
No CEIP Plurilingüe Santa Rita 

celebramos un casting de  

selección de voces para a 

gravación da nosa versión do 

Móvete +. 
Se te queres divertir non o 

penses, anímate e participa, 

queremos descubrir novas 

estrelas no noso cole.

C E I P  P L U R I L I N G Ü E  S A N T A  R I T A  
Lugar Trabe s/n  !27867!   Viveiro!

ceip.santarita@edu.xunta.es!

• O casting terá carácter voluntario.!
• Preparación de dúas cancións, 

unha obrigada (a canción do 
móvete +) e outra de libre 
elección.!

• Poderase participar de forma 
individual ou en grupo.!

• As audicións comezarán o martes 
18 de febreiro.!

• As audición realizaranse nos 
recreos na aula de usos múltiples.

BA S E S  CA S T I N G

Móvete + é unha actividade do 
programa Xogade dirixida a 

tódolos escolares de Galicia que 
convina o exercicio físico coa 

música e a danza.

MÓVETE +  
CASTING!
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O CEIP Plurilingüe Santa Rita participa no 
programa Xogade, dirixido a tódolos 
escolares de Galicia, coa actividade Móvete +.!

Trátase de promover a actividade física a 
través dunha acción de carácter lúdico.!

A acción desenvolverase nos tempos de lecer 
dos escolares como recreos ou o tempo 
despois do comedor.!

Dende o colexio animamos a todos os 
escolares a participar tanto no casting como 
na realización das distintas coreografías da 
canción. Aqueles que poñades máis 
entusiasmo formaredes parte dos 
seleccionados para a gravación dun videoclip 
promocional da nosa canción.

Os seleccionados gravarán un videoclip promocional

CA S T I N G  M Ó V E T E  +
O casting terá distintas fases e o xurado escollerá aos mellores clasificados para realizar a gravación dun 

tema musical adaptado ao noso colexio.

FASE DE INSCRICIÓN:                                     

Para poder participar no proceso selectivo será necesario 
cumplimentar a folla de inscrición e entregala á especialista de 
Ed. Física (coordinadora do móvete+).  

A folla de inscrición pódese solicitar ao mestre de música ou a 
mestra Ermi (coordinadora do Equipo de Dinamización da Lingua 
Galega). A fase de inscrición remata o luns 17 de febreiro. 

AUDICIÓNS: 

Unha vez rematada a fase de inscrición citaranse aos distintos 
participantes para as respectivas audicións. As audicións 
realizaranse nos recreos na aula de usos múltiples. 

Nas audicións non está permitida a presenza de público. 

Un xurado cualificado valorará as distintas actuacións.

RESULTADOS DO CASTING:                             

Unha vez finalizado o período de audicións o xurado procederá a 
avaliar as actuacións e seleccionar aos integrantes do grupo de 
gravación da nosa versión do móvete +. 

A lista dos seleccionados será publicada no blog de Ed. Física e 
Música e colgarase na cortiza da entrada do colexio. 

Podes descargar a folla de 
inscrición do noso blog

Programa fomentado pola 
Xunta de Galicia

Nas audicións ti eres a 
estrela

Podes escoitar a música no 
noso blog

Podes consultar os 
resultados no noso blog

Para calquer dúbida ponte 
en contacto con Rebeca


