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ulleres de Nobel. A evolución da discriminación de xénero. Do 6% de
representación histórica, ó 30% de premiadas no ano 2020.
polo desenrrolo dun método para a edición do xenoma. Dos 185 galardonados nesta especialidade, só 7
foron mulleres.
Emmanuelle Charpentier é unha microbióloga e bioquímica francesa nada en 1968, recoñecida internacionalmente polo seu traballo no desarrollo da xenética molecular.
En agosto de 2012, Charpentier e Jennifer Doudna, a
quen coñecera o ano anterior, descubren que están
traballando no mesmo campo, e publican un artigo
en Science que transformou o campo da xenética
molecular.
Jennifer Doudna, nada en 1964, é bioquímica e catedrática nos departamentos de Química e Bioloxía
Molecular e Celular na universidade de California.
A contribución de ambas, xunto con Francisco Martínez Mójica, permite modificar o xenoma con amplísima precisión, o que abre o campo da xenética a
un mundo novo de posibilidades.

Históricamente, a representación das mulleres nos
premios Nobel sempre foi casi residual, posto que
dende 1901 a distribución dos premios foi moi desigual entre homes e mulleres, representando éstas o
6% dos premiados.
Porén, neste ano 2020, dos 12 premiados, 4 son mulleres, sendo un dos anos en que máis se diminueu a
fenda de xénero, xunto con 2018 en que tamén foron
4 as mulleres premiadas. O ano con máis mulleres
premiadas foi 2009, con cinco. Tamén, de xeito histórico, duas mulleres comparten por primeira vez o
premio na categoría de Química.
Neste artigo, imos destacar ás mulleres premiadas.

L

ouise Gluck

A

Poeta norteamericana nada en Nova Iorque en 1943.
Graduada en 1961 na Hewlett High School de N.Y.,
logo estudou na Columbia University.

E

Entre os premios que recibiu, destacan o Premio Pulitzer 1993 por "Iris salvaje", o National Book Critics Circle Award por "The Triumph of Achilles",
o Academy of American Poet's Prize por "Firstborn",
a Medalla al Mérito MIT, ademáis de varias becas
das fundacións Guggenheim e Rockefeller.

É unha das figuras relevantes da poesía contemporánea norteamericana, con títulos tan importantes coAndrea Mia Ghez, nada o 16 de xuño de 1965, é un- mo "Firstborn" 1968, "House on the Marshha astrónoma estadounidense profesora no Departa- land" 1975, "Descending Figure" en 1980, "The
mento de Física e Astronomía da UCLA, coñecida
Triumph of Achilles"1985, "Ararat" 1990, "The Wild
polo estudo do centro da galaxia da Vía Láctea. En Iris" 1992, "Meadowlands" 1996, "The SevenA2020 converteuse na cuarta muller galardoada co
ges" 2001, e "Averno" en 2006. En 1994 xuntou os
Nobel de Física, premio cuxa metade foi compartida seus ensaios sobre poética baixo o título Proofs and
con Reinhard Genzel.
Theories.
ndrea Ghez

mmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna

Por primeiro ano na historia, son dúas mulleres as Actualmente ocupa a cátedra de Literatura na Unique comparten galardón na categoría de Química, versidade de Yale.
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ECTURAS POLA IGUALDADE...

O 25 de novembro celebramos o día internacional contra a violencia
de xénero. Dende o CIFP Coroso sumámonos á loita contra a
violencia...

COROSO DI NON!

L

a tribuna.

E no cine...

Emilia Pardo Bazán.

C

omo tú. 20 relatos+20
ilustraciones por la
igualdad.
Con prólogo de Fernando Marías,
Como tú é un libro que reúne 20
relatos curtos en varios estilos:
narración clásica, poemas, un
guión de cine, un texto teatral e
incluso un fío de Twitter.

