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a.-
ficha técnica
b.-

o concepto

As consellerías de Política Social e Medio Rural a través das 
direccións xerais de Xuventude, Participación e Volunta-
riado e de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimen-
tarias respectivamente, en colaboración cos concellos de 
Melide, Riós e Palas de Rei poñen en marcha o programa 
Ruralizarte, unha idea orixinal de Rubén Riós, producida pola pro-
dutora Claqueta Coqueta.

Ruralizarte non son unhas simples xornadas creativas, senón 
unha plataforma para dar a coñecer o talento dos rapaces, dunha 
maneira natural e entretida.

O noso obxectivo será fomentar a creatividade desas rapazas e 
rapaces tomando por contexto o noso rural.

Título :         RuraliZarte

Xénero:        Xornadas creativas

Idades:   Comprendidas dende os 12 aos 17 anos, ambas as idades 
         incluídas.

Admisión:    Casting en liña

Duración:    1ºgrupo: Convivencia de 7 mozas e mozos 4 días en Melide.
        2ºgrupo: Convivencia de 7 mozas e mozos 4 días en Palas de rei.
   3ºXuntanza dos grupos con convivencia das 14 mozas e 
                    mozos 4 días en Riós.

Datas:          1º grupo: Convivencia de 7 rapazas e rapaces en Melide
   Entrada:  12 de xullo 
   Saída:      16 de xullo
         2º grupo: Convivencia de 7 rapazas e rapaces en Palas de rei
   Entrada:   28 de xullo
   Saída:       1 de agosto
         3º xuntanza: Convivencia dos dous grupos de 14 mozas e      
                     mozos.
    Entrada:   10 de agosto
    Saída:       14 de agosto

Organiza:      Xunta de Galicia.

Produce:        Produtora Claqueta Coqueta.
           Unha idea orixinal de Rubén Riós
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*Debido ao contido das xornadas, baseadas nas artes escénicas, 
estas serán gravadas na súa totalidade.

*Disciplinas escénicas: artes plásticas, interpretación, música, baile



c.-
Obxectivos xerais

1.Promover e desenvolver a intelixencia emo-
cional e as capacidades artísticas das nenas e 
nenos, relacionándoos coas problemáticas ac-
tuais do rural (despoboamento, sector lácteo, 
incendios...).

3.Adquirir capacidades e competencias relacio-
nándose con referentes artísticos criados no ru-
ral.

4. Conservar, protexer, valorar e afianzar o medio 
ambiente e o contorno rural galego.

2.Fomentar o rural galego a través de vídeos e 
imaxes potenciando o seu desenvolvemento.

5.Trasladar á nosa xuventude os valores do rural 
tomándoo como fonte de inspiración para desenvolver 
os seus soños artísticos.
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d.-
Sinopse Tomando como plató a nosa Galicia, 

14 rapazas e rapaces convivirán en 3 
albergues xuvenís da nosa comunidade en 
distintos puntos do rural, amosando os seus 
dotes creativos.
Guiados por expertos das diferentes 
disciplinas, recibirán sorpresas moi 
especiais!
Personalidades recoñecidas da nosa canle 
autonómica compartirán con eles as súas 
raíces, os seus inicios,  as súas anécdotas, 
os  seus medos escénicos... e sobre todo, 
daranlles as pautas precisas para 
desenvolver de forma exitosa a súa 
actuación.
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e.-
resumo da actividade

f.-
a actividade punto por punto

Un grupo de 7 rapazas e rapaces convivirán en Melide e outro grupo 
composto por 7 rapazas e rapaces convivirán en Palas de rei.

Chegados a cada localización, amosaremos aos participantes o lugar.
Descubriremos con eles a  beleza das súas paraxes, a súa cultura e 
as súas xentes.

Despois de coñecer o lugar e os seus veciños, daremos paso á con-
vivencia das novas xeracións.
Descubriremos as súas sensacións, emocións e testemuños 
ligados a súa evolución nas clases impartidas polos nosos 
profesionais e polos nosos artistas invitados.

