
PROGRAMA

QUE?

O programa de DIDÁCTICOS AUDIOVISUAIS chega á súa 2ª 
edición neste curso, para expandir e mellorar os obxectivos 
alcanzados no pasado. Nun tempo no que unha parte moi 
importante dos contidos culturais e educativos aos que o 
alumnado accede está en soporte audiovisual, este programa 
para centros de ensino pretende axudar a expandir a cultura 
audiovisual de nenos/as e adolescentes a través de sesións 
de proxección e actividades didácticas por eixes temáticos, 
que traballaremos tanto nas propias proxeccións como nos 
centros de ensino participantes, a través de talleres e unida-
des didácticas elaboradas ad hoc para este programa. CANDO?

As proxeccións terán lugar en 5 luns entre os meses de DE-
CEMBRO e ABRIL do presente curso académico 2017/2018, en 
2 pases: ás 10 e ás 12 h.
A duración aproximada será de 70 minutos. O programa de 
mediación (talleres nos centros participantes que o soliciten 
sobre as unidades didácticas) terá lugar nas datas acordadas 
entre os centros e a organización. 
Os talleres estarán dispoñibles só para centros de Santiago de 
Compostela.

ONDE?

Na sala Mozart do Auditorio de Galicia. 

PARA QUEN?

Os contidos están segmentados nas distintas sesións enfoca-
dos a diferentes cursos escolares, dende 1º curso de Educa-
ción Primaria ata 1º curso de Bacharelato (ver información 
específica de cada sesión)



SESIÓN 1  Música con pelis! Aprendendo a 
escoitar o cine.

Un concerto didáctico e interactivo de Caspervek Trío no que 
traballaremos sobre a relación da música/son e imaxe no 
cine, facendo un repaso polo uso desta en diferentes épocas 
da historia audiovisual. Introduciremos aos nenos e nenas no 
concepto de “banda sonora”, os seus procesos e importancia, 
así como a presenza da música nas películas como cataliza-
dor emocional e soporte do contido audiovisual.

DESTINATARIOS/AS: Alumnado de 1º e 2º cursos de Ed. 
Primaria.
DATA: Luns 18 de decembro.
ENVÍO DA UD. DIDÁCTICA: Luns 6 de novembro.

SESIÓN 2  Viaxe arredor do mundo.

Para a 2ª sesión propoñemos unha viaxe arredor do mundo, un 
repaso por contidos (escenas de longametraxes, curtametraxes, 
anuncios publicitarios, pezas de animación) pertencentes a 
diversos sistemas culturais, localizacións xeográficas e tradicións 
artísticas. Esta “viaxe” terá unha dobre traxectoria: por unha banda 
o coñecemento a nivel puramente artístico e de creación de con-
tidos doutras latitudes, e por outra a análise social e cultural que 
podemos levar a cabo a través do visionado deles.

DESTINATARIOS/AS: Alumnado de 3º e 4º cursos de Ed. 
Primaria.
DATA: Luns 29 de xaneiro.
ENVÍO DA UD. DIDÁCTICA: Luns 11 de decembro.

SESIÓN 3  Libres e diversos.

Esta sesión abordará a través do audiovisual a atención á diver-
sidade no noso contexto social, centrándonos en 2 temas prin-
cipais: a aceptación da homosexualidade e, por extensión, da(s) 
condición(s) sexuais das persoas integrantes do colectivo LGBTI 
e o problema do racismo e a xenofobia, que a través das pezas 
audiovisuais poderemos enlazar con temas de plena actualidade, 
máis alá do contido audiovisual (represión LGBT en Chechenia, 
auxe da extrema dereita en Europa, crise dos refuxiados…)
A sesión contará con convidados/as especiais de colectivos cos 
que o alumnado poderá establecer un debate tras a proxección.

DESTINATARIOS/AS: Alumnado de 3º e 4º cursos de Ed. 
Secundaria e 1º curso de Bacharelato.
DATA: Luns 26 de febreiro.
ENVÍO DA UD. DIDÁCTICA: Luns 15 de xaneiro.



SESIÓN 4  Elas Bravas!

Esta será unha celebración da presenza feminina no audiovi-
sual, tanto a nivel de creación (directoras, produtoras, actri-
ces…) como a nivel de perspectiva de xénero nas historias. 
Nesta sesión as protagonistas serán ELAS, en filmes con 
protagonistas femininas (nenas ou mulleres adultas) 
e/ou cuxas historias están contadas dende a súa perspectiva, 
e coñecemento tamén de mulleres importantes (e bravas!) da 
industria audiovisual.
Nesta sesión contaremos coa presenza de 3 mulleres (unha 
actriz, unha produtora e unha directora) que nos falarán do 
seu traballo no cine.

DESTINATARIOS/AS: Alumnado de 5º e 6º cursos de Ed. 
Primaria.
DATA: Luns 19 de marzo.
ENVÍO DA UD. DIDÁCTICA: Luns 5 de febreiro.

SESIÓN 5 Vemos moitas máis cousas que pelis.

Nesta sesión propoñemos que o alumnado participante “vexa 
moitas máis cousas que pelis”, é dicir, trátase dunha sesión na 
que pretendemos incidir na variedade de formatos audiovisuais 
que existen hoxe en día, tanto en cine, como en TV, como na 
rede, centrándonos nos seguintes: vídeoclips, webseries, youtubers 
infantís: (nenos/as que están producindo contido para nenos/as), 
series de TV e curtametraxes.

DESTINATARIOS/AS: Alumnado de 3º e 4º cursos de Ed. 
Primaria.
DATA: Luns 16 de abril. 
ENVÍO DA UD. DIDÁCTICA: Luns 5 de marzo.


