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“Second Life will become the web. I believe that what we are working on right now will become 

a more common way of using the internet to retrieve information, or interact or transact. The reason for 

that is it has no language dependencies; you don't have to click hyperlinks. It always has other people 

there, which is just inherently more appealing to us - no matter who's around, there's always someone 

around you can question” 

Philip Rosedale/ CEO Linden Lab  

Entrevista realizada en maio do 2008 – The Guardian, versión dixital 
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“Second life vaise converter na rede. Eu creo que isto no que traballamos agora chegará a ser un xeito máis usual 

de empregar internet para acceder a información, interactuar ou transactuar. A razón é que non ten dependencias 

lingüísticas; non tes que activar hipervínculos. Sempre hai outras persoas aí, e iso supón unha apelación inherente a 

nós. Non importa quen haxa arredor, sempre hai alguén aí ao que ti podes preguntarlle”. 

 

 

 

Luis Hernández Ibáñez  | Viviana Barneche Naya  
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INTRODUCIÓN 

Nos últimos anos evidénciase un forte cambio do paradigma en Internet desde a 

web expositiva, fonte de información cuxo contido é controlado só por quen publica, á 

actual expansión da web 2.0, orientada á interacción, á inmediatez na xeración e 

actualización de contidos online con forte carácter audiovisual xerados polos usuarios.  

Calquera internauta hoxe considera a súa vida na rede tan importante como todo 

o que lle sucede “off line”. Os espazos virtuais a través da interactividade 

proporciónanlle ao usuario unha experiencia enriquecedora, con sitios como Flickr, 

Del.icio.us, Wikipedia, os gadgets, Skype, os espazos persoais como MySpace, os blogs 

e máis recentemente o boom dos metaversos, unha das últimas tecnoloxías emerxentes 

na que conflúen os gráficos dixitais en tres dimensións, a multiconferencia, a 

interacción, a telepresenza, e onde teñen cabida desde a educación ao comercio, o 

entrenamento, o lecer, a medicina ou o turismo, por só citar algunhas das súas 

aplicacións. O máis popular destes mundos virtuais é Second Life. 

Segundo a consultora Gartner
2
, no ano 2010 o 70% da población nas nacións 

desenvolvidas pasará dez veces máis tempo por día de traballo con persoas no mundo 
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virtual ca no mundo físico (Abrams, Ch, 2007), idea compartida polo  CEO de Linden 

Lab Philip Rosedale
3
 (2008), quen afirma: “I anticipate that the usage of virtual worlds 

as a category will grow by approximately two orders of magnitude, or a factor of 100. I 

think it will happen in the next 10 years or so, maybe sooner, maybe a little later”. (“Eu 

anticipo que o emprego de mundos virtuais coma unha categoría medrará 

aproximadamente dúas ordes de magnitude ou un factor de 100. Penso que iso 

acontecerá nos próximos 10 anos, quizais antes, quizais un pouco despois”).  

Antes que nada definiremos o concepto Metaverso, que xorde por primeira vez 

na novela de ciencia ficción Snow crash (Stephenson, 1992) para describir un estado 

máis avanzado a Internet. Defínese como un mundo virtual inmersivo 3D baseado en 

interfaces neuronais que estimulan directamente o cerebro, producindo unha experiencia 

sensorial completamente inmersiva e indistinguible da realidade física. Un mundo no 

que os usuarios, representados polos seus avatares, poden basicamente atoparse e 

comunicarse coma se estiveran no mundo real. Estes espazos virtuais poden emular o 

mundo físico ou ser tan extraordinarios como o permita a imaxinación.  

