
 1 

Ciclo formación audiovisual 
para profesionais: 

- Deseño de dosier 
- Produción executiva 

- Presentación de proxectos para 
inversores 

Santiago de Compostela. 22, 27, 28 e 29 de novembro de 2019 
 
 

Organizado por: 
 

 
 

 
DESTINATARIOS: 

Dirixido a profesionais que desenvolven a súa andaina profesional no ámbito audiovisual: 
guionistas, directores, produtores, etcétera. 

OBXECTIVOS: 
 Formación na capacidade de xestión dunha empresa e un produto audiovisual. 

 Coñecemento e desenvolvemento de habilidades, competencias e destrezas 
creativas necesarias para o deseño e a elaboración de produtos audiovisuais. 

 Coñecemento práctico das circunstancias máis importantes na toma de decisións 
sobre contidos, e da situación e necesidades do mercado actual. 

 Dominio das ferramentas máis accesibles para preparar un pitch/reunión. 
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PROGRAMA: 
 

Día 22. Curso Deseño de dosier e presentación de proxectos, con Marta Rodríguez. 
Formación teórica e práctica. Horario: 10.00–14.00 e 16.00-18.00 horas. 
 
Contidos: 
1.- Quero vender o meu proxecto. As reunións. A imaxe na estratexia de venda: 
claves e formatos de presentación. 
2.- Como se vendeu…? Exemplos de proxectos propios e alleos. Cómo foron presentados e 
cómo acabaron sendo. 
3.- O deseño de proxectos: peculiaridades, a “zona intermedia”, o ton, os códigos de xénero, 
claves, problemas, recursos. 
4.- Construíndo a miña imaxe. -O proceso de creación e deseño. Métodos. 
- A portada – 
- A maquetación interior. Organización da información e narrativa visual. 
- A tipografía como elemento expresivo. 
5.- Obradoiro práctico. Desenvolvemento práctico de imaxe para o proxecto persoal. 
6.- Tips. 10 preguntas importantes que debemos facernos. 
7.- Cómo mandar os proxectos. Cómo preparar os proxectos para imprimir, enviar por email, 
etcétera. 
 
Para participar no obradoiro é necesario asistir con portátil co programa de edición 
Photoshop instalado. 
 

Día 27. Curso de produción executiva, con Alfonso Blanco. Horario: 10.30–14.00 e 16.00-
18.00 horas.  
 
Contidos: 
O curso abordará a produción executiva cunha visión ampla da xestión integral de proxectos 
e modelos de negocio da industria actual.  
Os contidos están dirixidos a facilitar as ferramentas e habilidades que permitan impulsar e 
desenvolver proxectos de series de ficción a través do coñecemento das funcións do 
produtor executivo: 
1.- Análise e identificación do proxecto. 
2.- Desenvolvemento da idea orixinal e proceso de escritura. 
3.- Orzamento e financiamento. 
4.- Produción. 
5.- Mercados e vendas. 
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Días 28 e 29. Obradoiro de presentación de proxectos para inversores, con Susana 
Herreras. Horarios: Día 28, 10.00-14.30 e 16.00-19.00 horas. Día 29, 10.00-14.00 horas. 
Durante a xornada de mañá do día 28 profundarase nos principios teóricos do pitching cos 
seguintes contidos:  
1.- Os procesos de decisións en proxectos audiovisuais. Coñecer as necesidades da industria.  
2.- O desenvolvemento de proxectos. Modelos de produción e procesos de 
desenvolvemento: relación entre cadeas e produtoras.  
3.- A análise de guión. Obxectivo, modelos, contido. 
4.- O pitch, as reunións.  
 
Cos coñecementos acadados durante a primeira sesión do obradoiro, cada asistente 
exercitará o seu propio pitching realizando unha práctica de 20 minutos de duración. 
Estas exposicioóns desenvolveranse ao longo dos días 28 (tarde) e 29 (mañá). Consistirán 
na presentación dun proxecto propio en presenza do resto de alumnos e comentada por 
Susana Herreras.  
 
 

PROFESORES: 

Marta Rodríguez. Curso Deseño de dosier. 
Licenciada en Belas Artes (especialidade en Deseño e Audiovisuais) e Máster en Creación e 
Comunicación Dixital. 
Ligada ao deseño no ámbito audiovisual dende hai máis de 15 anos, traballou en series e 
proxectos de televisión creando carteis, webs, títulos de crédito e unha longa lista de 
produtos relacionados co deseño gráfico e dixital. 
En colaboración cos departamentos de desenvolvemento de produtoras como Voz 
Audiovisual ou Bambú Producciones, deseñou innumerables presentacións de proxectos de 
ficción que axudaron a vender a cadeas de televisión e plataformas como Netflix ou Amazon 
series como Padre Casares, Gran Hotel, Gran Reserva, Hispania, Tiempos de guerra, 45 
revoluciones ou Alta mar. 

