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Resumo
Documental + teaser + páxina web + revista interactiva + campaña en redes sociais + deseño de camisetas + memoria
Documental: https://www.youtube.com/watch?v=8kvCxTwHTVshttps://youtu.be/lICokgkKNKw
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https://youtu.be/lICokgkKNKwhttps://youtu.be/guZQ2Ipc0iwCampaña en redes sociais:https://www.facebook.com/tuaccionnosune/?fref=nfPáxina web:http://www.tuaccionnosune.com/



Etapas
1. O titor e a ONG entran en contacto
2. A ONG propón na aula aos alumnos da materia, temas e formas de colaboración
3. Escolla libre do alumno do tema proposto
4. Reunión do titor cos alumnos e coa ONG
5. Reunión dos alumnos co titor e, posteriormente, coa ONG
6. Selección de datas e persoas para as entrevistas. Realización das escaletas e calendarios de 
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6. Selección de datas e persoas para as entrevistas. Realización das escaletas e calendarios de traballo
7. Gravación
8. Reunións coa ONG – titorizacións semanais do profesor
9. Edición do vídeo, construcción da web, posta en marcha  das redes sociais
10. Elaboración da memoria
11. Presentación do PFC
12. Entrega do material final a Ayuda en acción
13. Avaliación da actividade polos estudantes e a ONG



Competencias 

• Demostrar os coñecementos adquiridos ao longo da carreira
• Incrementar a resposabilidade cívica do alumno
• Incrementar a visión crítica do alumno
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• Incrementar a visión crítica do alumno
• Fomentar o compromiso e a solidaridade
• Fomentar o traballo en equipo
• Achegar o traballo á realidade social e profesional



Obxectivos

• Crear un bo material promocional para a ONG
• Incrementar a visibilidade do traballo de Ayuda en Acción en Galicia, en especial o seu traballo nos colexios
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especial o seu traballo nos colexios
• Concienciar á sociedade sobre as desigualdades xeradas coa recente criseeconómica en España



Avaliación

O 100% da nota do traballo de ApS con Ayuda en acción foi o total da avaliación para o Traballo de Fin de Grao das alumnas
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avaliación para o Traballo de Fin de Grao das alumnas



Avaliación

• Procedeuse a unha avaliación da actividade con enquisas ás estudantes e á ONG
• Os resultados das enquisas a estudantes e ONG foron positivos, pero 
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• Os resultados das enquisas a estudantes e ONG foron positivos, pero detectáronse problemas no cumprimento dos prazos de entregas debido ásdatas de actividades a gravar. Ao ser avaliadas por un tribunal, as estudantesconsideraron que algúns dos membros do mesmo non entenderon a complexidade do proxecto e as dificultades relacionadas co cuidado á hora de amosar a imaxe dos nenos, por exemplo
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