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ogando en Coroso para convivir

FABRICANDO PREGUNTAS.

Story Cubes

O XOGO DA FP BÁSICA
Fabricando preguntas é un xogo deseñado por varios profesores do CIFP
Coroso e do IES Nº1. O xogo está dirixido a estudantes da FP Básica e 4º da
ESO. O tempo de xogo vai dunha hora
a unha hora e media. Neste xogo poden participar calquera número de xogadores e se pode elexir xogar de forma individual o en equipos. Os xogadores terán que responder correctamente a unha pregunta dun tema elexido por eles. Os diferentes temas dos
que trata o xogo son: Xeografía e historiaCiencias-Inglés-Lingua e literatura-Especialidades da FP BásicaNatureza.

Imaxina contar historias dinámicas, interactivas, divertidas e xeradas ao azar. Imaxina que nunca
teñas unha idea. Story Cubes® de
Rory é o conxunto orixinal que
iniciou o movemento StoryCube e
inspirou a creatividade e a narración de historias en todo o mundo.
Story Cubes® de Rory é o xerador
de historia creativa de bolsillo que
incentiva a creatividade, desenvolve confianza social, mellora as
habilidades de desenvolvemento
da linguaxe e crea conexións e
momentos únicos entre persoas
novas e vellas.

CORTEX.

Pon en xogo a túa axilidade visual, a túa
coordinación, a túa memoria, a túa capacidade de razoamento ... ¡mesmo a sensibilidade do teu toque! Desafía ao seu cerebro
cun xogo divertido que desafiará o seu razoamento, memoria e velocidade. Compite
cos outros xogadores en 8 tipos de desafíos
que estimularán as túas habilidades cognitivas: probas táctiles, observación, análises,
labirintos, coordinación ...

JUNGLE SPEED.

DOBBLE.

Sinxelo, rápido, divertido e
moi adictivo!
Jungle Speed é un xogo de
velocidade e reflexos, no
que cada xogador terá que
desfacerse das súas cartas
para gañar. Repártense todas as cartas entre os xogadores e por quendas, levantan as súas cartas dunha nunha, o máis rapidamente
posible. Se dous (ou máis) rivais teñen a mesma carta, terán que coller o tótem, situado no centro da mesa.

Velocidade, observación, reflexos ...
Dobble é un xogo de
cartas baseado na velocidade, a observación e os reflexos,
nos que os xogadores
compiten para atopar
o símbolo que coincide coas cartas. Máis
de 50 símbolos e 55
letras, con un e só un
símbolo idéntico en3
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AMIFICACIÓN en Coroso

GAMIFICACIÓN

MOTIVAR JUGANDO.

Ferran Teixes 2015

Este libro pretende ser unha introdución á gamificación para os que
queren saber para que serve. O
texto dividiuse en catro partes diferentes. A primeira parte explica
o que é e en que se basea, con especial énfase nos fundamentos psicolóxicos dun bo sistema de gamificación. No segundo, explica a
relación que ten cos xogos, que
poden ser os seus principais elementos e os tipos de xogadores. O
terceiro se centra en explicar como
se pode deseñar un sistema gamificado e que debe terse en conta.
No cuarto lugar, as aplicacións
específicas da gamificación son
tratadas no mundo dos negocios,
educación, saúde, xestión pública
e mesmo na vida cotiá. Ao final do
libro o lector atopará unha bibliografía e fontes adicionais se quere
profundar nalgúns ou algúns dos
aspectos introducidos no libro.

¿JUGAMOS?:COMO EL

APRENDIZAJE LUDICO PUEDE
TRANSFORMAR LA EDUCACION

Inma Marin Santiago 2018

ENSEÑA COMO UN
PIRATA
Daves Burgess 2018

Como a vida dos piratas, o ensino é
unha aventura chea de retos e emocións. E vostede, educador, ao final
pode optar por naufraxio na "Illa do
profesor queimado" ou ser o pirata
que atopou o tesouro escondido dos
seus alumnos.
Aproveite o máximo partido da súa
paixón polo ensino! ¡Transforma a
túa clase nunha experiencia que cam-

