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Toda película ten principio e final, e a nosa xa vai polos créditos.  

Pasan tan rápido os anos... Xa levamos nove aquí e pasaron coma unha 
curtametraxe. Protagonizamos momentos divertidos: atopamos roupa 
interior, extraviamos pantalóns, fixemos viaxes en tren... Pero tamén 
vivimos momentos tristes: perdemos compañeiros como Iván, Neva, Lucía 
e Lydia e tamén perdemos (aínda que por diferentes motivos) ás nosas 
queridas profesoras: Rosa e Cloty. 

Danos moita morriña marcharnos deste cole tan especial onde fixemos 
tantos amigos e vivimos tantas aventuras. 

No 2013, este cole cumpriu 50 anos e gañou o Óscar ao mellor colexio... 
Ben, ao mellor non é de todo certo pero para nós gañaría todos os 
premios cos que puidésemos obsequialo, por ensinarnos tantos valores 
importantes coma a amizade, o compañerismo, e...que xogar ao fútbol 
coa pista mollada non é boa idea. 

Ímonos felices e deixamos a carteleira libre para á próxima película. 

Somos coma Peter Pan, NON QUEREMOS MEDRAR 

PARA SEGUIR EN NAZARET!!! 

                                      

                                 

 Alumnos/as de 6ºA e 6ºB. 

 

 

 

 

  

 

ALUMNOS E ALUMNAS DE SEXTO 

 
 



 



 



 



 



SOMOS OS DO CINE MUDO, NON PODEMOS NIN 

FALARE… 

 



MAIS TEMOS MOITO QUE CONTARE… 
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NENOS E NENAS DE 5 ANOS  A 



STORYBOARD DE 6º DE INFANTIL B 
 

 UN STORYBOARD OU TÁBOA DE HISTORIA É UN 

CONXUNTO DE ILUSTRACIÓNS MOSTRADAS EN 

SECUENCIA CO OBXECTIVO DE SERVIR DE GUÍA 

PARA ENTENDER UNHA HISTORIA, PREVISUALIZAR 

UNHA ANIMACIÓN OU SEGUIR A ESTRUTURA DUNHA 

PELÍCULA ANTES DE REALIZARSE OU FILMARSE. 

  O STORYBOARD BASÉASE NO GUIÓN 

E A SÚA IDEA BÁSICA É QUE ANTES DA 

RODAXE AS LIÑAS PRINCIPAIS DA 

PELÍCULA SEXAN PLANEADAS, 

 NUN STORYBOARD, AS TOMAS 

SON PRESENTADAS COMO UNHAS 

HISTORIETAS, DE TAL MANEIRA QUE OS MOVEMENTOS QUE 

SUCEDEN NA TOMA PÓDENSE VISUALIZAR. É UNHA 

FERRAMENTA ÚTIL NON SÓ DESDE O PUNTO DE VISTA TÉCNICO 

–IDENTIFICACIÓN DE PLANOS E NARRACIÓNS- SENÓN TAMÉN 

DESDE O ENFOQUE DO GUIÓN, POIS O NENO/A DETECTA MÁIS 

CLARAMENTE O DESEÑO DOS PERSONAXES -QUEN FAI E QUE 

FAI? - E A TRANSMISIÓN DE CONTIDOS -QUE É O QUE ESTOU A 

TRATAR DE DIFUNDIR? - O CAL SE VERÁ REFLECTIDO NO SEU 

DOCUMENTO AUDIOVISUAL FINAL. 

 CONSTITÚE UNHA IMPORTANTE AXUDA Á HORA DE 

ORDENAR CRONOLOXICAMENTE OS FEITOS QUE VAN 

APARECER NESTE CASO NA PELÍCULA. 
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ENTREVISTA A MÓNICA CAMAÑO 

Xa nos contaches que traballaras con dúas directoras no audiovisual e con só unha no 

teatro. 

Queremos seguir profundizando nas cuestións relacionadas co xénero, polo que nos 

gustaría que nos contases…  

En cantas obras de teatro escritas por mulleres traballaches? 

Avergoñada decátome de que nunca traballei nun espectáculo na que unha muller fose a 

autora  única. (…). 

A parte das obras As do peixe e Nacidas libres, traballaches noutras obras 

protagonizadas por personaxes femininos? 

