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1.   CONTEXTO 

O desenvolvemento das novas tecnoloxías da comunicación invaden de 
modo crecente o noso espazo público e privado. 
Atopámonos nunha verdadeira civilización da imaxe onde se propón a 
necesidade de formarse axeitadamente co fin de analizar esas mensaxes e 
procesar criticamente a información que recibimos. 
Os medios audiovisuais inciden cada vez máis na construción dunha idea do 
mundo e na creación duns modelos de conduta que inflúen decisivamente 
nos nosos comportamentos cotiáns. 

Neste contexto os pais e nais están cada vez máis preocupados pola 
influencia ca televisión ten na  formación dos seus fillos polos seus contidos 
violentos, sexistas ... o a presenza masiva da publicidade que distorsiona a 
realidade e fomenta actitudes e comportamentos negativos. 
Por outro lado nos centros educativos o profesorado observa como a súa 
labor educativa e formativa va en contradición cos contidos e as actitudes 
que fomenta a televisión. Fomentar, por exemplo, a educación para a paz 
nun contexto de cultura mediática de banalización da violencia ou cunha 
publicidade masiva con menxases que inducen ó consumismo, ó 
individualismo e á competitividade é unha labor moi complicada. 

Hoxe en día algúns alumnos e alumnas adican máis tempo á televisión ca 
escola. Ademais os menores e os adolescentes prefiren ver a programación 
que se emite a partir das 22 horas cuns contidos dirixidos ó espectador 
adulto que en moitos casos é pouco axeitado para esas idades. 
Os menores son, ademais, un elemento moi importante para a industria 
mediática nos campos da publicidade e como elemento de fidelización de los 
espectadores pola súa fácil manipulación. 
O consumo mediático crecente e abusivo, unido á falta de formación dos 
espectadores, predispoñen a que o impacto dos contidos de resgo acabe 
influíndo negativamente na poboación infantil. 
Desde os centros educativos temos que alfabetizar ó alumnado na linguaxe 
audiovisual contribuíndo deste xeito a súa formación intelectual, 
desenvolvendo a súa capacidade de producir e analizar criticamente as 
mensaxes dos medios de comunicación. 
Desentrañar a forma de organización das menxases audiovisuais, a súa 
sintaxes, a súa semántica e a súa pragmática para que o alumno poda, non 
soamente defenderse ante unha mensaxe audiovisual, senón tamén 
disfrutalo, coñecelo e sobre todo recrealo. Dominalo e reproducilo é un 
obxectivo fundamental. 

Esta MATERIA OPTATIVA pretende non só alfabetizar desde un punto de 
vista teórico ós alumnos senón que fundamentalmente quere crear 
propostas didácticas  concretas que profundicen na análise crítica de 
mensaxes audiovisuais por un lado e na creación de estas por outro co 
propósito de formar espectadores críticos. 
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A práctica audiovisual non se pode converter nun xogo efectista que en moi 
pouco contribúe nesta formación crítica senón, que aproveitando a súa 
capacidade de sedución, debe poñer en xogo por unha banda as súas 
capacidades cognitivas ( o coñecemento dos medios, a aprendizaxe do seu 
uso, ou a estrutura e composición das imaxes), e por outra banda, 
metacognitivas ( a planificación, a produción de mensaxes e a análise do 
propio proceso de aprendizaxe e das mensaxes feitos). 

Propónse o desenvolvemento de unidades didácticas que non só inclúen 
contidos teóricos imprescindibles, senón tamén prácticas completas 
adaptadas ás amplas posibilidades dos alumnos e alumnas co fin de realizar 
obras ambiciosas para a consecución dos obxectivos. 

Outras posibilidades formativas dos proxectos audiovisuais que se van a 
traballar son fundamentalmente: 

- ANIMACIÓN. Denominado a arte do século XX conxuga a linguaxe 
audiovisual cos elementos das outras artes como a pintura, a 
escultura, o teatro... As posibilidades creativas e expresivas tanto na 
animación bidimensional como tridimensional permiten traballar 
moitos aspectos da linguaxe da imaxe ademais da propia linguaxe 
audiovisual. 