Imma Marín, especialista en gamifi-

cación, presenta o camiño cara á
transformación educativa a través do
xogo, un camiño demasiado a miúdo
mal comprendido incluso polos propios profesores. Xogamos? A escola
de hoxe está saturada, estresada e
chea de obrigacións. E é precisamente
neste ambiente no que estamos mergullados onde o xogo pode ter a clave
que abre as portas da innovación e do
cambio, o que nos pode axudar a superar moitas das dificultades que enfrontan as nais, pais, profesores e estudantes. Coa axuda de Imma Marín e
Alicia - si, si, a da Terra das Marabillas - pasaremos por un camiño lúdico
no que descubriremos as claves para
transformar a educación a través do
xogo. Detrás de cada unha das dez
portas en que nos acollerá un personaxe simpático da historia de Lewis
Carroll, atoparemos toda a teoría,
exemplos prácticos e actividades para
aplicar a transformación lúdica nos
centros e mesmo na casa. ¡E non só
iso. Superando as actividades que
están ocultas detrás de cada porta obteremos os obxectos necesarios para
encher o noso chapeu lúdico.
4

bia a forma de ver as vidas dos teus
alumnos!
DAVE BURGESS ofrece talleres e
conferencias moi populares para profesores. É famoso polo seu estilo
creativo, lúdico e escandaloso. Os
seus talleres, seminarios e conferencias animan e axudan aos profesores
a desenvolver formas prácticas para
facerse máis creativas e participar na
aula. É profesor de Historia dos Estados Unidos, recibiu varios premios
como profesor e leva doce anos no
West Hills High School de San Diego, California.
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M...Lecturas pola igualdade
Supermujeres Superinventoras
Sandra Uve

Unha homenaxe a máis de 90 inventoras imprescindibles da nosa historia
A moitas delas non as coñecemos, pero as súas ideas brillantes transformaron a nosa vida.
Nestas páxinas, Sandra Uve preséntanos a máis de noventa mulleres de todos os tempos que, a contracorriente, lograron patentar un invento e, en definitiva, conquistar a súa liberdade física e intelectual.
Fortes, soñadoras, tenaces, sensibles, intrépidas, as por fin protagonistas de
Supermulleres, superinventoras retratadas en acuarela xunto a unha reprodución da patente orixinal do seu invento impulsaron un diálogo transversal
e desenvolveron novas miradas á realidade doutras mulleres.
Esta viaxe ao mundo da creatividade permite dar a coñecer a súa tarefa e o
cambio significativo que supuxo cada un dos seus inventos na nosa historia.
Neste libro podemos atopar, entre outras, as seguintes mulleres inventoras
Ada Lovelace, matemática,
científica e escritora británica, famosa sobre todo
polo seu traballo na chamada
máquina analítica. Entre as
súas notas sobre a máquina, é
o que hoxe se recoñece como
o primeiro algoritmo a ser
procesado por unha máquina,
polo que se considera o primeiro programador de computadoras.
Angela

Ruiz Robles, ensinou taquigrafía, ortografía, gramática e mecanografía.
Escribiu varios libros e
deu varias conferencias.
Pero é famosa porque
inventou a máquina taquimecanográfica,
o
atlas gramatical lingüístico ea enciclopedia mecánica.
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Con 12 anos, Rachel
Zimmerman inventou Blissymbol, unha
impresora que permite aos usuarios
con discapacidades,
como a parálise cerebral, comunicarse.

Outros libros

“A historia cóntana
as vencedoras” é un
libro para entender
dun xeito ameno e
cercano a loita das
mulleres por conseguir un mundo onde
a igualdade sexa a
norma e non a excepción.

L

ECTURAS EN GALEGO...

O enigma de Caronte
Carlos Vila Sexto 2016

historia que é moito máis ca a construción dun túnel ou o furado brutal
dunha montaña brutal. Sobre todo, é
unha historia sobre a nosa historia,
sobre os nosos devanceiros que foron
esmagados por un imperio, o romano,
ao que pouco lle importaban as xentes de Galicia máis que como man de
obra á que escravizar. Pero malia a
situación, sempre hai quen se rebela,
sempre hai quen pelexa pola súa liberdade. Unha viaxe pola Galicia de
hai moitos séculos. Pero tamén pola
Roma imperial e grande que, tamen,
puxo as súas gadoupas na nosa terra.

