
Localizador Grupo: S1H 

Etiquetas empregadas: EXTERNALIZACIÓN // AUDIOVISUAL  

Coordinador: Sara Silvar  

Membros: orden alfabético dous apelidos e localizador individual. 

• Fierias Ceide S1H1 

• Guillermo Fonteboa S1H2 

• Rolán Taboada S1H3 

 

1.- EXPLICACIÓN DO GRUPO:  

1.1.- RESUMO DO TRABALLO REALIZADO:  

1.1.1.- Tarefas encomendadas e reparto por membros (tarefas grupais e asignacións individuais).  

 Como grupo de externalización audiovisual fóronnos encomendadas tres tarefas 

claras:  

• En primeiro lugar, facer un vídeo dunha extensión cercana aos tres minutos no que 

os grupos que íamos gravar durante a realización do seu traballo explicasen 

brevemente cal era a súa proposta e que tiñan pensado facer con ela. Neste vídeo 

participaron os seguintes grupos:  

o S1C: Ludopatía e facenda  

o S1F: Modelo – Participación  

o S2C: LGTBi – Mocidade  

o S3A: Emigración e retorno 

o S3B: Saúde mental 

o S3C: Xornalismo – precariedade 

Finalmente, non gravamos a estes grupos polos seguintes motivos:  

o S1C: Imposibilidade de asistir as súas reunións ao seren en Vigo.  

o S1F: Grupo do DG, polo que eles xa realizaban vídeos das súas reunións.  



Estes GT foron substituídos polos seguintes:  

o S2B: Discapacidade laboral 

o S2E: Contaminación nos ríos  

 

• Unha vez que seis grupos de traballo que nós eliximos entre todos os que estaban na 

clase comezaron as súa reunións, tiñamos que estar con eles e gravar o que pasaba 

neses encontros cos Círculos de Lectura Crítica, uns making of  de como traballaban 

ademais de entrevistar ao editor o grupo para que explicase máis en profundidade cal 

era o tema do seu traballo e a un membro do Círculo para que dese unha visión do 

que estaban a facer.  

  

• Por último, coma o resto dos grupos de traballo, como grupo de Externalización 

Audiovisual, tiñamos que realizar unha acción. Se nos foi encomendado facer un 

vídeo corporativo, no que mostrásemos como é o blogue e que así este acadase 

unha maior número de visitas e unha maior publicidade, o que leva consigo unha 

maior sensación de profesionalidade.  

 

• Ademais, avanzada xa a materia, encomendóusenos a labor de acompañar á GBO 

Sara Silvar e ás alumnas de Convenio Bilateral a unha serie de reunións co único 

obxectivo de gravalas, xa que da montaxe xa se encargarían as alumnas de convenio.  

 

Reparto de tarefas:  

 Ao ter que ir a varias reunións no mesmo día e ao ter cada un de nós unha serie de 

habilidades técnicas referidas á gravación, á guionización, o reparto de tarefas entre os tres 

membros do grupo foi o seguintes:  

• Fieiras Ceide (S1H1): Gravación das reunións e accións e montaxe de vídeos.  

• Guillermo Fonteboa (S1H2): Gravación das reunións e accións e guionización dos 

vídeos e das entrevistas.  

• Rolán Taboada (S1H3): Gravación das reunións e accións e montaxe de vídeos.  

 

 



1.1.2.- Organización do grupo:  calendario e compromisos, fitos acadados na Externalización (datas). 

Datas de publicación:  

• 1º post grupal: 17 de febreiro // Vídeo coas propostas dos grupos  

• 1º post Rolán Taboada S1H3: 10 de marzo // Making of precariedade laboral no 

xornalismo  

• 1º post Guillermo Fonteboa S1H2: 17 de marzo // Making of LGTBi  

• 1º post Fieiras Ceide S1H1: 24 de marzo // Making of emigración e retorno 

• 2º post Rolán Taboada S1H3: 4 de abril (aprazada por problemas técnicos) // 

Making of contaminación nos ríos  

• 2º post Guillermo Fonteboa S1H2: 7 de abril // Making of discapacidade laboral 

• 2º post Fierais Ceide S1H1: 17 de abril // Making of saúde mental  

• 2º post grupal: 20 de abril // Opinións dos grupos  

• 3º post grupal: 21 de abril // Vídeo corporativo  

 

1.1.3.- Análise da evolución e da resposta conseguida nas diferentes tarefas asumidas.  

