
EXPOSICIÓNS: 

 “DA VOLTA AO MUNDO EN 80 DÍAS A UNHA VOLTA XEOGRÁFICA ” Unha viaxe polo mundo do S. XIX con Xulio Verne. Traballos de 3º ESO do libro á aula. 

 Exposicións de postais de viaxe da profesora Iris Gey 

 Carteis do Noso (alumnos de 1º ESO) exposición organizada polo EDLG 

 Carteis Fardel do exiliado (alumnos de 4º ESO) exposición organizada polo EDLG 

 PORTAS das AULAS DE ESO: Festas de defuntos 

 O REPORTEIRO VIAXEIRO: TINTÍN CUMPRE 90 ANOS. 

LUNS 28 
 5ª hora (12:30-13:20) 

Viaxe musical: concertos dos alumnos do 
Bacharelato de Artes e o Conservatorio 

ASISTENTES: 1º ESO e 1º BACH E 

Salón de actos 

 6ª hora (13:20-14:10) 

Concerto vocal a cargo de “Dende Galiza 
para o mundo” dúo formado por Xoán Curiel e 
Iris Gey 

ASISTENTES: 1º ESO e 1º BACH E 

Salón de actos 

MARTES 29 

 4ª hora (11:20-12:10) 

Kamishibai francés dos alumnos de francés 
de 4º ESO 

ASISTENTES: 1º ESO C e 2º ESO B de Fran-
cés 1ª lingua 

Salón de actos  

 5ª e 6ª horas(12:30-14:10) 

O xurado visita cada aula. Un representante 
fai unha breve exposición oral do realizado po-
lo grupo na porta da súa aula.  

PARTICIPANTES: todos os grupos de ESO 

 7ª e 8ª horas (16:20-18:00) 

Programa Cores de consumo responsable  

ASISTENTES: grupos de 2º ESO A,B e C  Im-

partido por persoal da Escola Galega de Consumo. Os 
profesores da cada sesión estarán na aula. 

Aulas de referencia 

Fallo do xurado e Publicación dos premios 
do concurso de portas.  

 8ª hora (17:20-18:00) 

Chocolate con churros para os dous grupos 
gañadores do concurso de portas 

ASISTENTES: o grupo gañador de entre 1º e 
2º e outro de entre 3º e 4º ESO cos profesores 
que estean con eles a esta hora 

Cafetería 

MÉRCORES 30 

NOTA IMPORTANTE: HOXE CAM-
BIA O HORARIO DE CLASES: 
ADIÁNTASE O SEGUNDO RE-

CREO QUE SERÁ DENDE AS 11:20 
ATA AS 11:40 CO FIN DE TER SE-

GUIDAS AS ÚLTIMAS TRES SE-
SIÓNS, (4ª: 11:40-12:30, 5ª: 12:30-

13:20, 6ª: 13:20-14-10) 

 Dende as 9:20 ata as 14:10 

Visitas “journalistes”: cicerones con pasaxei-
ros do Queen Elisabeth II polo centro da cida-
de 

PARTICIPANTES: 1º BACH, 12 alumnos de 
FR 2ª lingua 

 4ª hora CAMBIADA (11:40-12:30), 5ª e 6ª hora 
seguidas só cambia o profesor os alumnos irán 
á súa aula de referencia 

Visualización da película-documental El 
viatge de Unai (A viaxe de Unai) de 70 min 
(1h.10 min)  

PARTICIPANTES: 1º e 2º ESO 

Visualización da película-documental Befo-
re the flood (A viaxe de Leonardo) de 96 min 
(1h.36 min)  

PARTICIPANTES: 3º e 4º ESO 

(Có profesor de 6ª hora cada grupo realizará a 
correspondente Unidade Didáctica -enviada 
por correo electrónico- ao rematar a proxec-
ción. Cada profesor fará fincapé nos aspectos 
da UD que lle sexan mais acaídos ou próxi-
mos) 

Nas súas respectivas aulas de referencia sen 
facer os cambios (as tres sesións seguidas) 

 



AS DÚAS PELÍCULAS ESTÁN DISPOÑIBLES EN YOUTU-
BE: A PRIMEIRA EN CATALÁN CON SUBTÍTULOS AU-
TOMÁTICOS EN CASTELÁN E A SEGUNDA EN CASTELÁN 

 

AS PELÍCULAS 
 

El viatge de Unai (A viaxe de Unai) SINOPSE 

Unai ten 9 anos cando sae de viaxe xunta a súa familia 
nunha aventura extraordinaria ao redor do mundo. O seu 
pai, fotógrafo de natureza, ten a misión de buscar 7 ani-
mais emblemáticos para fotografalos e mostrar a delicada 
situación na que se atopan. Durante máis dun ano, Unai 
segue os seus pasos compartindo xunto á súa irmá, que 
só ten 3 anos, e a súa nai unhas experiencias vitais que 
transmiten un amor incondicional pola natureza. Lobos, 
elefantes, pumas, bisontes, pingüinos, cálaos e cocodrilos 
son os protagonistas desta apaixonante viaxe por todos 
os continentes.  

