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Que soe a música!

Nome:  Data:  Curso:  

Texto 15

8
unidade

 Le atentamente o texto e responde as seguintes preguntas. 

1   Que tipo de texto é o anterior?

  O anuncio dun concerto solidario.

  A portada dunha revista de música.

  Un programa de concertos musicais.

  A crónica dun concerto.

X
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Que soe a música!

Nome:  Data:  Curso:  

Texto 15

8
unidade

 2   Quen organiza o programa Tomiño Música en Outono?

  O auditorio de Goián.   O concello de Tomiño.   A comisión de festas de Goián.

3   Que elementos gráficos do programa fan referencia á música? 

4   Escribe as palabras do texto que corresponden ás seguintes definicións. 

5   Escribe ao lado de cada grupo ou músico a data na que vai actuar e numérao segundo a orde de actuación.

 Airiños Novos de Pinzás.                                      

 Moxenas e Os Trasnos de Galicia.                                    

 Roi Casal.                                       

 Lulavai.                                        

 6   Sinala se as seguintes afirmacións son verdadeiras (V) ou falsas (F).

7  Propón un programa musical para unha festa no teu colexio. Inclúe polo menos tres actuacións musicais. 

Verdadeiro Falso

As entradas de todos os concertos serán de balde.             

Haberá dous concertos de Nadal.             

O grupo Airiños Novos de Pinzás presentará o seu novo disco.             

Roi Casal ofrecerá un concerto solidario.             

                                                   Grupo de 
persoas que cantan nun coro.

                                                   Edificio ou sala especialmente acon-
dicionada para concertos, conferencias, congresos, etc.

X

X

X

X

X

4

1

3

2

A clave de fa e as fotografías relacionadas cos concertos.

Resposta modelo. Venres 14

11:30 Actuación musical de Xaime Cortegada, alumno de 6.º EP. 

12:30 Concerto do grupo Canteira, formado por alumnos de 1.º da ESO.

13.30 Clausura da festa coa actuación da coral do colexio.

29 de decembro

19 de outubro

30 de novembro

9 de novembro

Coral Auditorio
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Imos de concerto

Nome:  Data:  Curso:  

Texto 16

8
unidade

 Le atentamente o texto e responde as seguintes preguntas.

 1   Que tipo de texto é o anterior?

  Un folleto.

  Unha entrada.

  A portada dun CD.

 Un cartel.

 2   Cal é a función do texto?

  Permitir que a persoa que a ten acceda a unha sala de cine.

  Permitir que a persoa que a ten acceda a un festival de música. 

  Permitir que a persoa que a ten poida viaxar a outra cidade con ela.

  Permitir que a persoa que a ten actúe nun festival de música.

 3   Indica se a seguinte información aparece ou non no texto.

Nome do festival e data Lugar onde se realiza Hora á que finaliza Artistas que actúan Páxina web

Si                                                                                                                    

Non                                                                                                                              

Festival de  
Novos Talentos 2016

Día: 23/05/16
Hora: 21:00

N.º 418

Festival de Novos Talentos 2016

Xoves, 23 de maio de 2016, ás 21:00 h

N.º 418*
AnfiteAtro, filA 5, Asento 14

*Con este número participarás no sorteo dunha viaxe por Europa. O sorteo realizarase  
ao finalizar o festival. Para obter toda a información, consulta a páxina web do festival:  
www.festivaldenovostalentos.ed.xerme

De Leria,  
percusionistas

Cantos Novos

André Pousa  
co seu piano

X

X

X X

X

X X
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Imos de concerto

Nome:  Data:  Curso:  

Texto 16

8
unidade

 4  Rodea os nomes dos grupos ou artistas que actúan no festival.

5   Escribe o número da definición que lle corresponde a cada unha destas palabras do texto.

teatro
               

anfiteatro

 6   Completa a seguinte información sobre a entrada.

 ● O dono da entrada non terá que                                 para ir ao festival porque é unha                                                                  

 ● O número da entrada é o                                 e serve para                                                                                                                        

 ● O asento indicado é o                                 , que está situado no                                                                                                            

 7   Como se chama o signo que acompaña o número da entrada? Para que serve?

8   Sinala as afirmacións correctas sobre a estrutura da entrada.

  Está dividida en tres partes, unha para o espectador, outra para a organización e outra para os músicos.

  Está dividida en dúas partes, separadas por unha liña de puntos.

  Nas dúas partes repítese información, porque unha é para o espectador e a outra para a organización. 

  Nas dúas partes da entrada repítese algunha información, por se o espectador perde unha delas.

9   Imaxina que asistiches ao festival da entrada e escribe unha pequena crónica sobre el. 

Cantos Novos

De Leria

Alberte Ríos

Cordas Rotas

Tareixa Vilar

André Pousa

As Vangardas

1.  Parte da sala de certos locais con chanzos ou asentos colocados a distintos niveis e dispostos 
de maneira semicircular.

2. Edificio ou local destinado á representación de obras dramáticas e doutro tipo de eventos.

2 1

X

X

pagar

418

14

Asterisco. Serve para remitir a unha nota ou a unha aclaración, neste caso á nota na que se informa 

sobre o sorteo da viaxe.

O día 23 de maio celebrouse no Teatro Camiño Real o Festival de Novos Talentos 2016.

André Pousa, De Leria e Cantos Novos deleitáronnos con versións de clásicos e con temas propios.

As actuacións foron brillantes, como demostraron os aplausos dun público que marchou emocionado. 

invitación.

participar no sorteo dunha viaxe.

anfiteatro.

Resposta modelo.

Resposta modelo.