 Ao principio nos sabiamos como enfocar os vídeos dos making of, no canto de como 

enfocalo. Gravar unha reunións dun grupo de traballo co seu Círculo de Lectura Crítica é doado, 

pero así a xente que fose a ver o vídeo simplemente vería a persoas falando, pero no vería o 

que realmente pasa nas reunións. Tampouco podiamos por o audio das propias reunións, xa 

que a duración das mesmas era dunha hora e sacar unicamente un minuto para reflexar a 

totalidade da reunión é moi complicado, polo que no primeiro vídeo puxemos música, e non 

saíu tal e como esperabamos, pero non o íamos a deixar aí.  

 No momento de gravar a segunda reunión, que foi despois de ter publicado primeiro 

vídeo, xa tiñamos claro os erros que cometéramos, polo que non ía pasar o mesmo. O audio 

desta reunión foi substituído polas entrevistas ao editor do grupo de traballo e por un dos 

membros do Círculo de Lectura Crítica, pero non tiñamos os coñecementos técnicos para 

empregar o iRig, polo que finalmente utilizamos o audio que recollía a cámara e había moito 

ruído de fondo, pero a idea xa estaba perfectamente clara.  

 Na terceira reunión, xa non tivemos ningún problema. Os técnicos ensinárannos a 

utilizar o iRig, polo que xa o puidemos empregar para gravar o audio das entrevistas que que 



soase perfectamente claro e sen ningún ruído de fondo. A gravación dos distintos planos foi 

doada polo lugar e a disposición dos participantes, polo que ese vídeo xa resultou como nós 

queriamos dende un principio.  

 Nos seguintes vídeos realizados e xa coas competencias necesarias para gravar audio 

e vídeo adquiridas, no tivemos ningún problema en ningún dos aspectos (agás que un día os 

técnicos non nos deron un iRig que tiñamos pedido e aceptado), pero por sorte puidemos 

arranxar doutra forma para gravar o audio ese día, que era o que máis nos preocupaba ao 

estar ao aire libre. 

 Coas entrevistas que fixemos coas compañeiras de Convenio Bilateral e con Sara 

Silvar, pasounos algo parecido, xa que nas dúas primeiras, o audio estaba moi baixo (aínda 

que se podía ter subido en post-produción e non se fixo) porque non sabiamos utilizalo moi 

ben. O principal problema que se nos puxo no referente ás entrevistas foi a fuga de cámara, 

é dicir, cara onde miraban os entrevistados. Na primeira estaba ben pero a montaxe non, 

porque ao principio do vídeo non se puxo o plano xeral que podía situar ao espectador. Na 

de APS, creemos que estaba ben e na de SEPIU, que durante a entrevista o entrevistado pase 

de mirar á esquerda da cámara a directamente á cámara non foi culpa nosa, foi Gabriela 

Consuegra a que afirmou que iso tiña que ser así e a que cambiou o plano.  

1.1.4.- Principais obstáculos e resistencias, incidencias relevantes e solucións atopadas.  

 Os principais obstáculos que nos encontramos foron os técnicos, como xa quedou 

claro no apartado anterior. O non saber como empregar determinados aparatos que eran 

novos para nós, aínda que realmente xa nos tiñan que ter ensinado a como empregalos 

noutras materias ou noutros cursos, porque si admitimos que certos aparatos como a 

TASCAM son básicos para o noso traballo.  

Problemas:  

1. Audio baixo e con moito ruído no vídeo das propostas dos grupos de traballo. Audio 

baixo nos vídeos das entrevistas á Valedora do Pobo  e á representante de APS. 

Audio con ruído no making of do grupo LGTBi.  