Traballei si: os personaxes máis protagónicos foron sen dúbida A señorita Xulia de 

August Strindberg con Uvegá Teatro no ano 2000 ou o monólogo Farois vermellos con 

Teatro do Aquí. (...) 

Na túa experiencia co audiovisual, consideras que a presenza de personaxes femeninos e 

masculinos está equiparada? 

Antes de nada cómpre que me corrixa, pois cando na aula me preguntastes con cantas 

directoras traballara no audiovisual, facendo un repaso mental rápido dixen dúas cando 

foron tres: Margarita Ledo, Beatriz del Monte e Marta Piñeiro. Seguen a ser moi poucas 

como vedes, porque me custaría máis lembrar a lista de directores. 

Volvendo á pregunta que agora plantexades, considero que en absoluto está equiparada a 

presenza de personaxes femininos e masculinos. Non só polo número de personaxes, tamén 

polo rango ou status dos mesmos: é dicir, os personaxes femininos fican enmarcados en 

mulleres novas e as de máis idade sosteñen o rol/papel de nai, muller, avoa, señora dos 

coidados... Fican, as máis das veces, debuxadas nunhas vidas que non sosteñen por si 

mesmas, senón en función das relacións que manteñen cos personaxes masculinos.  

Pero os tempos van mudando e afortunadamente o foco tamén: estase a debater sobre este 

tema (vós sodes un exemplo claro), e están a xurdir novas formas de acometer os guións 

dun xeito máis rico, máis complexo e creando os espazos onde poidamos ver as mulleres 

en toda a súa plenitude, levando da súa man a acción. 

Algo máis que che gustaría engadir? 

Este debate sobre a presenza das mulleres no audiovisual non fica só en cuestión de 

números, en cantas traballamos diante das cámaras; é fundamental a visión que se traslada 

sobre a muller e os modelos que se crean desde a pantalla. 

 



Quero salientar tamén a necesidade de visibilizar e fomentar o traballo das mulleres alén da 

participación como actrices, nos diversos oficios que se desenvolven dentro do audiovisual 

tanto técnicos como artísticos: cámara, iluminación e fotografía, son, decorados e atrezzo, 

vestiario, perruquería e maquillaxe, guión, montaxe, produción, dirección... 

 

Nós traballamos co lema “Do conto ao cine en feminino” e centrámonos en Mary Poppins 

por ser unha historia que naceu dun libro escrito e protagonizado por unha muller e que 

logo se levou ao cine mais tamén ao teatro e a televisión. Incluso foi tamén unha muller 

quen ilustrou a súa primeira edición. 

Lembras cando e onde viches esa película por vez primeira?  

A primeira vez que a vin foi de nena na casa da miña avoa. E ficou na memoria a maxia 

dese espírito libre e cheo de xiria. 

Algunhas persoas da clase van a clases de teatro con Lois Soaxe, e teñen curiosidade 

por saber se che cadrou de traballar con el algunha vez…. 

Si, si que traballei con Lois Soaxe, en teatro, no audiovisual non chegamos a coincidir. 

(…).E tamén temos cadrado xuntos nalgún curso de interpretación. E é un gozo cadrar con 

Lois, tanto nos escenarios como nos obradoiros porque é un compañeiro “bo e xeneroso”, e 

iso é fundamental como actores, e en calquera ámbito da vida. 

Ben, esto é todo. Tes liberdade para engadir calquera cousa que che apeteza contar… 

Sempre é un pracer partillar con vós espazos, obradoiros, espectáculos, ou unhas palabras 

como agora porque non só sodes público selecto e viveiro de futuros públicos: sodes o 

manantial que nos nutre. 

Viva o ensino público, e viva o teatro!  

Grazas mil!! 

Esto é parte da entrevista que lle fixemos a Mónica Camaño, que estivo connosco no 

cole o 9 de abril. Podedes consultala completa na blog de 2º de primaria. 
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LUCES, CÁMARA E… UN VALOR 
 

QUE É UNHA CURTAMETRAXE? VALORES DAS CURTAS 

Unha curtametraxe ou “curta” é unha 

película cinematográfica que non dura 

máis de 30 ou 35 minutos. 

As curtametraxes que traballamos ao 

longo do curso tratan distintos valores: 

respecto, axuda, amizade, esforzo e 

superación, sentimentos, tristeza e 

soidade…  

 

     CALES SON AS CURTAS QUE VOS RECOMENDAMOS?  