Este libro non conta unha historia,
senón
moitas
historias.
Hainas fantásticas e outras non tanto.
Poderedes atopar de fantasmas,
de homes que se converten en bólas
inzadas, de androides, de hecatombes nucleares aparentes, de seres máxicos aínda que tímidos? cada historia é diferente, mais todas teñen un
final sorprendente. Non o acreditas? Pois entón colle o libro e le
nel.Un libro cheo de historias sorprendentes

RAIOLAS DE SOL

Antonio Garcia Teijeiro 2016

Unha gran novela chea de intriga
dende a primeira páxina.
O último verán que Dani e os seus
amigos van pasar xuntos en Cabo
Lázaro vén marcado pola morte accidental de Marcos, un compañeiro de
clase. Pero as sospeitas iniciais de
Dani, de que tal vez se atopen fronte
a un asasinato vénse reforzadas cando
este descobre unha misteriosa mensaxe que o seu amigo lle deixou antes
de morrer, e que os sitúa sobre a pista
dun tesouro agacahado nalgún lugar
da pequena vila costeira. Non son O caso mais extraño
conscientes de que alguén segue os detective Marschen
seus pasos, un inquietante forasteiro Xavier Frias Conde 2012
que pode ser o asasino de Marcos e
que non dubidará en apartar os rapaces do seu camiño do xeito que sexa.
Pero a misteriosa identidade deste
home non é o único segredo que
ameaza Cabo Lázaro, e a morte de
Marcos non é o único crime que deberán desentrañar…

A boca do monte

Celia Díaz Núñez 2016
Hai xestas que parecen imposibles de
facer. Pero fanse.
E hai épocas pensadas para ese tipo
de momentos heroicos. Nesta novela,
a autora repasa un momento da nosa
6

Todos e cada un dos relatos deste
novo libro de Antonio García Teijeiro
son coma esas raiolas: alumean vidas,
historias, ofrecen pinceladas luminosas sobre parcelas da realidade que
nin imaxinabamos. Unha mestura de
personaxes inesquecibles. Vellos músicos e mestres e poetas e mentes curiosas dispostas a cambiar a vida para
sempre por un verso, por un beixo,
por un acorde. Una das obras máis
delicadas de produción, intensa e
tamén chea de luz.

do

¡VAICHE BOA!

te libro. A soidade das medusas, cheo
de personaxes que transitan por un
océano de encrucilladas onde, como
dixo a filósofa María Zambrano,
"todo ten dereito a ser, incluso o que
non puido existir endexamais".

Paul Jennings 2015

UN HOME EXTRAÑO
Antonio Tizon 2016

Unha barra de labios que volve tolas
as rapazas. Uns calzóns que proporcionan calidades prodixiosas a quen
os pon. O esterco dun xardiñeiro
afeccionado que produce unha praga
de moscas. Unha cola milagrosa que,
despois de catro horas, deixa de funcionar. Un esqulete no retrete e osos
que camiñan pola praia... Vaiche boa!
Historias alucinantes que hai que gozar e ler con cautela porque... coidado!, crean adicción á lectura.
Este libro, que no 2004 volve a aparecer no prelo de Galaxia, xa ten demostrado que sabe facer lectores, e
que os lectores gozan cos relatos que
contén ata o punto de pediren máis.
Os medos da infancia, todos os interrogantes que caben na cabeza dun
rapaz, as teimas do adultos, as pequenas incapacidades, os primeiros fracasos configuran, neste volume, un
conxunto ben aderezado co humorismo e a axilidade narrativa que son
característicos na obra do autor, o
inglés afincado en Australia, Paul
Jennings.
O volume conta coas magníficas ilustracións de Kiko da Silva, que nos
agasalla nesta edición cunha soberbia
ilustración de cuberta realizada en
técnica tridimensional.

As palabras feridas
Jordi Sierra i Fabra 2017

Estamos, sen dúbida, diante dunha
das mellores novelas de Jordi Sierra i
Fabra. Unha historia sobre a liberdade e o poder das palabras para cambiar o mundo. Nun país dominado

por líderes que non deixan pensar, no
medio dun cárcere perdido no medio
da nada máis baleira, mergullado
nunha realidade abafante que anula a
personalidade en nome da “patria”, o
protagonista desta historia, responsable da vixilancia dun vello profesor e
poeta detido por “disidente”, comprobará como o seu mundo se derruba
por dentro ao descubrir a forza indestrutible do amor. E que quen ama, é
libre de verdade.

