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FICHA TÉCNICA   
- Título orixinal: Schindleŕs List  

- Director: Steven Spielberg 

- Intérpretes principais: Liam Neeson (Oskar 

Schindler), Ben Kingsley (Itzhak Stern), Ralph Fiennes 

(Amon Goeth)  
- Guión: Steven Zaillian sobre a novela A arca de 

Schindler de Thomas Keneally 

- Fotografía: Jannsz Kaminski 

- Música: John Williams 

- Nacionalidade: Norteamericana 

- Ano de producción: 1993 

- Branco e negro 

- Duración: 187 minutos 

- Premios recibidos: Entre os moitos obtidos destacan 7 

Oscars (película, director, guión adaptado. montaxe, 

banda sonora orixinal, dirección artística e fotografía), 

os outorgados pola Academia Británica, o Círculo de 

Críticos Cinematográficos de Nova York, a Asociación                   Spielberg cos principais actores 

da Prensa Estranxeira de Hollywood, así como de  

numerosas asociacións norteamericanas de técnicos  

cinematográficos.  

É unha das películas máis premiadas da historia do cine. 

 

SINOPSE 
Presentada polo seu director como unha homenaxe ás víctimas do holocausto xudeu durante o 

dominio nazi, a película relata a historia do empresario alemán Oskar Schindler, personaxe real que 

utilizou o seu talento e astucia para as relacións públicas para facerse cos favores de poderosos 



mandos do exército e poderse aproveitar da man de obra xudía. Gracias ao labor na  sombra do 

xudeu Itzhak Stern como contable, Schindler conseguiu enormes beneficios económicos nas súas 

fábricas instaladas en Cracovia. Sen embargo, este membro do partido nazi logrou salvar a vida de 

1.100 xudeus aos que conseguiu manter como traballadores das súas fábricas, evitando así a súa 

eliminación nos campos de concentración. 

Rodada en branco e negro para dar maior intensidade ao relato, recrea historias reais contadas polos 

seus protagonistas en escenarios que, en moitos casos, son os auténticos -edificios e barrios da cidade 

de Cracovia, a fábrica e o apartamento de Schindler- e nos restantes conseguen espléndidas réplicas, 

especialmente as do campo de concentración de Plaszow. 

 

O DIRECTOR 
 Steven Spielberg (Cincinnatti 1946 - ) é un dos directores máis 

premiados e de máis extensa filmografía entre a que están algúns dos 

títulos de máis éxito de público das últimas décadas. Os temas 

abordados son moi variados e entre eles destacan: Amblin (1968), 

Tiburón (1975), Encontros na terceira fase (1977), 1941 (1979), En 

busca da arca perdida (1981), ET. O extraterrestre (1982), Indiana 

Jones e o templo maldito (1984), O color púrpura (1985), O imperio 

do sol (1987), Indiana Jones e a última cruzada (1089), Para sempre 

(1989), Hook: o capitán garfio (1991), Parque Xurásico (1993), 

Parque Xurásico. O mundo perdido (1997), Salvar ao soldado Ryan 

(1998), Intelixencia artificial (2001), Minority Report (2002), A 

terminal (2004), Lincoln (2012). Ademais, Spielberg realizou 

numerosos episodios e series para televisión, actuando tamén como 

produtor de numeras películas. 

 

 

 CONTEXTO TEMPORAL DA TEMÁTICA DO FILME 
1920 

 - Fundación do Partido Obreiro Nacionalsocialista Alemán.  

1921 

 - Hitler é nomeado xefe do partido nazi. 

1933 

 - Hitler, chanceler de Alemaña. Inicio do III Reich. 

- Incendio do Reichstag atribuído ao Partido Comunista. Hitler decreta a suspensión da 

prensa obreira. Proclamación do estado de emerxencia. Prohibición de partidos e sindicatos. 

- Disolución do Parlamento. Detención de numerosos políticos non adictos ao partido nazi. 

- O poder lexislativo é asumido polo executivo. Supresión do sistema federal e nomeamento 

de novos gobernadores. 

 - Creación do primeiro campo de concentración en Dachau. 

1935 

 - Reinstauración do servizo militar obrigatorio.  

 - Promulgación das leis antisemitas (Leis de Nüremberg). 

1936 

 - Denuncia do Pacto de Locarno e ocupación de Renania. 

- Colaboración de Alemaña con Xapón contra a URSS e a Internacional Comunista. Italia se 

une ao pacto (Pacto Antikomitern e Eixe Roma-Berlín). 



