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L

ECTURAS CONTRA O ACOSO ESCOLAR...

2 de maio, Día Mundial da loita contra o acoso escolar, este ano
quixemos conmemoralo de xeito especial xa que estivemos a
traballar esta problemática no centro dentro dun curso de
formación do profesorado de acoso e ciberacoso.
WONDER: EL LIBRO DE PRECEPTOS
DEL SEÑOR BROWNE
R.J. Palacio, 2017

Podes ler un fragmento aquí: https://
bit.ly/2LCa1Rb

tal e como é, sorrir aos días grises e
saber que, ao final, sempre atopará
unha man amiga.

WONDER: LA LECCIÓN DE AUGUST
R.J. Palacio, 2017

Desde que saíu o 14 de febreiro de
2012, A lección de August situouse
nos postos das novelas máis vendidos
na lista do New York Times e atopou
na rede a mellor maneira de
promocionarse. Como di un dos seus
lect or es: «Lea . Compá rtea.
Coméntaa». Podes ler un fragmento
aquí: https://bit.ly/2xl8FXB

«Todos deberiamos recibir unha
ovación polo menos unha vez na nosa
vida, porque todos vencemos ao
mundo.»

“Cando poidas elixir entre ter razón
ou ser amable, elixe ser amable”
O señor Browne, o memorable profesor de inglés en WONDER. A lección
de August, colecciona preceptos: citas
de grandes sabios, normas sobre as
cousas que de verdade importan, palabras para a vida...
A súa colección celebra a amabilidade,
a bondade nas persoas, o corazón e a
forza de vontade humana. Neste libro
o profesor Browne recompilou os seus
preceptos, algúns deles coñecidos por
todos, outros adaptados polos personaxes da lección de August, e outros
inéditos.
Un libro marabilloso para nenos, pais,
profesores ou calquera adulto que busque a inspiración nos valores que fixeron da lección de August un gran éxito.

A Auggie a súa cara faio distinto e el
só quere ser un máis. Camiña sempre
mirando ao chan, a cabeza gacha e o .
floco tratando en balde de esconder o
seu rostro, pero, aínda así, é obxecto
de miradas furtivas, susurros afogados
e cotenadas de asombro. August sae
pouco, a súa vida transcorre entre as
acolledoras paredes da súa casa, entre
a compañía da súa familia, a súa
cadela Daisy e as incribles historias da
guerra das Galaxias.
Este ano todo vai cambiar, porque este
ano vai ir, por primeira vez, á escola.
Alí aprenderá a lección máis
importante da súa vida, a que non se
ensina nas aulas nin nos libros de
texto: crecer na adversidade, aceptarse
5

SIN VUELTA ATRAS
Jordi Sierra i Fabra
Para Fernando e Gabriel, Jacinto é un
bo fillo. Para Miguel Ángel, o seu
mellor amigo. Para Cecilia, o mozo
que l l e gusta. Para os seus
compañeiros de clase, Salva, Cafre,
Alan e Segis, un "merda" que non se
merece vivir. Para Cipriano Galindo,
sarxento da Garda Civil, Jacinto é un
cadáver cargado de preguntas. https://
bit.ly/2xl8FXB

L

ibros para a mellora da convivencia...

Este ano levouse a cabo no noso centro un seminario de mellora da
convivencia e estes son algúns dos títulos recomendados sobre o tema.
Herramientas contra el
El

acoso escolar

profesor

emoc io nalm e nte

Este libro constitúe un material
práctico e accesible para utilizar na
aula e previr e facer fronte aos
problemas de acoso escolar. Contén
ideas creativas, prácticas e mesmo
divertidas acerca de como traballar co
alumna do nas aulas. Amelia
SUCKLlNG e Carla AMORNE
combinan a teoría con actividades
prácticas, e presentan un conxunto de
ferramentas moi útiles que poñen a
énfase no enfoque integral aos
problemas de acoso.

competente
Asociamos aos mellores
profesores con calidades
sociais e emocionais tales
como a proximidade, a
empatía ou a dispoñibilidade
emocional. Este libro
axudaranos na devandita
tarefa, mellorando os niveis
de autocontrol e a nosa
capacidade para afrontar as
adversidades.

mentos
como
contaxiar ganas,
especialmente aos
que non as teñen.
Que facer con
estes
alumnos
para integralos na
clase, ou polo
menos conseguir
que permitan traballar aos que si
queren, é o principal reto dos ensinos obrigatorios, o que
pasa pola consecución dun
Cómo dar clase a los clima favorable na aula e no
centro mediante a creación
que no quieren
de condicións propicias que
non se van a dar espontaO segredo de ensinar non neamente, senón que deben
é tanto transmitir coñece- ser creadas polo profesor.