A SOIDADE DAS MEDUSAS
Iria Collazo Lopez 2016

Que poden ter en común unha pianista exitosa, protagonista dunha historia
inexistente que nunca poderá ser contada, un escritor pechado contra a súa
vontade nun apartamento no medio
dun mar de rañaceos, unha nena de
ollos tristes e pasado cruel que foxe
do vento, unha reputada fotógrafa
con ansias de voar lonxe, os soños
dun vello inconsciente no deserto do
hospital ou unha oficinista presa dos
seus propios rituais e dun amor imposible? A resposta está nos relatos des7

VI Premio de Novela Curta ''Cidade
Centenaria de Riveira''
O inspector de segunda, Xosé Sánchez Pereiro, enfróntase ao primeiro
caso importante da súa carreira: o
crime de Manuel Ferro Filgueira, un
arquitecto que traballa no Concello
da Coruña, presidido entón por Domingos Merino. Mentres tanto, a xornalista Ledicia Muruzábal, despois de
entrevistar o presidente do Partido
Galeguista, Avelino Pousa Antelo,
está a punto de atropelar un home
estraño, unha figura extravagante que
aparece de súpeto no medio da calzada e que axiña esperta a súa curiosidade. Ambientada na Galicia preautonómica de 1980, "Un home estraño"
é unha novela que pretende contribuír
ao coñecemento de toda unha época,
a chamada Transición, a partir dunha
tripla indagación identitaria: a do verdadeiro rostro que se esconde tras o
poder, a investigación sobre unha
determinada concepción da loucura
(a máis romántica de todas, como
parte do conflito inevitábel entre a
identidade individual e a colectiva) e
a pescuda sobre a natureza esencial
dun pobo que loita pola súa diferenciación nun clima de grandes esperanzas pero, tamén, de moitas doses
de inxenuidade.

E

FEMÉRIDES...

Fai 200 anos nacía Walt Whitman en West Hills, condado de Suffolk, Nova
York, o 31 de maio de 1819 e falecido en Camden, Nova Jersey, o 26 de marzo de 1892.
Foi o primeiro poeta que experimentou as posibilidades do verso libre, servíndose
dunha linguaxe sinxela e moi achegada á prosa, á vez que creaba unha nova mitoloxía para a nova nación estadounidense, segundo os postulados do americanismo
emerxente. O individualismo, os relatos das súas propias experiencias, un tratamento revolucionario do
impulso erótico e a crenza nos valores universais da democracia son os trazos novidosos da súa poética; na
liña co romanticismo do momento. Propuxo na súa poesía unha comuñón entre os homes e a natureza de
signo achegado ao panteísmo. Tanto polos seus temas como pola forma, a poesía de Whitman arredábase
de todo canto se entendía habitualmente por poético, aínda que soubo crear cos novos materiais momentos
de fondo lirismo. A súa obra, concentrada nas sucesivas edicións de Follas de herba, é referencia indispensable en gran parte dos poetas modernos.

“Eu celébrome, / e canto fago meu será teu tamén, / porque non hai átomo en min que
non che pertenza”. E un novo mundo abriuse con estes versos de Canto de min mesmo. Cento cincuenta e nove anos separan este comezo do libro Follas de herba, queWalt Whitman terminaría en 1892.

Canto a mí mismo

En Canto a Min Mesmo, un home
pon o seu destino na mesa e din:
Eu son o que rega as raíces de todo
o que crece, e a proba de quen son,
lévoa eu no meu rostro; o que diga
sobre min, debes ti sinalalo como
teu, porque soamente o que ninguén pode negar existe.

Hojas de hierba

Guía para la salud y el entrenamiento

Este libro supón a adaptación dunha serie de artigos
xornalísticos de 1858 que o
poeta escribiu co pseudónimo de Mose Velsor.
As columnas tituladas “A
saúde e o adestramento masculinos, con pistas informales sobre a súa condición”
publicáronse nun descoñecido periódico The New York
Atlas, e durante máis de
cento cincuenta anos non se
tiña coñecemento que foron
escritas por Whitman.
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«Camarada, isto non é un libro; quen toca isto
toca a un home».
Así define Walt Whitman (1819-1892) unha
obra que construíu ao longo de case corenta
anos. Froito dunha época e dun lugar -a Norteamérica do século XIX-, este gran poema épico
nace e crece coa
intención de definir
ao home e á nación
americana fronte
ao dominio cultural
anglosajón. A súa
polémica ruptura,
formal e conceptual, co canon poético tradicional foi
tal, que se di que
toda a poesía norteamericana posterior é un continuo
diálogo con Whitman; ata boa parte
da poesía occidental, desde o español García
Lorca ata o caribeño Walcott, bebe desta fonte
de inspiración.