 

O que en 1992 resultaba Ciencia Ficción, hoxendía comezou a cristalizar en 

mundos virtuais coma Entropia, Sony Home, Kaneva, Hipihi, Twinity, o máis recente 

Lively, desenvolvido por Google, ou Second Life, cada un cun perfil específico e  

moitos deles coa posibilidade de creación por parte do usuario. Dentro dos mesmos, 

cada cal elixe a súa identidade, o que se desexa ser en forma, xénero ou especie; ser un 

cabaleiro medieval ou unha criatura fantástica. O avatar, representación virtual dunha 

persoa real, percibe o seu entorno desde diferentes puntos de vista mediante o voo, a 

visión de 360 graos ou os diferentes graos de achegamento, obtendo novas perspectivas 

que modifican as relacións espaciais tradicionais.  

 

O potencial dos mundos virtuais como xeradores de conexións humanas, 

contedores que permiten a interacción entre usuarios e o desenvolvemento de 

actividades sociais e lúdicas, foi recoñecido amplamente por diferentes grupos na vida 

real. Estas capacidades non se limitan ao usuario anónimo que ingresa ao metaverso 

buscando un grupo con ideas similares para intercambiar experiencias; aparecen novos 

espazos para o traballo virtual, o comercio, as grandes empresas e corporacións, as 

organizacións sociais, culturais e mesmo políticas, a educación, o deseño, a arte ou o 

entrenamento (militar, médico, de emerxencias), entre outros, a maioría baseados na 

consigna do carácter cooperativo para a creación do coñecemento común. En definitiva, 

estes mundos actúan dalgún xeito como reflexo do desenvolvemento global que vive 

hoxe a humanidade.  
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É importante ter en conta que os actuais metaversos son os primeiros pasos no 

desenvolvemento destes mundos, perfilándose por parte dos especialistas nun futuro 

moi próximo un salto cualitativo nos graos de inmersión, calidade e realismo das súas 

contornas gráficas, incluíndo sistemas de estimulación directa ao cerebro, de xeito que 

non exista distinción entre o virtual e o real.  

 

Estamos falando de espazos virtuais que aloxan actividades humanas en tempo 

real, con persoas conectadas simultaneamente desde diferentes puntos do planeta nun 

mesmo “lugar físico virtual”, novos espazos onde os usuarios atopan unha contorna 

cómoda e familiar na cal compartir experiencias,  atravesando barreiras interxeracionais, 

interculturais e interlingüísticas, sabendo que detrás de cada avatar hai unha persoa de 

carne e óso. Como afirma o psicopedagogo español Francisco Revuelta
4
 (2007): 

"Aunque no conozcamos físicamente a nuestro interlocutor, tenemos la capacidad de 

crearnos una imagen mental de lo que es por lo que nos ha escrito (con su huella 

textual). Por lo tanto, el vínculo emocional está latente en nuestro yo identidad virtual 

porque está inmerso y contextualizado en nuestro yo identidad habitual y física". 

   

 

¿QUE OFRECE SECOND LIFE AOS PROFESIONAIS DO AUDIOVISUAL? 
 

O avance hipermedia transformou os recursos audiovisuais en protagonistas,  

producindo unha forte transformación na forma de presentar os contidos e como os 

mesmos son percibidos. Estamos inmersos dentro do que moitos investigadores chaman 

a Web Audiovisual. 

Neste sentido, os metaversos son un avance máis próximo á futura Web 3.0,  

definida por algúns teóricos como o triunfo do mundo virtual e da intelixencia artificial. 

Para Martin Varsavsky
5
, empresario das telecomunicacións e os novos medios: “Ahora 

Second Life se está transformando en un internet paralelo, un internet visual (...) 

Second Life es como otra manera de crear internet. En el internet normal la base es 

texto y las direcciones son URLs. En el internet de Second Life la base son imágenes en 

movimiento y las direcciones son coordenadas”. 

 

Analizando a plataforma atopamos unha serie de posibilidades que amplían o campo de 

acción dos profesionais do audiovisual: 

 

1- Emprega unha plataforma audiovisual en Internet cun formato que xorde dos 

videoxogos coñecidos como MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-

Playing Games), xogos multiusuario con interacción simultánea a través da rede.  
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Nos últimos anos estas contornas resultaron fundamentais na concepción e 

evolución do ciberespazo.  

