
1 

Nº 12 curso 19-20 

BIBLIOTECA CIFP COROSO  
RECOMENDACIÓNS PRIMAVERA-VERÁN  

“M
o

ito
 q

u
e

 le
r, 

m
o

ito
 q

u
e

 v
e

r. 
A

 b
ib

lio
te

ca
 ú

til
 p

ar
a

 a
 f

o
rm

a
ci

ó
n

 p
ro

fe
si

o
n

a
l”

 

Colaboran: 
 

BIBLIOTECA CIFP COROSO 
EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

DPTO. INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL 
DPTO.  PROGRAMAS EUROPEOS 

CIFP COROSO 

Avda. Dos Estudiantes, 5 

15960 Ribeira, A Coruña 

www.edu.xunta.es/centros/  

       Calquera que odie algo, é que se sinte ameazado por elo  

(Neil Strauss)   
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U nha pequena homenaxe ás mulleres loitadoras na historia 

C oncepción Arenal Ponte 
 

O 31 de xaneiro de 1820 nace 
Concepción Arenal Ponte na vila 
galega de Ferrol. Morre o 4 de fe-
breiro de 1893 en Vigo, onde foi 
enterrada. No seu epitafio, o lema 
que a acompañou durante toda a 
súa vida: «Á virtude, a unha vida, 
á ciencia». Con todo, a súa frase 
máis celebre foi probablemente 
«Odia o delito e compadece ao 
delincuente», que resume a súa 
visión dos delincuentes como o 
produto dunha sociedade reprimi-
da e represora.  
Licenciada en Dereito, penalista, 
visitadora de prisións, xornalista e 
escritora encadrada no realismo 
literario e pioneira no feminismo 
español. Ao longo da súa vida e 
obra denunciou a situación dos 
cárceres de homes e mulleres, a 
miseria nas casas de saúde ou a 
mendicidade e a condición da mu-

ller no século XIX, na liña das 
sufraxistas feministas decimonó-
nicas, e as precursoras do femi-
nismo. 
Dende nova declarara o seu 
desexo de ser avogada. Aos 
vinteún anos de idade, para po-
der ingresar como oíente na Fa-
cultade de Dereito da Universi-
dade Central de Madrid tivo que 
disfrazarse de home, cortou o 
pelo, visteu levita, capa e som-
breiro de copa. Ao descubrirse a 
súa verdadeira identidade inter-
vén o reitor. Tras un exame sa-
tisfactorio foi autorizada a asistir 
ás clases, cousa que fará dende 

1842 a 1845. 
Para poder fa-
celo, o proce-
demento era 
estricto. Debía 
presentarse na 
porta do claus-
tro acompaña-
da por un fami-
liar, onde era 
recollida por 
un bedel que a trasladaba a un 
cuarto no que estaba sola ata que o 
profesor da materia que iba a im-
partirse a recollía para as clases. 
Sentada nun lugar diferente do dos 
seus compañeiros, seguía as expli-
cacións ata que a clase concluía e 
de novo era recollida polo profe-
sor, que a volvía a levar ata o 
cuarto ata a clase seguente. 
Pode decirse dela que foi unha das 
pioneiras do feminismo en Espa-
ña. A súa primeira obra sobre os 
dereitos da muller é La mujer del 
porvenir (1869), na que critica as 
teorías que defendían a inferiori-

dade das mulleres baseada en ra-
zóns biolóxicas. A experiencia da 
vida feminina non se podía centrar 
no exercicio exclusivo do rol de 
nai e esposa, defendendo o acceso 
das mulleres a todos os niveis edu-
cativos. 
No ensaio sobre El trabajo de las 
mujeres denuncia a escasa prepa-
ración industrial da muller, e pro-
pón que se apliquen ás obreiras os 
mesmos medios de instrucción e 
rehabilitación que aos obreiros. 
Resalta tamén que non é posible 
manter o choque entre o «mundo 
moderno» e a «muller antiga», e 
que o único medio de rexeración 
social válido é «educar á muller, 
artística, científica e industrial-
mente»; e elo porque non pode 
haber orde económica nin equili-
brio mentras a metade do xénero 
humano teña que depender dunha 
herdanza, o sustento proporciona-
do pola familia, a limosna ou 
arrisgarse á fame ou ao extravío. 
Concepción Arenal, foi grande 
amiga de Emilia Pardo Bazán, 
unha das persoas coas que 
compartía ideoloxía e opinións. 
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P rácticas para a igualdade 
de xénero na FP 

