
   
 

A Consellería de Educación premia un proxecto de Innovación en Dinamización Lingüística 

 

ESCOITANDO A TERRA 

 

• O proxecto foi coordinado polo IES Chapela e realizado en colaboración co IES 

Audiovisual de Vigo. 

• Unha das actividades do proxecto foi a elaboración dun videoclip en galego e 

empregando a lingua de signos. 

 

Vigo, 5 de xuño de 2014. Os IES Chapela de Redondela e o Audiovisual de Vigo veñen 

de ser premiados pola Consellería de Educación grazas a un proxecto conxunto de 

Innovación en Dinamización Lingüística. O IES Chapela coordinou as diferentes 

actividades e á segunda delas, á gravación do videoclip Terra, uniuse o IES Audiovisual 

de Vigo. 

 

Froito desta colaboración, realizouse un vídeo musical empregando o tema Terra do 

grupo galego Dakidarría. A comunidade educativa do IES Chapela empregou a lingua 

de signos mentres cantaba o tema. Arredor de 250 persoas, entre alumnado e 

profesorado do centro, participaron na signación dos versos da canción diante da 

cámara. Un traballo que esixiu unha importante planificación e varias sesións de 

ensaios. A parte técnica do videoclip foi levada a cabo por alumnos do IES Audiovisual 

de Vigo. 

 

A escena final implicou unha certa complexidade xa que tódalas persoas participantes 

na gravación signaron conxuntamente o verso final do tema Terra: escoitar, aprender e 

compartir, que coincide cos valores que se pretenden transmitir con este vídeo, común 

para a língua galega e a lingua de signos: respecto, valoración e promoción de formas de 

comunicación que cómpre poñer en valor. 

 

 

O feito de que implicase a unha gran cantidade de persoas fai aínda máis interesante 

este proxecto de dinamización lingüística. De feito, a gravación do videoclip levouse a 

cabo ao longo de varios días. Foi precisamente unha alumna de 1º de Bacharelato do 



   
 

IES Chapela quen levou a cabo o asesoramento en lingua de signos, explicando e 

corrixindo o signado de todas as persoas participantes. 

 

O grupo Dakidarría cedeu o tema musical para empregalo na gravación. Unha vez 

realizada, os alumnos do IES Audiovisual van efectuar a montaxe das tomas recollidas 

para finalizar o videclip. A presentación deste vídeo musical terá lugar o 24 de xuño ás 

20:30 horas no Multiusos de Chapela no marco dunha celebración na que participará o 

propio grupo Dakidarría. O vídeo será tamén difundido a través das diferentes redes 

sociais. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

• Os medios de comunicación que así o desexen poden poñerse en contacto 

con Aldán Santamarina, coordinador do EDLG no IES Chapela (652.08.85.80), 

Miguel Pérez Lorenzo, profesor e coordinador do Departamento de Música do 

IES Chapela (617.80.62.21) e Carlos Bacelo, director do IES Audiovisual de 

Vigo (671.62.38.11). 

 

 