Despois de visitar e convivir nas primeiras dúas 
localizacións propostas, os dous grupos xuntaranse ao chegar a Riós, 
escenario da X edición do Festival das Artes Escénicas.
Neste contorno máxico, rodeado de castiñeiros milenarios, 
darán os seus últimos pasos.

Despois de completar a súa formación, relacionaranse cos 
artistas convidados do festival podendo ensaiar todo o 
aprendido no lugar elixido para o seu gran debut artístico: “o escena-
rio da ruta do talento”.

1. Casting en liña
2. Casting presencial
3. Convivencia de 7 mozas e mozos en Melide.
4. Convivencia de 7 mozas e mozos en Palas de rei.
5. Convivencia dos 14 mozas e mozos en Riós.
6. Master Class con expertos das distintas disciplinas 
artísticas a través de obradoiros innovadores en cada lo-
calización.
7. Presenza de personalidades recoñecidas da nosa can-
le autonómica.
8. Gala do talento: actuación individual e grupal na 
X edición do Festival das Artes Escénicas.
9. Un xurado popular puntúa as actuacións dos 
participantes e nomea o gañador/a
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*Debido ao contido das xornadas, baseadas nas artes escénicas, estas 
serán gravadas na súa totalidade.

*Disciplinas escénicas: artes plásticas, interpretación, música, baile.



Esta é a historia de 14 rapaces que desenvolverán no rural galego as súas habilidades humanas, artísticas e de compromiso co noso territorio.
Cada un deles virá de diferentes lugares das provincias galegas, pero todos terán algo en común, o seu talento.

Todas e todos se seleccionarán 
a través dun casting en liña, to-
talmente aberto, que terá como 
obxectivo final encontrar unha 
nova xeración de artistas  galegos.

Cando alguén ten talento o 
que hai que facer é potencia-
lo  e darlle a oportunidade de 
amosalo ante o público. 
E iso será o que fagamos!

Durante 12 días, as 14 rapazas e 
rapaces seleccionados convivirán 
en diversos contornos rurais da 
nosa comunidade. 
.

Alí estarán acompañados en todo 
momento por  Rubén Riós, mentor 
e alma máter do proxecto. Un ra-
paz do rural, que visibiliza o rural 
como plató de cine e que vén de 
dirixir un proxecto con grande im-
pacto no mundo da educación.
3w.maiscavida.com

Ademais da convivencia, os 14 
participantes recibirán a visita de 
artistas galegos cunha consolida-
da traxectoria, que lles falarán dos 
seus inicios e das súas dificultades 
para abrirse camiño. 

Como dar consellos é moi doado, 
aquí as personalidades recoñeci-
das, tamén van ter que remangar-
se e traballar xunto aos rapaces 
nalgunha actividade coa xente da 
vila que os acolle.

Nesta academia rural as 14 rapa-
zas e rapaces van ampliar a súa 
formación específica, pero tamén 
van recibir clases doutras discipli-
nas artísticas, o que lles permitirá 
ampliar os seus horizontes crea-
tivos.

As rapazas e rapaces tamén en-
trarán en contacto con algúns ar-
tistas anónimos que hai nas vilas 
onde van estar aloxados. Tanto 
dos famosos coma dos descoñe-
cidos sacarán experiencias enri-
quecedoras.

Unha vez rematado o período 
de formación, actuarán nun fes-
tival con público real. Alí coñe-
ceremos o ‘valedor’ de cada un 
deles, ese familiar que sempre 
confiou e apoiou o seu talento.

As 14 actuacións serán valoradas 
por un xurado popular. Aquela ra-
paza ou rapaz que obteña unha 
maior puntuación será a/o gaña-
dora/or. O premio será a difusión 
do seu talento polos distintos 
medios de comunicación.

4.-
1.- 2.- 3.- 4.- 5.-

6.- 7.- 8.- 9.- 10.-

resumo visual

http://www.maiscavida.com/


g.-
a selección: o casting

A primeira fase, realizarase utilizando as novas 
tecnoloxías mediante un casting dixital. 
Un xurado composto por expertos farán a 
selección das 14 mozas e mozos participantes.