(Wikipedia) 

 

Before the Flood (A viaxe de Leonardo) RESEÑA 

Como mensaxeiro da paz da ONU para o cambio climáti-
co, DiCaprio visita distintos lugares do mundo e entrevista 
a diferentes expertos e líderes mundiais para mostrar a 
magnitude dos estragos que a desestabilización climática 
provocada polo calentamento do planeta ocasiona nos 
ecosistemas naturais e nas comunidades humanas que 
dependen deles. Tamén para preguntarse si aínda é 
posible tomar medidas reconduzan ou mitiguen esta 
situación case crítica e cales poderían ser. 

«Before the Flood» é correcto no diagnóstico da gravida-
de dos efectos do cambio climático e na evidencia da 
necesidade acuciante de facer algo respecto diso. Tamén 
na denuncia do negacionismo climático patrocinado polos 
poderes empresariais relacionados cos combustibles 
fósiles, empeñados en sementar a dúbida e en influenciar 
ao poder político para paralizar calquera tipo de mobiliza-
ción en contra dos seus intereses económicos. 

 

Con todo, máis aló de mostrar a comprensible indignación 
e de entoar un certo mea culpa, o «Before the Flood» 
adoece dun marcado posicionamento tecnooptimista e 
dunha patente tibieza na proposta de solucións. En nin-
gún momento cuestiona o modelo social e económico 
dominante que nos está conducindo ao desastre ecolóxi-
co, cando cada vez é máis obvio que este modelo está na 
base do problema. E as solucións que suscita non deixan 
de ser parches a devandito modelo: axustes de consumo, 

voto ou dieta, impostos sobre o carbono, reciclaxe e 
adopción de tecnoloxías máis limpas e enerxías renova-
bles. Un xiro mero xiro verde ao capitalismo, aderezado 
cunha declaración de fe na tecnoloxía, que agora mesmo 
resulta pouco verosímil e do todo insuficiente. 

Para os que xa coñecen o fenómeno e os seus implica-
cións «Before the Flood» pode resultar, entón, superficial 
e non aportar gran cousa, máis aló de evidenciar ese 
sentimento de urxencia crecente e do breve recetario de 
pequenas solucións parciais que non cuestionan a base 
do sistema económico, social e de valores que necesita-
mos transformar para poder sobrevivir, como especie, ao 
gran cambio na Terra que xa se está producindo. Que xa 
está sendo, e será, o gran evento das nosas vidas. 

Non, «Before the Flood» non é unha proposta revolucio-
naria. Aínda que tampouco o pretende, porque o seu 
público obxectivo non deixa de ser ese cidadán medio 
occidental nada ou pouco informado, e a miúdo desinfor-
mado, sobre este tema. Ese cidadán que constitúe aínda 
a maioría da poboación das sociedades máis culpables 
do cambio climático, as nosas. Sen o seu mobilización 
ningún cambio será posible pois só, segundo o documen-
tal, a través da presión popular os políticos realizarán as 
accións correctoras necesarias para evitar maiores de-
sastres. É aquí, talvez, onde radica o valor desta produ-
ción: pretender aumentar dramaticamente a súa cons-
ciencia do fenómeno grazas ao enorme tirón mediático do 
DiCaprio. 

Para iso, «Before the Flood» adopta un achegamento 
emocional tipicamente hollywoodiense, moi centrado na 
propia figura do actor que, enlazando coa súa propia 
historia persoal e a súa implicación progresiva en temas 
medioambientais, oficia de testemuña e convértese nos 
ollos do espectador para poder facerlle consciente. Por-
que a consciencia para DiCaprio, como para calquera de 
nós, é a antesala da acción. E onde fallou a ciencia talvez 
funcione a apelación sentimental. 

Agora é o momento de actuar, aínda que quizais xa sexa 
tarde... 

(http://www.reddetransicion.org/before-the-flood/) 

 

http://www.reddetransicion.org/before-the-flood/