O VII Plan Estratéxico de Galicia 
para a igualdade de oportunida-
des entre mulleres e homes 2017-
2020 e o I Plan de actuacións pa-
ra a igualdade nos centros educa-
tivos de Galicia 2016-2020 teñen 
como obxectivo contribuír á 
construción dunha sociedade na 
que a igualdade real de xénero 
sexa unha realidade mediante a 
eliminación de todo tipo de dis-
criminación por este motivo, 
afondando na educación entre 
persoas iguais con independencia 
do seu sexo e integrando o res-
pecto á diversidade afectiva e 
sexual. “Na dimensión da educa-
ción como formación profesional 
débese ter en conta tamén que a 
transmisión dende a educación 
duns valores sociais e culturais 
tradicionais nos que se outorgan 

determinadas cualidades e expec-
tativas como “propias” de cada 
sexo, e asociadas á condición de 
ser muller ou ser home, segue 
sendo determinante na elección 
académica que as rapazas e os 
rapaces realizan, o que orixina 
unha división do traballo sexuada 
que é preciso reverter.” 
O obxectivo da guía é difundir as 
boas prácticas desenvolvidas po-
los centros integrados de forma-
ción profesional para traballar na 
prevención de actitudes sexistas e 
discriminatorias entre o alumna-
do, impulsando tamén o cambio 
de roles, de actitudes e de este-
reotipos que sustentan a desigual-
dade de xénero. 

F iguras ocultas 
 

Narra a participación das mate-
máticas e astrofísicas Katherine 
Johnson, Dorothy Vaughan e 
Mary Jackson na carreira 
espacial da NASA durante 
os anos 60 do pasado sécu-
lo, aportando os cálculos 
necesarios para que John 
Glenn realizara con éxito a 
primeira órbita completa 
arredor da Terra e, a finais 
da década, a misión Apolo 

11 chegara á Lúa, foi vergoño-
samente silenciada durante de-
cenios polo machismo e o racis-
mo estructurais (esas brillantes 
científicas eran mulleres e eran 
afroamericanas, e vivían e tra-
ballaban en metade da loita po-
los dereitos civís dos negros 
estadounidenses). A reivindica-
ción do seu traballo fai que non 
haxa ningunha dúbida de que se 
merecían unha película. 

 

E no cine tamén 

L ECTURAS POLA IGUALDADE... 

O 8 de marzo celebramos o Día Internacional da Muller .  

Súmate á festa! 
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L ECTURAS EN GALEGO...  

S orrisos e boa colleita  
(Varios autores e ilustradores, 2008) 

Temos aquí unha homenaxe dos humoristas gráfi-
cos galegos ao noso rural, na que participaron 41 
humoristas gráficos galegos. A través da ironía e a 
retranca que caracteriza ao noso humor, os 41 artis-
tas participantes en Sorrisos e boa colleita abordan, 
ademáis da iniciativa pola que se crea un banco de 
terras agrarias, o agroturismo, a cota láctea, as esta-
cións eólicas, o minifundismo secular en Galicia ou 
a entrada das novas tecnoloxías na economía e a 
sociedade rural galega. Tamén aparecen no volume 
a especulación urbanística e a febre do ladrillo, que 
ocupan un lugar destacado na temática máis crítica 
que aborda esta obra. 

«O humor é necesario en todas as partes, e cada vez 
é máis necesario», afirma o coordinador do libro, 
Xaquín Marín, director de honor do Museo do Hu-

mor, e que tamén ten feito a súa aportación artística 
a un libro que pretende amosar a realidade rural a 
través dos ollos dos artistas gráficos de Galicia. 