 

 

“ALIKE” 

“DUST BUDDIES” 



 

 

 

 

      

 

 

    

 

    MÁIS CURTAMETRAXES INTERESANTES...  

 

 

 

 

 

 

 

(Alumnas e alumnos de 3º B) 

“A OVELLA PELADA” 

“SCARLET” 

“O CIRCO DA BOLBORETA” 

“VIDA FÁCIL” “CAMBIO DE PILAS” 

“CORDAS” 
“RATO EN VENDA” 



 

 

 

 

 

 

 Os alumnos e alumnas de 4ºA fixemos unha pequena enquisa sobre o pasado 

cinematográfico das nosas familias e coñecidos. 

 Descubrimos con asombro que en Cangas houbo ao longo da historia ata 4 cines. 

 O cine chegou ao noso pobo no ano 1908 da man de  Manuel Cabanelas que tiña un 

café no que proxectaba cine mudo, este cine chamábase Salón – Teatro Príncipe Alfonso, anos 

despois, pasou a chamarse Principal e estaba situado  na rúa Real. Este cine Principal tiña de 

aforo 100 asentos de preferencia e 115 de xeneral, a entrada custaba 60 cts. nos asentos de 

preferencia e 30 céntimos os de xeneral. No ano 1934 proxectouse a primeira película falada 

en español: “Tarzán y su Compañera”. 

 Durante o século XX os nosos avós de Cangas tiñan varios cines como O Avenida              

( agora hai un edificio co mesmo nome), O Calvar ( agora está un supermercado) e o Galaxias. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cine GALAXIAS 

Cine CALVAR 

Cine AVENIDA 



O que máis nos chamou a atención foron os prezos das entradas, segundo algunha 

enquisa custaba 60 ptas. ( aproximadamente 35 céntimos de euro), outras 300 pts. ( 1,80€), 

hoxe en día unha entrada custa sobre 7,60 € 

 Outra cousa que nos sorprendeu foi que os cines de antes so tivesen unha sala, e que 

fosen tan bonitos por dentro, e que ademais de cine, tamén se empregaban como teatros con 

escenario e todo! 

 

 

 

 

 

 Contáronnos tamén que as películas “novas” ( as estreas) tardaban moito en chegar a 

Cangas e si non querías esperar tiñas que ir a Vigo. 

 Dentro do cine non había onde mercar comida ( flocos de millo, chuches...) pero na 

porta do cine unhas mulleres vendían froitos como manises ou castañas, caramelos, mesmo 

ata mazás. 

 Neses cines os nosos avós viron películas da época como: “Ben-Hur”, “Lo que el viento 

se llevó”, “El pequeño ruiseñor”, “El derecho de nacer”, “La violetera”, “Sisi Emperatriz”, 

películas de Cantinflas, de Marisol de Sara Montiel, Charlton Heston, Gary Cooper, Greta 

Garbo, Marlene Dietrich, Marlon Brando ... 

 

 

 

 

 

 

 

 No cine Galaxia de Cangas os nosos pais fixeron cola para ver ET, A guerra das galaxias, 

Pretty woman... 

 Os cines de antes foron desaparecendo, pero non so en Cangas, tamén en Bueu ( en 

Bueu había 2 cines : O Victoria que foi inaugurado no ano 1920 e cerrou no ano 1984; e o 

Avenida), en Beluso ( O cine de Guerra) en Moaña ( o cine Veiga), e deron paso ás salas 

comerciais e Multicines.  

 Os  nosos maiores lembran con cariño aquelas tardes de domingo con sesións de 6 a 8, 

cando a televisión era en branco e negro, so tiña 2 canles non había mando a distancia e 

quedar para ir ao cine era a mellor forma de pasar un domingo cos amigos. 

 Alumnos e alumnas de 4º A. 



 

TRABALLAMOS CON  

ROBOTS 



 



 

PLANO XERAL: É un plano onde se visualiza e abarca a totalidade 

dunha persoa ou  figura pero sen apreciar excesivamente os seus 

riscos, serve  para integrar a personaxe dentro dun plano. 

 

PLANO CONXUNTO:O plano conxunto é unha toma de lonxitude 

media. É un paso entre o plano xeral e o plano medio aínda que, 

as veces,é substituído polo plano xeral simple. 