- EDUCACIÓN EN VALORES. Educación para a paz, igualdade entre 
sexos, preservar o medio ambiente, en definitiva desenvolvemento de 
valores positivos e de respecto na comprensión da realidade que se 
pode introducir nas mensaxes a analizar e nos temas e ideas para a 
elaboración das obras audiovisuais. 

- TECNOLOXÍA AUDIOVISUAL. Introdución ós medios dixitais de 
captura da imaxe e de edición que facilitan hoxe en día a elaboración 
de obras audiovisuais de calidade. Tamén ó tratamento dixital das 
imaxes fixas para a realización do deseño gráfico do filme como 
carteis e carátulas do DVD. 

- PUBLICIDADE. Análise crítica dos anuncios publicitarios da televisión 
tanto desde o punto de vista formal como das mensaxes que 
pretenden inculcar e os medios que utilizan para conseguir ós seus 
obxectivos. 
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2.  CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AS COMPETENCIAS BÁSICAS 

A competencia artística e cultural adquírese fundamentalmente a través 
desta materia, estando presente ao longo de todo o currículo. O alumnado 
aprende a mirar, ver, observar e percibir, e desde o coñecemento da 
linguaxe audiovisual, a apreciar os valores estéticos e culturais das 
producións audiovisuais do propio patrimonio cultural e do alleo. Contribúese 
tamén a acadar esta competencia cando se experimenta e investiga con 
distintas posibilidades técnicas e expresivas a través da imaxe e o son. 
Facilita a comunicación e a comprensión e enriquecemento con diferentes 
realidades e producións do mundo audiovisual. 

Contribúe a adquisición da competencia en comunicación linguística en 
canto a expresar pensamentos, emocións e xerar ideas no traballo de 
desenvolvemento do guión nos proxectos audiovisuais. Tamén contribúe, no 
traballo en grupo, a que os alumnos aprendan a escoitar, expoñer e dialogar 
no debate de ideas para a creación da historia cinematográfica. Axuda a ser 
competente á hora de comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 
textos no proceso de creación desde a idea ó guión cunha intención 
comunicativa e técnica.  

Moitas das propostas de creación audiovisual utilizan a creación literaria 
como punto de partida a través de adaptacións ou ideas iniciais.  
Tamén axuda a desenvolver a capacidade empática para ter en conta as 
opinións distintas á propia con sensibilidade e espírito crítico constructivo. 

A importancia que adquiren no currículo os contidos relativos ao contorno 
audiovisual e multimedia, expresa o papel que se outorga a esta materia na 
adquisición da competencia no tratamento da información. Ademais, o 
uso de recursos tecnolóxicos específicos non so supón un recurso válido 
para a produción de creacións audiovisuais, senón que a súa vez, colabora 
na adquisición da competencia dixital coa utilización dos medios dixitais no 
mundo audiovisual. (cámaras de vídeo dixital, software de captación de 
imaxe e de edición, tratamento dixital de imaxes, deseño gráfico, internet...) 
Os alumnos van dispoñer de habilidades para buscar, procesar e comunicar 
a través da linguaxe audiovisual xerando producións responsables e 
creativas. 
Tamén van aproveitar a información para analizar de forma crítica os 
mensaxes audiovisuais cun traballo persoal e cun traballo colaborativo. 

A linguaxe audiovisual colabora na adquisición de autonomía e iniciativa 
persoal dado que todo proceso de creación supón converter unha idea nun 
produto. Incide estreitamente en desenvolver estratexias de planificación, de 
previsión de recursos, de anticipación e avaliación de resultados. Deste 
xeito, sitúa ao alumnado ante un proceso que lle obriga a tomar decisións de 
maneira autónoma. Todo isto, xunto co espírito creativo, a experimentación, 
a investigación e a autocrítica, fomentan a iniciativa e autonomía persoal. 