A  caixiña dos rancores 
Héctor Cajaraville, 2016 
A xuíza Felpeto, acabada de chegar á loca-

lidade costeira de Valdomar, revoluciona a vila 
coas súas orixinais sentenzas. Cando Estevo é 
obrigado a pasar todo o verán visitando a Chiruca, 
a anciá a que atropelara co seu ciclomotor, imaxi-
na unhas soporíferas xornadas aturando as histo-
rias daquela muller que cruzara polo paso de cebra 
sen mirar. Pero todo cambia cando a casualidade 
fai que o mozo descubra un segredo que ten na 
súa cerna a Chiruca e que ela mesma descoñece. 
Coa axuda de Paula, a noiva de Estevo, o nobelo 
daquel misterio irase desenredando ao mesmo 
tempo que xorde entre os tres protagonistas unha 
relación tan profunda como inesperada, que pasa 
por riba da diferenza de idade e que demostra que 
a amizade verdadeira non entende de prexuízos 
nin de convencionalismos. 
Premio Raíña Lupa de Literatura Infantil e Xuve-
nil, 2015 
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E n GALEGO, tamén...  

L onga noite de pedra 
Celso Emilio Ferreiro, 1962 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Polos camiños de Cangas 

a voz do vento xemía: 
ai, que soliña quedache, 

María Soliña. 
Nos areales de Cangas, 

muros de noite se erguían: 
ai, que soliña quedache, 

María Soliña. 
As ondas do mar de Cangas 

acedos ecos traguían: 
ai, que soliña quedache, 

María Soliña. 
As gueivotas sobre Cangas 

soños de medo tecían: 
ai, que soliña quedache, 

María Soliña. 
Baixo os tellados de Cangas 
anda un terror de auga fría: 

ai, que soliña quedache, 
María Soliña.  

R icardo Carvalho Calero  
Héctor Cajaraville, 2012 

Ricardo Carvalho Calero é unhas das figuras de 
obrigada referencia na historia do idioma galego: 
como investigador, como autor literario e como 
docente e promotor da nosa lingua nos diferentes 
ámbitos, espazos e contextos de uso. É o respon-
sable da primeira gramática do galego elaborada 
cunha base científica sólida e da primeira 
historia da literatura galega contemporá-
nea, ademais de ser o primeiro profesor 
en ocupar a cátedra universitaria de Lin-
güística e Literatura galegas. Un auténtico 
pioneiro e un incansable defensor (e 
tamén construtor) da nosa identidade co-
mo comunidade, como pobo, como país. 
A Ricardo Carvalho Calero adícaselle o 
Día das Letras Galegas 2020. 

 

 

 L etras Galegas 2020 
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Na biblioteca atoparás xogos tradicionais, pero tamén hai novidades 

 

A  xogar!  

Dobble 
¿Quen ten memoria fotográfica de peixe? 
Dobble é un xogo de cartas, que con máis de 50 símbolos, 55 cartas, 
con un, e soamente un símbolo idéntico entre cada carta. ¿Serás quen 
de descubrilo?. Pódese xogar de 5 xeitos diferentes (5 mini-xogos), 
pero sempre mantendo un obxectivo: os xogadores deben buscar o 
obxecto común entre dúa cartas e nomealo. 
Con Dobble pódese facer un minixogo cada 1 ou 2 minutos. Cando 
coñeces o xogo, fáiseche estraño cómo unha cousa tan sinxela como 
procurar o obxecto común poida chegar a ser tan difícil. O nivel de 
atención e tensión dos xogadores é extremo e iso ás veces provoca si-
tuacións moi divertidas. 
Velocidade, observación, reflexos... encadea todos os mini-xogos nun 
ambiente delirante! 

Rory’s Story Cubes 

Se che gustan os contos, inventar historias e tes unha grande imaxina-
ción Rory´s Story Cubes é o xogo ideal para ti. Non é un xogo nor-
mal, nin se gaña nin se perde, só terás que deixar voar a túa imaxina-
ción e enlazar as imaxes que saian nos dados para crear unha historia. 

Rory´s Story Cubes está formado por nove dados de seis caras cada 
un, o que fai un total de cincuenta e catro imaxes diferentes, o que fan 
posible máis de dez millóns de combinacións posibles, o que ven a ser 
unha cantidade infinita de posibilidades para crear historias. 

Instruccións: 

Lanza os nove dados e escolle unha das imaxes para empezar a contar 
a túa historia “Erase unha vez…” É evidente que non hai respostas 
incorrectas e coa práctica a túas historias serán cada vez máis cohe-
rentes e longas. 