Mostra a tonalidade do escenario no que se moven os actores e 

acompáñase dun movemento da cámara,normalmente 

acercándose máis a eles. 

 

 

PLANO ENTEIRO ou PLANO FIGURA, plano onde se encadra a figura enteira do 

suxeito a tomar, é dicir, o plano abrangue xusto dende a cabeza ata os pés.  

 

PLANO AMERICANO: denomínase tamén plano medio 

longo ou plano ¾ . Encadra dende a cabeza ata os xeonllos. 

Chámaselle americano porque era utilizando nas películas de 

vaqueiros para amosar ao suxeito coas súas armas. 

 

PLANO MEDIO, encadra dende a cabeza ata a cintura. Corresponderíase coa 

distancia de relación persoal, distancia axeitada para amosar a realidade entre 

dous suxeitos: unha conversa, unha cita... 

 

PLANO MEDIO CURTO, encadra o suxeito dende a cabeza ata a metade do 

torso. Con este plano podemos illar unha soa figura dentro dun recadro, e 

descontextualizala do seu entorno para concentrar nela a máxima atención. 

  

PRIMEIRO PLANO, no caso da figura humana, recollería o rostro e os 

ombros. Este tipo de plano, igual que o plano detalle e o primeirísimo plano, 

correspóndese cunha distancia íntima, xa que serve para amosar 

confidencias e intimidade respecto ó suxeito.  

 

PRIMEIRÍSIMO PRIMEIRO PLANO: O primeirísimo primeiro plano é un 

plano onde só se pode ver a cara dunha persoa ou un obxecto.  



PLANO DETALLE ou PLANO PRIMEIRÍSIMO, empregámolo para destacar un 

elemento que noutro plano podería pasar desapercibido, pero que é importante 

que o espectador se decate para poder seguir a trama da película.  

 

 PLANO CENITAL:O Plano Cenital é aquel en que o punto de vista 

dunha cámara atópase perpendicular respecto do chan e a imaxe 

obtida ofrece un campo de visión orientado de arriba abaixo. 

 

PLANO PICADO:A cámara sitúase por enriba do que queremos fotografar e temos 

que inclinar un pouco a cámara cara o chan. 

 

 

PLANO CONTRAPICADO: A cámara situase en fronte e a unha altura 

lixeiramente menor ós ollos do suxeito,ou menor ca altura media dun 

obxecto.Coa cámara lixeiramente orientada cara o teito.É o plano contrario o 

picado.Serve para eloxiar e ampliar o suxeito ou o obxecto. 

 

PLANO NADIR, a cámara sitúase totalmente por debaixo do suxeito, con ángulo 

perpendicular ó chan. É un efecto estético que da dramatismo, interese ou 

dinamismo.  

 

PLANO DORSAL ou PLANO SEMISUBJETIVO, é a visión do protagonista, pero 

incluíndoo, confírmanos o noso rol de espectador, non de protagonista. Tamén nos 

da poder sobre os protagonistas, nós vémolos pero eles a nós non. É típico nas 

pelis de medo, cando van atacar a alguén.  

 

PLANO ESCORZO: É un recurso que se utiliza para dar a sensación de profundidade. 

  

PLANO PERFIL ou PLAN LATERAL, a cámara está situada a un lado do suxeito. 

Vemos a cara da personaxe.  

 

PLANO FRONTAL: É o plano máis habitual. Tamén chamado “ plano normal “  o 

“ plano neutro “. O ángulo da cámara é paralelo ao chan e diante do suxeito que se 

está gravando. 

 

PLANO HOLANDÉS tamén  chamado <<Plano aberrante>>. 
A cámara está inclinada uns 45 graos e comunican ao espectador un efecto de 
inestabilidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



A HISTORIA DO CINE 

1.- O comezo 

Cando se inventou a fotografía, no século XIX, os inventores 

querían  facer que as fotos e as imaxes tiveran movemento. 

Así naceu o cine. 

 

A historia do cine  comezou  o 28 de decembro de 1895, 

cando os irmáns Lumière proxectaron publicamente ``A 

saída de obreiros  dunha fábrica´´,``A demolición dun 

muro”, ”A chegada do tren´´… 

O éxito do invento foi inmediato, non so en Francia, senón 

tamén en Europa e América do norte. 