As propostas que se
suxiren no libro parten da consideración
da convivencia e a
aprendizaxe como
dúas facetas que forman parte dun único
tronco común: a formación integral do
alumno, que inclúe o
desenvolvemento de
capacidades cognitivas
(usualmente
identificadas co rendemento académico),
pero tamén de capacidades socioemocionales, tan frecuentemente enxalzadas en teoría
como relegadas a un papel
secundario na práctica.
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Lecturas pola igualdade.
Caperucita
Manhattan.
Carmen Martín Gaite.

e n Un relato no que Martín
Gaite conseguiu unha ficción moi amena grazas ás
súas dotes de hábil narradora. Sara Allen é unha
nena de dez anos que vive
en Brooklyn. O seu maior
desexo é o de ir soa a
Manhattan para levar á
súa avoa unha torta de
amorodo. A avoa desta
moderna
Caperucita
foi cantante
de musichall e casouse varias
veces.

“Carrapuchiña” é un
clásico da literatura
sobre a iniciación á vida
adulta, sobre os perigos
aos que temos que facer
fronte e a esixencia de
facelo en liberdade e soidade. Carmen Martín Gaite recréanos maxistralmente esta historia e
adáptaa á sociedade na
que vivimos, cunha Carrapuchiña que é unha nena
de hoxe e que se move
nun bosque moi diferente
(Manhattan), aínda que
tamén se atopará cos personaxes do famoso conto,

aquí completamente diferentes: miss Lunatic, míster Wolf, etc.
Ao ler <Caperucita en Manhattan>, un dos grandes
éxitos da literatura xuvenil,
proporciónasenos a ocasión
de reflexionar sobre o noso
propio mundo, sobre a maneira en que nós tentamos
cada día ser diferentes e
sobre como ser nós mesmos
na sociedade en que nos
tocou vivir.

deixarse enganar e coa axuda Las chicas de alambre
da tartaruga Casiopea e da
Jordi Sierra i Fabra
Mestre Hora, emprenderá
unha aventura fantástica
Momo é unha nena moi contra os ladróns de tempo.
especial, posúe a marabillosa
calidade de facer sentir ben a Momo, unha das obras máis
todo aquel que a escoita. coñecidas de Michael Ende
Pero a chegada dos homes x u n t o c o a h i s t o r i a
gr ises, que pretenden interminable forman parte
apoderarse do tempo das deses libros que os les e relés
Jon Boix é un xoven
persoas, vai cambiar a súa ao longo dos anos. Xa que
xornalista que investiga
vida. Será a única en non con cada idade captas
sobre a vida de varias
modelos que viviron ao
matices distintos que che
límite. A súa nova
achegan cores diferentes da
reportaxe trata de aclarar a
historia.
misteriosa desaparición
dunha
das
máis
famosas
top models da historia,
Non se pode non incluír a
ocorrida
fai
dez
anos.
Momo nunha lista de libros
Momo
Michael Ende

sobre a igualdade de xénero.
Protagonista absoluta da súa
historia, non necesita que
ninguén a salve, axuda aos
demais e mantén a súa
independencia. Representa
unha figura feminina forte e
un gran modelo para as
nenas.
7

Este libro ofrece un importante abanico de
problemáticas vinculadas coa muller. Analiza os
mandatos sociais e prescricións para este xénero,
segundo a idade e a cultura á que pertencen as per‑
soaxes. Neste sentido, que logros alcanzaría o
feminismo na súa loita pola igualdade dos sexos? Que
situacións de opresión e marxinalidade persisten?
Que novos desafíos presentáronse nas últimas
décadas?

L

ECTURAS EN GALEGO...

As recomendacións do EDLG , un pouco de todo e como non en galego!!!
Á

SOMBRA

DOS

BONSAIS
Antón Riveiro Coello
Velaquí o punto de partida
desta
n o va
achega narrativa
de
Antón
Riveiro Coello,
que propón un
xogo literario
para contarnos o
mundo en textos
cada vez máis
miúdos. Nesta
disposición en
árbore,
coas
pólas
baixas
máis
grandes
cás do cumio, os
relatos
vanse
reducindo
en
extensión pero
n o n
e n
intensidade. Ese
MARTA ANTE O ESPELLO
Teresa Calo Fontán
Marta,
unha
rapaza
de case
dezasete
anos,
lembra
os últimos
meses
da súa
vida
diante
do espello. Para ela foi todo un alivio
deixar de oír xente facéndolle
preguntas, deixar de oír consellos, deixar de oír chorar a
súa nai. Mais para Marta foi,
sobre todo, un alivio non ter
que comer e non ter que facer
como que comía, e non ter