- Creación do Servizo para a solución da cuestión xudía dependente das SS. Emigracións 

masivas de xudeus. 

- Inicio da Guerra civil en España. 

1938 

 - Anexión de Austria (Anschluss) polo III Reich alemán. 

-Alemaña incorpora a rexión dos Sudetes e inicia a conquista de Checoslovaquia. 

- Pogroms en toda Alemaña: incendio e destrución dunhas 300 sinagogas (Noite de cristal), 

detencións de máis de 25.000 xudeus, asasinatos, destrucción de comercios e industrias... 

Imposición do tributo expiatorio (a comunidade xudía debía pagar ao goberno nazi mil 

millóns de marcos de indemnización, ademais de excluíla da actividade económica). 

1939 

 - Creación do protectorado alemán en Bohemia e Moravia. 

 - Anexión alemá do territorio de Memel en Lituania. 

 - Fin da Guerra civil en España. 

 - Pacto de amizade Alemaña-Italia (Pacto de Aceiro). 

 - Pacto de non agresión xermano-soviético. 

 - Orde alemá de ataque a Polonia. Inicio da II Guerra mundial. 

1940 

- Avance das tropas do Eixe na fronte occidental europea. 

 - Intensificación da creación de campos de concentración. 

1941 

 - A cuestión xudía en Polonia: concentración en guetos e campos de traballo. 

 - Alemaña ataca a URSS. 

 - Inicio da guerra no Pacífico. 

1942 

- Inicio das deportacións masivas de xudeus desde os guetos aos campos de exterminio e de 

traballo. 

 - Batalla de Stalingrado 

1943 

 - Retroceso dos exércitos do Eixe e avance dos Aliados. 

1944 

 - Desembarco de Normandía 

1945 

- Fin da Guerra. Capitulación de Alemaña. Liberación dos prisioneiros dos campos de 

concentración. 

 

 

CINE, HISTORIA E LITERATURA 
O nazismo e a súa actuación serviu de fonte de inspiración a numerosas obras narrativas e teatrais 

que, en ocasións, foron levadas ao cine. Este é o caso da obra de Thomas Keneally que serviu de 

base á película de Spielberg e á que corresponden os seguintes fragmentos, facilmente identificables 

con escenas do filme. 

 

A primeira mañá que o comandante Goeth saíu á porta da fachada da súa casa e asasinou a un 

prisioneiro collido ao chou, xurdiu a tendencia a ver isto tamén, do mesmo modo que a execución en 

Chujowa Gorka, como un feito illado, alleo ao que sería a vida habitual no campo. A realidade, por 

suposto, é que os asasinatos desde o outeiro pronto se converteron nun feito habitual, a rutina 

matutina de Amon. Vestido con camisa, pantalón e botas de montar brillantes polo betume dado 



polo seu ordenanza, saía á entrada da súa residencia temporal. Estaban reformando para el un sitio 

mellor ao outro lado do perímetro do campo. Cando comezase a facer calor se lle vería saír sen 

camisa, porque lle encantaba o sol. Pero polo momento saía coa mesma roupa coa que almorzara, 

un par de prismáticos nunha man e un rifle de francotirador na outra. Esculcaba a área do campo e 

os traballos na canteira, e miraba aos prisioneiros que empurraban ou tiraban das vagonetas sobre 

os raíles que pasaban por diante da súa porta. Os que se paraban a mirar podían ver o fume do pito 

que sostiña entre os labios, moi caído, a forma na que fumaba un home que ten as mans ocupadas 

con algunha cousa. Durante os primeiros días da vida do campo, aparecía así diante da súa casa e 

disparaba a algún prisioneiro que lle parecía que non estivese empurrando co suficiente afán as 

vagonetas co pedra caliza. Ninguén coñecía as razóns exactas polas que Amon se fixaba no 

prisioneiro ao que disparaba. Amon, evidentemente, non deixou por escrito cales eran os seus 

motivos. Cun tiro desde a porta o home era apartado do grupo dos prisioneiros cos que traballaba e 

caía a un lado da estrada. Os outros deixaban de moverse, por suposto, cos músculos conxelados, 

temendo unha carnicería. Pero Amon facíalles un xesto, como dicíndolles que por agora estaba 

contento co traballo que estaban a facer. 

(...) 

O po dos mortos caían sobre os cabelos e a roupa estendida no xardín traseiro das casas dos 

oficiais xoves. Oskar estaba desconcertado ao ver a forma con que o persoal deixaba saír o fume, 

como se as cinzas suspendidas no aire fosen calquera produto dunha actividade normal e corrente. 