Ainda que non é un libro novedoso, Pardo Bazán é un referente na
loita polo feminismo e a igualdade e neste libro amósanos a realidade da sociedade do momento.
Para escribilo, conviveu dous
Moi sinxelo de ler, por ser cada meses coas cigarreiras da fábrica
relato de duas ou tres páxinas, de tabacos de A Coruña.
déixanos en cada relato unha reflexión.
Se non o lestes, está á tua disposición na biblioteca.
Anímate a coñecelo!
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tar Wars. El ascenso de

Skywalker.
O protagonismo de Rey, a presenza dun stormtrooper negro ou
a ambigüedade sexual de Poe son
algunhas das novidades no enfoque cultural da cinta proposta.
Se eres seguidor da saga Star
Wars, de seguro a tes visto. Tanto
si xa a viches como si non, invitámoste a vela con outros ollos,
fixándote nos detalles de xénero.

L
S

ECTURAS EN GALEGO...

enlleiras

Antía Yáñez, 2018
Unha influencer sobe unha foto
ás redes sociais onde aparece
unha man fantasma. Xusto unha semana máis tarde, a moza é
atopada morta.
A partir deste fío técense as vidas de varias mulleres de diferentes séculos. Mulleres que tiveron que
vivir a s súas vidas supeditas ás dos seus homes,
baixo as estritas normas non escritas (ou si) que as
sinalaban como inferiores. Mulleres que, cando intentaron recuperar o único que lles pertenecía por
dereito, a súa vida, viron como ata esta lles podía
ser arrebatada.
Tempos que semellan totalmente diferentes, pero
que non o son tanto. Mulleres senlleiras que merecen ser lembradas..
Imaxe: editorial Galaxia

R

icardo Carvalho Calero. A
pegada do compromiso
Héctor Cajaraville.

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. A Ricardo
Carvalho Calero dedícaselle o Día das Letras Galegas 2020.
Este libro ofrece un percorrido xeral pola biografía de Calero e inclúe sete pequenas pezas teatrais da autoría de Héctor Cajaraville sobre momentos concretos da vida do intelectual galeguista.
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I

de autores da nosa terra...

nscricións

Carlos Cállón, 2019
Carlos Callón naceu en Ribeira en 1978.
Carlos
é
licenciado
en filoloxías galega, portuguesa e románica pola Universidade de Santiago de Compostela.
Doutorouse na Universidade da Coruña.
Exerceu como profesor de lingua e literatura galega e lingua portuguesa no CPI Alfonso
VII de Caldas de Reis e no IES de Bertamiráns.
Na actualidade
exerce
como
profesor
de Xeografía e Historia no Instituto Espanhol
Giner de los Ríos de Lisboa.
Na súa obra Inscricións, reflexa as pulsións que
atrapa o poeta cando pretende que as palabras
sexan marco para o apreixar todo. Estes poemas
falan diso. Da morte, da dor, do odio, do amor.
Da vida. Todo é todo e todo está en todo. Versos
que furan o peito, que mancan. Poeta mancado
que fai co poema, bálsamo. Un libro sobre os
mapas da alma. E das palabras que o constrúen e
rexistran. A morte. A vida. Todo

B

rumas octavianas

Jacobo Otero Moraña
Veciño de Ribeira, nado en 1970.
Actualmente reside en Almería.
É funcionario da Axencia Tributaria, e conta con unha ampla traxectoria como escritor.
Operación Sidi, La espuela del
dragón, Expediente Othalan, El
Octógono de Candiá ou El Instructor son algunhas das súas
obras.
A súa última obra sae á venda o
10 de decembro de 2020.
Si gostas da novela histórica, non
deixes pasar a oportunidade de
coñecer a obra do noso veciño.
Vaite sorprender. Podes atopar
esta novela xa na nosa biblioteca.
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E

femérides...