é un dos maiores engados
do libro, a eficacia coa que
o autor da Limia elabora
historias enormes coa
suxestión de textos a cada
volta máis pequenos. Esa

capacidade de
concentración expresiva dos
relatos, que xa nacen no
título, remata case sempre
con finais que provocan en
quen le un sorriso, ou un
abraio. Orixinalidade,
concisión e un pulso coa
narrativa curta que anima
a ler o libro dunha
sentada. https://goo.gl/
ZM3g1u
O

CAZADOR

sons que chegan ata el. A
través do oído tenta imaxinar o que acontece ao seu
r e d or . h t t p s: / / g oo. g l /
jyDMiQ

DE

ESTRELAS
Ricardo Gómez Gil,
Bachir vive nun campamento de refuxiados saharauís. Por causa dunha
doenza pulmonar ten que
permanecer inmóbil na
súa tenda, desde onde
escoita con atención os
que vomitar o que comeu
para disimular diante da súa
familia. O seu desexo é verse
reflectida no espello tal
como era. Marta ante o espello é un monólogo teatral
que aborda con crueza, non
exenta de doses de ironía, a
difícil situación que viven
as rapazas que padecen anorexia ou bulimia, doenzas
que poden chegar a provocar a perda do control das
súas vidas. https://
goo.gl/7zhKod

se atreven a miralas en fite.
Son elas quen deben avergoñarse? Iso non ocorrería se
non levasen minisaia? É mellor non
denunciar, non
procurar complicacións? Inspirada
no mito de Medusa, castigada despois de ser violada
a levar serpes por
cabeleira. Dende a
mesma noite da
agresión vai comezar para as dúas mozas o pedregoso camiño da
busca da xustiza.
Debateranse entre sucumbir e
cargar coa lousa que algúns
queren pousar sobre elas ou
aferrarse a aqueles que as
alentan a seguir na procura da
propia dignidade e do dereito
a superar o sucedido. Narrada

A CABEZA DE MEDUSA
Marilar Aleixandre,
Unha festa de disfraces acaba
de madrugada nun camiño
afastado onde Sofía e Lupe
son violadas. Durante os días
que seguen descubrirán que,
como a Medusa, moitos non
8

en terceira persoa, conxuga
descrición, narración e diálogo, así como o xénero xornalístico,
para
conseguir, unha
prosa áxil e
dinámica que
avanza
con
maxistral fluidez dende o
comezo en que
se coñece o
acontecemento
que desata a
trama, ata a
última páxina.
A amplificación social da
violación, o papel do amor e
a amizade na resistencia ao
medo e á vergoña son temas
abordados nesta novela con
valentía, claridade e tenrura.
https://goo.gl/jcbaeQ

A

Documental do Concello de
Pontevedra: “Mª Victoria
Moreno, galega por amor”

s Letras Galegas de María Victoria Moreno...

Estes son os libros de María Victoria Moreno que temos no
noso centro.
naturais, van revelando a
rica personalidade de amliño
bos. Xa no destino, Nicolau
O protagonista principal de
e a súa amiga ocasional te, despois de que Nicolau
Anagnórise é Nicolau Arís,
Unha novela chea de consepáranse sen que o rapaz entre en contacto cos comun rapaz con problemas que
saiba o nome dela. Ó rema- pañeiros que o agardan en
trastes que prescinde das
convencións máis rutineiras
Madrid, irá buscar a súa
da narrativa xuvenil.
amiga. Só entón saberá o
seu nome.
Guedellas de seda e Anagnórise

En Guedellas de seda e liño
a nobre delicadeza do ambiente pacego habitado polos seus protagonistas contrasta vivamente coa ruindade sempre ó axexo dalgúns personaxes que por alí
rondan.
A novela está escrita coa
pulcritude estilística e o
rigor constructivo que caracterizan a literatura da
autora de Anagnórise. É
unha obra que nos convida
a compartir un mundo complexo, unhas veces radiante
e outras veces noxento, que
ten no amor a súa última e
verdadeira xustificación.

L eonardo

e

os

fontaneiros
un día decide deixar os estudios no Instituto e marcha
a Madrid cun kilo de costo,
co propósito de encontrar a
uns amigos que se dedican
a negocios relacionados co
tráfico da droga. A viaxe en
autostop faina cunha muller
intelixente, de nome celosamente oculto, que o recolle
na estrada, e coa cal fala
durante as horas que pasan
xuntos dentro do coche.