E entre o fume, Amon cabalgaba con Majola, os dous nas súas cadeiras, tranquilamente. Leo Jhon 

levaba ao seu fillo de doce anos a coller cágados no pantanoso solo do bosque. As chamas e o fedor 

non supoñían nada na súa vida cotiá. 

(...) 

Un día daquel verán, Regina Horowitz veu a película de Auschwitz que fixeran os rusos e que 

mostraba á poboación polaca gratis. Viu as famosas escenas do campo cos nenos, que miraban por 

detrás do arame espiñento ou eran acompañados por monxas detrás da verxa electrificada de 

Auschwitz. Por ser tan pequeno e encantador, o seu fillo Richard saía na maioría das escenas. Pero 

logo do que o neno vise o patíbulo de Plaszow e Auschwitz, nunca máis podería levalo a un parque 

sen que se puxese histérico ao ver as madeiras dos columbios. 

Thomas KENEALLY. A arca de Schindler.1982 

 

 



 

Entre os numerosos campos de concentración que organizaron os nazis destaca o de Auschwitz, onde 

se cometeron algúns dos máis terribles experimentos e se desenvolveron os máis crueis castigos. A 

pesar de que a supervivencia en tales condicións de privacións parece imposible, algúns dos 

prisioneiros conseguiron permanecer vivos ata a caída do nazismo e a chegada das tropas de 

liberación. Os seguintes fragmentos corresponden a testemuños de superviventes e de responsables 

nazis do campo de concentración de Auschwitz seleccionados pola súa relación con aspectos 

tratados no filme obxecto de análise. 

 

Xa está dentro todo o mundo. Soa unha orde rouca:”Que os SS do comando especial abandonen a 

sala”. Saen, péchanse as portas e desde fóra apagan as luces. 

Neste preciso instante escóitase un ruído de automóbil. É un coche de luxo que leva a insignia da 

Cruz Vermella Internacional. Baixan del un oficial SS e un suboficial do servizo de sanidade. O 

suboficial leva nas súas mans catro latas de folla de lata verde. Avanza sobre a herba onde, cada 

trinta metros, saen da terra unhas curtas chemineas de formigón. Unha vez equipado cunha máscara 

antigás, levanta a tapa da cheminea, que tamén é de formigón. Abre unha das caixas e verte o 

contido -un produto granulado malva- na apertura da cheminea. O produto vertido é ciclón ou cloro 

en forma granulada que se converte en gas ao contacto co aire. Esta substancia cae ao fondo da 

cheminea sen espallarse, e o gas que produce escapa a través das perforacións e en pouco tempo 

enche a habitación na que os deportados están amoreados. En cinco minutos todo o mundo está 

morto. 

Así sucede para cada convoi. Uns coches da Cruz Vermella traen o gas do exterior. Nunca existen 

reservas nos crematorios. É unha precaución infame, pero aínda é máis infame o feito de que o gas 

sexa traído nun automóbil provisto da insignia da Cruz Vermella Internacional. 

Para estar seguros do seu traballo, os dous verdugos agardan aínda cinco minutos. Logo prenden 

un pito e marchan no seu coche. Acaban de matar a tres mil inocentes. (...) 

Os cadáveres non están tendidos por toda a sala, senón amoreados ata o teito da habitación. Isto 

explícase polo feito de que o gas inunda en primeiro lugar as capas inferiores do aire e non sube ata 

o teito con rapidez. Isto fai que os pobres desgraciados se pisen e suban uns enriba dos outros. 

Algúns metros máis enriba o gas os alcanza un pouco máis tarde. Que loita tan desesperada pola 

vida! Sen embargo, non se trataba máis que dun prazo de dous ou tres minutos. Se puidesen 

reflexionar, decataríanse de que pisaban aos seus fillos, aos seus pais e ás súas mulleres. Pero era 

imposible. Os seus actos non eran máis que reflexos automáticos do instinto de conservación. 

Observo que na base da morea de cadáveres están os bebés, os nenos, as mulleres e os vellos;no alto 

os máis fortes. Os corpos, que presentan numerosas feridas ocasionadas pola loita, a miúdo están 

enlazados. O nariz e a boca sangran; a cara entumecida e azul, deformada, non permite 

recoñecelos. 