 

Pero Second Life non é un videoxogo, xa que, a diferenza dos mesmos, non 

existe un obxectivo final a cumprir. Outra diferenza fundamental xorde a través 

da interacción entre usuarios, os cales establecen redes sociais. Mentres que nos 

videoxogos se pode traballar en equipos de usuarios, por exemplo para 

determinadas misións, non se permite a interacción entre os propios xogadores. 

Dentro dos metaversos, os avatares entablan non só relacións de amizade ou 

románticas, senón que se abre un abano de posibilidades a outro tipo de 

relacións como son o traballo e o comercio (xerando unha economía propia), a 

educación, a cultura ou a política, entre moitas outras. 

 
2- A posibilidade de construír unha contorna gráfica, contedor audiovisual, capaz 

de reproducir a través de Quick Time dentro da propia plataforma contidos 

audiovisuais. Un punto central a considerar no deseño destas contornas é un 

coñecemento exhaustivo de como os usuarios empregan o espazo virtual. Deste 

xeito, tanto contedores coma contidos son máis accesibles. Un factor 

fundamental a considerar é a "presenza", a sensación de que tanto a contorna 

coma os avatares que nos rodean no mundo virtual compartimos un mesmo 

“lugar”, o que facilita a comunicación e o desenvolvemento de diferentes 

actividades dun xeito máis amigable e máis “real”.  

 

Partindo do comportamento do noso cerebro, onde os sinais visuais e 

informativos son facilmente asimilables cando se presentan nun contexto 

axeitado, se compartimos, por exemplo, unha reunión de traballo arredor dunha 

mesa dentro do ciberespazo, vernos sentados e observando quen fala, ou vernos 

interactuando, transmítenos o sinal visual de “estamos aquí co meu grupo de 

traballo”, o que aumenta no grupo os graos de eficacia e produtividade en 

relación a se a mesma reunión se levara a cabo a través de chat con voz e vídeo. 

 
3- Crear contidos audiovisuais innovadores, de xeito que os usuarios ao navegar 

polo metaverso vivan experiencias únicas e fascinantes. A web audiovisual é 

unha realidade habitual hoxendía. A inmediatez na xeración e actualización de 

contidos obtida a través dos espazos persoais ou dos espazos como Flickrs, 

YouTube e derivados co mesmo formato, Metacafe, Dailymotion, Blip.tv; ou 

algúns espazos como TeacherTube o YouTorials, máis enfocados ao ensino, 

entre outros, abríronlle campo aos recursos audiovisuais na rede. 

 

Second Life dá un paso máis, en primeiro lugar por ser unha contorna inmersiva 

3D, contedora en si mesma de contidos audiovisuais. Hoxendía existen dentro da 

plataforma unha gran cantidade de recursos deste tipo, cada un contextualizado e 

presentado de xeito que o usuario se sente parte dos mesmos. Podemos atopar 



tanto contidos abertos á comunidade virtual coma os educativos, pasando polos 

tutoriais, a arte, a música, o cine ou a información, por citar algúns, ou os 

contidos persoais xerados polos usuarios, que os comparten cos seus amigos nos 

seus propios espazos creados dentro do cibermundo. 

 

Una gran vantaxe desta plataforma é, ademais da sensación de “presenza”, a 

capacidade da súa linguaxe de script, que permite ao avatar ou os obxectos 

interactuar, polo que é posible modificar contedor e contido constantemente  

adaptándose ao usuario e as súas necesidades. Outro factor a ter en conta é a 

rápida recepción da reacción dos usuarios diante de determinada experiencia, 

cun custo menor en recursos e diñeiro do que tería o mesmo experimento na 

vida real.  