Conta as historias que lle
suceden a Antón e mais a
Leonardo. O primeiro é un
neno que se chama Antón
Andrade Asorei e que cursa
oitavo. O segundo, a pesar
do nome, non é un rapaz,
senón un can; polo tanto
carece de apelidos. Ó longo
do libro suceden moitas
cousas, tanto a Antón como
a Leonardo. Quen as conta
é Antón. E sabe contalas
moi ben.

Os diálogos, sempre áxiles
e ocurrentes, pero tamén
9

B

anda Deseñada

Entre os títulos de banda deseña da da nosa Bibloteca contamos con algúns
dos grandes clásicos do xénero...

Corto Maltés
Hugo Pratt

Serie de Cómics Creada polo historietista e guionista italiano Hugo
Pratt en 1967. É unha serie de culto, e é considerada como unha das
novelas gráficas máis artísticas e
literarias xamais escritas.
Foron traducidos a numerosos
idiomas e adaptados a varias películas de animación. A serie presenta a Corto Maltés, un capitán
enigmático que vive nas primeiras
tres décadas do século XX. Nacido
na Valeta, Malta, o 10 de xullo de
1887, fillo dun mariñeiro de Cornualles e unha xitana de Sevilla,
Curto é de nacionalidade británica.
Nas súas aventuras cheas de referencias do mundo real, Curto a
miúdo cruzou con personaxes históricos reais como o escritor estadounidense Jack London, o bandido estadounidense Butch Cassidy,
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o as da aviación alemán da Primeira Guerra Mundial Barón Vermello, e moitos outros.
https://cortomaltese.com/es/
Esta serie conta orixinalmente con 12
álbums escritos por Pratt, entre 1967 e
1988, aínda que en Outubro de 2015
se editou unha nova aventura de Corto
Maltés, realizada polo tandem español
formado polo guionista Juan Díaz
Canles e o debuxante Rubén Pellejero, que é a continuación da serie.

A

UTOAPRENDIZAXE DE LINGUAS...

Coa banda deseñada

Na nosa biblioteca contamos con grandes clásicos da banda deseñada
en varios idiomas, castelán, galego, inglés e francés.
Deste xeito podes mellorar o teu inglés coas nosas coleccións de
Asterix e Tintín en inglés.

Practicar inglés
Asterix e Tintín
É unha colección editada
por edicións Do Prado dos
cómics de Asterix e Tintín
en inglés para axudar ao
estudo do idioma, cada
cómic leva unha ficha con
gramática, vocabulario,
xiros, expresións, etc...
Curso de inglés co apoio de
cómics de Astérix e Tintín
neste idioma, así como de
cadernos de notas, glosarios
e 10 cassettes. Consta de 50
títulos en total.

Practicar francés
Tamén podes atopar na nosa
biblioteca algúns exemplares de
clásicos da banda deseñada
como Astérix, Lucky Luke e
Tintin en francés, para mellorar
o teu dominio desta lingua.
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A

UTOAPRENDIZAXE DE LINGUAS...

Dende o departamento de Programas Europeos ,propoñémosvos algúns dos
materiais para para practicar idiomas de cara a os vosos Erasmus ou para o voso
futuro profesional, que están á vosa disposición na biblioteca do Coroso, ou
terémolos en breve.
LET 'S COOK! . VAUGHAN.
Julia Nowicki e Jesús Navas

Inglés para Dummies.
Gail Brenner.
Let’s Cook! inclúe receitas caseiras para cada día e ocasión, descritas paso a paso en inglés e español
coas que poderás cociñar de maneira rápida e saudable mentres
pos en práctica o noso idioma.

“‘ Fajitas ’ Vou cociñar esta receita! Season the chicken strips… ,
Season the chicken ? Que é iso?
Bo, a ver que máis, … add half a
crumbled chicken stock cube… ,
Crumbled? Stock cube? ... add a
pinch of freshly ground cumin… ,
A pinch? e iso canto é? Moito? Pouco? Non me decato de nada! Bo
pois me fago unha tortilla para comer e punto.” Algunha vez víchesche nunha situación así? Quixeches seguir unha receita da internet en inglés e tiveches que recorrer ao dicionario? Ou Tiveches
que explicar unha receita en inglés e non che saía nin o vocabulario
nin a gramática adecuadas? Por fin tes a ocasión de resarcirte! Gústache a comida Tex- Mex? Cociñar con nenos? Sorprender a familiares e amigos? Es goloso/a? No noso libro atoparás receitas para
todos os gustos, cheas de trucos, vocabulario, curiosidades e puntos
interesantes da gramática e a pronuncia inglesas. Ademais, dispoñerás dun extenso dicionario de termos culinarios habituais. En definitiva, Let’ s Cook! é un libro de receitas para triunfar na cociña e no
inglés!
REVISTA SPEAK UP.