… 3000 anos

… 100 anos da morte de Emilia Pardo Bazán

A destrución da Troia de Homero.
Homero foi o autor grego por excelencia, o primeiro
poeta da literatura grega.
As obras de Homero, A Ilíada e A Odisea, son de escritora en lingua castelá, intelectual, xornalista,
crítica literaria, narradora e rexionalista galega que
lectura imprescindible para todos.
triunfou na literatura española como escritora e como figura pública.[1] Influída polo naturalismo,
… 700 anos da morte de Dante
movemento literario que introduciría en España,
Durante degli Alighieri ou simplemente coñecido escribiu máis de 500 obras en forma de novelas,
Dante, nado en maio ou xuño de 1265 e finado o 13 contos, artigos e folletos.[2] En recoñecemento poou 14 de setembro de 1321, é considerado por gran los seus méritos artísticos, concederíalle o
parte dos italianos como o seu poeta maior na Idade rei Afonso XIII en 1908 o título de condesa de ParMedia. A súa obra imprescindible é “La Divina Co- do Bazán.
media”.
Na nosa biblioteca contamos con varios títulos escritos por ela:
La sirena negra, La Tribuna, Los Pazos de Ulloa…
Anímate a descubrilos!

8

50 anos da publicación
de Adios María de
Xohana torres

María, ou Maxa, é a protagonista
desta historia que destaca pola firme caracterización dos personaxes.
Na novela atopamos tamén unha
clara denuncia social do feito da
emigración e as súas consecuencias,
así como unha fermosa recreación
da linguaxe do suburbial. Publicada
por primeira vez en 1971, esta é
unha das novelas máis importantes
da narrativa galega do último terzo
do século XX.

ponlle un melón no sitio da cabeza
e acaba por vestilo cunha chaqueta
e uns pantalóns remendados. Ata lle
mete dúas cereixas nos ollos e un
pexego no sitio do corazón. Así na-

ceu Espantallo.

foi desmantelada, e que el é o
responsable. Esta decisión de
carácter posibilista levouse a cabo logo de que Terra Ancha lle
cedese certa autonomía administrativa a Tagen Ata. Porén, os
cimarróns queren seguir adiante
coa loita armada, refuxiándose
na fraga e actuando en forma
de guerrilla non só contra o estado, senón tamén contra o capital.
Rotbaf
perde
a
súa virxindade con Ulm, e á mañá seguinte escribelle unha notiña dicíndolle que está moi equivocado, que os cimarróns, finalmente, vencerán. Rotbaf foxe ao
bosque, controlado polos rebeldes, e únese á resistencia.

50 anos da publicación
de Retorno a Tagen
Ata de Xosé Luís Méndez Ferrín

Na nosa biblioteca contamos con
varios exemplares desta novela,
esperando a que te decidas por eles.

50 anos da publicación
de O espantallo amigo
de Xosé Neira Vilas

Hai homes coma espantallos e espantallos coma homes. O protagonista desta obra ten un corazón de
pexego, morno e bo coma os seus
feitos.
Esta é a historia dun espantallo que
en vez de espantar os melros, faise
amigo dos animais e dos rapaces.
Un día, para defender unha figueira
das peteiradas voraces dos melros, o
tío Ramón de Rebordena colle a
machada, corta uns casqueiros
miúdos de pino manso, átaos cun
vimbio e fai unha cruz. Despois vai
enchendo aquel esquelete con palla,

Rotbaf Luden é unha moza de
vinte e tres anos, estudante de
filoloxía
clásica
e
filla
de emigrantes, que chega a Tagen Ata desde a illa de Anatí.
Milita na resistencia, e representa a organización exterior da Irmandade de Tagen Ata. Chega
ao país dos seus pais para entrevistarse con Ulm Roan, un personaxe misterioso.
Tagen Ata é un país cunha gran
fraga e cultivos de vide nos vales
do sur, con pequenas vilas e aldeas espalladas polo territorio.
Desde a Idade Media está sometido por Terra Ancha. Rotbaf ten
unha visión idealizada que realmente non se correspondía co
que pasaba, en parte polo retardo
na comunicación, pois as cartas
podían tardar moito tempo en
chegar.
Nunha pequena taberna de aldea
dinlle onde pode contactar con
Ulm Roan. Vai á vila de T., e alí
coñece a súa tía Natalia. Xa na
casa de Ulm, este dille que a ITA
9

Ademáis deste título, podes atopar na nosa biblioteca as seguintes obras de Méndez Ferrín:
Amor de Artur– Fría Hortensia
Antón e os Inocentes
Arraianos
Arnoia, Arnoia
Contos
Bretaña, Esmeraldina
O crepúsculo e as formigas
Elipsis e outras sombras
No ventre do silencio
Percival e outras historias

C

anto sabes do Coronavirus?