Story Cubes é, en principio, un xogo non competitivo, pero cada un é 

libre de xogar do xeito que considere máis entretido. 
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Jungle speed 

A mellor terapia: risas e berros garantizados. A rapidez 
e a astucia son a crave. Ve e actúa. Sé o máis veloz: 
mostra a túa carta e se hai outra igual sobre a mesa, 
agarra o Tótem sen dubidar, pero coidado… se te enga-
nas, axudas aos demáis a gañar. Se as túas mans son 
áxiles e a túa mente está sempre esperta, Jungle speed é 
o teu xogo. 

Escape room 2. The game 

Inclúe unha máquina crono decodificadora e 4 novas 
aventuras distintas: Casino, Axente segredo, Esta-
ción Espacial e o dentista. 

Sentide a emoción e disfrutade do misterio dun Es-
cape Room na biblioteca. Neste desafiante e impre-
decible xogo, teredes que traballar en equipo para 
resolver enigmas e atopar pistas ocultas. Sempre é 
unha carreira contra o reloxo: só teredes 60 minutos 
para escapar. O Crono Decodificador levará a conta 
e dará pistas. 

Neste xogo gáñase ou pérdese xuntos. Cada xogador 
debe esforzarse e facer a súa parte. “Traballo en 
equipo” son as palabras máxicas para resolver todos 
as adiviñas e enigmas a tempo. 

A  xogar!  
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Ingeniería de vehículos. Sistemas y cálculos 
Manuel Cascajosa Soriano, 2016 
Neste libro o autor realiza un estudio de todos os sistemas que compoñen 
os vehículos de estrada, superando o meramente descritivo e adentrándose 
nas técnicas tradicionais de análise que son útiles nas primeiras etapas do 
deseño e nos proxectos de reformas de vehículos en uso, todo elo tendo 
como referencia a normativa comunitaria. Os contidos do seu índice dan 
mostra da dimensión da presente obra que, durante anos, ten sido unha re-
ferencia para moitos profesionais do sector: 
Inclúe un programa de cálculo de grande utilidade para os enxeñeiros que 
realizan proxectos de reformas en vehículos de estrada, pois contempla os 
casos que maioritariamente se presentan nesta actividade. 

Sistemas frigoríficos para confort térmico de perso-
nas en vehículos 
Fernando Illán Gómez; Alejandro López Belchí, 2018 
Completo manual onde se recollen os contidos do temario forma-
tivo 5 segundo o RD 115/2017 sobre Manipulación de sistemas 
frigoríficos que empreguen refrixerantes fluorados destinados a 

L ecturas profesionais: Unha pequena mostra das lecturas 
técnicas dispoñibles na biblioteca. 

Departamento de Automoción 

Las estaciones de servicio y el suminstro de nuevos combustibles 
a vehículos 
As estacións de servizo ou gasolineiras, enfróntanse ao reto de adaptarse ás no-
vas fontes de enerxía que xa se están introducindo. Entre esas novas fontes 
enerxéticas para mover vehículos temos: o hidróxeno (as pilas de combustible), 
o GNC (gas natural comprimido), carga eléctrica, GLP (gases licuados do pe-
tróleo), etc. O fin último da introdución de todos estos novos combustibles, é 
reducir a contaminación e loitar contra o cambio climático. As estacións de ser-
vizo deberán ter aparellos surtidores e dispensadores destas novas formas de 
enerxía, se queren estar ao día e seguir no mercado. O libro inclúe unha serie de 
anexos: Un completo estudo do hidróxeno como combustible para vehículos, 
así como das hidroxeneras para a súa expedición; Características dos combusti-
bles fósiles: gasolinas, gasoil, gas natural, gases licuados do petróleo, etc; 
Coñecementos básicos de electricidade para coñecer o funcionamento dos co-
ches híbridos e eléctricos; Tipos e unidades de medida da enerxía; Glosario de 
termos relacionados co mundo da enerxía. Este libro é o único publicado sobre este 
tema coa nova Instrución Técnica MI-IP 04 RD 706/2017. 
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L ecturas profesionais: Unha pequena mostra das lecturas técnicas 
dispoñibles na biblioteca. 

