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Materia: Traballo de Fin de Grao. Grao en Comunicación Audiovisual
Curso: 2015-2016
ONG destinataria: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) / Ormusa (Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz)
Participa: Oficina de Cooperación y Voluntariado de la UDC / AGARESO (Asociación Galega de Reporteiros Solidarios)



Resumo
Documental interactivo + páxina en redes sociais + memoria
Documental: 
http://www.luciernagasdocumental.com/
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http://www.luciernagasdocumental.com/
Campaña en redes sociais:
https://www.facebook.com/luciernagasdocumental



Etapas
1. A alumna e a ONG entran en contacto 
2. A alumna se presenta a unha bolsa PCR da UDC
3. A alumna refai o seu TFG e viaxa ao Salvador
4. Titorizacións escasas a distancia
5. Gravación
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6. Titorizacións do profesor, revisión do material
7. Posta en contacto con Agareso e con salvadoreños para completar datos e contrastar información
8. Edición dos vídeos e do guión interactivo, e posta en marcha  das redes sociais
9. Elaboración da memoria
10. Entrega do material final na data de presentación do TFG
11. Avaliación da actividade pola estudante e as ONGs



Competencias 

• Demostrar os coñecementos adquiridos ao longo da carreira
• Incrementar a responsabilidade 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
• Fomentar o xornalismo solidario e a comunicación responsable á cidadanía



Obxectivos

• Crear un bo material promocional para as ONG Agareso, Ormusa e ACPP
• Difundir a realidade social dos salvadoreños que viviron a guerra civil
• Dar voz a testemuñas, familiares e coñecidos das vítimas
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• Dar voz a testemuñas, familiares e coñecidos das vítimas
• Difundir o traballo que reporteiros e xornalistas poden facer pola memoria histórica dos países máis desfavorecidos



Avaliación

O 100% da nota do traballo foi o total da avaliación para o Traballo de Fin de Grao
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Fin de Grao



Avaliación

• Procedeuse a unha avaliación da actividade con enquisas á alumna e ásONG
• Os resultados das enquisas foron positivos, pero detectáronse problemas 
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• Os resultados das enquisas foron positivos, pero detectáronse problemas entre a estudante e unha das ONG. A alumna considerou que non se lleasignou traballo apenas, e sentiuse desatendida no país de destino. Canto ao traballo, considerou que os tempos foron suficientes para desevolver o seu traballo, e non só recomenda a outros estudantes que fagan o mesmo, senón que ela mesma repetirá neste tipo de accións.
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