As rapazas e rapaces deberán enviar os seus vídeos ao 
enderezo electrónico: ruralizarte2017@gmail.com 
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Casting presencial en Santiago de Compostela.
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A segunda fase realizarase a través dun casting pre-
sencial onde as rapazas e rapaces prepararán con an-
terioridade a súa actuación para sorprender o xurado.

h.-
información: casting
imprescindible acompañamento do menor pola nai/pai/titora ou titor.

1ª Fase: Casting en liña
Data: entre o 2 de xuño e o 25 de xuño (ambas incluídas).
Enderezo electrónico: ruralizarte2017@gmail.com 
Vídeo
Tempo: 2 min máximo
1 min presentación (relación co rural, cóntanos a túa historia, en que se dife-
rencia?).
1 min  actividade escénica.

2ª Fase: Casting presencial
Data:  sábado 1 de xullo.
Localización: Santiago de Compostela.
Horario: comunicación por parte da produtora. 
Posta en escena
Tempo: 3 min máximo
1 min presentación (historia de vida, relación co rural).
2 min actuación.

*Rematada a primeira fase do proceso de selección, a produtora porase en contacto coa nai/pai/titora/titor 
dos participantes seleccionados do casting en liña (antes do 28/06/17).
Así mesmo, rematada a segunda fase, a produtora comunicarase coas persoas seleccionadas para a con-
vivencia (antes do 05/07/17).
*As persoas participantes ás que non se lles comunique a selección nas datas indicadas para cada fase, 
deberán entender que non superaron a correspondente fase de selección.

Disciplinas escénicas: artes plásticas, interpretación, música, baile.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
A empatía, o equipo, a humanidade, a túa historia, o teu compromiso, 
a capacidade e calidade artística, a posta en escena, a coordinación.



i.-
as xornadas
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2.- CLASES. 
A rapaza ou rapaz participa xunto coas 
súas compañeiras e compañeiros, en di-
ferentes actividades. Veremos como des-
cobre os seus puntos fortes, pero tamén 
se fai consciente das súas limitacións.

3.- CONVIVENCIA. 
As rapazas e rapaces relaciónanse co 
grupo fóra das actividades 
formativas programadas. 
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1.- EXPECTATIVAS. 
A rapaza ou rapaz acaba de ser selec-
cionado para formar parte do proxecto 
Ruralizarte e fainos partícipe dos seus 
intereses artísticos e da súa ambición 
profesional.
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4.- CHARLA. 
Como mentor e alma máter do proxec-
to, Rubén Riós terá unha conversa coa 
rapaza ou rapaz para que valore a ex-
periencia que está a vivir, axudando a 
superar as dificultades que poidan ter. 
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5.- ACTUACIÓN. 
A rapaza e o rapaz no seu máximo es-
plendor: actuando no Festival das Artes 
Escénicas de Riós ante un público de 
verdade.

6.- VALEDOR. 
Despois da actuación coñeceremos a un 
familiar do rapaz que asistiu como espec-
tador ao Festival das Artes Escénicas de 
Riós. Valorará a súa actuación e reme-
morará os inicios da rapaza ou rapaz.

SHUTTER +0.0 SHUTTER +0.0 
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7.- OS ARTISTAS INVITADOS 
Entre as distintas seccións mencionadas 
con anterioridade, as rapazas e rapaces 
recibirán as visitas de personalidades re-
coñecidas. 
Vivirán e compartirán xunto cos artistas 
as súas experiencias, recomendacións e 
anécdotas.

SHUTTER +0.0 

8.- OS ARTISTAS ANÓNIMOS
En cada localidade existen unha ou va-
rias persoas que gozan da popularidade 
dos seus veciños ou ben polas súas his-
torias, polo seu traballo, pola súa vida...
estas persoas, ata agora descoñecidas, 
conversarán coas nosas rapazas e rapa-
ces.

SHUTTER +0.0 

9.- O CONTORNO
Os participantes, percorrerán os lugares 
visitados gozando do seu patrimonio na-
tural e monumental. Nestas visitas, rapa-
zas e rapaces, interactuarán cos veciños 
do lugar e cos seus labores cotiáns.

SHUTTER +0.0 

10.- O MEDIO 
Os participantes diariamente, conectarán 
e participarán en actividades vinculadas 
co contorno que os rodea, de cara á con-
cenciación, protección, preservación e 
sensibilización co medio.