É a palabra de moda, e cambiou por completo as nosas vidas. Pero… qué sabemos
sobre este virus? Ponte a proba!
Fonte: Sergas. https://escolasaude.sergas.es/docs/EGSPC/cuestionario_covid_19/index.html#/lang/es/pag/4dc7659e445806fb833dcec0e51063e1

Que é o coronavirus ( COVID-19)?
. Unha bacteria que produce infeccións
. Unha molécula fabricada en laboratorio
. Un virus que causa infección respiratoria
Cómo se transmite a enfermidade por coronavirus (COVID –19)?
. Polas pingas da respiración que se expulsan ao tusir, esbirrar, cantar, gritar, etc.
. Por tocar superficies contaminadas polo virus e a continuación tocar a nariz, os ollos ou a
boca.
. Todas as anteriores son correctas.
Cales son as medidas de protección fronte o COVID-19?
. Lavar as mans frecuentemente con auga e xabón ou utilizando unha solución hidroalcohóli
ca
.Cubrir a boca e o nariz co cóbado flexionado ao tusir ou esbirrar e evitar tocar a cara
. Manter a distancia de seguridade de 1.5 metros ou utilizar a máscara cando esto non sea
posible
. Todas son correctas
A quén pode afectar a enfermidade por COVID– 19?
.Ás persoas de idade avanzada
. Ás persoas mozas
. Ás embarazadas
. A todas as persoas
Cales son os síntomas de sospeita de estar contaxiado por coronavirus (COVID-19)?
. Febre, tose e sensación de falta de aire, perda de olfato, dor de garganta…
.Vómitos e diarrea
.Dores musculares e cefaleas
.Todas son correctas
Podes comprobar o resultado do test no seguinte enlace:
https://escolasaude.sergas.es/docs/EGSPC/cuestionario_covid_19/index.html#/lang/gl/
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J

uegos en la época del Coronavirus

Atrapa el Virus es una de las novedades para poner las fuerzas y el humor de la familia sobre el tablero.
Es una iniciativa creada durante el confinamiento que se descarga en zahara360.com, plataforma que
creó un Monopoly y dos Risks basados en Andalucía. #Yomequedoencasa y #juntosvenceremos son los
dos gritos de guerra contra el virus que animan a jugar para vencer al bicho sobre esta especie de oca
con silueta de covid-19 y argumento adecuado al estado de alarma. Ve a la web zahara360.com, menú
Inicio. Pincha Descarga juegos adaptados a Zahara de los Atunes. Dentro de la selección, en la parte baja de la página verás el Atrapa el Virus #Yoteganoencasa y un enlace para su descarga. Avanti, ¡a jugar!
Las descargas gratuitas incluyen distintas opciones: tablero completo o por partes, grande o pequeño,
dados virtuales para tirar desde el móvil, cartas con las casillas y profesiones, con las vidas, y también
con los deseos a cumplir, una vez que acabemos con el virus. Se puede jugar al viejo estilo o bien por
videoconferencia. Si caes en la casilla de teletrabajo, avanzas a la de colegio. Si te toca estado de alarma,
directo a la casilla de salida, y vuelta a empezar. Si caes en la casilla de ambulancia, ganarás una vida. Si
sales de casa sin causa justificada retrocedes cuatro casillas y confinado dos turnos sin jugar.
El covid-19 se ha propagado en forma de escape room, en iniciativas más didácticas, para niños, o
irónicas, para adultos que no quieren que la fiebre del papel higiénico les corte el rollo.
El misterioso caso del virus es un escape (https://www.aventurasdeaprendizaje.es/retovirus1/) para
derrotar al bicho a base de sumas y restas, idea de dos docentes para motivar en estos duros momentos a los estudiantes de Primaria en Matemáticas.
Esta aventura de aprendizaje para vencer al covid se libra con sumas y restas, visitando online el museo de las matemáticas y parando en la biblioteca. El nivel de dificultad va aumentando según vayas
superando retos. La música de este misterio matemático online mete presión, pero siempre puedes
minimizar el sonido. Y concentrarte.
En el umbral de la crisis del coronavirus, todo parecía apuntar a un apocalipsis higiénico.
En The ParadoxRoom (https://theparadoxroom.com/digital/game/apocalipsis-higienico/) está el juego. Solo o en equipo, para este escape virtual necesitas un ordenador con conexión a Internet (no vale
el móvil) y tener a mano lápiz y papel, esa tablet artesana con gran capacidad de memoria. Sitúate:
año 2043. Vamos. Tras una crisis mundial en el 2020 las bolsas colapsaron y las divisas cayeron, y
surgió un nuevo orden donde la moneda de cambio es el papel higiénico. Te va a llevar entre 90 y 120
minutos encontrar la solución a este confinamiento. Tienes un papel en esta desescalada. Juguémoslo.
Los videojuegos viven un pico, han superado en la Bolsa la crisis del covid. Entre los que ha traído
esta pandemia está el Coronavirus Evolution, un juego al estilo Super Smash Bros disponible
en Steam para luchar en línea por obtener la esperada vacuna.

