
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN CINEMA EN CURSO 2019-2020
Ábrese a convocatoria para participar nunha nova edición de Cinema en curso, un programa 
de pedagoxía do cinema que ten un dobre obxectivo: achegar aos nenos e mozos ao 
cinema como arte, cultura e creación e desenvolver as potencias pedagóxicas do cinema 
nas escolas e institutos, dentro do horario lectivo.
Cinema en curso estrutúrase en tres eixos de traballo:

- Os obradoiros, impartidos conxuntamente por docentes e un/unha cineasta con 
grupos desde 5º de primaria ata 1º de Bacharelato e ciclos formativos.

- A formación do profesorado.

- O desenvolvemento de accións a nivel de centro para promover que o cinema se 
converta nun eixo transversal do proxecto educativo das escolas e os institutos 
participantes.

Cinema en curso é un programa internacional da Asociación A Bao A Qu que se desenvolve 
en Galicia, Cataluña, Euskadi, Madrid, Chile e Alemaña. En Galicia Cinema en curso 
coordínase desde o CGAI-AGADIC no marco do Plan Proxecta, da Xunta de Galicia
Máis información sobre o programa Cinema en curso: www.cinemaencurso.org

1. OBRADOIROS IMPARTIDOS CONXUNTAMENTE POR DOCENTES E UN/UNHA 
CINEASTA
O programa dos obradoiros articúlase a partir do vínculo entre o visionamento de películas e 
fragmentos de películas, e unha experiencia profunda da creación cinematográfica. Despois 
de realizar diversas prácticas, cada grupo crea unha curtametraxe documental. Os alumnos 
son autores de todos os procesos, que se desenvolven de maneira colectiva.
O  programa desenvólvese como un traballo integrado na dinámica da aula e introduce 
novas metodoloxías de ensino-aprendizaxe, situando os alumnos como protagonistas dos 
procesos, traballando de maneira transversal e globalizada, fomentando traballos 
cooperativos que integran a todo o alumnado e tomando como punto de partida situacións 
reais con base na aprendizaxe vivencial. Trabállanse especialmente as competencias 
lingüísticas e artísticas, a posta en valor da contorna, a observación e a atención, a 
autonomía, a organización individual e colectiva, etc.

A quen se dirixen?
Ao alumnado de 5º de primaria a 1ºde bacharelato e ciclos formativos. 

Quen os imparte?
Os obradoiros son impartidos conxuntamente polo equipo de docentes do centro e un/unha 
cineasta. O  cineasta participa nun total de entre 20 e 25 sesións co alumnado. Os docentes 
sempre participan activamente nestas sesións e dan continuidade ao traballo noutras clases.

Que equipamento se require?
Trabállase cos computadores, proxectores e cámaras fotográficas e/ou de vídeo dos centros 
educativos. Tamén se require un disco duro do centro especificamente destinado ao 
obradoiro e algún material funxible. Para algunhas prácticas e para a curtametraxe 
trabállase con equipos profesionais de cámara e son achegados por Cinema en curso.
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Desenvolvemento: Os obradoiros parten de programas de prácticas e visionamentos 
compartidos por diversos centros educativos e dunha metodoloxía común elaborada polo 
equipo de docentes e cineastas de Cinema en curso ao longo dos anos. Os obradoiros que 
se desenvolven son documentais.
A duración dos obradoiros é de todo o curso, e o cineasta participa ao redor de 20 - 25 
sesións.
Ademais destas sesións, os docentes desenvolven contidos sen o cineasta, tanto 
fotográficos ou cinematográficos como outros transversais asociados ao proxecto.
No curso escolar participa no obradoiro con cineasta un único grupo de cada centro 
educativo.
Ademais, trabállase para facer extensivos os materiais e metodoloxías ao conxunto do 
centro, co obxectivo de que o cinema, a arte e a creación teñan un lugar importante no 
proxecto de centro.

Horarios e organización das sesións con cineasta: As sesións con cineasta, entre 20 e 
25, son impartidas sempre conxuntamente cos docentes, que dan continuidade ao traballo 
noutras horas de maneira regular.
Hai que prever unha sesión semanal de polo menos 3 ou 4 horas seguidas e, como mínimo, 
2 horas máis de dedicación semanal por parte do grupo. 
Este mínimo de horas depende do número de alumnos, da localización do centro (os 
desprazamentos do cineasta), da organización global do centro, etc. 
O  cineasta intervén na maioría de sesións de 3 ou 4 horas seguidas e traballa sempre 
conxuntamente cos docentes, que proseguen o traballo noutras horas de maneira regular. 
Os mesmos docentes que traballan nas sesións con cineasta deben estar implicados nas 
demais horas de dedicación semanal ao proxecto.
Durante os procesos de documentacións, planificación, a rodaxe e a montaxes, hai que 
prever xornadas máis longas de traballo (en torno a 10 xornadas ao longo do curso) nas que 
os alumnos traballan por grupos pequenos de maneira rotativa. Nos momentos nos que se 
divide o grupo sempre ten que haber un docente co cineasta.
Os obradoiros poden desenvolverse no marco de materias diversas, en espazos de traballo 
por proxectos, e no caso dos centros de primaria, de maneira transversal.