 

 

2.- O cine mudo 

Os inicios do cine mudo coinciden coa primeira 

guerra mundial, os primeiros automóbiles ,o 

primeiro volo do home e o comezo da fotografía. A 

partir do taumatropo en 1825, o zoótropo en 1834, o 

cronofoto fotográfico fixo en 1882 (onde se produciu 

Kodak),o debuxo animado, ata os Kinetoscopios en 

1882. 

O primeiro filme mudo (El jardín de Roundhay) foi 

feito por Louis Le Prince en 1888. Foi unha película 

de 1.66 segundos que mostraba a dúas persoas 

camiñando a través dun xardín e moitos estudosos 

argumentan que a calidade estética do cine diminuíu 

varios anos ata que os directores, axentes e 

produtores adaptáronse ao novo cine sonoro. 

 

3.- O cine sonoro 

O cine sonoro é unha etapa do cine que 

revolucionou a súa historia engadindo son ás 

películas. 

A primeira exhibición pública coñecida do cine 

sonoro ocorreu en París no 1900, a película era “ The  

Dickson Experimental Sound  Film” a primeira 

película sonora. 

 

En Europa o novo desenvolvemento foi tratado con 

desconfianza  por moitos directores de cine. En 

Xapón, onde a súa tradición cultural era o cine 

mudo, as películas arraigaron con gran lentitude. A 

India, o son levou unha rápida expansión no cine do 

país, a máis produtiva do mundo dende 1960. 

 

 

4.- Anos 40 e 50 

Os primeiros anos da década dos  40 (II guerra 

mundial ) non foron moi bos para a industria do cine. 

Conforme foi avanzando a 

década``Hollywood´´comezou a recuperar os 

avances na tecnoloxía do cine como efectos 

especiais e o uso da cor, que deu lugar a películas 

máis modernas; o ano máis produtivo foi o 1.946 .  

Co mundo en guerra ,o cine comezou a xerar 

películas sobre ela. En 1.942 creouse o ``OWI´´, que 

axudaba á industria do cine a gravar escenas en 

pleno combate , o que lle deu realismo ás películas. 

Nestes anos xurdiron actores como Alan Ladd e Rita 

Hayworth, e películas tan importantes como 

``Casablanca´´, ou ``Ciudadano Kane´´ que foi a obra 

mestra do gran Orson Wells. 

Tamén naceu o cine negro, un cine pesimista e 

cínico; e a ela pertencen autores da categoría de 

Alfred Hitchcock.  

Nos anos 50, con grandes cambios sociais, o cine 

comezou a xerar antiheroes como Paul Newman e 

Marlon Brando. É a época do ``Rock and Roll´,que se 

plasma en títulos como ``The bad seed´´. A industria 

do cine tivo que facer fronte a grandes avances 

técnicos, superproducións ,gran pantalla , a 

televisión que lle ía comendo terreo pouco a pouco... 

Marilyn  Monroe foi símbolo sexual e estrela do cine 

nesta época. Producíuse un avance do xénero 



musical no cine , con títulos como ``Singin In the Rain 

( 1952) ´´ ou ``Un americano en París “. 

5.- Anos 60 e 70 

Os anos 60 e 70 no cine caracterizáronse pola 

aparición de Hollywood de novos procedementos 

técnicos como o cine 3-D , o Cinerama (3 películas 

contiguas proxectadas nunha pantalla cóncava) e 

sobre todo o Cinemascape que trouxo o formato 

panorámico. 

Ó antiguo “Hollywood dorado “dos grandes estudos 

é sustituido polo cine de autor. 

Pese a posición dominante do cine de EE UU 

aparecen cinematografías importantes como a 

“Nouvelle Vague” francesa, o “Free Cinema” 

británico ou a nova onda xaponesa. 

                        

 

6.- Cine dos anos 80 e 90 

A televisión por cable e por satélite e o vídeo nos 

anos 80, o DVD e outras tecnoloxías dixitais nos 90 

fan que o público acuda menos as salas  de cine. Por 

iso, a industria cinematográfica reestruturou a súa 

organización e súas estratexias comerciais, e para 

atraer ao público especialmente xoven, recurríu aos 

efectos especiais e ao aumento da violencia e sexo.  

Pola demanda das cadeas estadounidenses de 

televisión (a necesidade de grabar noticias que 

ocorrían nunha costa e transferilas no horario dos 

noticiarios da outra),xurdiu o magnetoscopio.  Ata 

ese momento as noticias en directo grabábanse en 

35 e 16 mm dende a pantalla dun televisor chamado 

telecine. 