A

no Internacional da Táboa Periódica dos Elementos Químicos

Neste ano 2019 conmemórase o 150 aniversario da creación da táboa periódica de elementos químicos polo científico ruso Dmitri I.
Mendeleev, considerado un dos pais da química moderna.
O avance decisivo de Mendeleev en 1869 foi a previsión das Propiedades dos cinco elementos e dos seus compoñentes. Ademais,
deixou espazo na táboa periódica para aqueles elementos que se
descubrirían máis tarde, o longo do tempo.
Qué ler na nosa biblioteca

A física explica como a materia
compórtase cando a súa composición non se modifica, é dicir, como se moven as cousas e por que
se manteñen en equilibrio, como
conducen electricidade e calor.
A química cóntannos o que pasa e
por que, cando a materia se transforma, é dicir, cando algunhas
substancias se fan outras. Entre os
dous explican case todo, o que
precisa saber sobre a natureza. E
estas sinxelas experiencias, ademais de proporcionarvos os momentos máis divertidos, axudarache a entender como o mundo en
que traballamos.

Fai trucos de maxia e ao mesmo
tempo experimentos científicos
con obxectos e materiais da casa.
Coa ciencia máxica na cociña,
crearás un volcán en erupción,
transformas a auga en zume, conseguirás unha banana para pelalos
e ... descubrirás como ser a persoa
máis rica do mundo!

Asimov :Traza a evolución deste

ámbito de coñecemento desde o momento en que o home comezou a
efectuar alteracións na natureza das
substancias dunha forma intuitiva, ata
a idade moderna, momento no que, a
través da adquisición progresiva de
rigor metodolóxico e a anotación do
terreo de estudo, vaise constituíndo
plenamente como disciplina científica.
A concisión, amenidade e eficacia didáctica características de Isaac Asimov fan desta Breve Historia da Química un
instrumento inmellorable para todo aquel que estea interesado en aproximarse a esta ciencia.
9

A

s Letras Galegas de Antón Fraguas

BIOGRAFIA

Antonio Fraguas Fraguas (ou Antón Fraguas Fraguas)

nado en Insuela, na parroquia de Loureiro (Cerdedo-Cotobade),
o 28 de decembro de 1905 e falecido en Santiago de Compostela o 5 de novembro de 1999, foi un destacado historiador, etnógrafo, antropólogo e xeógrafo galeguista.
En 1923 fundou, xunto con outros compañeiros, a Sociedade da
Lingua, que tiña como principais obxectivos a defensa da lingua e
a elaboración dun dicionario.
Foi membro das Irmandades da Fala, do Seminario de Estudos
Galegos
e
catedrático
de
ensino
secundario depurado polo franquismo. Formou parte do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento e da Real Academia Galega, foi
director e presidente do Museo do Pobo Galego, membro
do Consello da Cultura Galega e cronista xeral de Galicia. Dedicouse ao estudo da cultura e do territorio galegos desde distintos
eidos, con especial atención e mestría á antropoloxía.
A súa figura foi recoñecida en vida co Pedrón de Ouro, a Medalla
Castelao, o Premio Trasalba, o Premio Otero Pedrayo, o Premio
das Artes e das Letras de Galicia e o Premio San Martiño de normalización lingüística. O 7 de xullo de 2018 a Real
Academia Galega, decidiu, en sesión plenaria, que Fraguas sería o escritor homenaxeado o Día das Letras Galegas do
ano 2019, coincidindo co vixésimo aniversario do seu pasamento.

