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XEMA TV
"Xema TV" a televisión escolar do IES Xulián
Magariños, renaceu grazas aos obradoiros de
Televisión Escolar impartidos pola ONGD AGARESO
(Asociación Galega de Comunicación para o
Cambio Social) no marco do proxecto Escolas Sen
Racismo (ESR) desenvolvido por Agareso e ACPP
(Asemblea de Cooperación pola Paz) coa
financiación da Xunta de Galicia, durante dous anos
consecutivos, no 2018 e no 2019.

Foron un total de 6 sesións prácticas de 110 minutos
no ano 2018 e as mesmas no 2019. Con estes dous
obradoiros uns trinta nenos e nenas de entre 10 e 15
anos sentaron as bases da televisión escolar do
centro: XEMA TV.

O presente plan de viabilidade nace para asegurar
a sustentabilidade dunha nova ferramenta escolar
na que non solo se favorece a mellora de
competencias técnicas e o traballo en equipo, pero
que tamén se profundice en contidos de
comunicación para o cambio social, como os
Dereitos Humanos, o Ecoloxismo, o Feminismo, etc …

OBXECTIVO DO
MEDIO ESCOLAR
Xema TV é a televisión escolar do IES Xulián Magariños, a través da cal:

O alumnado participante:
Coñecerá o mundo audiovisual e dos medios de comunicación
Reforzará os contidos curriculares dun xeito atractivo e divertido
Reflexionará sobre cuestións complexas como o feminismo, a equidade, a desigualdade, os dereitos
humanos, o medio ambiente, a cultura de paz...
Fomentará a súa creatividade e a imaxinación.
Adquirirá novas competencias técnicas e na linguaxe escrita e oral.
Traballará en equipo

O centro educativo:
Contará cunha nova ferramenta de comunicación interna, que amplia as linguaxes presentes no centro,
promovendo a expresión oral, a alfabetización múltiple e o traballo colaborativo de profesorado e
alumnado.

NECESIDADES
Recursos humanos: equipo mixto

Para

a

sustentabilidade

dun

medio

escolar

é

fundamental

a

implicación

do

profesorado.

Esta

necesidade faise aínda máis patente nunha actividade extra-escolar, como é o caso. O profesorado
estará encargado de movilizar o grupo, marcar os tempos e facer de nexo coas distintas actividades
programas no centro.

Por outra banda, o obxectivo da televisión escolar é que o alumnado sexa o verdadeiro protagonista
do medio. Deles teñen que partir as ideas de contido e os vídeos deben reflexar as inquietudes da
rapazada. Alumnos e alumnas deben controlar a técnica audiovisual, para poder crear contido sen a
dependencia de adultos

Deste xeito, o obxectivo é crear un equipo mixto, mezcla de profesorado e alumnado, para conseguir
un equilibrio que mantenga o funcionamento do medio e que ao mesmo tempo deixe libertade ao
alumnado para crear os seus propios discursos.

Recursos humanos: organigrama da organización

Aínda que a creación de contido é importante dentro da televisión escolar, isto non é máis que o froito dunha organizacion
e un equipo que funciona correctamente e que é capaz de surar no tempo. O obxectivo deste medio non é a creación de
contido de maneira esporádica e individual. Ao contrario, os vídeos resultantes non son tan importantes como o proceso de
aprendizaxe que leva a executalos. E isto implica traballo en equipo, aprendizaxe técnica e estilística e unha organización
máis ampla que a propia cadea de produción audiovisual.

Para isto, é importante que os membros da televisión se organicen coma se dunha asociación tratásese. Esta estrutura pode
ser cambiante cada certo tempo e os membros deberían ser unha mestura de profesorado e alumnado.

En 2018, desde o obradoiro do proxecto de ESR, creamos unha estrutura organizativa da televisión entre todos e todas. Esta
estrutura conta cunha Asemblea Xeral e uns estatutos, que definen os obxectivos e as bases do medio, con independencia
de que persoas estean implicadas nese momento. Desta maneira, se co transcurso dos anos, cambia a implicación de
certos profesores ou de certos alumnos, a televisión pode continuar o seu curso cos mesmos criterios cos que se fundou.

Á parte da Asemblea Xeral e os estatutos, atopámonos despois cos distintos programas que se estean levando a cabo nese
curso. Isto dependerá moito dos integrantes do medio e o máis seguro é que a programación cambie cos equipos que
conforman o medio. O que si é importante, é que haxa una certa coordinación entre os diferentes programas que se estean
realizando, por tema de uso dos equipos, de repetición de contido, etc... Para esta coordinación, en 201 8 expúxose crear
un grupo de wassap que aglutine aos integrantes da televisión escolar.

Ademais, expúxose crear unha web ou un blog onde vaiase subindo o contido e unha canle propia de Youtube e instagram
para difundilo en redes sociais.

Por último, falouse da importancia da obradoiros de formación de maneira frecuente, como vía de aprendizaxe e de mellora
continua.

O alumnado, a peza clave da televisión escolar

Se a implicación do profesorado é importante, a do alumnado é fundamental. Por sorte, as ferramentas
audiovisuais resultan moi atractivas para o público xoven. O auxe das novas redes sociais, como
instagram ou tiktok, están baseadas completamente no poder da imaxe e o público máis novo está moi
afeito ao seu uso.

