
AUDITORIO DE GALICIA. 26 DE NOVEMBRO. ALUMNADO DE 1º DE EP. 
Dende o Barroco ata os nosos días, a danza e as danzas inspiraron obras 
instrumentais e orquestrais aos máis grandes compositores… Dende o mestre 
Bach, pasando polo francés Ravel e chegando a autores do pasado século tan 
singulares como o andaluz Falla ou o ruso Stravinski, a nosa orquestra achega aos 
máis novos este seductor mundo musical.
26 de novembro. Alumnado de 1º de EP

EN DANZA...
COA ORQUESTRA

Os classicobradoiros achegarán diferentes facetas do mundo do cinema 
ao público infantil a través de actividades que permitirán descubrir o 
cine, a caracterización e a maquillaxe, Bollywood, espazos de xogo, ou 
achegamentos a análise fílmica...

MUNDOS DE CINE

Na  Nosa clase 25+1 esquío
Na aula de 1º C temos un esquío que nos escribe cartas, déixanos agasallos e 
quérenos moito.
Nós deixámoslle froitos secos, facémoslle debuxos, escribímoslle cartas e contos e 
contámoslle o que facemos.
Esta é unha carta que lle escribiu Iria, na que lle fala do concerto que fomos 
escoitar ao Auditorio

CINECLUB INFANTIL CSC SANTA MARTA. ALUMNADO DE 3º DE EP

1ºC

3ºC

Esta actividade tiña como obxectivos achegarnos a outras curtametraxes fóra do 
circuito comercial, espertar o gusto polo cine como feito colectivo e aprender 
xogando a analizar historias que vemos na pantalla, converténdonos en pequenos 
críticos de cine.
Teño que dicir que os curtos estiveron moi ben, eran moi divertidos e ademáis 
aprendemos a diferencia entre películas de animación e as que estaban feitas por 
actores.
Ao rematar fixemos un pequeño debate sobre os curtos. O monitor fíxonos unha 
morea de preguntas e nós erguiamos a man para contestar.
Tamén nos deron unhas fichas que tivemos que facer na casa, pois alí xa non nos 
deu tempo.
Foi moi divertida esta actividade!
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