Como cada mes estarán dispoñibles na nosa biblioteca os
últimos números da revista Speak Up xunto co CD correspondente, e cada número ven tamén acompañado dunha
película de actualidade protagonizada pola actriz ou actor
que aparece na portada da revista.
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Cantas
veces emp eza ch es
un libro de
inglés
e
non o terminaches?
Tanto se
tes un interese persoal
no
inglés coma se o
n ecesitas
para o traballo, esta
guía práctica axudarache a sentirte cómodo con
el. Nela atoparás as claves para pronunciar correctamente, saber un pouco de
gramática e coñecer moitos trucos
sinxelos. Os saúdos, presentacións ou
conversas telefónicas están exemplificados con aspectos da vida cotiá como
ir de compras ou facer excursións. Busca os arquivos MP3 de apoio no apartado audio onde atoparás material de
audio en relación cos exercicios do libro.

Reading recommendations
from Coroso’s Library

CLUB LECTURA
“CLOSE TO
EUROPE”

Xa imos pola “4rd edition “do Club de Lectura “Close to Europe”!!!!
A principal característica deste club de lectura é que os libros que lemos están en inglés. Cada
martes de 11:30 a 12:00 h reunímonos na biblioteca do Coroso.
A incorporación ao club podedes facela en calquera momento do curso. Animádevos a
participar e mellorar o voso inglés lendo!
Death In The Freezer
Tim Vicary
A familia de Ellen Shore é
u n h a
f a m i l i a
estadounidense común, e
Ellen ten seis anos cando
nace o seu irmán Al. Os
seus pais están moi
contentos de ter un fillo,
pero Ellen non está

V Is For Vampire
Penelope Lively

moi rico, pero non lle dá
nada á súa irmá
Ellen.1
LEVEL

LEVEL 2

contenta, porque agora o Ela ten unha vida difícil,
con tres nenos pequenos
bebé é o primeiro.
e moi pouco diñeiro. E
E cando son adultos, Al aprende a odiar ao seu
sigue sendo o primeiro. El irmán rico, famoso e
comeza unha banda de cruel ...
rock e publica discos.
Pronto é rico e famoso,

North and South
Elizabeth Gaskell

LEVEL 2

Cando Viktor Sarav empeza a traballar en Ballantine' s, Angie e o seu
irmán Don, os mozos
propietarios da compañía, están contentos. Pero
os pais de Angie e Don
morren nun estraño accidente de avión, e outras
mortes estrañas ocorren
na compañía. Hai un
vampiro traballando en
Ballantine' s? Beira Donato, directora da compañía, que ten secretos que
esconder, está en contra de Viktor. Pero Ed Valdemar,
o avogado da compañía, confía nel. Quen ten a razón? E
que pasa con Viktor, Angie, Don e Beira ao final?
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LEVEL 6

A vida cambia completamente para Margaret
Hale e os seus pais
cando se mudan a unha
cidade industrial do
norte. Alí, Margaret
coñece a Mr Thornton,
que é o rico dono
dunha fábrica de algodón, e desagrádalle
inmediatamente. Pero
él namórase apaixonadamente dela. Entón
surxe unha folga de
traballadores contra as
condicións de traballo da fábrica e con un fondo de
traxedia persoal. ¿Haberá esperanza para o soño de
Mr Thornton?

L

ECTURAS PROFESIONAIS ...

Unha pequena mostra das novidades en lecturas técnicas dispoñibles na
biblioteca: Departamento de Automoción
Reparación de Motocicletas
CESVIMAP

As motocicletas constitúen unha das liñas de
investigación de CESVIMAP, que abarca a
tipoloxía e o estudo dos seus elementos, a valoración dos danos sufridos por estes vehículos
de dúas rodas, a súa reparación e pintado. Este
novo libro de CESVIMAP, Reparación de motocicletas, describe o esencial de todo este desenvolvemento. Para a súa elaboración partiuse
da análise exhaustiva destes vehículos, así como das probas efectuadas nas nosas instalacións e a posterior metodoloxía de valoración e
reparación.
Numerosas fotografías a cor ilustran a obra;
destacan as secuencias que reflicten os procesos de traballo, paso a paso, nos que o lector
ten ao seu alcance os procedementos, os equipos, as ferramentas e os produtos empregados.
Trátase dun manual útil e atractivo, que achega
datos de gran valor técnico e documental, avalados pola ampla experimentación de CESVIMAP neste campo.