Como anteriormente comentamos, o IES Xulián Magariños, ven desenvolvendo nos últimos anos varios
proxectos externos, como o Escolas Sen Racismo, onde os mozos e mozas teñen acceso o mundo
audivisual. Froito destas formacións,

conformouse unha base de alumnado con interés nas ferrametas

edu-comunicativas, que debe ser o principal impulsor da televisión escolar.

Sen embargo, e tendo en conta que moitos destes participantes son dos últimos cursos, recoméndase
realizar anualmente a`principios de curso,
TV.

Deste

xeito,

poderíase

conformar

un chamamento para integrar novos participantes en Xema
un

grupo

mixto

con

alumnado

e

profesorado

experiencia no audivisual e novos integrantes que queiran unirse ao proxecto.

Alumnado do IES Xulián Magariños do obradoiro de Escolas Sen Racismo 2018-2019

con

certa

NECESIDADES
Medios técnicos

Para poñer en marcha unha televisión escolar é preciso tamén a adquisición de equipo técnico.
O IES Xulián Magariños conta cun equipo básico, froito do nacemento da televisión escolar hai uns
anos. Este equipo consta de:

Unha cámara de vídeo Handycam
Unha tarxeta micro Sd
Un trípode
Un estudio cun croma
3 focos de iluminación
Un ordenador para editar

O centro tamén conta cunha aula informática, con varios computadores que contan cun programa de
edición de vídeo. O programa chámase

Openshot

e é un software libre que se pode descargar na

seguinte ligazón:

https://www.openshot.org/

O equipamento audiovisual adquirido debería ter unha alta durabilidade, sen embargo, ao tratarse de
material en contacto con moitos nenos e nenas é posible que anualmente se faga preciso inverter en
algunha

renovación

de

cableado,

adaptadores....

Tamén

investimento nun micrófono de gravata e un micrófono de man.

sería

interesante,

facer

un

pequeno

TEMPOS
Integración da Televisión escolar no
centro

Madurez da
Televisión escolar

Implantación
da Televisión escolar

Televisión escolar?
Primeiros encontros

Instalación da
Televisión escolar

Formación e
experimentación

Xema TV
Primeiro ano: fase 1
Segundo ano: fase 2
Terceiro ano: fase 3 e 4
O IES Xulián Magariños comezará
no curso 2020/21 o seu 3º ano de
traballo coa televisión escolar
polo que teñen por diante as
fases 3 e 4

Carto ano: fase 5 e 6

Compra de
material

TEMPOS
Aínda que cada centro educativo ten as súas peculiaridades (e as súas velocidades) existen varias
fases polas que

pasan a maioría dos colexios que

chegan a implantar a súa televisión escolar con

éxito.

PRIMEIRA FASE: primeiros encontros
Os centros que se encontran nesta fase, acaban de atoparse co mundo audiovisual, normalmente
grazas a un proxecto externo que leva esta ferramenta ao centro educativo ou pola chegada de
algún profesor/a con interese ou coñecemento previo. Nesta fase é probable que se desenvolva no
centro algún proxecto audiovisual illado, pero non haberá material técnico dispoñible nin a televisión
estará

implantada.

Sen

embargo

a

experiencia

serve

para

despertar

o

interese

dun

grupo

do

profesorado.

No caso do IES Xulián Magariños, un profesor comezou o proxecto de Xema TV hai uns anos e grazas
á súa iniciativa, fíxose unha primeira inversion en material técnico e a televisión comezou a andar. Ao
xubilarse este mestre, o proxecto foise apagando aos poucos, ata que en o 2018-2019, a directiva
decide convocar ao proxecto ESR para tentar relanzala.

TEMPOS
SEGUNDA FASE: Formación e experimentación.
Alumnado e profesorado recibiron

durante dous anos consecutivos unha capacitación audiovisual no

marco do Escolas Sen racismo. Desta formación saíron varios programas:

Curso 2018-2019

Xema TV | IES Xulián Magariños | Video 1 | Patinaxe
Xema TV | IES Xulián Magariños | Video 2 | Tutorial dibuxo
Xema TV | IES Xulián Magariños | Video 3 | Gimnasia rítmica
Xema TV | IES Xulián Magariños | Video 4 | Curtametraxe #clasesenfume
Xema TV | IES Xulián Magariños | Video 5 | Making-of curtametraxe clasesenfume
Xema TV | IES Xulián Magariños | MAKING-OF obradoiro

Curso 2019-2020

Xema TV | IES Xulián Magariños | Video 1 | Experimento social

Xema TV | IES Xulián Magariños | Video 2 | Obradoiro TV

Xema TV | IES Xulián Magariños | Video 3 | Trailer Pasión de Jorrions

TERCEIRA FASE: Compra de material.
O

equipo

directivo

considera

oportuno

realizar

a

inversión

de

compra

de

material

técnico.

O

presuposto aproximado ronda entre os 500 e os 800 euros (sen contar o PC) dependendo dos materiais
cos que conte o centro e a inversión que queiran facer.