 

4- Interactuar con outros deseñadores en distintos puntos do planeta en tempo real, 

permitindo a experimentación e o deseño cooperativo. Un dos puntos fortes de 

Second Life é que, a diferenza doutros metaversos, a plataforma brinda as 

ferramentas para que o usuario poida crear os seus propios espazos e xerar os 

seus propios contidos, así como a posibilidade de compartilos. Esta 

característica é de grande importancia no momento da creación e coordinación 

de equipos creativos, deseñadores, programadores e creadores audiovisuais 

dentro do propio espazo virtual, xa que posibilita a capacidade de modificar ou 

de que outros modifiquen o que creamos, ampliando tanto o coñecemento coma 

a contribución de ideas. 

 

5- Expandir as posibilidades de comercialización, podendo captar novos clientes e 

unha maior audiencia. A partir da análisise deste novo medio, do perfil do 

cibercliente e do perfil da ciberaudiencia, é posible desenvolver estratexias co 

gallo de que os nosos contidos sexan máis rendibles. Second Life basea parte da 

sua dinámica no desenvolvemento da súa propia economía, que segundo cifras 

de Linden Lab move cada día máis dun millón de dólares en transferencias entre 

usuarios. 
 

 

A CREACIÓN DE ILLA VIDEA (MCCD | UDC) 

 

No eido da formación hai algún tempo que as máis prestixiosas universidades do 

planeta están a ensaiar as posibilidades dos mundos virtuais. A educación é unha das 

aplicacións que se abren camiño con máis forza dentro de Second Life. A posibilidade 

de crear por un mesmo e en colaboración motiva fortemente os procesos de 

aprendizaxe. Segundo Cory Ondrejka
6
, de Linden Lab: "In the real world, you have to 
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work with atoms and chemistry and physics before we get anything interesting. In a 

virtual world, you actually can work with atoms”. (“No mundo real, tes que traballar 

con átomos, química e física antes de lograr algo interesante. Nun mundo virtual, 

traballas de feito con átomos”). 

É así que unha institución coma a Escola de Leis da Universidade de Harvard 

instrúe a futuros abogados no debate xurídico a través da simulación de xuízos en 

Second Life. A Universidade de California Los Ángeles entrena aos seus estudantes de 

Medicina a través de recreacións virtuais de situacións de emerxencias masivas. 

Princeton  recentemente abriu oito illas, nas que se duplican os seus campus do mundo 

real. O prestixioso Instituto Tecnolóxico de Massachussets forma aos alumnos de 

Arquitectura no deseño de novos espazos a través desta ferramenta. Desde principios do 

2008, a Universidade da Coruña súmase a esta fronte de onda tecnolóxica coa apertura 

da súa primeira illa en Second Life, que o Máster en Creación e Comunicación Dixital 

ofrece tamén a outros programas formativos interesados.  

É de destacar que Illa Videa foi deseñada expresamente con obxectivos 

docentes, materializada no ciberespazo mediante unha  arquitectura que se converte na 

interface para unha organización activa do espazo onde os usuarios actúan mediante 

tacto ou movemento. O edificio virtual, contedor á vez que subministrador de 

información, posúe a capacidade de “sentir” a presenza do avatar e reaccionar en 

consecuencia dialogando con aquel. Son espazos percibidos en terceira persoa, pero 

entendidos sen embargo coas mesmas cualidades coas que se experimenta o espazo real. 

 

Illa Videa desde a praia Illa Videa desde o Campo de Esculturas 

Se comezamos a percorrer a gran plataforma que define a Sede do Máster, cada 

un dos elementos que conforman tanto os edificios coma a contorna urbana foron 

proxectados cun deseño “responsivo” fronte aos avatares, de xeito que é posible ver 

cómo parte do pavimento da Aula Exterior se eleva, convertíndose nunha pantalla 

xigante onde tanto docentes como estudantes só deben volcar os seus contidos, sexa 

para o dictado de cursos ou para a presentación dos diferentes exercicios propostos. 



Pantalla Interactiva Exhibindo un dos exercicios 

O edificio da Sede, unha caixa transparente, actúa como un contedor neutro das 

múltiples actividades que nel se desenvolven, ás que accedemos facilmente mediante 

teletransportadores deseñados con esa finalidade:  

1- Na Planta Baixa atopamos a Área de Exhibición de traballos audiovisuais 

destacados, realizados por estudiantes de anos anteriores do Máster. Nela 

sitúanse unha serie de pantallas sensibles á proximidade do avatar para activarse. 