Diario do obradoiro
O día a día do obradoiro, as reflexións dos alumnos, os procesos de creación e as prácticas 
que se desenvolven ao longo do curso publícanse no ‘Diario dos obradoiros’ (http://
www.cinemaencurs.org/gl/diari-dels-tallers). A través do ‘Diario dos obradoiros’, os alumnos 
tamén teñen a oportunidade de intercambiar experiencias e impresións cos compañeiros 
doutros obradoiros e son unha oportunidade para traballar as competencias lingüísticas. 

Estes contidos e a edición do Diario de cada centro son xestionados polos docentes a partir 
de textos e materiais xerados polo alumnado. O equipo de Cinema en curso proporciona o 
soporte técnico necesario.
Os centros que se presentan á convocatoria comprométense a desenvolver este traballo.
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Proxeccións na sala de cinema do CGAI 
O 25 de outubro pola mañá na sala de cinema do CGAI organizamos unha proxección a que 
asisten todos os alumnos participantes en Cinema en curso en Galicia. 
No mes de xuño celébrase unha xornada de proxección e estrea das curtametraxes 
realizadas polos alumnos de todos os centros de Galicia. Todos os centros participan tamén 
nesta xornada no CGAI. No curso escolar 2018-2019 foi o 14 de xuño.

2. FORMACIÓN DOCENTES
Desenvólvese un programa de formación distribuído en 3 sesións ao longo do curso, o 26 de 
outubro, 18 de xaneiro e 14 de marzo en Santiago.
Desenvólvense contidos prácticos, metodolóxicos e instrumentais, e intercámbianse 
experiencias entre os docentes participantes.
A asistencia dos docentes a todas as sesións de formación é imprescindible  para o 
desenvolvemento do proxecto.
En 2019-2020 o calendario de formacións de Cinema en curso é o seguinte:
- Sábado 26 outubro > Formación 8 horas en Santiago
- Sábado18 de xaneiro > Formación 6 horas en Santiago
- Sábado 14 marzo > Formación 5 horas en Santiago

A formación está incluída no Plan Anual de Formación do Profesorado e será en Santiago de 
Compostela.
Os docentes, cos cineastas, integran un equipo de traballo responsable de analizar e 
reflexionar sobre as prácticas e metodoloxías propostas e experimentadas.

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E CRITERIOS DE SELECCIÓN

Destinatarios e criterios de participación e selección:
Darase prioridade aos centros públicos
Límite de centros participantes: 4
Alumnado a que vai dirixido: 5º e 6º de primaria, ESO, 1º de Bacharelato e ciclos formativos.
Límite de docentes participantes por centro: 4
Límite de alumnado participante por centro en cada obradoiro: grupos clase ou, en caso de 
tratarse de optativas ou outras agrupación, máximo 20.

Requisitos de participación:
As características do programa requiren as seguintes condicións:
- Alumnado de 5º e 6º de primaria, ESO, 1º de Bacharelato e ciclos formativos. 

Número máximo de participantes por obradoiro: grupos clase ou, en caso de tratarse 
de optativas ou outras agrupación, máximo 20.

 Posibilidade de dividir o grupo e de que o alumnado que traballa co cineasta estea 
! sempre acompañado dun docente
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- Horarios:
- Cómpre dispoñer dun mínimo de 4 horas semanais, 3 ou 4 delas seguidas (na 

maior parte destas sesións longas intervén o/a cineasta). Un dos docentes 
debe impartir un mínimo de 3 horas semanais.

- Cómpre dispoñer de xornadas longas de traballo nas fases necesarias.
- Un dos docentes debe participar nas 3 ou 4 horas seguidas de traballo co 

cineasta.
- Posibilidade de dividir o grupo e que co alumnado sempre haxa polo menos un 

docente.
- Previsión da dedicación do docente responsable do obradoiro tanto polo 

traballo cos alumnos como para a coordinación, a xestión do 'Diario do 
obradoiro' e o resto das tarefas. 

- Facilidade para organizar saídas fóra do centro de forma habitual.