AUTOR: SERGIO CLAVERO 

O traballo en grupo obriga a dispoñer de habilidades sociais para 
relacionarse e para cooperar; poñerse en lugar do outro, valorar as ideas 
dos demáis, dialogar e negociar, e traballar de forma cooperativa e flexible. 

Esta materia constitúe un bo vehículo para o desenvolvemento da 
competencia social e cidadá. Na medida en que a creación audiovisual 
supoña un traballo en equipo, promoveranse actitudes de respecto, 
tolerancia, cooperación, flexibilidade e contribuirase a adquisición de 
habilidades sociais. 
A través do análise de obras e da creación audiovisual contribuirase á 
comprensión da realidade social en que viven os alumnos mediante os 
temas das propostas didácticas: creación de documentais con temas sociais, 
temas a desenvolver nos guións ... 

A reflexión sobre os procesos e experimentación creativa contribúe a 
favorecer a competencia de aprender a aprender que implica a aceptación 
dos propios erros como instrumento de mellora. 
Axuda a obter un rendemento máximo no traballo cooperativo e de 
proxectos, resolvendo problemas, planificando e organizando as actividades 
e o tempo de forma efectiva, recollendo e seleccionando información, 
incluíndo os recursos tecnolóxicos como internet. 

A linguaxe audiovisual contribúe a adquisici6n da competencia no 
coñecemento e a interacción no mundo físico mediante a utilización de 
procedementos relacionados co método científico, como a observaci6n, a 
experimentaci6n, o descubrimento e a reflexión e posterior análise. Así 
mesmo introduce valores de sostibilidade e recic1axe en canto as boas 
prácticas na utilización de materiais para a creación de decorados e 
personaxes. 
A linguaxe audiovisual enriquece a capacidade comunicativa, dado que, 
como toda forma de comunicación, posúe uns procedementos comúns que 
permiten facer uso duns recursos específicos para expresar ideas, 
sentimentos e emocións integrando a linguaxe audiovisual con outras 
imaxes. 

A súa contibución ó Plan Lector do centro é claro ó empreñar, cun enfoque 
funcional, as distintas tecnoloxías da comunicación e da información para 
incidir en aspectos específicos destes soportes e do linguaxe audiovisual de 
cara a unha utilización eficaz, comprensiva e ética dos mesmos. 
Nas propostas didácticas traballarase con todo tipo de textos: literarios, 
xornalísticos, publicitarios, gráficos, guións técnicos … 

Dentro do Plan de Integración das Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación a necesidade dunha alfabetización dos alumnos no 
linguaxe audiovisual é evidente para un uso, comprensión e comunicación 
axeitada cas novas tecnoloxías.  
Necesitamos formar alumnos críticos que non só utilizan estas tecnoloxías 
senón que tamén comprenden, valoran e analizan os seus contidos. 
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OBXECTIVOS 

1. Coñecer os principios básicos no que se basea a linguaxe audiovisual. 

2. Producir e interpretar mensaxes audiovisuais a través dunha serie de 
conceptos, destrezas, procedementos e valores. 

3. Motivar e potenciar a creatividade e a expresividade mediante a 
elaboración de mensaxes audiovisuais. 

4. Desenvolver unha actitude crítica fronte ás mensaxes audiovisuais e 
analizar a súa repercusión social e individual. 

5. Analizar as mensaxes publicitarias valorando a súa influencia nos nosos 
hábitos de consumo. 

6. Fomentar o traballo en equipo como elemento de integración entre os 
alumnos e alumnas, adoptando actitudes de flexibilidade, cooperación, 
interese e respecto polo traballo dos demais que permitan finalizar co 
éxito o proxecto conxunto. 

