BIBLIOTECA CIFP COROSO
“Moito que ler, moito que ver. A biblioteca útil para a formación profesional”

30 de xaneiro 2019
día escolar da non
violencia e da paz

Imaxe: Pomba da paz , realizada por Picasso para o Congreso Internacional da Paz celebrado en Paris no ano 1949.

Con motivo da conmemoración do Día da Paz, dende a biblioteca do CIFP Coroso propoñémosvos algúns dos recursos disponibles en biblioteca.

Realizado por:
BIBLIOTECA CIFP COROSO:http://corosobiblio.blogspot.com.es/
EDLG: http://normalizacoroso.blogspot.com.es/
DPTO. INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN ACADÉMICA
PROFESIONAL
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Que ler...
En Galego
Cando Hitler roubou o
Conello Rosa

O lapis do carpinteiro
Manuel Rivas
Xerais, 1998

Judith Kerr
Alfaguara, 1987
Relato autobiográfico que
conta as experiencias dunha
nena berlinesa, Anna, que
observa a ascensión de
Hitler ao poder e as súas
funestas consecuencias. De
pronto, sente que lle
arrebatan bruscamente a súa
infancia, o seu coello rosa
de peluche, e obrígana a
pasar á madurez, entrando
de súpeto na súa vida as
preocupacións
e
responsabilidades
dos
adultos.

É unha novela que conta a
historia dun amor en tempos
de guerra entre os personaxes Marisa Mallo, filla dunha familia de dereitas, eo
republicano Daniel da Barca
médico, prisioneiro no cárcere de Santiago de Compostela.

Resistencia
Rosa Aneiros
Xerais, 2007

O neno do pixama a raias
John Boyne traducida por
Daniel Saavedra
Kalandraka, 2011

Esta obra percorre a
historia política e social de
Portugal, a través da vida
de
personaxes
pertencentes a varias
xeracións, desde os anos
vinte ata os anos noventa
do século XX.
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Que ler...
En Galego

Nassima, á sombra dos talibán
Merçé Rivas Torres, 2001
Nassima é unha nena de dez anos, nacida no
Afganistán dos talibáns, que se resiste a aceptar
as novas normas e restriccións que “uns homes
con barbas longas e ollos enfurecidos” impoñen
ás mulleres. A cativa non concibe a perda repentina da súa liberdade e decidirá vivir unha
apaixonante aventura antes que fuxir do seu
país envolta nunha alfombra do xeito que lle
propón o seu pai.

¿Que me queres, amor?
Manuel Rivas, 2001
O gran misterio das relacións humanas é o tema
de ¿Que me queres, amor? . Historias duras,
algúnhas con extrema dureza, dor e soidade,
pero onde a tenrura e humor son os mellores
amuletos e posibles salvacións dos males do
mundo de hoxe. Un viaxante vendedor de
lencería, agarda con expectación o retorno do
seu fillo, e recibe a axuda milagrosa dun heroe
do rock...
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Que ler...
En Castelán
Diario de Ana Frank

El niño con el pijama de
rayas
John Boyne traducida por
Gemma Rovira
Salamandra, 2007

Ana Frank
De Bolsillo, 2012
Agochada coa súa familia e
outra familia xudía (Van
Daan), nun faiado dunha
tenda de departamentos en
Amsterdam
durante
a
ocupación nazi de Holanda.
Ana Frankcon de trece anos,
no seu diario, ao que
chamou "Kitty" conta a vida
do grupo.

Bajo el paraguas azul.

A pedimento do autor, non
podemos contarche o miolo
deste libro. Porén, queremos
avisarche de que lerás a
historia dun neno de 9 anos,
que se atopará cun aramado.
No mundo hai milleiros de
aramados
coma
este.
Agardamos que ti nunca te
atopes con ningún e que, se
o fas, teñas as forzas para
librarte del.

Cuando Hitler robó el
Conejo Rosa

Elena Martínez, Nowevolution, 2015.
Que pasaría se enviara unha
foto ao seu novo noivo se
se querian moito? Non
sabía que o seu noivo lla
pasaría a Andrea. E
Andrea, que a odia con toda
a súa alma, a compartiría
con máis xente en Internet
para convertila en motivo
de risa.
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Judith Kerr
Alfaguara, 1987

Que ler...
En Castelán

Yo soy Malala
Christina Lamb e Malala Yousafzai
Alianza, 2013
Eu son Malala, é a historia excepcional dunha familia expulsada
polo terrorismo global, a loita pola educación das nenas, dun pai
que é o propietario dunha escola, co apoio da súa filla...

El lector
Bernhard Schlink
Anagrama, 2000
Michael Berg ten quince anos. Un día, volvendo da escola
comeza a sentirse enfermo e unha muller ven no seu auxilio.
A muller chamase Hanna e ten trinta e seis anos. Algunhas
semanas despois, o neno, agradecido, leva a casa un ramo de
flores. Este será o inicio dunha relación erótica ...
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Que ler...
En Castelán
Los juegos del hambre, triloxía escrita pola estadounidense Suzanne Collins Trátase dunha novela de aventura
e ciencia ficción narrada en primeira persoa dende a perspectiva de Katniss Everdeen, unha adolescente de
dezaseis anos que vive en Panem, unha nación postapocalíptica ubicada no que antigamente era América do
Norte. O libro mostra as experiencias vividas por ela nos «Xogos da Fame», un evento anual realizado en
Panem onde un rapaz e unha rapaza de cada distrito con idades que van dende os doce ata os dezaoito anos
deberán loitar a morte entre eles mentres son observados pola televisión nacional.