Cumpridos os cen anos do cine, o procedemento 

baseado na fotoquímica facíase coas  novas 

tecnoloxías electrónicas e dos estudos saen películas 

onde o ordenador tivo moito que ver no proceso de 

obtención ou manipulación das imaxes. 

 

7.- O cine actual 

O cine, na actualidade, caracterízase por ter un son e 

efectos especiais dunha maior cantidade e calidade 

,xa que, no cine antigo ,estes efectos facíanse por 

maquetas ou sobreimpresións e agora todo isto faise 

mediante ordenadores. 

 A primeira película con efectos dixitais foi Tron 

(1982). 

O cine actual pode tratar de moitos temas e lévase a 

cabo un intercambio cultural a nivel global , e por 

isto que o cine é moito máis aberto que nos seus 

inicios é tamén máis realista, porque en moitas 

películas trátanse temas actuais e baseados en feitos 

reais 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

Mateo, Alejandro, Ainoa, Salma, Teo, Inés B e Uxía 

(6ºA).       

                                  

 







 

 



A SÚA OBRA 
Foi unha das pioneiras da literatura infantil en 

galego. Ademais de novelas e contos, escribiu ensaios, 
colaborou en libros de texto e dirixiu a colección 
Árbore.  

O seu primeiro libro en galego foi Mar adiante, 
ilustrado por ela mesma. Dentro deste libro está o 
conto Crarisca e Luceiro co que gañou en 1972 o 2º 
premio do Concurso Nacional de Contos Infantís “O Facho”. 

A súa obra O Cataventos foi publicada en 1979, despois de gañar o 
1º Premio do Concurso “O Facho” no 1975. En 1983 publica outro libro, A 
festa no faiado. E máis adiante, en 1986, publica Leonardo e os     
fontaneiros, o seu libro preferido, e que gañou o 3º premio do Barco de    
Vapor en 1985. Neste libro, como tamén o fai no libro, E haberá tirón 
de orellas?, de 1997, amosa o seu gran amor polos animais.  

Os animais tamén son protagonistas noutros contos seus, como    
Can branco, can negro e Un cachiño de bica? publicados no 2005   
dentro do libro Eu conto, ti cantas, un libro en verso para nenos con 
animais como protagonistas.  

No 1988 publicou a súa obra máis recoñecida, Anagnórise.  

Co libro Guedellas de seda e liño, publicado en 1999, entrou na lista 
White Ravens da Biblioteca Internacional para a Mocidade no 2002.  

Tamén publicou anos despois, no 2004, un libro para adultos, Diario 
da luz e a sombra, falando da súa experiencia coa enfermidade que 
padecía, cancro de mama.  

Publicouse postumamente o seu libro Onde o aire non era brisa,   
tradución do seu primeiro libro en castelán Alcores de Donalvar. 

Ademais de contos, publicou, xunto con Xesús Rábade e Luis Alonso 
Girgado para cubrir a demanda que había na época ó comezarse a   
implantar a materia do galego nos centros.  

Ademais de escribir, tamén fixo traducións do  
catalán ó galego do libro Mecanoscrito da segunda 
orixe, ou traducións ó castelán de obras galegas.  



E TODO ISO NA GRAN PANTALLA, PERO 

TAMÉN TIVEMOS ACTORES E ACTRICES EN 3D,  

DE CARNE E ÓSO. 

POLA NOSA BIBLIO E O NOSO COLE PASARON 

 A CONTARNOS A PELÍCULA DA SÚA VIDA 

XENTIÑA DE CANGAS QUE XA SON ESTRELAS 

DO MUNDO MUNDIAL, COMA: 

 MÓNICA CAMAÑO 

MIGUEL ÁNGEL BLANCO 

LOIS SOAXE 

MACHI SALGADO 
 
 
 

OLA TRASNIÑAS E TRASNIÑOS: 

UN ANO MÁIS, VÉMONOS E LÉMONOS A TRAVÉS DA 

LUZ DO NOSO QUERIDO  “O FACHO”. MIÑA NAI!!, A DE 

COUSAS QUE FIXEMOS ESTE CURSO, A VERDADE É QUE 

NOS SAIU UN ANO DE CINE. 