- Docentes: 
- É imprescindible a asistencia dos docentes ás xornadas de formación en 

Santiago o 26 de outubro,  o 18 de xaneiro,  e o 14 de marzo.
- Asistencia á proxección no CGAI cos alumnos o 25 de outubro e á proxección 

de presentación dos filmes ao final de curso no mes de xuño.
- Implicación dun mínimo de 2 docentes e un máximo de 4 (deberase xustificar a 

necesidade de incluír máis docentes).
- Previsión da dedicación do docente responsable do obradoiro tanto para o 

traballo cos alumnos como para a coordinación, a xestión ‘Diario do obradoiro’ 
na web e as demais tarefas.

- Capacidade de vehicular contidos transversais a través do obradoiro.

- Interese xeral do centro en participar no proxecto e en aproveitar os recursos para o 
alumnado e os docentes que non participan directamente no obradoiro con cineasta.

- Asistencia dos alumnos e docentes ao CGAI á proxección do 25 de outubro e 
asistencia á proxección final no mes de xuño das curtametraxes realizadas polos 
alumnos.

- Requisitos técnicos: o centro debe dispoñer dun computador no que se poida 
realizar a montaxe da curtametraxe final. O centro facilitará un disco duro para ir 
gardando os materiais mentres dure o proxecto.  

Criterios de selección:
Seleccionaranse 4 centros educativos atendendo ao cumprimento dos requisitos de 
participación descritas no punto anterior, que se deberán explicar na solicitude.
Ademais, nas solicitudes valorarase:

- Presentación do centro: características e traxectoria.
- Motivacións do centro para participar no proxecto.
- Posibles propostas de organización (curso, número de alumnos, horarios, materias 

ou áreas nas que se enmarcaría o proxecto, etc.)
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- Compromiso dos docentes no proxecto e do equipo directivo.
- Capacidade e disposición para facer extensible os recurso e as metodoloxías 

propostas ao resto do centro.

- Capacidade de articular contidos transversais a partir do cinema e das propostas do 
obradoiro.

- Capacidade de implicar a institucións e entidades locais.

No caso de que varios proxectos se consideren igual de interesantes, utilizaranse os 
seguintes criterios adicionais:

Centros educativos situados en contextos socioeconómicos ou xeográficos fráxiles.
Prioridade dos centros públicos
Daráselles prioridade aos proxectos con alumnado de primaria e ESO.

Temporización: Todo o curso escolar.

Actividades e recursos:
- Formación: de carácter obrigatorio, curso de de formación para o profesorado 

participante. Curso incluído no ‘Plan anual de formación para o profesorado’.
- Web de referencia: http://www.cinemaencurso.org e intercambio entre o alumnado 

mediante o “Diario dos obradoiros” nesta web.
- Obradoiros: desenvolveranse 4 obradoiros de cine nos centros participantes. Cada 

obradoiro, segundo o proxecto, constará de entre 20 e 25 xornadas de traballo co 
cineastas na aula.

- Proxección para os participantes na sala do CGAI (25 outubro 2019) e estrea na sala 
do CGAI dos filmes realizados polo alumnado (principios de xuño de 2020).

Produto final: Planos do mundo, Curtametraxe final, Proceso de traballo recollido no Diario 
dos obradoiros, publicación Cinema en curso 2019-2020

Recursos materias que ofrece:
- Material didáctico específico elaborado para acompañar os obradoiros (documentos e 
recompilación de fragmentos de filmes de referencia)
- Web de acompañamento
- Préstamo de equipo profesional para a realización da curtametraxe
O centro deberá facilitar un disco duro para gardar os materiais que se crean ao longo do 
proceso e farase responsable dos custos das saídas ás proxeccións no CGAI. Tamén 
deberá dispoñer dun ordenador para a realización da montaxe da curtametraxe. 
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4. SOLICITUDES E PROCEDEMENTO

A solicitude farase a través da plataforma do Plan Proxecta desde o 9 de setembro ata o 1 
de outubro. O 9 de outubro comunicaranse os admitidos. 

Entre o 2 e 8 de outubro falarase cos coordinadores dos proxectos preseleccionados para 
asegurar a proposta de organización do centro, o compromiso do equipo directivo co 
proxecto e solucionar as dúbidas que xurdan. As conversas poden ser telefónicas ou 
presenciais no centro. 

Para calquera dúbida ou problema no proceso pódese contactar con Mónica García Iglesias 
no CGAI - Filmoteca de Galicia:

- Correo electrónico: monica.garcia.iglesias@xunta.es
- Teléfono: 881 881 269
- Dirección: Duran Loriga, 10 baixo - 15003 A Coruña

A plataforma para poder facer a solicitude e presentar a memoria é: http://
www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta

Cinema en curso é un programa de pedagoxía do cinema creado pola asociación A Bao A 
Qu que en Galicia coordina o CGAI no marco do Plan Proxecta.
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