
Obradoiro Iniciación á Curtametraxe  en galego*. 

Relator: Omar Rabuñal Varela (director, guionista e actor)

Lugar: Escola Oficial de Idiomas da Coruña

Duración: 15 horas (xaneiro – febreiro 2013)

Dirixido a: Estudantes da EOI da Coruña,   ESO , bacharelato e FP dos centros 
públicos e concertados da cidade da Coruña

Número máximo de participantes:  20 (por  rigorosa  orde de inscrición). 
Haberá lista de agarda. 

Prazo de inscrición: do 12 de novembro ao 12  de decembro 2012

Certificarase  a  asistencia  e  aproveitamento  do  curso  aos  estudantes  que 
completen o 80% e participen na práctica da rodaxe  dunha curtametraxe en 
galego  como  proxecto  final  do  obradoiro.  Esta  curta  ou  curtas  poderán 
presentarse ao festival CinEOI Coruña Curtas 2013. 

Calendario

1 Mércores 9 de xaneiro, 20.00-21.30 (sala 
de vídeo) 

Luns 28 de xaneiro, 20.00-21.30 (sala de 
vídeo)

2 Luns 14 de xaneiro,20.00-21.30 (sala de 
vídeo) 

Mércores  30 de xaneiro, 20.00-21.30 (sala de 
vídeo)

3 Mércores 16 de xaneiro, 20.00-21.30 (sala 
de vídeo)

 Luns 4 de febreiro, 20.00-21.30 (sala de 
vídeo)

4 Luns21 de xaneiro , 20.00-21.30 (sala de 
vídeo) 

Mércores 6 de febreiro, 20.00-21.30 (sala de 
vídeo)

5 Mécores 23 de xaneiro,  20.00-21.30 (sala 
de vídeo)

Luns 18 de febreiro, 20.00-21.30 (sala de 
vídeo)

*Actividade organizada polo Equipo de normalización e dinamización lingüística da Escola Oficial de Idiomas da 
Coruña dentro do proxecto anual e para promocionar a participación no Festival CinEOI Coruña Curtas 2013 que 
terá lugar no mes de abril. Esta actividade é GRATUÍTA polo que pregamos máxima seriedade e compromiso



FORMULARIO DE INSCRICIÓN- OBRADOIRO INICIACIÓN CURTAMETRAXE

Prazo de inscrición: do 12 de novembro ao 12  de decembro

Enviade este formulario cuberto a:  endl.corunha@gmail.com  ou  entregádeo na 
conserxería da Escola de Idiomas. Poñede no asunto: Obradoiro Curtas.

NOME: ______________________________________________________________________

CENTRO: ____________________________________________________________________

ESTUDOS QUE CURSA: _______________________________________________________

TELÉFONO: _________________________________________________________________

EMAIL: _____________________________________________________________________

IDADE (no caso de ser menor)* : __________________________________________________

*os menores que obteñan praza terán que traer unha autorización asinada polos seus pais ou 
titoreslegais.

*Actividade organizada polo Equipo de normalización e dinamización lingüística da Escola Oficial de Idiomas da 
Coruña dentro do proxecto anual e para promocionar a participación no Festival CinEOI Coruña Curtas 2013 que 
terá lugar no mes de abril. Esta actividade é GRATUÍTA polo que pregamos máxima seriedade e compromiso
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