
TECENDO IDENTIDADE MARÍA CASARES - GALEGA UNIVERSAL



● Este ano 2022 estáse a celebrar o Ano Internacional de María Casares en 
Galicia, festexando o nacemento da nosa galega e artista universal, María 
Casares.

● Dende a materia de Francés, trátase de achegar ao alumnado esta figura 
esencial da cultura europea, actriz de culto en Francia e que sempre
reivindicou a súa identidade galega…

● Traballaremos este proxecto diviulgativo co alumnado de 3 ESO, Primeira
Lingua Francés. Queremos dar a coñecer a obra e vida desta muller, artista 
excepcional e figura imprescindible da arte e da historia do s.XX, de Francia e 
de Galiza. 

● Realizaranse polo alumnado 4 videos divulgativos que se proxectarán na
Biblioteca do IES.
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TRABALLAREMOS…

Por grupos de tres. 

Serán 4 grupos de 3 persoas para a realización de catro videos 
divulgativos e teatralizados se se desexa que tratarán distinta 
temática e etapas da vida e obra de María Casares.

Cada video terá unha duración de entre 5 e 7 minutos e realizarase  
en francés e galego.
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Grupo 1 - María Casares. Galicia
Orixes e familia. A Coruña, Montrove

Grupo 2 - María Casares. Exilio

Contexto histórico-social: II República Española. “O primeiro exilio” a Madrid

Unha nena galega exiliada en Francia

Grupo 3 - María Casares. Paris

II Guerra Mundial e a Resistencia francesa
Feminismo 

Grupo 4 - Maria Casarès, Actriz
Cinema, teatro, legado
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MARZO

-Procuramos información sobre María Casares e redactamos o guión

-Traducimos as partes do video que irán en francés (audio ou subtitulado).

-1ª entrega ata o 20 de marzo: guión do video e tradución ao francés.

ABRIL

-Quedamos para gravar os videos 

-2ª entrega: proba do video ata o 7 de abril

MAIO – XUÑO

-3ªentrega: video gravado. Primeira semana de maio

-En maio, unha vez finalizadas as gravacións, organizamos as proxecións na Biblioteca Xelmirez I
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A nota deste traballo representará o 30% da nota do trimestre
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