7. Facer un uso axeitado do material do aula. 

8. Coñecer a importancia da tecnoloxía na elaboración de mensaxes 
audiovisuais. 

9. Crear obras audiovisuais, tanto en imaxe real como en animación, con 
tódolos contidos teóricos e proceso práctico guiado para o 
desenvolvemento das mesmas en función dos recursos técnicos 
dispoñibles e o número de alumnos na aula.  

10. Acadar unha alfabetización na linguaxe audiovisual do alumnado. 
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CONTIDOS 

A materia optativa contempla abordar a linguaxe audiovisual desde varios 
puntos de vista co fin de acadar unha alfabetización dos alumnos e alumnas.  
A partir dos contidos teóricos iniciais os alumnos deben ser capaces de 
producir e interpretar as mensaxes audiovisuais. 
Deste xeito o proxecto vai estar composto por varias unidades didácticas 
que recollan cada un destes aspectos: 

LINGUAXE AUDIOVISUAL 

1. LINGUAXE AUDIOVISUAL 

Contidos teóricos. 
- Orixes do cine. 
- Visionado de obras audiovisuais. 
- Guión:       A idea 

Argumento 
Guión 
Story-Board 

- Linguaxe audiovisual: Plano 
Secuencia-Escena  
Movementos de cámara 
Raccord 
Iluminación 
Montaxe 
Ritmo cinematográfico 
Son 

B.  Medios Dixitais. 

- A cámara de vídeo dixital. Funcionamento e manexo. 
- Software de captura da imaxe. Stop Motion. 
- Software de edición. 
- Software de tratamento dixital de imaxes fixas. 

C.  Traballo en equipo. 

Proceso de creación:  

- Preprodución. Idea, argumento, guión e storyboard. Casting 
Localizacións. Dirección de fotografía 

- Produción. Plan de rodaxe. Rodaxe 
- Postprodución. Edición e Sonorización. Exhibición e Distribución. 
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D.  Análise crítica. 

- Visionado de filmes e análise de escenas con fichas. 

E.  Creación dunha obra audiovisual. 

- Propostas didácticas co desenvolvemento de temas transversais. 
- Organización dos grupos. 
- Traballo de mesa ( Idea, guión, story-board, plan de rodaxe ...) 
- Rodaxe. 
- Edición e sonorización. 
- Exhibición e distribución. 
- Visionado e análise das obras feitas. 

2. ANIMACIÓN 

A.  Contidos teóricos. 
Ademais dos contidos do apartado anterior. 

- Concepto de animación. 
- Visionado de obras. 
- Técnicas de animación. 
- Deseño e construción de personaxes e decorados. 

Reciclaxe de materias de refugo. 

B.  Medios Dixitais. 

- A cámara de vídeo dixital. Funcionamento e manexo. 
- Software de captura da imaxe. Stop Motion. 
- Software de edición. 

C.  Traballo en equipo. 

Proceso de creación:  

- Preprodución 
Idea, argumento, sinopses, guión e storyboard 
Deseño e construción de personaxes e decorados  

- Produción 
Plan de rodaxe 
Animación 
Set de rodaxe 

- Postprodución 
Edición e Sonorización 
Exhibición e Distribución 
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D.  Análise crítica. 

- Visionado de filmes de animación con diferentes técnicas. 

E.  Creación dunha obra audiovisual. 

- Propostas didácticas co desenvolvemento de temas transversais. 
- Organización dos grupos. 
- Traballo de mesa ( Idea, guión, story-board, plan de rodaxe ...). 
- Animación. 
- Set de rodaxe. 
- Edición e sonorización. 
- Exhibición e distribución. 
- Visionado e análise das obras feitas. 

ANÁLISE CRÍTICA PUBLICIDADE 

Unidade didáctica para a análise da publicidade desde o punto de vista 
formal e da mensaxe. 