Manual de Reconstrucción de Accidentes
de Tráfico
CESVIMAP

Unha obra de CESVIMAP que recolle a súa investigación en accidentes de tráfico. Partindo da definición legal de accidente, o libro analiza os elementos que interveñen nun accidente de tráfico, as características da vía e contorna, as fases e os modos
de clasificación dos vehículos. Recompila toda a
información necesaria para o investigador, sexa
iniciado ou experto. Describe a metodoloxía para a
toma de datos, de forma que o perito reconstructor
coñeza como estruturar a información, efectuar as
medicións sobre o terreo, e debuxar esbozo. Con
exemplos prácticos.
Obra de consulta útil, dirixida a gabinetes periciais,
policías, centros de formación, avogados, investigadores... Inclúe as fórmulas para calcular a localización e velocidade dos móbiles antes da colisión,
tempos de reacción dos condutores, movemento
dos vehículos durante o accidente, etc..
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ECTURAS PROFESIONAIS ...

Unha pequena mostra das novidades en lecturas técnicas dispoñibles na
biblioteca: Departamento de Instalación e Mantemento
Manual de máquinas y equipos frigoríficos: Tomo I e II
ÍNDICE:
Tomo I: TERMODINÁMICA. APARELLOS DE MEDIDA. INTERPRETACIÓN DE PLANOS SISTEMAS FRIGORÍFICOS.
Tomo II: Manual de máquinas e equipos frigoríficos. EQUIPOS E MATERIAIS. Compresores. Evaporadores. Condensadores. Dispositivos de seguridade. Torres de refrixeración. Elementos auxiliares. Materiais. Lubricantes. Refrixerantes. Mantemento e reparación dos equipos.
Cada Unidade inclúe Autoavaliación.
Práctica del vapor y su distribución
O vapor de auga é un servizo moi común na industria, que se utiliza para proporcionar enerxía térmica, polo que a eficiencia do sistema para xeralo, a distribución
adecuada e o control do seu consumo, terán un gran impacto na eficiencia total da
planta. A idea básica para a realización desta obra foi principalmente debida á conexión que durante anos tivo o autor na práctica con proxectos de Enxeñería e Instalacións, pretendendo aquí proporcionar ao lector os coñecementos necesarios que
para o proxecto dunha instalación deben ser imprescindibles. Especial atención e esforzo dedicouse á finalidade de presentar todas as fórmulas e valores utilizados en forma de monogramas, diagramas e táboas o máis
claras e sinxelas posibles. Ademais, dunha serie de problemas expostos e desenvolvidos como exemplo do
exposto. Finalmente, dedicáronse capítulos especiais de consulta coas táboas máis importantes, indicacións e
datos prácticos que son moi interesantes.
CONTROLES EN EL FRÍO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y AIRE
ACONDICIONADO. TEORÍA Y PRÁCTICA
As instalacións de frío industrial, frío comercial e aire acondicionado, deben
dispoñer dos controis necesarios para o seu bo funcionamento e o seu máxi-

mo rendemento. Este libro trata os controis máis comúns e precisos en
cada caso. Este libro unifica todo o referente a controis no frío comercial, industrial e aire acondicionado. É un manual teórico e práctico
que supón unha ferramenta para calcular e entender un control automático neste tipo de equipos nos seus diversos aspectos. Os diferentes
capítulos abordan: válvulas de expansión, distribuidores de líquido,
válvulas de solenoide, termostatos, presostatos, deshidratadores, visores de líquidos, intercambiadores de calor, válvulas de retención, válvulas de servizo, válvulas de auga e reguladores de presión. En cada
un dos controis especifícase unha introdución, partes das que consta, funcionamento, cálculo, montaxe, regulación e avarías. Os casos prácticos axudan a comprobar a comprensión do texto.
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ECTURAS PROFESIONAIS ...

Unha pequena mostra das novidades en lecturas especializadas dispoñibles
na biblioteca: Departamento de Industrias Alimentarias.

Hai un día para cada cousa, e no seguinte enlace podes consultalos todos: http://www.dia-de.com/
E precisamente o 1 de xuño celébrase o Día Internacional do Leite
Trátase dun día no que se pretende ensinar á poboación mundial os beneficios do leite para o ser humano. O Día Internacional do Leite foi establecido pola Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación ( FAO) co
propósito de incentivar o consumo de produtos lácteos en todo o mundo.
O 1 de xuño do ano 2001 foi o primeiro día no que tivo lugar esta celebración.
E nos este ano queremos celebralo tamén coas nosas recomendacións:

Elaboracion de quesos de oveja y de cabra
W. Scholz, 1996

Elaboración artesanal de mantequilla, yogur y
queso
Karl-Friedrich Schmidt, 2000

Un libro pensado
para
unha
produción semi
industrial
para
elaborar queixo,
moi técnico e
preciso baseándose
en
todos
os
parámetros
q u í m i c o s
necesarios á parte
de temperaturas
para
a
súa
elaboración .