Miklos NYISZLI. Un médico en Auschwitz. Lembranzas dun médico deportado. 1961  

 



 
 

Eu pertencía a un grupo de duascentas mulleres que acababamos de chegar ao campo e que fomos 

destinadas aos comandos do “Canadá” [barracóns nos que se acumulaban os obxectos dos 

prisioneiros]. Fomos distribuídas en varias seccións; había un equipo de día e outro de noite. O 

noso traballo consistía en seleccionar as pertenzas dos que pasaran polas cámaras de gas e logo 

incinerados. Nun barracón, un grupo seleccionaba unicamente o calzado; outro grupo ocupábase 

soamente dos vestidos masculinos; un terceiro dos vestidos das mulleres; un cuarto dos vestidos dos 

nenos. Outro barracón levaba o nome do barracón das enchentes. Montañas de víveres que os 

mortos levaban consigo cando foron deportados se pasaban e empodrecían. Noutro barracón 

seleccionábanse os obxectos de valor, as xoias, o ouro e outros obxectos preciosos. (...) Todos os 

vestidos eran apalpados coidadosamente na procura de xoias e ouro agachado. O Reich alemán 

esperaba ouro, dólares, diamantes e outras pedras preciosas. O botín deste tipo partía en sacos. 

Aínda que a ocultación destes obxectos significaba a morte, as miñas tres amigas e eu nunca os 

entregamos. Preferiamos empregar os billetes de banco como papel hixiénico. Agachamos baixo 

terra caixas cheas de ouro e obxectos preciosos e, cando era posible, entregabamos estes obxectos a 

homes detidos cos que tiñamos contacto, e eles tiñan contacto con membros da resistencia polaca. 

(...) Sen embargo, un camión tras outros transportaba os tesouros das vítimas cara a Alemaña. 

Kitty HART. Auschwitz.Testemuños e noticias. 1962 

 

 
 



Oranienburg, 6 de agosto de 1942 

Obxecto: utilización de cabelos. O xefe da oficina central SS para a Economía e a Administración 

ordenou a recuperación dos cabelos humanos en todos os campos de concentración. Os cabelos 

humanos serán transformados en feltro industrial, logo de ser enrolados en carretes. Despeiteados e 

cortados, os cabelos de muller permiten fabricar zapatillas para as equipaxes dos submarinos e 

medias de feltro para a Reichsbahn. 

En consecuencia, ordénase conservar, previa desinfección, os cabelos cortados das mulleres 

detidas. Os cabelos cortados dos homes detidos só poden utilizarse a partir dunha lonxitude de 20 

mm. (...) Hai a intención de utilizar os cabelos reunidos en todos os campos de concentración nunha 

empresa instalada nun dos campos.  

Asinado: Glücks SS-Brigadeführer 

 

A tensión foi o que nos mantivo en pé durante o tempo que permanecemos en Auschwitz. Non nos 

deixaba caer enfermos. Tratábase dun secreto inexplorado de combatividade psíquica e física. Unha 

centésima parte de todos estes factores de enfermidade, na vida normal, terían sido suficientes para 

producirnos unha enfermidade mortal. A neve, mesturada coa chuvia. comezaba a caer na chaira de 

Silesia;un groso barro recubría o solo; asubiaba o vento xeado e nós estabamos case espidos, sen 

roupas, soamente cos nosos lixeiros e sucios vestidos sobre o noso corpo. Case en alimentar, a pesar 

das interminables chamadas, a pesar das repetidas duchas, as fiestras abertas, non colliamos 

arrefriado, nin tan sequera un catarro.  

¡Oh corpo resistente, soldado amoral, auténtico lexionario! Reclamaba imperiosamente os seus 

dereitos, non nos abandonaba e privábanos do benestar dunha morte rápida e fácil. Preparado para 

o combate, loitaba desapiadadamente coa axuda de todas as armas que tiña á súa disposición ata o 

amargo final. Algúns poden supoñer que é imposible soportar tales condicións de vida. Ningunha de 

nós, que antes vivíramos con certo desafogo, soñáramos poder soportalo.  

Grete SALUS. Relatos dunha muller. 1958 

 

 
 



En decembro de 1943 leváronme a Auschwitz. Tiña catorce anos e ía cos meus pais e a miña irmá. 