2- A Aula Flotante, que fai tanto de salón de clases como de sala de reunións, 

cunha mesa deseñada á súa vez como pantalla interactiva multicontidos para o 

uso tanto de estudantes coma de docentes. Unha vez finalizado o seu uso, e 

mediante un toque do avatar, elévase convertíndose nunha enorme luz no teito. 

3- A mediateca, unha simple esfera con acceso ao seu interior mediante 

teletransporte, contén centos de megabytes de información aloxada en pequenas 

primitivas referentes a cada temática do curso, ás que accede o avatar con só 

sinalar a que desexa mediante o xesto de levantar a man. Na mediateca cada 

estudante ten o seu espazo persoal onde garda os seus traballos de cada día:  

fotos, landmarks, scripts, sons, etc. 

 

Edificio Sede MCCD Área de Exhibición de Audiovisuales 



Aula Flotante Mediateca 

Mediante diferentes teletransportadores podemos acceder á planta baixa da 

plataforma do Máster, onde se atopan os espazos máis “flexibles”: gozar da caída da 

agua do tranquilo estanque superior, un lugar que suxire o relax ou a conversa en 

pequenos grupos; a posibilidade de “xogar” coas formas que adquiren as pantallas 

flexibles con vídeos e son mentres os avatares interactúan con elas; ou percorrer o 

xardín, que reacciona ao movemento dos avatares a través do cambio de cor. 

Pantallas de video flexibles. Xardín reactivo 

Existen dentro de Videa unha serie de espazos multifunción con usos tanto no 

eido educativo como para a realización de eventos, como son o Auditorio rodeado de 

praia e mar coa súa pantalla interactiva, onde se realizan clases ou presentacións 

maxistrais de profesores invitados, e o Campo de Esculturas, pensado como espazo para 

exposicións dos estudantes e outras exhibicións itinerantes, e sobre o que se sitúan as 

plataformas persoais de traballo de cada un dos estudantes.  

No momento de escribir este artigo había no Campo de Esculturas unha 

exhibición coas imaxes e os vídeos dos proxectos finalistas e gañadores do 

Architectural 3D Awards e o Challenge sobre a Torre de Hércules, organizados por 

CGArchitect, un evento do que falaremos máis adiante.  



Campo de Esculturase e Auditorio Interior do Auditorio, nunha clase de modelado 

Plataformas de Traballo A Praia: área de recreo 

 

Finalizando o noso percorrido por Illa Videa atopamos a Praia, unha área de recreo e 

relax onde se realizou a festa de final de curso, con baile e copas incluídos. 

En España existen, ademais da Universidade da Coruña, outras coma as de Navarra, 

Valencia, Baleares e a Universitat Oberta de Catalunya que empregan esta plataforma 

como un paso máis, complementario ao uso das TIC, aproveitando as posibilidades que 

brinda a propia contorna. Os avatares falan “cara a cara” con outros que poden estar 

fisicamente a 10.000 km mediante voz ou chat, establecéndose novas formas de 

interaccións humanas. 

 

IMPLEMENTACIÓN DO MÁSTER EN CREACIÓN E COMUNICACIÓN 

DIXITAL 

Na aula, coma sempre, un grupo de alumnos escoitaban as explicacións do 

docente que se situaba en diante deles. Nada tería isto de particular, de non ser porque a 

voz que lles chegaba da figura parlante viña atravesando 10.000 Km de distancia. E 

porque a imaxe que vían non era a dunha persoa corrente, senón a dun avatar, aspecto 

co que tamén se vían eles mesmos e vían aos demais asistentes, situados fisicamente en 



cidades tan distantes coma A Coruña, Madrid, Vitoria, Pamplona, Barcelona ou 

Montevideo.  