Los juegos del hambre
Suzanne Collins

Los juegos del hambre: En
llamas
Suzanne Collins

RBA, 2009
RBA, 2014

Los juegos del hambre:
Sinsajo
Suzanne Collins
RBA,2014
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que ver...

A ladroa de libros

O lapis do carpinteiro

Mentres vive de primeira man os horrores
da Segunda Guerra Mundial en Alemaña,
a pequena Liesel atopa consolo roubando
libros e compartíndoos con outros. A
mesmísima Morte é a narradora da historia
da Ladroa de Libros e grazas ó seu humor
negro e cinismo descubriremos o destino
de Liesel e a súa familia.

Daniel Da Barca é un médico novo e intelectual
republicano encarcerado polas súas ideas na Galicia de 1936. A súa moza, Marisa Mallo, filla dun
coñecido oportunista reaccionario, loita dende
fóra para devolverlle a liberdade. A testemuña do
seu amor é Herbal, un apoucado carcereiro que
asiste entre atónito e furioso ás historias e conversas que manteñen os presos para facer máis levadora a súa condena. Moitos presos son fusilados
clandestinamente; axiña chegará a quenda de Daniel e será de novo Herbal quen, vítima e verdugo
dos seus propios medos, se debata entre a violencia e a conciencia

A lingua das bolboretas
O filme trata sobre a relación dun neno e o
seu mestre durante a época da Guerra
Civil Española. Ó principio o neno,
Moncho, ten medo de ir á escola xa que o
asustaran dicíndolle que os mestres
zoupaban nos estudantes. Iso era habitual
na educación da época, pero o seu mestre
non é así, xa que Don Gregorio utiliza o
método de observación como ensinanza.
Don Gregorio ensínalle moitas cousas a
Moncho e principalmente fálalle sobre a
liberdade.

7

que ver...
Gomorra

1492 la conquista del paraiso

Poder, diñeiro e sangue: son estes os valores que os veciños da
provincia de Nápoles e
Caserta teñen que facer
fronte todos os días.
Case nunca teñen unha
opción...

Cristóbal Colón, navegador
genovês, soña atopar unha
nova ruta marítima permitindo
ao Reino de Castela ir directamente aos mercados en Asia, a
fin de evitar os intermediarios
que levan a bens de maior.
Colón presentou o seu proxecto ao rei de Portugal, pero os
expertos rexeitárona.

Suite Francesa

Corazones de acero
Abril de 1945, a guerra está a
piques de rematar. Comandado
polo sarxento veterano Wardaddy (Brad Pitt), unha brigada
de cinco soldados estadounidenses a bordo dun tanque o
Fury ten que loitar contra un
exército nazi á beira da desesperación, porque os alemáns
saben que a derrota xa foi cantada por entón.

No 1940, durante a
ocupación alemá do
exército nazi en Francia. Lucila Angellier é
unha moza que agarda
novas do seu marido
prisioneiro da guerra.

Hotel Rwanda
1994 guerra civil en Ruanda. O odio ancestral entre hutu (o
grupo étnico dominante) e os tutsi provoca o asasinato do
presidente do pais, disturbios nas rúas e, finalmente, un terrible masacre dos tutsis. Paul, que é Hutu, traballa como
director dun hotel de luxo en Kigali, e cando comezan a
motíns, el decide que o mellor refuxio é precisamente o
hotel. E alí organizou unha fuga desesperada acompañada
non só da súa familia, se non tamén dos seus veciños tutsis.
Baseado en feitos reais.
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que ver… curtametraxes
na rede
El circo de las mariposas
(Joshua Wei-gel)

La cortadora de margaritas
(Enrique García e Rubén
Salazar)

Verástegui representa ao señor
Méndez, quen, durante a Gran
Depresión, percorre co seu circo as paraxes abatidas de Estados Unidos. Will, un mozo sen
brazos e só o amago dunha
perna, exposto nunha feira como un erro da natureza, escapa
e únese á troupé de Méndez,
onde descobre outra forma de
facer espectáculo e plantexa o
seu por-vir á luz dos seus novos
compañeiros.

Zaira, unha nena de apenas 10 anos, vive a inxustiza dunha guerra, coa
perspectiva que lle permite a súa tenra e inxenua
mirada. Ela recolle todos
os días margaridas para un
amigo ao que bota de menos; para non esquecerlle,
para non perderlle

...

El Sándwich de Mariana
Carlos Cuarón
Curtametraxe sobre o bullyng dende a postura maís arriscada onde o verdugo é á súa vez unha vítima, ou como da
comprensión pode nacer a compaixón... a pesar de sufrir o
seu abuso, facendonos máis fortes. Un ensaio para reflexionar sobre a cadea de violencia na nosa sociedade.

9

