
A HISTORIA DO CINE
Primeiro, imos ver un video sobre a Historia do cine. Está en catalán, pero non é moi
dificil de entender. A profesora explicará en galego as principais cousas.
A dirección deste video por se alguén o quere ver pola súa conta é:

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18182&p_ex=cent%20anys%20projectant
%20cinema

Segundo, ides a  responder ás seguintes preguntas empregando como base o video
anterior, e o seguinte enlace que utilizaredes coma referencia:

http://recursos.cnice.mec.es/media/cine/bloque8/index.html#

Neste  enlace  tedes  que  ir  na  esquerda  á  onde  pon  “Historia  del  cine”  e  despois,  no
“Esquema de contenidos” terás que sacar a información dos seguintes puntos:
1.1- Precedentes; 1.2-Nacimiento del cine; 1.3- Consolidación de un lenguaje

PREGUNTAS:
1- Cando se sitúa o nacemento da fotografía, por quen e qué acontecimento  a define.

2- Nomea inventos relacionados coa fotografía e as imaxes en movemento

 
3- Cándo,  por  quen,  e  con  qué  feito se  considera  que  comezou  a  existencia  do
cinematógrafo?

4-  Quénes fixeron as primeiras películas con trucos e efectos? Nomea o titulo de unha
pelicula de cada director

5- Mira o video da pelicula “El hotel eléctrico” e describe os efectos que aparecen nel.

6- Con qué película comeza o xénero do western? Nomea o seu director.

7- Nomea todos os diferentes recursos dos que se fala no apartado 1.3 - Consolidación de
un lenguaje 
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8- Qué director recolleu todas as aportacións e invencións dos anteriores e consolidou a
linguaxe cinemátográfica? Nomea as dúas películas mais emblemáticas deste director.

O seguinte exercicio é construir a túa propia historia animada para un Zootropo
nas tiras en branco que che vai a dar a profesora. Poden ser tan simples coma un punto
que se move, ou un punto que crece e decrece, o unha cousa que xira. As imaxes que tes
aquí  son  exemplos  de  tiras  animadas  para  un  Zootropo,  que  teñen  unha  certa
complexidade  . 
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