QUE LER NO NOSO CENTRO
Antonio Fraguas Fraguas (1905-1999) foi un dos grandes persoeiros da cultura galega do século XX. Dedicouse con paixón ao estudo de Galicia como territorio,
como pobo, como país, cunha curiosidade insaciable e
cunha capacidade de traballo extraordinaria. Pero Fraguas foi ante todo un mestre que nunca abandonou a
vocación de compartir cos demais o moito que sabía. A
súa vida, que percorremos nestas páxinas, é un exemplo de como a calidade humana, o esforzo e a teimosía
se impoñen ás adversidades; de como a bondade e a
xenerosidade sempre son recompensadas.
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L

ECTURAS PROFESIONAIS ...
Unha pequena mostra das novidades en lecturas técnicas dispoñibles
na biblioteca: Departamento de Alimentaria
Biotecnología Alimentaria

Jonathan Delgado Adámez—Javier Rocha Pimenta 2017
A biotecnoloxía alimentaria comprende unha ampla variedade
de técnicas que usan sistemas biolóxicos, organismos vivos ou
os seus compoñentes para obter, crear ou modificar produtos.
Esta ciencia aplicada experimentou nos últimos anos un crecemento e un desenvolvemento moi rápidos, orixinando así o aumento de profesionais cualificados necesarios para levar a cabo
os traballos específicos desta materia.
Este traballo expón as bases teóricas e prácticas e as novas tendencias e descubrimentos neste campo do coñecemento, que
permite a formación de profesionais adestrados e adaptados ás
novas tecnoloxías no sector da industria alimentaria.

Nutrición y Seguridad Alimentaria

Mª Estela Rodríguez del Rio—Lucia Hoyo Martínez 2017
Este traballo está dirixido a estudantes de procesos e calidade na industria alimentaria, así como a profesionais interesados no tema da seguridade alimentaria e na obtención de
coñecementos básicos sobre alimentación e nutrición, para
aplicalo á xestión empresarial da industria alimentaria.
O obxectivo da primeira parte do libro é que o lector sexa
consciente da importancia de vivir hábitos saudables, facéndolles familiares en todo o texto dos conceptos fundamentais de alimentación, nutrición e saúde. A segunda parte
mostra a importancia do papel do profesional na cadea alimentaria. O seu traballo é esencial para garantir que as persoas, consumidores de alimentos, estean seguros e confiados en adquirir produtos que non supoñan un risco para a
súa saúde.
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L

ECTURAS PROFESIONAIS ...
Unha pequena mostra das novidades en lecturas técnicas dispoñibles
na biblioteca: Departamento de automoción.
Electricidad del barco

Manuel Figueras
A electricidade converteuse nunha enerxía indispensable a bordo de calquera
barco, xa que se emprega para a posta en marcha do motor mesmo para a
operación de instrumentos electrónicos. Ademais de cubrir as necesidades do
barco e a navegación, tamén é necesario para a seguridade e o confort da tripulación.
A electricidade do barco proporciona ao navegador información sobre un tema fundamental para o buque e os seus equipos. Tras unha breve introdución
nos aspectos básicos da electricidade, trátase do funcionamento dos elementos necesarios para xerar e almacenar a corrente a bordo, as condicións que
unha instalación ten que cumprir e os distintos aparellos e equipos que consumen electricidade que podemos atopar en un buque moderno.
Gran parte do libro trata sobre temas eminentemente prácticos, como a xestión da corrente, a atención que debe recibir a instalación eléctrica e a forma
de resolver os problemas que poidan xurdir durante o seu uso.

Comunicaciones Náuticas cación VHF, satélites BLU e
GMDSS tendo en conta os acordos e regulamentos internacionais
e os procedementos que se aplicarán en cada caso,

Los Instrumentos a
Bordo
Manuel Figueras

Descrición dos instrumentos que
se poden instalar nun barco deportivo.
Manuel Figueras es navegador por
vocación. Fixo numerosas probas
de barcos e equipos, o que o converte nun experto e experto no
sector náutico. É columnista frecuente en revistas especializadas e
autor de varios libros

Compila os principais aspectos a
ter en conta para decidir que equipo debe instalarse a bordo. Trátase
das posibilidades técnicas, instalación e uso dos equipos de comuni12
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Sistemas Informáticos. 2ª Edición
Isabel Mª Jiménez Cumbreras

Este libro desenvolve os tres compoñentes dun sistema informático, seguindo
esta secuencia:
Hardware Capítulos 2 a 6. O microprocesador, RAM, placa base, buses,
tarxeta gráfica, memoria externa e periféricos. Ademais, indícanse normas de
seguridade, prevención de riscos, montaxe de PC, fallos comúns e traballos
de mantemento.
Software Capítulos 7 a 13. Sistemas operativos, desde as súas características
comúns ata o afondamento de dous sistemas operativos actuais do cliente:
Windows 10 e Ubuntu 17.04. Préstase unha atención especial á distribución
de Linux xa que se usa cada vez máis no IES e inclúese un anexo no que se
introduce a creación de scripts de Linux. Este grupo inclúe un capítulo dedicado ao estudo de redes de computadores, dous dedicados a sistemas operativos de rede e engádense comandos de rede.
Factor humano No capítulo 14, aínda que o home está presente noutros capítulos, neste punto resáltase aínda máis
en función de como afecta á seguridade do sistema informático.