-  A publicidade. 
-  Mecanismos publicitarios para influír no espectador.  
-  Recursos expresivos formais e psicolóxicos. 
- Mensaxes estereotipadas. A publicidade como distorsionadora da realidade 

fomentando actitudes e comportamentos negativos. 
- Análise de anuncios publicitarios da televisión. 

Fichas de análise. 
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METODOLOXÍA 

A linguaxe audiovisual é unha materia que combina teoría e praxes dun 
modo sistemático e constante ó longo de tódolos contidos. O 
desenvolvemento da mesma debe, polo tanto, alternar as explicacións 
teóricas coa realización de prácticas en todas aquelas partes nas que podan 
realizarse en función dos medios técnicos dispoñibles para o número de 
alumnos e alumnas que formen o grupo. 

O traballo en equipo se potencia nesta materia e os alumnos e alumnas 
terán que asumir responsabilidades no traballo cooperativo. O profesorado 
corresponde coordinar as distintas funcións, dinamizar os grupos e atopar 
solucións para dar saída ós problemas que xurdan. 

Preténdese facilitar ó alumnado os contidos teóricos axustados ás prácticas 
a realizar e propostas concretas de realizacións de obras audiovisuais 
con tódolos aspectos necesarios detallados ( temáticas, traballo de mesa, 
reparto de tarefas, planificación, rodaxe, postprodución...).  

Todo isto permitirá ó alumnado desenvolver a capacidade emisora, 
creativa e xuiciosa, que impida caer no mero “facer por facer” sen 
obxectivo pedagóxico e formativo claramente delimitado. 

TEMPORALIZACIÓN 

LINGUAXE AUDIOVISUAL / ANIMACIÓN 

*En función da complexidade do traballo 

CONTIDOS SESIÓNS

Linguaxe audiovisual / Animación. Aspectos teóricos. 8

Creación audiovisual e traballo en equipo. 2

Proposta do traballo. Organización dos grupos. 1

Preprodución: Idea, guión, story-board, plan de rodaxe… 8 mínimo* 

Rodaxe. 4 mínimo*

Postprodución: montaxe e sonorización, deseño gráfico… 8 mínimo*

Visionado e análise das obras realizadas. 2
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ANÁLISE CRÍTICA DA PUBLICIDADE 

RECURSOS 

Os recursos na aula para a aplicación das propostas didácticas están 
relacionados cos medios dixitais que permiten o desenvolvemento de todo 
o proceso de creación dunha obra audiovisual a partir dunha cámara dixital e 
un ordenador onde se fai a postprodución completa. 

O Departamento de Debuxo, que xa ten experiencia no tratamento destes 
contidos, dispón das computadoras e software necesarios. Tamén de dúas 
cámaras de vídeo dixital, trípodes e do espazo para impartilos. 

CONTIDOS SESIÓNS

Publicidade. Aspectos teóricos. 1

Visionado dun spot televisivo. 1

Análise obxectiva e subxectiva. Fichas. 2

Debate e conclusións. 2
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AVALIACIÓN 

1. Ler criticamente e comprender as mensaxes audiovisuais sinalando as 
súas peculiaridades técnicas e expresivas, os recursos estilísticos que 
utilizan e a finalidade dos mesmos. 
Observaremos, a través de comentarios e de cuestións obxectivas o grao 
de comprensión dos coñecementos adquiridos. 

2. Producir mensaxes audiovisuais coherentes cos obxectivos propostos. 
Avaliaremos a capacidade de aplicación dos contidos á produción de 
mensaxes audiovisuais e a utilización das ferramentas e destrezas 
fundamentais ca permiten. 

3. Participar na realización de traballos en grupo. 
Determinaremos o grao de integración do alumno no grupo e a asunción 
das responsabilidades colectivas. 

4. Analizar mensaxes publicitarias de televisión e detectar as posibles 
manipulacións da información. 
Avaliaremos o nivel de comprensión das formas de persuasión 
publicitaria, a manipulación e creación intencionada de opinión. 