2. Mala colocación da cámara na entrevista á Valedora do Pobo.  

 

 



Solucións: 

1. Aprender a utilizar o iRig para non ter que empregar a TASCAM e así poder gravar 

o audio directamente coa cámara e non ter que sincronizalo logo na montaxe. 

2. Preguntámoslle ao profesor de Realización Audiovisual, Gaspar Broullón Pastoriza o 

que nos aconsellou en como colocar a cámara para que non houbese problemas de 

fugas de mirada.  

 

1.1.5.- Análise das carencias e melloras.  

En primeiro lugar, gustaríanos remarcar como algo a mellorar na materia, que podería e 

quizais debería haber outro grupo de externalización audiovisual, principalmente por dous 

feitos bastante importantes:  

• Como único grupo, tiñamos que gravar as reunións e ás veces solapábansenos, polo 

que tivemos que dividirnos e o traballo de cámara e co micrófono necesita polo 

menos dúas persoas e ao ser no grupo unicamente tres persoas unha quedaba soa.  

• Só puidemos gravar a seis dos grupos de traballo. Isto foi un problema, xa que por 

unha parte, os grupos de traballo que non foron gravados queixáronse (e con motivo) 

xa que non tiveron mesma visualización que o resto. Se houbese outro grupo que 

fixese vídeos poderíanse cubrir a todos os grupos e ademais non terían tanta carga 

de traballo.  

As nosas principais carencias, como xa se afirmou no anterior apartado, foi no aspecto 

técnico, de non saber como funcionaban os aparatos de gravación de son que empregamos, 

pero conseguimos solucionar eses problemas por outra vías.  

  

1.1.6.- Relacións con editores e coordinadores, con outros membros dos grupos de traballo e dos grupos de 

apoio.  

 A nosa relación coas editores e editoras foi moi boa. No momento nos que lles 

dixemos que os íamos a gravar xa se mostraron moi colaboradores connosco. Houbo 

pequenos problemas de comunicación ao principio, cando non sabían cando tiñan as 

reunións (porque aínda non as tiñan programadas a algúns nin sequera o círculo cerrado) 



pero a medida que comezaron a entrar na dinámica de traballo e de reunións xa se 

acostumaron a dicirnos cando tiñan as reunións sen que nós llo preguntásemos.  

 Nalgún momento si que houbo algunha falta de resposta por parte de varios editores 

pero foi algo puntual e explicado o motivo ao día seguinte polo que non hai ningunha queixa 

nese sentido. A comunicación foi boa e iso facilitou bastante o noso traballo, xa que 

puidemos organizarnos cunha certa antelación.  

 Cos coordinadores tamén houbo moi boa comunicación. A nosa coordinadora era 

Sara Silvar Prieto, a cal nos axudou moito sempre que tivemos algunha dúbida no ámbito do 

blogue ou da memoria. Sempre estivo atenta a ter que pasarlle os reportes das semanas, do 

que íamos facendo e nolo dicía con tempo de sobra para realizalo.  

 Miguel González Fernández tamén foi de gran axuda. Ao ter que facer vídeos, 

pasounos os printers que había que por nos vídeos para os nomes, así como a cabeceira e a 

saída e sempre que tivemos algunha dúbida de montaxe estivo atento e explicounos como 

facelo. Ademais, nalgún momento no que non puidemos meter eses printers por problemas 

técnicos, foi el quen fixo ese traballo e subiu o vídeo a YouTube para que nós puidésemos 

facer a entrada do blogue.  

 Cos demais coordinadores e editores non tivemos tanto trato xa que non tiñamos 

que telo. Si que eventualmente falamos con eles por temas variados da materia pero non foi 

unha comunicación tan asidua como no caso dos demais.  

 

1.2.- REXISTRO-ITINERARIO DE ACCIÓNS E REVISIÓNS 

EMPREDENDIDAS.  

• Mércores 3 de maio de 2017: entrega da memoria final. Subida do vídeo corporativo, 

engadido ao post publicado o 21 de abril. 

• Martes 2 de maio de 2017: edición do vídeo corporativo. 

• Sábado 29 de abril de 2017: subida do vídeo que recolle as impresións dos GT ao post 

publicado o 20 de abril con esta mesma temática. 