Departamento de Instalación e Mantemento 

Manual de refrigeración 

Juan Manuel Franco Lijó, 2006 

Este libro, que recolle os coceptos e as aplicacións prácticas funda-
mentais dos sitemas de refrixeración, está constituído por tres par-
tes perfectamente definidas. A primeira estuda os elementos bási-
cos, os complemetarios e os de seguridade e control dunha instala-
ción de refrixeración. Ademáis, aquí ponse énfase no coñecemento 
do diagrama de Mollier e a súa aplicación nas instalacións. A se-
gunda é totalmente práctica e adícase ao manexo das instalacións: 
interpretación dos manómetros, os útiles máis empregados, as ope-
racións máis frecuentes, o estudo e manexo das válvulas de servi-
zo, etc. A terceira parte ocúpase do mantemento das instalacións e 
das averías máis comúns que poden presentarse, os motivos que as 
orixinan e as súas solucións. Todos os temas se tratan a partir dos 
conceptos máis básicos e vaise profundizando neles a medida que 
se avanza no estudo das instalacións. Na exposición utilízase unha 

linguaxe sinxela e práctica, e, para beneficio de quen lee, o texto acompáñase dunha grande 
cantidade de gráficos e esquemas, así como de numerosos exemplos de aplicacións. O contido 
da obra se adapta aos programas oficiais de ensino medio e superior e ademáis resultará un 
excelente libro de apoio e consulta para as persoas profesionais do sector. 

Prácticas de refrigeración 
Juan Manuel Franco Lijó, 2014 
Despois da grande acollida que tivo a obra "Manual de refri-
geración" entre os profesionais do sector do frío, publícase 
este novo libro do profesor Franco Lijó, que nace co obxecti-
vo de encher un oco especialmente importante no que se refi-
re ao coñecemento práctico dos equipos de aire acondiciona-
do. Hoxe en día a sociedade demanda benestar e confort, fa-
céndose necesario persoal cualificado para a instalación e 
mantemento dos equipos climatizadores. E é aquí onde ten 
razón de ser este manual. Dirixido a estudantes e profesionais 
do sector, así como a todas as persoas interesadas no ámbito 
do aire acondicionado, o texto destaca tanto pola súa clarida-
de como polos numerosos exemplos e demostracións que in-
clúe, constituíndose nunha magnífica ferramenta na forma-
ción destes profesionais. 
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L ecturas profesionais: Unha pequena mostra das lecturas técnicas 
dispoñibles na biblioteca. 

Departamento de Electricidade e Electrónica 

Pastelería sin gluten 
Hannah Miles, 2014 
Neste libro móstranse máis de 60 receitas de galletas, pasteis, tar-
tas, pans e sobremesass sen gluten e sen trigo. A experimentada 
pasteleira Hannah Miles desenvolveu unha colección de receitas 
especialmente pensadas para as persoas que sufren intolerancia ao 
gluten ou celíacos. A pastelería é o aspecto máis complicado dun-
ha dieta sen gluten, pero utilizando produtos substitutivos inteli-
xentes e métodos enxeniosos de repostería, a autora creou unha 
selección de versións sen gluten das receitas preferidas de todo o 
mundo. 

Materias primas en la industria 
alimentaria 
Nuria Fernández Bengochea; Ire-
ne María Martínez Torres , 2016 
O obxectivo deste libro é caracte-
rizar as materias primas como 
parte fundamental do posterior 
tratamento tecnolóxico na indus-
tria alimentaria para a obtención 
de produtos finais que, gracias a 
un correcto etiquetado, contribui-
rán á seguridade da cadea alimen-

taria e á protección do con-
sumidor. Como elemento 
común a todas estas elabo-
racións destaca a auga co-
mo materia prima, ben for-
mando parte dos sistemas 
auxiliares ou como ingre-
diente do produto final, ao 
mesmo tempo que xera uns 
efluíntes que deben ser 
mantidos baixo condicións 
de control. 

L ecturas profesionais: Unha pequena mostra das lecturas técnicas 
dispoñibles na biblioteca. 

Departamento de Industrias Alimentarias 

Ciencia y tecnología de las especias 
Kenji Hirasa e Mitsuo Takemasa, 2002 
Contidos: 
Especias e herbas: conceptos básicos 
Calidade das especias e especificacións 
Cociñando con especias 
Teoría da modelización do uso de especias 
Efectos fisiolóxicos de compoñentes das especias 
Propiedades antimicrobianas e antioxidantes das especias 
Efectos fisiolóxicos do flavor/aroma. 
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L ecturas profesionais: Unha pequena mostra das lecturas técnicas 
dispoñibles na biblioteca. 