 

PASÁMOLO BOMBA E VIMOS MOITAS PELIS, GRAZAS A 

ELAS DESFRUTAMOS COMO ANANOS (QUE É O QUE 

SOMOS). FIXEMOS DE TODO: 

ESCACHAMOS COA RISA CON CHAPLIN E MATILDA. 

EMOCIONÁMONOS CO PAXARIÑO PIPER E ET. 

APRENDIMOS COA BRUXA NICKY, O CAZO DE LORENZO 

E PEDRO E O LOBO. 

CORRIMOS COS GOONIES DIANTE DUNS BANDIDOS E 

CON JESS E JULES DETRÁS DUN BALÓN.  

E AINDA O QUE NOS QUEDA POR VER... 

 

 



PERO POLA VIDEOTECA TAMÉN APARECEN OUTRAS ESTRELAS, MÁIS 

MIUDAS E XOGUETONAS, AS NOSAS PARELLAS DOS CAMPIONATOS DE 

CINQUILLO E ESCOBA. 

VEÑEN NO SEU TEMPO DE LECER, XOGAN, FAN AS SÚAS CONTAS, 

SORRÍN, REMATAN A PARTIDA, DÁNSE A MAN  E MARCHAN. NINGÚN 

ENFADO. TEMOS UNHAS PARELLAS DE ÓSCAR, GOYA E MESTRE 

MATEO. 

QUE AS FAMILIAS SE PREPAREN, QUE ESTE VERÁN NAS TOALLAS VAN 

LEVAR UNHA CHOSCA. 

 

 

 

XA ESTÁN ADESTRANDO. ESTE ANO 

INICIAMOS 3,2,1 XOGOS FÓRA, POLO 

QUE OS TRASNIÑOS E TRASNIÑAS 

PODEN COLLER BARALLAS, 4 EN RAIA, 

O DOBBLE… E SAIR AO PATIO A XOGAR. 

AGORA QUE AO SOL SE LLE DEU POR 

APARECER, ESTÁ SENDO UN ÉXITO. 

LORENZO, PRESINTO QUE  

ESTE É O COMEZO  

DUNHA FERMOSA AMIZADE. 

Chispín 







1. Lembras o nome destas pelis e curtas proxectadas este curso na Biblio? 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
  

  
 

 

 

2. Colorea estes debuxos e indica que profesional do cine é cada un:  

 
 

3. Investiga o nome do autor desta frase de cine:  

  

 

 

 

(Pista: fíxate na portada da nosa revista…) 

“Un día sen rir, é un día perdido” 



 

4. Escribe o nome dos elementos que caracterizan a Charles Chaplin: 

 

 
 

5. Liches con atención os traballos da revista? Compróbao! 

- Conxunto ordeado de ilustracións que permiten seguir a estrutura dunha peli 

antes de filmarse: 

- Autora dos contos de Harry Potter: 

- Nome do primeiro musical en cor: 

- Película breve que non dura máis de 30/35 minutos: 

- En que décadas “nace” o cine 3D? 

- Cantos cines houbo en Cangas? 

- Nome da actriz canguesa que visitou o noso cole e foi entrevistada polos 

compañeiros/as de 2º: 

- Que nome recibe a tecnoloxía que desenvolve o seu traballo con robots? 

- Nome do actor que dá vida a Darth Vader en Star Wars: 

 

6. Eres quen de poñerlle nome a estes planos? 

 



 

7. Resolve este encrucillado sobre Mª Victoria Moreno Márquez: 

 
 

8. Localiza nesta sopa de letras 8 nomes propios relacionados coa biografía de Mª 

Victoria Moreno: 

 

9. Con que parte do can se corresponde cada número? 

 

 

 



 

10. Une as fichas da primeira columna coas da segunda: 
 

   
 

11. Unha xogada numérica… 
 

 
 

12. Sabes os nomes dos elementos dunha embarcación? 

  
Os Aturuxos da Lingua… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

PORTADAS E CONTRAPORTADAS FINALISTAS 
 

                   

 

 

              

 

EMMA SALGADO, 3 ANOS A ÍKER BRUN, 5 ANOS A 

NAIARA SANTOS, 2º B MARCOS PASTORIZA, 6º A 



 
“LUCES, CÁMARA, O FACHO E… ACCIÓN!” 

(Familia de Adrián Pastoriza, 1ºB) 

Ilustración de Sofía Riola, 6ºB 
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