Fuente: La Voz de Galicia
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L

ecturas profesionais: Unha pequena mostra das lecturas
técnicas dispoñibles na biblioteca.
Departamento de Industrias Alimentarias

Cocina Friki
Cassandra Reeder
Viches as películas, xogaches os videoxogos, lestes
todos os libros da saga… Ahora chegou o momento
de subir o teu nivel de frikismo e pasar ós fogóns.
Descubre os pratos que sempre quixeches probar
dos universos de El señor de los anillos, Harry Potter, La leyenda de Zelda, Firefly, Final Fantasy, e
moitísimo máis.

Star Wars a la carta. 40 recetas de una galaxia muy muy
lejana.
Explorade a Galaxia, de Tatooine a Takodana, pasando por
Bespin, Mustafar e Jakku! Estas 40 recetas, inspiradas en
numerosos planetas visitados polos protagonistas da saga
Star Wars teñen sido especialmente concebidas para que
trasladedes a particular atmósfera de cada un deles ós vosos
pratos: o batido azul de Tatooine, o suflé nube de Bespin, as
tartaletas dos Lagos de Naboo, a tarta de queixo de Coruscant, o tatín silvestre de Kashyyyk, o costelar volcánico de
Mustafar, o pan instantáneo de Jakku…
Desfrutade preparando estas receitas inspiradas en planetas
desérticos, volcánicos, frondosos… e conseguide crear menús variados e deliciosos, cuios sabores vos transportarán ata
o corazón dunha galaxia moi, moi lejana.
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L

ecturas profesionais: Unha pequena mostra das lecturas técnicas
dispoñibles na biblioteca.
Departamento de Automoción

Advanced English for Automobile Industry
Tamara Expósito
Para perfeccionar o inglés técnico na rama da Automoción, indicado para todos
os estudantes deste ciclo.