Departamento de Electricidade 

50 Ejercicios prácticos de Automatización 

Miguel López Ramírez, 2017 

Este libro destínase fundamentalmente a alumnos que cursan Ciclos Formati-
vos de Grao Superior en electrónica, mecatrónica, automatización e robótica e 
Graos en Enxeñeiría nas especialidades de electrónica industrial e automática e 
electrónica, robótica e mecatrónica, ademáis é orientativo para o desenvolve-
mento práctico de proxectos no módulo Proxecto Integrado de ciclos e Proxec-
tos Finais de Carreira nos graos. Asimesmo pode ser moi útil para persoas que 
posúen coñecementos previos de electrónica e informática e queiran iniciarse 
no control de procesos industriais. 

O obxecto deste libro, non é profundizar en aspectos teóricos onde xa existe 
unha ampla bibliografía, aínda que se repasen algunhas nocións básicas, funda-
mentalmente pretende ser unha guía práctica para a automatización de proce-
sos, con diferentes graos de dificultade, utilizando os diagramas de fluxo como 

técnica universal e extrapolar os resultados á linguaxe de programación específica 
do dispositivo empregado (autómatas programables, microcontroladores, plataforma 
Arduino,etc.). Esta técnica úsase en todos os exercicios propostos coa intención de 

Mecatrónica, control y automatización 
Fernando Reyes Cortés, 2013 
Obra dirixida a estudantes das carreiras de enxeñeiría mecatrónica, robó-
tica, electrónica, sistemas, eléctrica, industrial, computación e informáti-
ca, Enxeñeiría de Deseño e Automatización Electrónica. Proporciona un-
ha visión interdisciplinaria xeral e profunda no eido da Mecatrónica. As 
iconas colocadas ao longo do libro resaltan as referencias aos múltiples 
recursos en liña que inclúen videos explicativos e códigos de Matlab. As 
competencias esperadas do alumnado detállanse ao inicio de cada capítu-
lo e, establecen con claridade metas e expectativas de aprendizaxe. 
Desenvolve unha metodoloxía orixinal para coordinar as actividades téc-
nicas asociadas con proxectos de enxeñeiría mecatrónica, os seus puntos 
de control e elementos esenciais para asegurar a satisfacción do cliente 
(contido WEB). Unha metodoloxía que probou ser efectiva para crear tec-
noloxía propia en proxectos académicos e industriais. 
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LEVEL 1 

Meatless meat 

Os avances tecnolóxicos na industria alimentaria 
chegan a supermercados e restaurantes: hambur-
guesas e salchichas cen por cen veganas para dis-
frutar dunha dieta máis saudable e respectuosa co 
medio ambiente sen por elo renunciar ao sabor nin 

á textura da mellor carne. 
Atoparás máis información 
no exemplar n.º 412 

A PRENDIZAXE DE LINGUAS 

 

Aquí atoparedes as propostas do Departamento de Programas Europeos 

 

Mona Eltahawy 
Esta xornalista exipcio-americana é unha defen-
sora dos dereitos das mulleres no norte de Áfri-
ca e Oriente Medio. Tras sofrer malos tratos a 
mans de policías durante o levantamento en 
Exipto no 2011, Eltahawy continúa a súa loita 
contra a misoxinia, aínda presente en moitas so-
ciedades islámicas, que basean o seu poder na 
represión. Na revista n.º 413 poderás ampliar 
esta información. 
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Leap year 
A Terra tarda, aproxi-
madamente, 365,242 
días en dar a volta ao 
Sol. Para redondear os 
decimais, cada catro 
anos o calendario en-
gade un 29 de febrei-
ro, como ocorre este 
2.020. Neste número 
faise un repaso á cien-

 

A prendizaxe con distintos materiais 

E para ver... 
As derradeiras 

incorporacións á nosa 
colección de filmes. 

Unha estupenda forma 
de aprender idiomas: 

diversión e entretemento 
á nosa disposición 

Deepfakes 
No número 415, un interesante artigo 
sobre o fenómeno das fake news. A tec-
noloxía avanza a miudo a un ritmo máis 
rápido do que a sociedade é capaz de 
asimilar. Axexados por todas partes po-
las noticias falsas, o último fito da inte-
lixencia artificial ameaza con facernos 
cuestionar a credibilidade dos nosos 
propios ollos 


