
Proxecto Booktrailers
Obxectivos: 
Fomentar a lectura de obras literarias de ficción en galego, castelán, inglés ou francés (aínda que 
tamén se pode aplicar á lectura de biografías de científicos, artistas, historia universal etc.); 
introducir ao alumnado na creación de materiais propios.

Materiais necesarios: 
Novela ou banda deseñada de ficción, biografías ou libros de historia en calquera das linguas 
impartidas no centro. Ordenador, tablet ou smartphone con conexión a internet. Impresora.

Competencias traballadas: 
- Comunicación lingüística (en especial a comprensión lectora, elección de rexistro, resumo, 

elección de palabras clave...), 
- Competencia dixital (edición básica de vídeo, busca e filtrado de información, edición de imaxe 

e son...), 
- Competencia social e cívica (boas prácticas no uso de materias: creación de material orixinal, 

licencias de uso...), 
- Conciencia e expresións culturais (promoción e apreciación de obras literarias, creación 

artística...)

Procedemento:
Os proxectos poderán facerse en grupos pequenos ou de xeito individual, aínda que os alumnos 
poderán colaborar entre eles para a obtención de imaxes ou vídeos.
Nos seus proxectos elaborarán un trailer de vídeo no que terán que tratar de "vender" o libro que 
leron. Non se trata de facer un resumo da lectura, senón de intrigar ao resto do alumnado para 
que lean as obras propostas.
Para facer os vídeos, os alumnos poden seleccionar imaxes e sons da rede, ou elaborar as súas 
propias imaxes, música de fondo ou efectos sonoros con diferentes técnicas (poden sacar as súas 
propias fotos, facer de actores e "rodar" esceas, utilizar a técnica de "stop motion" con bonecos e 
outros obxectos, gravar música de fondo creada por eles con instrumentos reais ou ferramentas 
en rede, etc).
Os vídeos non deberán durar máis de 40 segundos e publicaranse nunha canle de Youtube 
creada para este efecto (o profesorado ou departamento que teña canle para propósitos 
educativos tamén poderá utilizala). Importante: No caso de proxectos elaborados con fotografías 
ou vídeos onde aparezan menores, deberemos contar co consentimento dos pais antes de 
publicalos na rede.
Unha maneira cómoda e rápida de promocionar os vídeos e copiar os enlaces dos mesmos (ou da 
canle) e convertilos a un código QR, que poderemos imprimir e colgar nas aulas ou nos 
corredores e tablóns.

Enlaces e recursos:

Para a edición de vídeo:
- WeVideo.com, wideo.co (edición de vídeo online)
- Cute Cut, iMovie, StopMotion (edición de vídeo para iPad)
- Andromedia, Kinemaster, Wevideo (edición de vídeo para Android)
- QR code creator (IOS e Android), http://www.codigos-qr.com/qr-code-generator/ (online)

Efectos de sonido e música de fondo gratuitos:
- http://www.freesfx.co.uk/soundeffects/film-tv-themes-scores/
- http://freemusicarchive.org/curator/video
- http://freemusicarchive.org

Dúbidas e suxestións: marilo.velez@gmail.com
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