Manual de mantenimiento de Cajas de
Cambios
ETAI Ibérica
Contenido:
Más de 600 Modelos analizados y 39 Marcas del
2008 en adelante en más de 600 páginas a color.
Procedimientos de llenado y vaciado de
aceite indicado por el constructor y revisión de
nivel
Tipos y cantidades de lubricante para cada CC
Tabla de mantenimientos: Periodicidad por
Kilometraje y por tiempo.
Pares de apriete
Controles y puestas a punto.
Procedimiento del remplazo del filtro de aceite
El manual se ha hecho de manera esquemática y
muy visual, pensado para que el mecánico
localice y solucione la avería frecuente de
manera rápida y fácil.
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L

ecturas profesionais: Unha pequena mostra das lecturas técnicas
dispoñibles na biblioteca.
Departamento de Electricidade
Programación de controladores avanzados SIMATIC S7 1500
Luis Peciña Belmonte, 2018
Na era da dixitalización e da Industria 4.0, os controladores industriais, a dixitalización, a integración e a nube son conceptos fundamentais. O controlador que se estuda neste libro, o actual S7 1500 de
SIEMENS, aposta forte pola Industria 4.0 e lidera a iniciativa desta
nova aventura. A grande experiencia como profesor do autor, de
máis de 30 anos, fai deste texto un manual eminentemente práctico.
De forma guiada, o libro avanza dende o simple ao complexo -con
explicacións claras e sinxelas- e inclúe: a programación dos controladores de S7 1500 na linguaxe AWL e SCL.
É un libro de grande utilidade para quen queira iniciarse no coñecemento da programación dos autómatas e tamén para aqueles que, tendo xa coñecementos de autómatas, queiran evolucionar cara un futuro no que, sen lugar a dúbidas, estará o PLC 1500 de SIEMENS. Asimesmo, é un manual axeitado, en xeral, para tod@ técnic@ interesad@ nos autómatas programables. Se queres estar ao día e preparad@ para o futuro comeza cos controladores S7 1500 de SIEMENS!

Autómatas programables

Vicenç Guerrero e Ramón Yuste, 2017
Moitos dos procesos automatizados actuais baséanse no control
mediante automatas programables e, por elo, é preciso empezar a
entender como funcionan estos dispositivos. Un dos obxetivos
deste libro é ofrecer un sistema para aprender a programar ditos
dispositivos de modo totalmente práctico.
Trátase dun libro totalmente práctico, composto por oito unidades
que van dende o máis básico ata a utilización de operacións aritmeticas, pasando por exemplos baseados en temporizadores, contadores, flancos, entre outros. Cada tema inclúe a resolucion de
exercicios aplicando o deseño en Grafcet.
Os exercicios, tanto os resoltos como os propostos, aplícanse sobre un proceso industrial que inclúe cilindros, motores, balizas de
sinalización, visualizadores numéricos, pulsadores e selectores de
control, todo elo recollido nun Simulador 3D que se inclúe.
Para poder traballar cos exercicios resoltos e propostos é preciso
ter instalado o software de programación para autómatas Siemens,
chamado TIA Portal, que pode descargar gratuitamente na súa
versión trial na web https://support.industry.siemens.com.
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O

personaxe histórico da tempada...