(...) Pasaron lista durante catro horas. Era inverno. Nos separaron dos nosos pais. Os nenos 

menores de dezaseis anos foron concentrados nun bloque especial. (...) O 6 de xuño tiñamos que ir á 

cámara de gas. Pero pasou un mes. Houbo seleccións. Os homes e as mulleres aptos para o traballo 

marcharon do campo. Non quedaron máis que os vellos e os nenos. No último momento escolleron 

entre nós a 70 chicos (...). Foron executados poucos días máis tarde. (...) Unha vez atopeime cuns 

parentes no campo das mulleres. Acababan de chegar. Leveilles comida e dinlles colorete, e 

aconselleilles que o puxesen nas meixelas cando houbese unha selección para ter bo aspecto e que 

tratasen de saír de Auschwitz o antes posible.      

Pola miña parte, conseguín quedarme en Auschwitz ata a fin, incluso cando o campo dos homes 

comezou a ser liquidado. Pero é o que eu me dicía a min mesmo: mentres que estea aquí -e xa son 

un veterano- podo esperar, polo menos, non morrer de fame, porque sei como apañarme. Se me 

mandan a unha mina de carbón ou a un campo alemán e libro dos gases, os golpes, a fame e o 

traballo esgotador acabarían comigo. Tiven sorte, porque as execucións foron suspendidas en 

Auschwitz a finais de 1944. 

Declaracións recollidas por unha emisión de radio alemá 

 

 
 

Existen ademais numerosas obras narrativas directamente relacionadas co tema da persecución e 

xenocidio xudeu durante a dominación nazi,das que seleccionamos tres: 

 

- Ana FRANK: Diario.1947. As anotacións realizadas no seu diario entre 1942 e 1944 permítenos 

coñecer as angustias e penalidades da familia xudía dos Frank, que intentaron escapar das 

persecucións nazis. Ana e a súa familia foron detidos e morreron en campos de concentración, agás o 

seu pai, que foi quen deu a coñecer o diario, un testemuño inxenuo pero estremecedor dunha época 

de terror. Frances Goodrich e Albert Hackett adaptaron o texto ao teatro e Georges Stevens ao cine. 

 



- Judith KERR. Cando Hitler robou o coello rosa. 1971. Novela destinada a un público xuvenil na 

que a autora relata a súa propia experiencia desde que, en 1933 e ante a subida ao poder de Hitler, a 

familia abandona Alemaña ante as sospeitas do endurecemento das medidas contra os xudeus. Viven 

en Suíza e Francia, para pasar despois a Inglaterra en 1936. Neste relato a protagonista sente que lle 

roubaron bruscamente a súa infancia, o coello de peluche, e vese na obriga de se incorporar ao 

complexo mundo de preocupacións e responsabilidades dos adultos. A historia ten continuidade co 

título Na batalla de Inglaterra.  

 

- Joseph JOFFO. Unha bolsa de bolas. 1973. Unha visión da Francia dominada polos nazis narrada 

pola mirada dun neno xudeu que non entende a violencia e a restricción das liberdades, pero que si 

experimenta os cambios que afectan á súa propia vida como unha víctima da situación. Igual que no 

caso anterior, tamén está especialmente pensada para un público xuvenil. Existe versión 

cinematográfica. 

 

GUÍA DE TRABALLO 

 

1. OBXECTIVOS 

- Coñecer as condicións de vida e traballo dos xudeus durante a ocupación nazi. 

- Analizar o papel dos empresarios alemáns que explotaron a man de obra xudía. 

- Valorar os resultados da aplicación das leis antisemitas na Alemaña nazi. 

- Coñecer as actitudes dos mandos militares e políticos nazis na cuestión xudía. 

- Coñecer a dinámica e a vida nun campo de concentración nazi. 

- Valorar a actitude individual dos alemáns que non participaron no xenocidio xudeu. 

- Desenvolver unha actitude crítica ante situacións de racismo, xenofobia ou antisemitismo. 

 

2. DESEÑO E APLICACIÓN DA ACTIVIDADE 

A película trata un tema do que, de seguro, o alumnado xa ten visto algunha outra cinta ou visto 

algunha reportaxe, polo que pode ser tratada na aula como punto de reflexión para abordar a cuestión 

xudía durante a Alemaña nazi. Os pasos a seguir son: 

 

1º. Presentación da película. Breve contextualización da temática por parte do profesorado. 

 

2º. Entrega do material de traballo ao alumnado. O cuestionario está deseñado para ser contestado 

tras prestar atención ao pase da película e as preguntas están referidas, basicamente, á narración 

fílmica, pero tamén hai algunha de extrapolación que o alumnado pode contestar tras o estudio do 

tema ou saber por informacións complementarias que posúa ou adquira neses días. 