Libro de gran axuda para
quen estea interesado en
facer queixo na casa. Vai
ao concreto e explica todo
claramente.
Índice: As delicias do
queixo. O leite: materia
prima para elaborar o
queixo. Que se necesita
para facer queixo? Agora
empeza a verdadeira elaboración do queixo. Como
se transforma o leite en
queixo fresco (requeixo)?
Receitas para preparar
queixos frescos. Elaboración de queixos brandos.
Receitas para preparar queixos de pasta branda. Elaboración de queixos duros e semiduros. A maduración do
queixo: un proceso sinxelo se nos construímos unha caixa
de maduración. Elaboración de queixos con leite de ovella
e de cabra. Defectos e alteracións do queixo. O soro: un
subproducto útil. Conservación do queixo. Elaboración
caseira de mantenga. Elaboración de yogur. O kéfir, un
tradicional alimento caucasiano. Receitas que teñen como
base o queixo. Prostres preparados con yogur. Iogures bebidos. Receitas para preparar manteigas aromatizadas.

ÍNDICE:
P a r t e
I .
Fundamentos do
tratamento do leite. Consideracións químicas.
Consideracións microbiolóxicas. Proteína do leite.
Substancias auxiliares na transformación do leite.
Clasificación dos queixos.
Parte II. Tratamento do leite de ovella. Produtos de leite
acidificado. Queixos frescos. Queixos brandos. Queixos
madurados por mofos. Queixos de corte. Maduración
dos queixos. Aproveitamento do soro. Manteiga. Parte
III. Tratamento do leite de cabra. Diferenza entre as leite
de ovella e cabra. Parte IV. Tratamento do leite da vaca.
Queixo Cottage. Queixo de leite acedo. Apéndices.
Direccións comerciais.
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ECTURAS PROFESIONAIS ...

Unha pequena mostra das novidades en lecturas técnicas dispoñibles na
biblioteca: Departamento de Electricidade e Electrónica.

Planificación de Instalaciones Eléctricas en locales con
características especiales
JESÚS TRASHORRAS MONTECELOS, 2016
Este libro desenvolve os contidos que figuran no deseño curricular da Unidade Formativa “Planificación das Instalacións Eléctricas en Locais con
Características Especiais e Instalacións con fins especiais”, correspondente
ao Certificado de Profesionalidade “Desenvolvemento de Proxectos de
Instalacións Eléctricas na contorna de Edificios e con fins especiais ” (Real
Decreto 1523/2011, do 31 de Outubro). O libro está estruturado en tres
capítulos, ao longo dos cales se analizan as características que deben terse
en conta á hora de proxectar instalacións eléctricas de baixa tensión na
contorna dos edificios, aplicando diversas ITC – BT do Regulamento Electrotecnico de Baixa Tensión. Cada capítulo comprende unha gran variedade de figuras, táboas, gráficos, exemplos, planos e esquemas das distintas
partes que compoñen as instalacións eléctricas, e que van desde as acometidas ata as instalacións interiores
ou receptoras. Todas estas características fan deste libro unha perfecta ferramenta tanto para profesores como para aquelas persoas interesadas na obtención dun Certificado de Profesionalidade.
Jesus Trashorras Montecelos: conta cunha ampla experiencia no ensino da Electricidade no campo da Formación Profesional. Participou na elaboración de Ciclos Formativos e Cualificaciones Profesionais elaborados polo Ministerio de Educación. Así mesmo, publicou varios libros relacionados coa formación no campo
da Electricidade. Dispón tambien dunha web con fotos e figuras de Electricidade:
www.fotosdelectricidad.es
Taller de Arduino: Un enfoque práctico para principiantes
GERMÁN TOJEIRO CALAZA, 2014
O presente libro pretende ser unha guía de autoaprendizaxe que che permita
coñecer o que é arduino realizando moitas prácticas ordenadas por dificultade. Aprenderás a manexar dispositivos de todo tipo como sensores de temperatura, luz, presenza, LCD, motores de continua, servos, motores paso a
paso (tan utilizados hoxe en día nas impresoras 3D).
Case todos os proxectos están simulados co potente programa de CAD electrónico denominado PROTEUS, para que os probes antes de te decidireste
a montalos fisicamente. Ademais, penetrarémonos no novo mundo da internet das cousas (IOT) comunicando o noso arduino coa rede.
Espero que esta aventura que estás punto de comezar, te ilusione o mesmo
que me sucedeu a min cando descubrín o que está pequena placa electrónica
podía chegar a facer.
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INE CONTRA O ACOSO ESCOLAR...
Materiais: audiovisuais para traballar a temática do acoso escolar

depresivo pola perda da súa esposa, desde
a costeira Porto Vallarta ata a capital
México D. F., tentando cambiar de vida
noutro sitio afastado. Na capital ela é
nova no seu colexio, onde pronto comeza
a ter problemas. O pai ten un novo
traballo. Pero empezar de novo sempre é
complicado cando se deixou tanto atrás.