A nova Sede Virtual foi posta a proba durante a semana do 19 ao 23 de maio do 

2008, na realización dun curso de cinco días sobre Metaversos, no marco do Máster en 

Creación e Comunicación Dixital que organiza a Universidade da Coruña en 

colaboración coa Fundación Caixa Galicia. Este curso realizouse integramente no 

ciberespazo, cun grupo de 20 asistentes entre alumnos e profesores. Todos eles estaban 

alí de maneira telepresencial, a través dos seus avatares, ao tempo que se atopaban 

fisicamente en diferentes cidades. 

 

Os obxectivos fundamentais do curso foron:  

 

1- Preparación de partida diante dunha tecnoloxía emerxente de forte crecemento. 

2- Aprendizaxe en creación 3D para tempo real. 

3- Aprendizaxe en interacción 3D. 

4- Entrada nun nicho de actividade profesional con pouca competencia aínda en 

España, de mercado mundial. 

5- Experimentación dun novo universo dixital. 

6- Exploración dunha nova contorna creativa. 

 

O curso organizouse en base a catro módulos: Explorar, Aparencia, Crear e Producir.  

 

1- Explorar. Neste módulo o estudante ten un primeiro achegamento ao que é 

Second Life, crea a súa conta persoal, elixe a súa identidade en xénero e forma, 

fai os seus primeiros percorridos exploratorios dentro de Orientation Island – a 

illa de benvida ao mundo virtual para novos usuarios-, realizando os exercicios 

propostos. Posteriormente é teletransportado é rexión Videa, onde se familiariza 

coas instalacións para comezar coa primeira mesa redonda sobre cada un dos 

conceptos cos que empezaremos a manexarnos dentro do ciberespazo. Este 

primeiro módulo culmina cun exercicio: “Á cacería fotográfica de Landmarks”, 

no que os estudantes se organizan en grupos de dous ou tres persoas co 

obxectivo de buscar e percorrer os sitios de interese dentro do universo virtual, 

categorizados como: arte; lugares de encontro; eventos; mundos, cidades e vilas; 

zonas de xogos.  Os produtos obtidos son almacenados no inventario para poder 

exhibilos ao grupo de clase ao día seguinte. 

 



2- Aparencia. Este módulo céntrase nas melloras na forma, tamaño e altura do 

corpo do avatar, definir que partes o compoñen: corpo, roupa, xestos... para logo 

realizar percorridos polas tendas de freebies - artigos gratuítos - e mellorar o 

vestiario, a pel, o cabelo ou os ollos. Finalmente, proponse un exercicio sobre 

animacións con exportación desde Maya e importación en SL. 

 

3- Crear. Este módulo traballa sobre as ferramentas de creación e edición con 

primitivas dentro de Second Life, a definición das características físicas dos 

obxectos, a creación de flexiprims e sculpted prims, a utilización de luces e 

texturas, a xeración de obxectos desde Maya e a creación de prims a partir de 

script en SL. Finalmente, para poder interactuar cos obxectos aplícanse algunhas 

ferramentas da linguaxe de programación LSL. Como exercicios deste módulo 

propuxéronse o deseño dun xadrez coas ferramentas propias da plataforma e o 

deseño de obxectos interactivos onde se aplican os coñecementos adquiridos de 

modelado, sculpties e scripts. 

 

4- Producir. Neste módulo apréndense os procedementos para a creación e deseño 

de roupa, finalizando coa abordaxe dos negocios e servizos en Second Life, as 

súas estratexias de exhibición e vendas e como publicitar os produtos 

 

 

Explorar Aparencia 

Crear Producir 



 

Sintetizando, o curso buscou ensinar aos alumnos do Máster os recantos desta 

tecnoloxía punteira, explorando no eido da creación e produción de contidos, a súa 

comercialización e a súa aplicación no eido empresarial. 