 

3º. Proxección da película. 

 

4º. Traballo individual ou por parellas sobre o cuestionario entregado. 

 

5º. Ampliación da información e do contexto da temática da película a través da análise e estudio da 

Alemaña nazi e os fascismos. 



 

6º. Valoración e posta en común. 

 

3. ASPECTOS A TRABALLAR 

Tras a visión do filme, analiza e contesta o seguinte cuestionario: 

 

- O protagonista: Oskar Schindler 

 1. Caracteriza ao personaxe protagonista 

desde o punto de vista do seu comportamento 

e intereses, fixándote na evolución que 

experimenta a medida que se endurecen as 

condicións impostas para os xudeus. 

 

2. Que razóns explican que Schindler consiga 

en pouco tempo facer unha gran fortuna? Sería 

posible se non estivese Alemaña en guerra? 

 

3. Coñeces algún outro exemplo de persoas que trataron de axudar aos xudeus durante a II Guerra 

mundial? A cantos xudeus conseguiu incluír na súa lista? 

 

 

- Os xudeus: un colectivo vítima do nazismo 

 4. Pode que tras ver esta película te fagas unha pregunta: Por que non fuxiron de Alemaña ou 

Polonia os xudeus ante as medidas decretadas polo réxime nazi? Intenta respondela cos datos que 

achega  a película. 

 

5. A película desenvólvese en parte no gueto de Cracovia. Que é un gueto? 

 

6. O réxime nazi xustificaba o antisemitismo por razóns ideolóxicas, pero había tamén interesadas 

razóns económicas. Indica algunhas destas. 

 

7. En varios momentos da película hai escenas nas que se ve o espolio que os nazis facían das 

pertenzas dos xudeus. Comenta algunha delas.  

 

8. Os xudeus foron utilizados para realizar con eles 

experimentos médicos de extremada crueldade. Sabes 

dalgún deles? 

 

9. Os xudeus foron o colectivo que máis sufriu a 

política de limpeza étnica imposta polo réxime nazi. 

Pero esa política, afectou só aos xudeus? 

 



10. O comandante do campo de traballo de 

Plaszow, Amon Goeth, representa a barbarie 

e a natureza máis deshumanizada. Sen 

embargo, o director parece querer indicarnos 

que incluso un ser tan desprezable ten trazos 

de compaixón. Indica algunha situación en 

que se aprecien estes sentimentos 

contraditorios. 

 

 

 

 

- Os campos de concentración 

 11. Iniciados desde os primeiros momentos do establecemento do réxime nazi, aumentaron tras o 

inicio da II Guerra mundial. Que finalidade tiñan? 

 

12. Por que Schindler e outros empresarios alemáns trasladaron as súas fábricas ás proximidades dos 

campos de concentración? 

 

 

- A solución final hitleriana 

 13. A medida que se suceden as derrotas alemá, aumenta a obsesión de Hitler por eliminar a todos 

os xudeus. Que métodos de exterminio masivo foron os máis empregados? 

 

14. Comenta a seguinte frase do director da película: Ninguén pode facer nada por amañar o pasado. 

Xa pasou. Sen embargo, unha película coma esta pode impresionarnos e lanzar unha mensaxe sobre 

o que nunca debe volver a ocorrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VALORACIÓN E POSTA EN COMÚN 

- Valora a película desde o punto de vista dunha obra artística fixándote especialmente en aspectos 

como: a ambientación histórica, a interpretación, a música, a fotografía... 

 



- Opinión crítica persoal e razoada sobre a película en xeral: interese, amenidade, duración, claridade 

ou confusión do tema tratado, valor como fonte histórica, secuencia ou escena que máis che gustara 

ou impactase... 

 

- Posta en común na aula para avaliar a consecución dos obxectivos propostos. 

 

             
 

 

Na valoración do traballo terase en conta: a calidade e a exposición dos contidos (1 punto), a 

presentación da información (0,5 puntos) e as referencias bibliográficas (0,5 puntos). Para 

comprobar a eficacia e utilidade da elaboración do traballo, no exame terás que responder a unhas 

breves cuestións formuladas especificamente sobre algún dos aspectos que figuran nel. 

Lembra que o prazo de entrega do traballo son as 24 horas do día anterior ao exame se o envías por 

e-mail ou no momento do exame se o realizas en papel. 

 

 

 

                         
i Material extraído do libro de X. Alfeirán e A. Romero. Historia contemporánea e cine. Baía Edicións , 2004, pp. 55-61. 