e Magda, a súa nai, medo de non coñecer
ao seu propio fillo. E despois está Silverio, o dono da pizzería, que non lle ten
medo a nada. Bo, talvez a Deus. E ti de
que tes medo? https://bit.ly/2IW8Eee

Podes ver aquí o trailer da película aquí:
https://bit.ly/1MNGluo

Cobardes (2016)
Gaby é un rapaz de catorce anos que ten
medo a ir ao colexio. Tal vez o seu medo
sexa por mor de Guille, un compañeiro de
clase, que pola súa banda ten medo a defraudar ao seu pai. Pero os pais de Gaby e
Guille tamén teñen medo. Joaquín, o pai
Después de Lucía (2012)
de Gaby ten medo a perder o seu traballo
Tras perder á súa nai Lucía, a moza e Merche, a súa nai, medo a que a súa
Alejandra (Tessa Ia) múdase xunto co seu familia se desmorone. Guillermo, pai de
pai Roberto ( Hernan Mendoza), Guille, ten medo do poder que lle envolve
trás. É unha película que
transmite mensaxes
xeneralizables máis aló
do ámbito das opcións
sexuais, moi emocional,
enormemente natural,
engañosamente sinxela,
e cun final que, aínda
que moi abrupto, deixa a
historia completamente
aberta nunha dirección
que transmite esperanza.
Sinxelamente, unha
marabilla.

cana contemporánea.

Moonlight (2017)

Unha historia preciosa, tres
momentos da vida dun sobrevivente nun escenario
marxinal e marxinador.
Unha intensa loita interna
marca a vida de Chiron,
quen ademais, sofre un
constante acoso escolar. No
seu camiño explorará a
masculinidade, a sexualidade e terá que facer fronte
aos conflitos da súa desestruturada familia. Un retrato vital da vida afroameri-

É curioso como o cinema
non necesita organizar producións mastodónticas para
conmover e chegar ao espectador. Esta película, con
grandes interpretacións que
transmiten emoción e contan
historias dunha maneira conmovedora; unha música que
cando aparece contribúe a
transmitir emoción, a contar
cousas tan ben como as frases dos actores; unha cámara
que me chama a atención
cando se sitúa entre persoas,
cando vira ao redor dos personaxes, e cos primeiros
planos por diante e por de-

Temos máis películas dispoñibles na biblioteca do CIFP Coroso
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OVOS XOGOS NA NOSA BIBLIOTECA...

Estreamos novos xogos para mellorar o voso desenvolvemento persoal, e para
pasar un bo rato.

TRIVIAL PURSUIT EDICIÓN
FAMILIAR
Conta con cartóns amarelos para os nenos
e tarxetas azuis para o adultos.

Xogo para 2
a 6 xogadores

BLOCK & BLOCK COLORES
Xogo composto por 54 barriñas de madeira, 9 por cor e 6
cores diferentes. Con elas deberás construír a torre e por
quendas ir quitando barritas
da cor que che indique o dado
e leva moito coidado de que
non se che derrube, porque
perderás. É un xogo divertidísimo que mellora a psico-

motricidade.

EL PRIMERO DE LA CLASE 3.000
Avanza polo taboleiro de xogo de pupitre en pupitre, contestando ás diferentes preguntas para chegar á proba final e conseguir o graduado escolar. Con 3000 preguntas de primaria.
O Código QR leváte a “Xogos de pasapalabra”, un portal web enfocado aos xogos didácticos e educativos tales como Rosco pasapalabra e Pikipalabras. con estes xogos poderás maximizar a túa aprendizaxe ao mesmo tempo te entretés.
E no enlace tes outro portal de xogos educativos onde poderás competir con contrincantes de todas partes. https://bit.ly/2xxlApK

PASAPALABRA NIVEL JUNIOR
O divertido xogo de Pasapalabra agora en versión Junior
enfocado a nenos co que poñerán a proba a súa habilidade
e reflexos para contestar rápido e obter así o maior número de segundos para a proba do rosco final. Contará con
5500 preguntas para un total de 100 probas de cada fase.
Hai cinco fases: Letra a letra, A Pista, Palabras cruzadas,
Que é que e O Rosco
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