5. Posibilitar ferramentas ó alumnado para a análise guionizada de obras 
audiovisuais e da publicidade tanto desde o punto de vista formal como 
das mensaxes que contén.  
Observaremos a concreción e o fácil seguimento por parte do alumnado, 
das propostas guiadas de análise de obras e publicidade audiovisual 
para un aproveitamento pedagóxico óptimo. 
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CREACIÓN AUDIOVISUAL

TAREA 5 4 3 2 1
PREPRODUCCIÓN Guión 

completo 
excelentement
e 
estructurado.

Casting y 
localizaciones 
completadas y 
bien resueltos.

Guión 
completo bien 
estructurado.

Casting y 
localizaciones 
completas.

Guión con 
algunos 
problemas de 
estructura.

Casting y 
localizaciones 
correctas.

Guión 
incompleto con 
carencias 
narrativas y 
estructurales.

Casting y 
localizaciones 
parciales.

Guión 
incompleto y 
con una 
narración 
deficiente .

Casting y 
localizaciones 
incompletas.

PRODUCCIÓN Plan de rodaje 
cumplido muy 
satisfactoria-
mente.
Material 
rodado 
excelente.

Rodaje 
satisfactorio.
Buen material 
rodado.

Rodaje y 
material 
correctos.

Plan de rodaje 
incumplido 
parcialmente 
sin causa 
justificada.
Material 
rodado 
incompleto.

Plan de 
rodaje 
caótico.
Material 
rodado 
deficiente e 
incompleto.

POSPRODUCCIÓN

PRODUCTO FINAL

Edición 
excelente.
Obra narrada 
con 
originalidad y 
mensaje claro 
aprovechando 
los recursos 
visuales y 
sonoros del 
lenguaje 
sorprendiendo 
al espectador.

Edición 
buena.
Obra narrada 
con mensaje 
claro 
aprovechando 
los recursos 
visuales y 
sonoros del 
lenguaje.

Edición 
correcta.
Mensaje 
sencillo que 
se entiende 
aprovechando 
parcialmente 
las 
posibilidades 
del lenguaje 
audiovisual.

Edición 
incompleta.
Mensaje 
confuso que no 
aprovecha los 
recursos 
visuales y 
sonoros del 
lenguaje.

Edición 
deficiente.
Obra 
incompleta.

TRABAJO 
COOPERATIVO.
APORTACIÓN 
INDIVIDUAL

Trabajo 
excelente con 
responsabilida
d cooperativa 
e iniciativa 
personal y 
colectiva.

Trabajo con 
responsabilida
d cooperativa 
e iniciativa 
personal y 
colectiva 
buenos.

Trabajo con 
responsabilid
ad 
cooperativa e 
iniciativa 
personal y 
colectiva 
correctos.

Trabajo escaso 
con poca 
capacidad para 
la iniciativa 
personal y 
colectiva.

Trabajo muy 
deficiente sin 
iniciativa 
personal y 
poco 
responsable.
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APLICACIÓN 

O ámbito de aplicación establécese nos cursos de 3º e 4º da ESO. 

Finalidade da materia: 

- Introducir ós alumnos na linguaxe audiovisual para posteriormente iniciar a 
reflexión na análise crítica das obras audiovisuais. 

- Desenvolver os contidos cunha maior profundidade e abordar as propostas 
didácticas de creación de obras audiovisuais con efectividade. 

TRABALLO DE AULA  

Este proxecto curricular desenvolve as seguintes unidades didácticas: 

-  LINGUAXE AUDIOVISUAL e ANIMACIÓN.  
TEORÍA E PRÁCTICA. 

-  ANÁLISE CRÍTICA DA PUBLICIDADE 

ANÁLISIS AUDIOVISUAL

TAREA 5 4 3 2 1
ANÁLISIS 
OBJETIVO

Análisis 
objetivo 
completo y 
detallado.