Alfonso Blanco. Curso de produción executiva. 
Alfonso Blanco foi director de produción da empresa Voz Audiovisual. Durante esta etapa 
ocupou o cargo de produtor executivo das series Mareas Vivas, Terras de Miranda, A vida 
por diante, As leis de Celavella ou A miña sogra e mais eu; así como de formatos de 
entretemento como Son de estrelas, Buscando estrelas, Perdelo todo ou Mundo Verbena; ou 
en longametraxes como El menor de los males, Catalina ou De bares. 
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En 2010 creou a produtora Portocabo, empresa responsable de formatos como Galegos polo 
mundo para Televisión de Galicia, e series de ficción como Luci (adaptada en EE.UU por New 
Media Vision) ou Gran Nord (TV3). No ano 2013 produciu The Avatars, unha serie de 
comedia xuvenil emitida en RAI e Disney Channel Italia. A súa última serie, Hierro, foi a 
gañadora da primeira edición do Drama Series Day da Berlinale; o thriller, coproducido por 
Movistar, ARTE e Atlantique Productions, verase en España exclusivamente na plataforma de 
pago Movistar+.  

Susana Herreras Casado. Obradoiro de presentación de proxectos para 
inversores.  
Licenciada en Comunicación Audiovisual pola Universidad de Navarra en 2000.  
A finais dese ano e logo de traballar para Globomedia nas series Periodistas e Compañeros, 
incorpórase á produtora Sogecine, primeiro como analista e máis tarde como responsable 
do Departamento de Desenvolvemento.  
En 2007 pasa a traballar en Canal+ como responsable de novos proxectos de ficción, 
estreando entre 2010 e 2011 as dúas primeiras series de produción propia da cadea, ¿Qué 
fue de Jorge Sanz? e Crematorio.  
Dende 2015 forma parte do equipo de Produción Orixinal de series de Movistar+ como 
responsable de desenvolvemento e produtora executiva. Cursou o programa Ecafic do 
Institut National de L'Audiovisuel/Paris Sorbonne, o Professional Producing Program de 
UCLA e o MBA de Xestión de Empresas Televisivas da Universidad Pontificia de Salamanca.  
Impartiu clases e obradoiros na Escuela de Audiovisual de Madrid (ECAM), nos másteres de 
guión da Universidad de Navarra, a Universidad Carlos III e a Universidad Pontificia de 
Salamanca; e asesorías para o programa Cine cruzando fronteras da Fundación SGAE no 
Festival de Cine da Habana; para o SANFIC (Santiago de Chile Festival Internacional de Cine) 
e para o BAM (Bogotá Audiovisual Market), entre outras. 

 
 
 

DATAS, HORARIO e LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 

 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Fechas: 22, 27, 28 e 29 de novembro de 2019 
Horarios:  
Día 22 de novembro, de 10.00 a 14.00h // 16.00 a 18.00h  - 6 horas 
Día 27 de novembro, de 10.30 a 14.00h // 16.00 a 18.00  - 5 horas e media 
Día 28 de novembro, de 10.00 a 14.30h // 16.00 a 19.00   - 7 horas e media 
Día 29 de novembro, de 10.00 a 14.00h     - 4 horas  
 
Duración: 23 horas 
Lugar:  Sala Fundación SGAE - Salvadas 2 A – Parque Vista Alegre - 15705 Santiago 
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MATRÍCULAS (IVE incluído): 
 

O ciclo formativo para profesionais do audiovisual, deseñado polo Consello Territorial de 
SGAE en Galicia, está composto por tres propostas: Curso de deseño de dosier, Curso de 
produción executiva e Obradoiro de presentación de proxectos para inversores. A 
matrícula no ciclo completo terá prioridade sobre a matrícula por curso individual, 
formalizándose por estrita orde de chegada do boletín.  
As inscricións individuais e para público xeral admitiranse tres días antes do inicio de cada 
un dos cursos, en caso de que as prazas para o ciclo completo non se cubriran. 
 
 
 

 SOCIOS SGAE PÚBLICO EN 
XERAL 

Custe do ciclo completo 
 

40 € 
 

75 € 
Curso de deseño de dosier con Marta Rodríguez. 
(22 de novembro) 12 € 

 
20 € 

Curso de produción executiva con Alfonso Blanco. 
(27 novembro) 

 
12 € 

 
20 € 

Obradoiro presentación de proxectos para 
inversores con Susana Herreras. (28 e 29 de 
novembro) 

 
30 € 

 
60 € 

 

 
 

SELECCIÓN DOS ALUMNOS: 
 

As inscricións no ciclo completo e os socios e socias de SGAE terán prioridade sobre as 
inscricións nos cursos individuais e o público xeral. 
 
Tres días antes de rematar o prazo, abrirase a matrícula ao público xeral e informarase 
aos interesados das prazas dispoñibles. Máximo: 20 prazas.  
 
Admitiranse inscricións por orde de chegada do boletín de inscrición a través da web de 
Fundación SGAE, ata completar a capacidade establecida ou ata dous días antes do 
comezo. Realización suxeita a un mínimo de inscritos. 
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INFORMACIÓN: 
 

 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Departamento de Formación 

Patricia Blanco 
Tel. 981 56 91 78 
pblanco@fundacionsgae.org 

 
 
 

www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es 

 
NOTA: Fundación SGAE resérvase o dereito de modificar calquera aspecto do programa se 
as circunstancias o requiren. 