Sistemas Informaticos y Redes Locales
Isabel Mª Jiménez Cumbreras 2018

O libro desenvólvese os compoñentes dun sistema informático e conceptos
de redes de área local, a seguinte secuencia:
O capítulo 1 é un capítulo introdutorio para que o lector saiba como usar
Microsoft Office como suite de oficina ou LibreOffice, e trucos para buscar
en Internet e correo e utilizar.
Hardware Os capítulos 2 a 7. O microprocesador, memoria RAM, tarxeta
nai, de autobuses, tarxeta de vídeo, memoria externa e periféricos. Ademais, indícanse normas de seguridade, prevención de riscos, montaxe de
PC, fallos comúns e traballos de mantemento.
Software Capítulos 8 a 11. Os sistemas operativos a partir das súas características comúns a afondar os clientes existentes dous sistemas operativos:
Windows 10 e Ubuntu 17.04. foco na distribución de Linux é dado como
cada vez máis utilizado na IES.
Redes Locais. Capítulos 12 a 16. Os primeiros capítulos desta rolda de negociacións en xeral das redes de ordenadores, conceptos básicos, topologias, enrutamento, etc Deste vai afondar o seguinte na teoría de redes locais, tipos de redes locais (Ethernet, Token Ring, etc.), configuración de
rede nos sistemas operativos estudadas, usando ferramentas como Packet
Tracer para simular a configuración de rede, eo proceso de montaxe de redes con fíos (cableado estructurado).
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Películas dispoñibles na biblioteca do CIFP CoSINOPSE

Estados Unidos, siglo XIX.
P.T. Barnum (Hugh Jackman) acaba de perder no
seu traballo de oficinista
porque a empresa para o
que traballou é ido á bancarrota. Desexo ofrecerlle a
súa
esposa
Charity
(Michelle Williams) e os
seus fillos á vida que sempre prometeu, Barnum embarque nun proxecto colosal: crear un gran e asombroso espectáculo circense.
Para iso, este inventor de
espectáculos para buscar
artistas únicos, desde os
enanos, as mulleres barbu-

das, os equilibristas e toda a
clase de espectáculos imaxinativos. O seu lema: para
facer algo novo que facer
algo poco convencional.
El gran showman é un musical que celebra o nacemento do show business e
conta a historia de P.T.
Barnum, un espectáculo
visual e empresario circunstancia que se levantou para
crear un espectáculo que se
converteu nunha sensación
mundial e que foi coñecido
como "O alcalde espectáculo na Terra"

SINOPSE

En Ebbing,
Misuri, un pobo
do Medio
Oeste dos Estados Unidos,
Mildred Hayes
(Frances
McDormand)
decide gastar
todos os seus
cartos no
contratar tres
vallas publicitarias para
poñer en
evidencia a
incompetencia da policía.
Han pasado
varios meses
desde a súa
violación e
aínda non
sabe nada sobre
o ocurrido.
Éstas tres
vallas á entrada
do pobo, con
mensaxes moi
controvertidas sobre o
xefe de policía, William
Willoughby
(Woody Harrelson), que
servirá para
divulgar un
rexistro, o de
resolver un pecado, e establecer unha evidencia, que non foi
detido. As consecuencias serán unha guerra aberta contra a policía do pobo, e unha resposta externa por parte dos seus habitantes.

SINOPSE

Primeiro foi azafato da TWA, despois narcotraficante, mercenario para a CIA, informante para a DEA...
A vida de Barry Seal nos 80 foi, como pouco, apaixonante. Tom Cruise métese na súa pel nesta película.

SINOPSE

As paisaxes sureñas sempre foron escenarios propicios para historias extraordinarias.
Dentro dos frondosos bosques neblinosos de Virginia, atópase a escola para as señoritas de
Martha Farsnworth, onde houbo un bo número de preciosas criaturas rubias e angelicales
illadas para acoller un hóspede incómodo menos. A historia sucede durante a Guerra de
Secesión americana en 1864.
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