 

 

EXPOSICIÓN E TRANSMISIÓN EN VIVO DOS ARCHITECTURAL 3D 

AWARDS  

 

Durante os primeiros días do mes de xullo do 2008 realizouse na nosa illa a 

transmisión en vivo da cerimonia de entrega da quinta edición dos premios 

Architectural 3D Awards, como parte das conferencias sobre Arquitectura Dixital das 

xornadas Mundos Dixitais 2008. Os Architectural 3D Awards son os premios máis 

importantes neste eido a nivel mundial, organizados por CGArchitect.  

 

No Campo de Esculturas organizouse a exposición con imaxes e vídeos dos 51 

participantes a nivel mundial dos premios principais, mentres na que praia, cunha 

reinterpretación sintética da Torre de Hercules, o leit motiv do 2008, exhibíronse os 5 

vídeos finalistas do Challenge, o concurso especial da edición deste ano sobre un tema 

proposto pola organización. 

 

 

Vista xeral Area de Exposicións  

 

Para a exposición de traballos deseñáronse unha serie de exhibidores en forma 

de L que conteñen as imaxes finalistas. Cando o avatar se achega, o pavimento 

reacciona cambiando de cor e a imaxe exhibida amplíase cun zoom, de maneira que o 

visitante poida observar facilmente todos os detalles. 

 

 



Exhibidores con imaxes dos finalistas Exhibidor reactivo ante a presenza do avatar 

 

As pantallas de vídeos deseñáronse en base a unha serie de prismas que se 

activan pola presenza do avatar, modificándose en forma para adaptarse exactamente ao 

formato do vídeo orixinal, o que se proxecta nas súas seis caras. O vídeo é exhibido 

ademais nos panos vidrados do pavimento da explanada de exposicións, polo que o 

usuario camiña sobre imaxes e luces en movemento. 

 
 

Pantallas prismas reactivas Video que se acciona ante a presenza do avatar 

 

 

 

Para o día da entrega de premios deseñáronse a gran pantalla sobre o mar e unha 

plataforma flotante onde os visitantes puideron seguir en vivo a transmisión da 

cerimonia, realizada fisicamente na sede da Fundación Caixa Galicia n’A Coruña e en 

simultáneo dentro de Second Life. Acudiron espectadores de diversas nacionalidades: 

rusos, estadounidenses de diferentes estados, paquistanís, brasileños, uruguaios, 

escoceses e españois, entre outros, algúns deles membros dos equipos participantes que 

asistiron ao evento desde o ciberespazo. 
 

 

 



Asistentes ao evento Transmisión en vivo 3D Award 

 

A retransmisión levouse adiante mediante a gravación da gala e a súa emisión en 

tempo real mediante streaming desde a sede ata un broadcaster masivo da empresa 

Veodia, que actuou como repetidor do evento subministrando o sinal mediante 

protocolo rtsp. Deste xeito, a retransmisión de vídeo podía ser vista desde calquera 

ubicación, así como exhibida como unha textura en movemento, co seu correspondente 

son, na pantalla virtual de Illa Videa. 

 

 

ALGUNHAS CONCLUSIÓNS 

 

Por varios camiños, diferentes grupos de deseñadores están a investigar novas 

formas tanto en contedores coma en contidos audiovisuais, extendendo os límites da 

creación e experimentando con ideas pouco convencionais. Faise evidente que nos 

atopamos nun momento inicial pero prometedor para a creación e o deseño dentro dos 

metaversos, universos que permiten vivir ao usuario experiencias audiovisuais 

novidosas. 

 

As experiencias descritas nestas liñas amosan a eficacia dos mundos virtuais 

para levar adiante certas actividades sociais do mesmo xeito que poderían desenvolverse 

no mundo real, abrindo un campo de posibilidades infinitas. Para os profesionais do 

audiovisual, os metaversos representan todo un desafío ateigado de novas fórmulas de 

deseño e produción, tanto de contedores interactivos coma de contidos audiovisuais,  

dignas de ser exploradas, e á espera de ser explotadas. 

 

 

 

 

 
 