Análisis 
objetivo casi 
completo.

Análisis 
objetivo con 
aspectos 
incompletos y 
poco 
detallados.

Análisis 
objetivo 
incompleto y 
poco 
detallado.

Análisis 
objetivo 
con graves 
errores e 
incompleto

ANÁLISIS 
SUBJETIVO

Reflexiones 
personales 
muy 
argumentada
s en todos 
los aspectos.
Conclusiones 
excelentes y 
profundas.

Reflexiones 
personales 
argumentadas 
en la mayoría 
de aspectos.
Conclusiones 
bien 
argumentadas

Reflexiones 
personales 
poco 
argumentadas

Conclusiones 
correctas.

Reflexiones 
personales 
escasas y 
superficiales.

No se 
reflexiona 
sobre los 
aspectos 
expuestos.
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CONTIDOS MÍNIMOS 

- Sintaxis linguaxe audiovisual. Coñecemento e uso axeitado da sintaxis e 
dos medios audiovisuais na creación de mensaxes. 

- Emprego das TIC, de xeito informativo e de xeito expresivo. 
- Análise das características básicas, significado e sentido na lectura de 

imaxes en movemento. 
Lectura obxectiva e a subxectiva (denotación e connotación) dunha mesma 
imaxe ou produción audiovisual. 

- O proceso da comunicación publicitaria. Análise publicitaria. 
- Colaboración en grupo. Respecto cara ás outras persoas, capacidade de 

discusión e crítica e asunción das responsabilidades no traballo que require 
calquera proxecto audiovisual. 

 - Mantemento e limpeza de equipamentos e instalacións. 

CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Cualificarase ó alumno en relación a: 

1.Probas escritas individuais. 
2.Proxectos individuais. 
3.Proxectos en grupo: 

- nota final do proxecto en grupo                           75% 
- nota  aportación persoal ó traballo conxunto      25% 

A suma de ambas definen a nota do alumno polo proxecto en grupo. 

A cualificación final do curso consistirá na nota media das acadadas ó longo 
das diferentes avaliacións. 

CRITERIOS PROMOCIÓN 

Os alumnos que acaden ao menos un cinco na nota final de curso 
promocionarán na materia de Linguaxe Audiovisual e medios dixitais. 
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REFORZO 

Adaptaranse os obxectivos e contidos da materia as capacidades de cada 
alumna e alumno. 
Nas probas individuais faranse recuperacións para aqueles alumnos co 
necesiten unha vez reforzados e asimilados os contidos previstos. 
Nos proxectos de grupo farase un seguimento ó longo do proceso cunha 
avaliación continua das diferentes fases co obxectivo de aclarar dúbidas, 
evitar erros e chegar a una obra definitiva. Con este seguimento preténdese 
unha boa organización no traballo colaborativo e que cada un dos alumnos 
manteña o respecto os seus compañeiros cunha capacidade de discusión 
construtiva. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Repetiránse unha soa vez máis as probas individuais tanto escritas como 
outras de carácter procesual unha vez reforzados os contidos obxecto de 
avaliación. 

Nos proxectos de grupo a súa recuperación faráse a través de probas 
escritas individuais que inclúan os contidos postos en práctica no proxecto. 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Presentación de diapositivas con aspectos teóricos. 
Visionado de mensaxes audiovisuais en formato vídeo. 
Libros de consulta sobre os temas da materia. 
Internet para a obtención de contidos complementarios. 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Adaptaranse os obxectivos e contidos da materia as capacidades de cada 
alumna e alumno. Tamén teranse en conta as diferentes inquietudes, 
culturas e sensibilidades do alumnado como fonte de enriquecimento. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Visitas a empresas do sector audiovisual da comarca. 
Visitas a exposicións relativas ós contidos da materia. 
Actividades organizadas por diversas entidades relacionadas ca materia. 
Participación en concursos e festivais de cine. 
Proxeccións de cine.