Leonor de Aquitania
Leonor de Aquitania (en francés Aliénor d’Aquitaine ou Éléonore de Guyenne;
en inglés Eleanor of Aquitaine), nada contra 1122 ou 1124 en Belin ou en Bordeos,[ Ducado de
Aquitania, e finada o 31 de marzo ou o 1 de abril de 1204, en Poitiers, e non na Abadía de Fontevraud, como se cita en moitos textos, foi condesa de Poitiers, duquesa de Aquitania e Güiena, duquesa de Gascuña por dereito propio, así como raíña consorte de Francia e raíña consorte
de Inglaterra. Foi a nai de Ricardo Corazón de León e de Xoán sen Terra. Durante o seu primeiro matrimonio participou na Segunda Cruzada e, á súa volta da Terra Santa, Leonor desempeñou un importante papel na política da Europa Occidental.
Leonor foi descendente dos nobres gobernantes do gran territorio de Aquitania, situado ó sur
de Francia. A pequena Leonor creceu baixo o amparo de titores que a dotaron do amor polas
belas artes e de inmediato mostrou dotes para a música e as linguas
Os quince anos, finou o seu pai Guillerme X de Poitiers e Leonor herdou o ducado
de Aquitania, moi ansiado por Francia. A causa disto, a solución máis razoable foi a de ligar
ambas as liñaxes e quedou deste xeito ligado o futuro de Leonor ó do futuro Luís VII de Francia. A voda tivo lugar o 25 de xullo de 1137 en Bordeos e como era de costume na época, as
celebracións duraron varios días. A parella estivo no palacio de l'Ombrière, preto de Burdeos
ata a súa partida á París. A noite de vodas, os noivos foron coroados duques de Aquitania
na catedral de Saint Pierre de Poitiers. Nese mesmo ano ascenderon ó trono francés, tras a morte do rei Luís VI.
O libro Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi, reflexa esta etapa de xeito maxistral.
Moi recomendable para a súa lectura no nadal, foi premio Planeta 2020.
Despois de ser raíña de Francia, foi raíña de Inglaterra,
por matrimonio con Henrique II. Con él tivo 8 fillos, e
rematou sendo encarcelada por éste. Liberouna o seu fillo
Ricardo Corazón de León . Proba do seu carácter é que
con oitenta anos, dá mostras dunha gran fortaleza cando
decide viaxar cara a Castela, cruzando os Pireneos para
escoller entre as súas netas, as infantas de Castela - fillas
da súa filla Leonor e de Afonso VIII de Castela- a que sería a esposa do fillo de Filipe II de Francia, o futuro Luís
VIII. A escollida foi Branca, unha das máis célebres raíñas de Francia, rexente do reino en tres ocasións e modelo
de virtude e habilidade política.
Leonor de Aquitania finou o 1 de abril de 1204 en Fontevrault ós 82 anos.
Foi sepultada alí mesmo co seu esposo Henrique II e co
seu fillo Ricardo Corazón de León.
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PRENDIZAXE DE LINGUAS

Aquí atoparedes as propostas do Departamento de Programas Europeos

Ice and Fire
No exemplar 424 atoparemos as
novidades políticas nos EEUU,
ademáis dunha reportaxe sobre a
estatua da Liberdade.
Soñamos con viaxar a
Nova Iorque?

The Brooklyn bridge
Se queres seguir
coñecendo virtualmente Nova Iorque,
no número 421
imos descubrir a
Ponte de Brooklyn,
un fito da enxeñería
levantado
cunha
historia asombrosa
de esforzo colectivo e drama persoal.
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LEVEL 1

O

s novos recursos audiovisuais.

The old man and the gun (2018)
Narra unha historia real, a de Forrest Tucker, un
ladrón de bancos que pasou la maior parte da súa
vida no cárcere ou tentando escapar dela. De
feito, logrou fugarse en 18 ocasións e cometeu o
seu derradeiro atraco no ano 2000 cando tiña 80
anos.

Mary Queen of Scots (2018)
María, reina de Escocia explora a turbulenta vida da
carismática María Estuardo, raíña de Francia aos 16
anos e viúva aos 18, que refusa voltar a casarse a
pesar das numerosas presións do seu entorno. María
prefire voltar a Escocia para ocupar o trono que lle
pertence. Sin embargo, tanto Escocia como Inglaterra
están gobernadas pola persuasiva Isabel I. Rivales no
poder e no amor, e raíñas nun mundo gobernado por
homes, as dúas sopesan o matrimonio e a
independencia. María fai valer o dereito do seu fillo
ó trono de Inglaterra, poñendo en perigo a soberanía
de Isabel. Mentras tanto, a traizón, a rebelión e a
conspiración imperan en ambas cortes, facendo tambalear
os tronos e cambiando o curso
da historia.

Gloria Bell (2019)

Julianne Moore interpreta a Gloria, unha divorciada con espíritu
libre que pasa o día traballando na oficina e divírtese polas noites
nas pistas de baile de Los Ángeles. Tras coñecer a Arnold (John
Turturro) unha noite, vese sumerxida nunha nova e inesperada
relación, cargada de alegrías pero tamén de complicacións. Este
cambio na súa vida porá en xogo a súa identidade propia e a
relación coa súa familia, o que obligará a Gloria a decidir qué
camiño quere seguir.

17