CUARTA FASE: Instalación da televisión escolar.
Co profesorado e o alumnado xa formado e a compra do material feita, é a hora de tomar a decisión
de onde se vai a instalar a nosa televisión escolar. Neste caso, o instituto xa tiña un aula asignada para
o plató. Ainda que é importante ter un espazo como base de operaciones, isto non é fundamental. O
importante é ter un espazo donde guardar o material técnico que se poida controlar a entrada e a
salida deste.

TEMPOS
QUINTA FASE: Implantación da televisión escolar.
Podemos dicir que é unha das etapas máis emocionantes e transcendentais do proceso. O proxecto
verá a luz, convertido xa na televisión escolar do centro. Pero nesta fase é preciso tomar moitas
decisións:

ORGANIZACIÓN DO EQUIPO. Cantos alumnos/as van a participar? non é o mesmo 5 que 25. Quen
son?

onde

e

cando

nos

imos

reunir?

como

nos

organizamos?

unha

semana

investigamos

e

escribimos, a semana seguinte gravamos? quen fai que?

PERIODICIDADE. Imos

facer un programa periódico? Cada canto se vai a emitir? unha vez ao mes,

cada quince días, en ocasións especiais. Canto vai durar? Consello: entre 5 e 20 min, o bo si
breve...

ESTRUTURA DO PROGRAMA. Cal vai a ser a estrutura do programa?
TEMÁTICAS.

Cales van a ser as nosas temáticas? cuestións vinculadas co cole,

coa comunidade,

co que estamos aprendendo nas clases, temáticas sociais, co que pasa no mundo ...

DIFUSIÓN.

Como imos a difundir os nosos programas? Polas redes sociais do cole, por

grupos de

Whatsapp de país e nais, pola web…Onde o imos aloxar? Solo na nosa web, tamén no Youtube ...

PUBLICIDADE.

Como

imos

a

dar

a

coñecer

a

nosa

nova

montamos un premio? falamos cos medio de comunicación?

televisión?

No

colexio

con

carteis?

TEMPOS
SÉXTA FASE: Integración da televisión escolar no centro
A televisión xa forma parte da vida do centro educativo.

Hai un grupo conformado de mestres/as e

nenos/as q encargados da televisión escolar. O profesorado e o alumnado do colexio, aínda que non
participe

activamente,

coñece

o

medio

porque

ademais

de

ser

unha

útil

ferramenta

educativa,

converteuse tamén nunha canle de comunicación interna (para dar avisos, falar do menú do comedor,

º

da excursión dos de 6 ,

dos concursos, das actividades previstas para o entroido, dos éxitos dalgunha

alumna...).

SÉPTIMA FASE: Madurez televisión escolar
Recoñecemento: Unha vez que a televisión xa está implantada nas aulas do centro, chega o momento
da implantación da televisión na comunidade. A televisión dáse a coñecer tamén fora do colexio.
Familiares e persoas de dentro e de fora da comunidade educativa ven os programas.
O alumnado mais comprometido (aquel que participa na televisión fora da aula, como actividade
extraescolar

ou

no

recreo)

invita

de

cando

en

vez

a

persoas

alleas

ao

centro

educativo

para

entrevistalos.

Estabilidade: Os programas teñen unha periodicidade e un equipo mais ou menos estable.
O alumnado mais implicado fai algunha excursión para coñecer unha televisión profesional ou para
facer

algunha

entrevista.

Partipan

en

concursos

de

televisións

educativas

e

os

programas

se

comparten en varias plataformas, tanto do cole ( web, blog da biblio, blog da tv) como externas (
Youtube, Instagram ou TikTok)
O profesorado máis implicado interactúa con outros mestres e mestras de outros centros que tamén
teñen televisións escolares.

Sustentabilidade:

A televisión recibe alumnado e profesorado interesado ao inicio do curso tódolos

anos. Faise unha formación tanto para uns como para os outros. A televisión conta cun pequeno
orzamento propio para renovación de material, formacións e outros gastos. A equipa directiva do
centro educativo participa activamente solicitando subvencións, formacións e actividades tanto para
alumnado coma para profesorado que impliquen traballar coa televisión do centro.

ORZAMENTO
Este é un orzamento posible de compra de material proposto para iniciar unha televisión escolar.
A dirección do centro deberá adaptalo posteriormente as súas necesidades.
Non se inclue aquí un orzamento anual para a sustentabilidade da televisión ( para sustitución de material
estragado e a posible inversión en formación de alumnado/profesorado).

EXEMPLOS INSPIRADORES
Coñezamos o que outros e outras fixeron antes ca nós:

UVIGO TV
https://tv.uvigo.es/

THINK1 TV
https://www.think1.tv/

KIMUN LAWAL TV
https://www.youtube.com/watch?v=nfIai2WBQDA

TV ESCOLAR CRA ARIÑO-ALLOZA
http://craarinotelevision.blogspot.com/
PIÑA 3.0: PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN ESCOLAR
https://lapina30.wordpress.com/

FESTIVAL AUDIOVISUAL ESCOLAR OLLOBOI
https://www.olloboi.com/
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