• Venres 28 de abril de 2017: edición do vídeo sobre as impresións dos GT respecto 

ao traballo elaborado polo noso grupo. 



• Semana do 24 ao 30 de abril de 2017: redacción da memoria final. 

• Martes 25 de abril de 2017: gravación do vídeo que recolle as impresións dos GT 

sobre o traballo elaborado polo noso grupo ao longo destes meses. Gravación tamén 

do vídeo corporativo.  

• Sábado 22 de abril de 2017: contacto cos nosos compañeiros participantes no vídeo 

corporativo para comunicarlles a parte do guión que lle correspondía a cada un deles.   

• Venres 21 de abril de 2017: subida ao blogue dun post a a modo de recordatorio sobre 

a subida próxima do vídeo corporativo.  

• Xoves 20 de abril de 2017: gravación da reunión das compañeiras de externalización 

coas responsables do proxecto sobre Nutrición e dietética.  Subida ao blogue do post 

grupal que reúne as opinións dos GT sobre o noso traballo.  

• Mércores 19 de abril de 2017: contacto cos editores dos diferentes GT para a 

elaboración do noso último post grupal, pedíndolle a estes a súa opinión sobre os 

diferentes materiais que elaboramos ao longo destes meses.  

• Luns 17 de abril de 2017: subida ao blogue do post sobre o grupo adicado ás 

enfermidades mentais. 

• Mércores 12 de abril de 2017: edición do vídeo sobre o grupo cuxo tema son as 

enfermidades mentais.  

• Venres 7 de abril de 2017: subida ao blogue do post correspondente ao grupo adicado 

á discriminación cara aos discapacitados no eido laboral. 

• Xoves 6 de abril de 2017: montaxe do vídeo sobre o grupo adicado á discriminación 

cara aos discapacitados no eido laboral. 

• Mércores 5 de abril de 2017: gravación na sede da Asociación Andaina, en Dodro, 

dunha reunión do grupo cuxo tema son as enfermidades mentais. 

• Martes 4 de abril de 2017: subida ao blogue do vídeo adicado ao grupo que trata o 

tema da contaminación dos ríos.  



• Luns 3 de abril de 2017: gravación na Praza do Toural da acción do grupo que trata 

sobre a discriminación a discapacitados no eido laboral.  

• Martes 28 de marzo de 2017: montaxe do vídeo sobre o grupo centrado na temática 

da contaminación dos ríos.  

• Venres 24 de marzo de 2017: subida ao blogue do vídeo adicado ao grupo cuxo tema 

é a emigración e retorno. 

• Xoves 23 de marzo de 2017: gravación da reunión das nosas compañeiras de 

externalización con Javier Agrafojo, un dos coordinadores de SEPIU, que tivo lugar 

en Casas Reais. Edición do vídeo sobre o grupo centrado na emigración e retorno.  

• Mércores 22 de marzo de 2017: gravación da reunión na sede de Adega do GT que 

se dedica ao tema da contaminación nos ríos. 

• Martes 21 de marzo de 2017: gravación no centro sociocultural do Ensanche da 

reunión do grupo encargado de emigración e retorno.  

• Venres 17 de marzo de 2017: subida ao blogue do post sobre o GT do LGTBi+. 

• Xoves 16 de marzo de 2017: edición do vídeo sobre o traballo do grupo centrado no 

colectivo LGTBi+. 

• Martes 14 de marzo de 2017: gravación de dúas reunións. A primeira delas 

correspóndese co grupo encargado do tema de Emigración e retorno, que tivo lugar 

no centro sociocultural do Ensanche. A segunda trátase do grupo adicado ao 

LGTBi+, que se reuniu na residencia Burgo das Nacións.  

• Venres 10 de marzo de 2017: subida ao blogue do post correspondente ao grupo 

encargado da temática da precariedade laboral no xornalismo.  

• Xoves 9 de marzo de 2017: edición do vídeo sobre o traballo do grupo centrado na 

precariedade laboral no xornalismo. 

