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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 
Lapis, cámara... acción! Obradoiro de iniciación á videopoesía.  
Celia Parra 

 
 

 
 
 
 

1. Obxectivos iniciais 
 
Este obradoiro presentouse co obxectivo de proporcionar ferramentas e 
técnicas para fomentar a creación de videopoemas. Así, tentouse 
conseguir que cada participante, logo de aprender sobre o xénero e os 
seus procesos creativos, crease o seu propio videopoema como produto 
final do obradoiro.  
 
Lonxe de aspirar á perfección técnica, animouse a empregar as 
ferramentas ao dispor de cadaquén (teléfono móbil, programas de 
edición gratuítos, mesmo fotografías libres de dereitos) e a concentrar o 
aprendido nun exercicio sinxelo e acotado. O importante era ter unha 
primeira toma de contacto coa videopoesía e os seus procesos, que 
valese para practicar ou trasladar o aprendido con maior profundidade 
posteriormente. 



	   2	  

 
2. O proceso 

 
Repartíronse os contidos do obradoiro en 7 sesións de 1:30h de duración. 
Nas sesións iniciais, os contidos dirixíronse de forma xeral ao alumnado. 
No groso das sesións, a atención foi individualizada tratando de 
acompañar e guiar o proceso creativo de cada persoa.  
 
A primeira sesión foi de intercambio de experiencias arredor da 
videopoesía, e unha aproximación inicial teórica: orixes do xénero, 
tipoloxía de videopoemas e visionado de exemplos, creadores e 
creadoras máis representativos, festivais e bases de datos, ferramentas 
de creación online, videopoesía en Galicia... Para iso, empregouse a 
seguinte presentación:  
http://prezi.com/wsq4in2cetlo/?utm_campaign=share&utm_medium=co
py&rc=ex0share  
 
 
Na segunda sesión explorouse o proceso creativo necesario para crear 
un videopoema, para o que se empregou a seguinte presentación:  
http://prezi.com/aty--
xvatb0i/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share  
 
Esta explicación serviu como folla de ruta para organizar o traballo das 
vindeiras sesións: escolla e análise do texto, pensar en imaxes, sons e 
efectos, escritura do guión/escaleta, establecemento do plan de 
gravación, rodaxe, montaxe, posprodución e exportación do 
videopoema final.  
 
Tamén se amosaron as infinitas posibilidades de creación de significados 
e ambientes da videopoesía, comentando dous videopoemas distintos 
sobre un mesmo texto poético. Repartíronse poemas para traballar nas 
seguintes sesións. 
 
 
A terceira sesión centrouse no traballo co texto: análise e propostas de 
creación. Repartiuse unha plantilla coa esquematización dos elementos 
fundamentais para analizar un poema (suxeito, obxecto, temas, 
escenarios, protagonistas, ton...). Toda a clase analizou individualmente 
o mesmo poema, que despois comentamos en colectivo.  
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Partindo do mesmo poema, cada alumno/a elaborou unha proposta de 
traslación a videopoema, que despois comentamos tamén en 
colectivo. Para iso, repartiuse unha plantilla  cos aspectos necesarios 
para pensarmos un videopoema (imaxe, son e efectos, música, tipo de 
montaxe, disposición do texto...). A través destes procesos individuais e 
colectivos de pensamento, fomos vendo distintos puntos de vista, 
posibilidades de creación, como imaxinamos cadaquén o mesmo 
texto...  
 
Repasáronse consellos de rodaxe, animando ao traballo individual fóra 
da aula para a seguinte sesión: gravar as primeiras imaxes e son para o 
videopoema de cada un. 
 

 
Fotografía: Mercedes Queixas Zas 

 
 
Durante a cuarta sesión déronse nocións básicas de montaxe, 
empregando para iso o sinxelo software instalado por defecto nos 
ordenadores da aula. Levouse a cabo a montaxe guiada individual dun 
pequeno clip de vídeo. Para quen traía cadanseu portátil persoal, 
adaptouse a explicación ao programa de montaxe propio.  
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Comentáronse colectivamente as dificultades e descubertas que foron 
atopando no proceso de gravación, e déronse consellos ó respecto. A 
partir diso, cadaquén comezou a editar as imaxes que gravou para o 
seu videopoema.  
 
 
A quinta sesión foi enteiramente de montaxe. Asesorouse a cada 
alumno/a por separado, axudando a cada un e cada unha coas súas 
necesidades específicas. Acompañouse no proceso de creación do 
segundo exercicio de videopoema nos dous casos nos que foi preciso. 
 
 
Na sexta sesión déronse os últimos retoques de montaxe, explicouse o 
uso dos efectos de son e imaxe, a elaboración de créditos e os formatos 
ideais para exportar a peza de vídeo resultante.  
 
 
A sétima sesión adicouse a pequenas modificacións, exportación das 
pezas, e visionado conxunto dos videopoemas resultantes do traballo 
individual do alumnado. Cada autor e autora, despois da proxección do 
seu videopoema, comentou os detalles do proceso de creación, 
intencionalidade da peza, dificultades ou anécdotas, e o resto do 
alumnado achegou os seus comentarios e opinións ao respecto de xeito 
constructivo.  
 
Ao longo de todo o obradoiro creouse un clima de apoio, liberdade de 
expresión dos pensamentos e complicidade entre todas as persoas moi 
proveitoso. Iso facilitou que esta posta en común fose moi agradable e 
de valor para o conxunto. Fíxose tamén unha valoración colectiva de 
todos os videopoemas expostos, de todo o positivo aprendido, e das 
aplicacións que cadaquén lle daría aos contidos aprendidos no 
obradoiro.   
 
 
 

3. Os resultados 
 
Aínda que non se pretendía inicialmente obter un videopoema 
perfecto, senón un exercicio de videopoema para poñer en práctica o 
aprendido, o certo é que o  nivel acadado polo alumnado foi moi 
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satisfactorio. Un alumno e unha alumna decidiron facer mesmo máis dun 
videopoema, e moitas delas empregaron poemas propios. Todos 
comprenderon o mecanismo de creación de videopoemas e amosaron 
un grande interese por seguir practicando pola súa conta ou mesmo 
aplicar o método no ámbito do ensino.  
 
Presentóuselles a posibilidade de subiren as súas creacións á paxina 
Palabra Audiovisual da AELG e tamén de facermos unha canle en 
youtube cos videopoemas resultantes do obradoiro. Ao tratarse de algo 
íntimo propúxose que, de estaren interesados, contactasen 
directamente coa docente ou coa persoa responsable da AELG e o 
Centro Ágora, mais polo de agora non temos resposta. Valgan como 
exemplo do conseguido no obradoiro os videopoemas que tres dos 
alumnos penduraron nas súas propias canles de youtube:  
 
 
O verbo. Clara vidal 
https://www.youtube.com/watch?v=hngI6VgFC-g  
 
 
Pegada. Paulo Fernández 
https://www.youtube.com/watch?v=KWSuD1mAPCg  
 
 
Discurso na oficina de obxectos perdidos. Jesús Caínzos 
https://www.youtube.com/watch?v=z4OSwqEF9hA  
 
 
Adxúntase a valoración persoal do alumnado presente na última sesión.  
En resumo, foi unha experiencia ben bonita e proveitosa. 
 
 
 

 

A Coruña, Decembro 2016 
Celia Parra 


