas que inspiraron o deseño final dos protagonistas.

A partir de aí, estudáronse as características particulares de cada
personaxe e o papel desempregado na historia por cada un deles.
Reescribiron e adaptaron o texto inicial á nova historia que queriamos
contar 

    •  3ª FASE:  A GRAVACIÓN
Esta foi, sen dúbida, a parte máis complexa de todo o proceso,
porque require de moita organización, concentración e tempo.
Foi un traballo que durou varias semanas posto que queriamos
que puidese participar todo o alumnado nesta fase.
Contamos co profesorado de apoio e botamos man da súa boa axuda
cando tivemos que establecer pequenos grupos de 4 ou 5 nenos para
que saíran da aula para fotografar e gravar no espazo que xa tiñamos
habilitado para elo anteriormente.
Enfróntamonos a un grande reto porque o total  do alumnado
ascendía case a 60.
Participaron todos pero cada un deles só vira a parte que lle tocaba
facer a el ou ela pero non viran o que fixera o resto, aínda que todos
coñecían a historia. 
Como no vían resultado ou produto final, ata que a curta estivese
totalmente rematada, a  motivación e o interese eran cada vez
maiores e a sorpresa foi moito máis pracenteira para todos eles.
Unha vez rematada a parte da fotografía, comezamos a gravar as
voces dos personaxes e as narrac ións da h is tor ia  re la tada.
Traballamos moitos aspectos importantes coma a entoación, a
memoria e vocal ización para darl le  unha maior expresividade
posible. 
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Entre os instrumentos de avaliación empregados, destacamos a
observación directa e sistemática por parte do alumnado, que nos
permitiu verificar os avances e as dificultades dos rapaces e rapazas
durante o proceso de elaboración da curtametraxe.
Partimos da avaliación inicial do alumnado onde analizabamos a
motivación de cada un e o seu interese, así coma do grupos.
As estratexias básicas dende a Educación Infantil, baseáronse no
emprego do galego de xeito lúdico a través de contos, cancións,
actividades relacionadas coas TICs, xogos populares, expresións
artísticas...
Empregamos  unha  re t roa l imen tac ión  con t i nua  onde  i amos
modificando as técnicas ou obxectivos perseguidos segundo as
necesidades e características así nolo ían pedindo.
Como resultados obtidos, destacamos, entre outros, que:

    •   os nenos amosaron interese na escoita de todos os contos lidos e
foi aumentando a medida que a elaboración da curta avanzaba,
    •   participaron con interese nas diferentes fases do proxecto: creando,
decid indo e verbal izando todas as act iv idades que se foron
plantexando
    •   empregaron a l ingua galega,  entoando e dramat izando
correctamente,
    •  iniciaronse no uso de novas técnicas audiovisuais,
    •   fomentamos a súa creatividade a través das diversas técnicas de
elaboración da curta,
    •   buscamos unha boa calidade técnica, estética e artística da curta,
entre outros.
Ademais do traballo de todas as competencias, destacamos unha
sobre delas que é a competencia art íst ica e cultural dende o
coñecemento da linguaxe cinematográfica e dende a experimentación
no proceso creación, o contacto coa literatura en lingua galega e o
descubremento das curtas de animación, tamén en lingua galega, que
enriqueceron ao noso alumnado.  A competencia social e cidadá
traballouse moito co traballo en grupo e a cooperación. O respecto
polos demais, polo traballo feito e o diálogo son imprescindibles.

AVALIACIÓN
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A manipulación e creatividade desenvolvida  co emprego de material
de refugal lo e a concienciación sobre a reciclaxe, así coma a
educación ambiental foron os eixes sobre os que desenvolvimos o
proceso de aprendizaxe neste proxecto e o punto de partida.
 

Nun principio, o proxecto estaba pensado para poñer a disposición de
todo o profesorado as liñas de desenvolvemento dunha curtametraxe,
co fin de potenciar a lingua galega en toda a comunidade educativa e
que non quedase só estanco nas aulas onde o iamos levar a cabo
máis especificamente. Foi así, como o levamos a cabo,  proxectando a
nosa curta a todo o profesorado de Educación Infantil e dos distintos
niveis. 
Posteriormente, unha vez rematada a curtametraxe, foi enviada para a
súa difusión no plan Proxecta.
O noso centro educativo, pioneiro no desenvolvemento das novas
tecnoloxías da información e comunicación, convidounos a mostrar o
noso traballo nunhas xornadas que se celebran anualmente no noso
concello e para que os nosos compañeiros e compañeiras expoñan e
relate as súas liñas de actuación e investigación neste ámbito dixital.
A nosa exposición levou por nome A lingua non é curta!
A l í   fo i  onde po idemos compar t i r ,  co resto  do cent ro  e  coas
autoridades convidadas alí presentes, o noso traballo e produto final. 
Por outra banda o noso alumnado tamén t ivo oportunidade de
disfrutar da proxección da curta na pantalla grande cunha visita que
fixemos ao centro tecnolóxico de Arteixo como brcohe final do noso
proxecto. Fixemos un ttráiler para xerar expectación entre a nosa
comunidade educativa e tamén un código QR do making of e da
curtametraxe para que as familias puiderano ver cos nenos e as nenas
na casa. 
Deixamos claro que o obxetivo principal fora dinamizar non só o
emprego da lingua galega nun concello no que a maioría dos nenos e
nenas non a teñen como lingua materna e ademais conta cunha
cantidade elevada de alumnado estranxeiro, senón converter a
experiencia nun proceso creativo e lúdico, onde os nosos alumnos e
alumnas se convertesen en protagonistas na súa propia historia dun

PROFESORADO
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xeito activo e moi dinámico.
 
 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

46914653N González Llera, Inés -Asesoramento e orientación no desenvolvemento do proxecto
-Distribución das funcións e tarefas do proxecto
-Comunicación cos responsables do Plan Proxecta
-Extensión do proxecta a distintos ámbitos
-Publicación e información dos traballos desenvolvidos
-Animación cara a utilización do galego no uso e difusión das TIC

46906568T Moledo Doldán, Rebeca -Fomento do emprego da lingua galega entre as compoñentes do grupo
-Nexo de comunicación entre EDLG e o grupo
-Colaboración na organización das liñas de traballo

46914908Z Nieto Blasco, Cristina -Xestión de grupos de alumnos para a súa participación
-Colaboración na organización e planificación das liñas de traballo

53163690H Rodríguez Castro, Silvia -Xestión de grupos de alumnos para a súa participación
-Colaboración na organización e planificación das liñas de traballo

En canto á documentación empregada para a real ización da
curtametraxe, distinguimos entre a bibliográfica e a dixital. 
- A documentantación bibliográfica compóñena un lote de álbums
ilustrados en galego enviado pola editorial OQO  e que usamos como
base incial e motivante para o noso traballo.
O alumnado seleccionou Cantas pingas na cidade e adaptouno
á linguaxe audiovisual.
Como recursos dixitais, tanto fontes de información como Apps
empregamos: 
- Audacity
- Adobe premier
- Imotion
- Green Screen
- Youtube Audio Library de onde aproveitamos a música totalmente
libre de licenza. 
-  a web oficial da SXPL: http://www.lingua.gal/portada,
-  htttp://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias,
- a web da CRTVG onde puidemos acceder ás curtas presentadas
noutras convocator ias:  ht tp: / /www.cr tvg.es/ infant i l /nos- tamen-
creamos.
- enlace á nosa curta http://www.crtvg.es/infanti l/programas/nos-tamen-creamos-2019/categoria-1-ceip-ponte-dos-brozos
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