• Martes 7 de marzo de 2017: gravación de dúas reunións. A primeira delas foi a do 

grupo adicado á precariedade laboral no xornalismo, e a segunda correspóndese co 

grupo cuxa temática é o LGTBi+. 



• Luns 6 de marzo de 2017: gravación da reunión das nosas compañeiras de 

externalización cunha representante de APS, que tivo lugar na Facultade de Ciencias 

da Educación do Campus Sur.  

• Xoves 2 de marzo de 2017: gravación da reunión das compañeiras de externalización 

coa Valedora do Pobo, realizada na sede desta institución, na Rúa do Hórreo.  

• Mércores 1 de marzo de 2017: gravación na sede da Asociación Andaina, en Dodro, 

da reunión do grupo adicado ás enfermidades mentais.  

• Venres 17 de febreiro de 2017: subida ao blogue do post no que se explica en que se 

ía a basear o noso traballo como grupo de externalización audiovisual. 

• Mércores 15 de febreiro de 2017: edición do vídeo no que membros de varios GT 

explican as temáticas escollidas e como van a enfocar o seu traballo, 

• Martes 14 de febreiro de 2017: gravación de tres dos compañeiros e compañeiras 

protagonistas do noso primeiro vídeo como grupo de externalización audiovisual, no 

que membros de varios GT explican as temáticas escollidas e o enfoque do que van 

dotar aos seus traballos. 

• Luns 13 de febreiro de 2017: gravación de tres dos compañeiros e compañeiras 

protagonistas do noso primeiro vídeo como grupo de externalización audiovisual, no 

que membros de varios GT explican as temáticas escollidas e o enfoque do que van 

dotar aos seus traballos. 

• Xoves 9 de febreiro de 2017: envío da proposta final como grupo de externalización 

audiovisual. 

• Martes 20 de decembro de 2016: a nosa proposta inicial foi declinada e pasamos a 

ser grupo de apoio, constituído como grupo de externalización audiovisual. 

• Mércores 14 de decembro de 2016: envío da proposta inicial como potencial GT. 

• Martes 13 de decembro de 2016: elaboración da proposta inicial como potencial GT. 

1.3.- PEQUENO TEST AO TRABALLO REALIZADO 

1.3.1.- Estimación sobre os obxectivos e criterios de externalización (difusión)  levados ao cabo polo GA. 

Evolución e cambios significativos no proceso. Resultados. 



Os nosos obxectivos, en todo momento, centráronse en visibilizar a acción dos GT 

no noso blogue. Mostrar dun xeito atractivo as distintas accións e reunións que se levaron a 

cabo, co obxectivo de reflexar no só os contidos que eles xeraron, senón tamén como o 

fixeron. Dende o primeiro momento realizamos un seguimento do seu traballo, para así 

poder encamiñar o contido dos nosos vídeos. Tratouse dunha actividade laboriosa pero 

entretida, cunha valoración final moi satisfactoria. A dinámica seguida foi sempre a mesma, 

entendendo que sempre foi a correcta. 

1.3.2.- Estimación da organización do grupo. Problemáticas e xestión das solucións acadadas para a 

resolución de problemas e obstáculos habidos.   

Foi unha organización sinxela. O grupo está formado por 3 alumnos, o que facilitou 

o reparto do traballo. Acudimos todos a gravar as reunións, polo xeral con dúas cámaras. En 

canto a edición, cada un editou os seus post, sempre contando cun consenso colectivo. Os 

principais problemas atopados foron adaptar os nosos horarios ás distintas reunións, sen 

embargo, atopamos as mellores combinacións para poder asistir a todas. 

1.3.3.-  Estimación da interacción cos compañeiros da aula na externalización do blogue. Visibilización e 

proxección. 

A interacción cos nosos compañeiros foi fluída en todo momento. Sendo críticos, o 

único que nos faltou foi darlle cobertura á totalidade dos GT, unha das nosas intencións, 

pero non foi posible nin viable en moitas ocasións. A colaboración pola nosa parte 

entendemos que foi exemplar, con largos desprazamentos e coberturas moi completas; o 

mesmo podemos dicir dos nosos compañeiros, os que se prestaron en todo momento en 

colaborar a axudar a facilitar o noso traballo. 