REC REC
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SERVIZOS
1. O aloxamento nun campamento e albergue xuvenil.
2. A manutención en réxime de pensión completa.
3. Clases e master class así como o material necesario 
para a actividade.
4.  Un equipo técnico de persoal especializado
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k.-
información xeral

DOCUMENTACIÓN
No caso de ser seleccionada ou seleccionado, a produtora 
remitirá a documentación vía correo electrónico.
A documentación deberá ser devolta polo mesmo medio 
cuberta e asinada pola nai/pai/titora/titor.
1. Cesión de dereitos de imaxe.
2. DNI
3. Tarxeta sanitaria. 
4. Datos de contacto da familia.
5. Ficha de inscrición.
6. Autorización a menores.

EQUIPAMENTO NECESARIO
Útiles de aseo persoal, repelente de mosquitos, rou-
pa interior, calcetíns, roupa de vestir axeitada (usa-
da e cómoda), roupa de abrigo e chuvia, luvas, roupa 
deportiva,calzado forte e cómodo, sombreiro ou 
gorra, roupa de baño (traxe de baño, chanclas, toalla, go-
rro de piscina, protector solar), calzado deportivo , saco 
de durmir, esterilla, lanterna e mochila ou bolsa cómoda, 
para excursións e saídas, cantimplora.

+ INFORMACIÓN
Enderezo electrónico: info@claquetacoqueta.com
Teléfono: 645 400 581 - 618 512 435

OBRIGAS DOS PARTICIPANTES
1. Incorporarse á actividade e a regresar polos medios e 
nos prazos establecidos.
Os traslados, así como os gastos derivados destes, serán responsa-
bilidade da nai/pai/titora ou titor.
2. Non abandonar a actividade sen o permiso da persoa 
responsable. En todo caso, o abandono da actividade an-
tes da súa finalización requirirá a comparecencia da nai/
pai/titora ou titor e será responsabilidade destes/as o tras-
lado para o regreso ao seu domicilio, así como os gastos 
que por tal causa se ocasionen.
3. Respectar as normas establecidas polos equipos de 
animación e docentes e as normas de réxime interior das 
respectivas instalacións.
4. A praza é intransferible.
5. Idades comprendidas entre os 12  e os 17 anos,  ambos 
incluídos.
As persoas nacidas no ano 1999 non poderán cumprir 18 anos antes 
da finalización das xornadas

DATAS E LOCALIZACIÓNS
CASTING EN LIÑA

 Data de inicio:  2 de xuño
 Data final:  25 de xuño

CASTING PRESENCIAL
 Data:   1 de xullo
 Localización: Santiago de Compostela

GRUPO 1: MELIDE , A CORUÑA “FURELOS” 
(Totalidade 7 participantes).

 Entrada:  12 de xullo ás 20:00h
 Saída:      16 de xullo  ás 20:00h

GRUPO 2: PALAS DE REI, LUGO “OS CHACOTES” 
(Totalidade 7 participantes)

 Entrada:   28 de xullo ás 20:00h
 Saída:       1 de agosto ás 20:00h

XUNTANZA:  RIÓS, OURENSE “CASA DA CASTAÑA”
 (Xuntanza dos dous grupos de Melide e Palas de rei)

             Entrada:   10 de agosto ás 20:00h
 Saída:       14 de agosto ás 20:00h 

*Rematada a primeira fase do proceso de selección, a produtora porase en contacto coa nai/pai/titora/titor dos participantes seleccionados do cas-
ting en liña (antes do 28/06/17). Así mesmo, rematada a segunda fase, a produtora comunicarase coas persoas seleccionadas para a convivencia 
(antes do 05/07/17). As persoas participantes ás que non se lles comunique a selección nas datas indicadas para cada fase, deberán entender que 
non superaron a correspondente fase de selección.
**A selección do grupo de participantes en cada destino será elixida pola propia produtora.

Ruralizarte nace como unha proposta educativa baseada na aprendizaxe, a empatía, o compañeirismo e na non rivalidade.



Concello
do Riós

Concello
de Palas de Rei