 

1.3.4.-  Estimación da interacción cos colaboradores, entidades, asociacións e sociedade en xeral dos contidos 

difundidos polo blogue. Visibilización e proxección. 

En todos os casos foi formidable, tanto as distintas entidades como asociacións 

prestáronse a colaborar en todo momento dun xeito abraiante. Interesáronse pola nosa labor 

e gustoulles a idea de expandir o blogue o os contidos que xunto a eles se elaboraron. Os 

particulares que colaboraron tamén tiveron un comportamento exemplar, sen todos eles non 

sería posible o noso resultado final. 



1.3.5.-  Valoración dos contidos difundidos, da conveniencia da imaxe e/ou reticulación practicadas. Xestión 

da imaxe e/ou das redes. 

Valoración final moi positiva. Difundíronse contidos de calidade, e con temáticas que 

non estamos afeitos a ver nos medios. Déuselle voz  a moitos contidos que non acostuman 

a saíres á luz, contidos que en moitos casos non benefician aos altos cargos por que se tratan 

de agrupacións que non contan co apoio institucional e social que merecen. Os GT puxeron 

todo o seu empeño en elaborar da mellor forma posible os seus post, o que se ve reflexado 

no resultado final. 

1.3.6.-  Estimación sobre a calendarización e actualización dos contidos difundidos. Rendibilidade. 

O calendario final que seguimos foi moi apropiado. Contamos con tempo suficiente 

para poder publicar sen apuros, o que axudou a aumentar a calidade dos post. Tratouse dun 

traballo constante pero sen agobios, polo que ao estar semanalmente pendentes do blogue, 

o seu seguimento e mellora son máis doados. A repartición das publicacións tamén facilitou 

a súa elaboración. Un traballo laborioso, pero ben coordinado, o que levou a un gran 

resultado cun esforzo menor do esperado. 

1.3.7.- Estimación sobre outras tarefas grupais complementarias realizadas e outras aportacións  á materia 

e ao blogue. 

As distintas reunión que cubrimos de xeito audiovisual: Valedora do Pobo, SEPIU, 

APS e Facultade Enfermería, externas aos GT tamén podemos cualificalas cun resultado moi 

positivo. Tanto pola aprendizaxe na maioría delas como pola propia cobertura máis que 

satisfactoria. Foi moi interesante incluír estas entrevistas no blogue, o que entendemos como 

un complemento de calidade, que da unha maior consistencia a este, máis completo. 

1.3.8.- Proceso Aprendizaxe-Servizo cos grupos de traballo: retribución e recoñecemento comunitario, 

transferencias recíprocas e competencias asumidas polos membros do grupo de apoio. 

É evidente que toda a labor desempeñada polos grupos tivo beneficios tanto para 

nós mesmos como para aquelas persoas, asociacións ou entidades que se prestaron a 

colaborar. Dende a nosa perspectiva, axudámoslle a visualizar os seus problemas, a dar voz 

a aqueles temas máis controvertidos e foi unha gran experiencia para todos eles, xa que tamén 

puideron compartir as súas impresións con outras persoas dispostas a escoitalas.  



 Pola nosa parte foi unha experiencia moi satisfactoria. Dende o punto de vista do 

xornalista, serviunos para adoptar unha dinámica de traballo e saber de que xeito se pode dar 

luz a unha noticia, a unha situación; serviu para rodarnos meses aspectos. Dende o punto de 

vista humano, foi unha experiencia máis que salientable: abriu os nosos ollos de cara a 

múltiples temas moi pouco considerados, e cun tratamento moi cercano, o que supuxo unha 

verdadeira achega a todos eles. Foron moitos os coñecementos adquiridos, coñecementos 

de vital importancia para calquera xornalista e o desempeño da súa labor.  

 Tamén axudounos todo isto para ter contacto con moitas persoas ás que non estamos 

acostumados a tratar, o que abriu o noso campo de acción e serviu como “piloto” para 

futuros traballos. 

 


