
           Este ano que acaba, foi 
declarado a ano mundial da 
Física para conmemorar os 
100 anos da publicación de 5 
traballos que converteron a 
Einstein nun dos máis gran-
des científicos da historia. 

      Un dos aspectos máis dis-
cutidos da súa vida e obra, é 
o da súa relación (e, moi pro-
bablemente, colaboración 
nos seus primeiros traballos 
importantes de Física) con 
Mileva Maric. 

      Mileva Maric foi pioneira 
estudando Física nun tempo 
en que os principais Institutos 
e Universidades tiñan vedada 

a súa presenza ás mulleres. 
Ela puido conseguir un per-
miso especial e foi compañei-
ra de Einstein e outros 3 estu-
dantes no curso de Física 
Teórica da Escola Politécnica 
de Zurich. Deste encontro 
xurdiu unha relación senti-
mental e de traballo que se 
prolongou ata o divorcio da 
parella en 1923. 

      Entre os múltiples aspec-
tos non suficientemente expli-
cados da relación entre eles 
está o misterio da primeira 
filla que tiveron (Eliserl) e da 
que non se soubo nada ata 
1987, ou o grao da participa-
ción de Mileva do conxunto 
de traballos que sustentaron o 
gran éxito de Einstein e cul-
minaron na consecución do 
premio Nobel de Física en 
1922. O debate sobre este 
asunto segue vivo e aquí ano-
tamos algunhas referencias 
para coñecelo de preto: 

 

1.- Documental de produción 
australiana Mileva Maric, a 
outra cara de Einstein que 
será emitido o próximo  30 de 
decembro (20:00 horas) en 
DOCUMANÍA (Digital Plus e 
R. Duración: 60 minutos). 

Interesante, ameno e bastante 
completo na descrición da 
personalidade de Mileva e a 
súa relación con Einstein. 

2.- Publicacións: 

Einstein, historia y otras 
pasiones (Gerald Holton. Ed. 
Taurus. Madrid, 1998). Capí-
tulo 8: “De Física, amor y 
otras pasiones: las cartas de 
Albert y Mileva”. O autor é 
posiblemente a maior autori-
dade viva no campo da Histo-
ria da Ciencia. 
Einstein (Denis Brian. Ed. 
Acento. Madrid, 2005). Trata 
o tema no capítulo 42 (El le-
gado de Einstein) arredor da 
cuestión. ¿Merece tanto reco-
ñecemento para el solo? 
Independentemente do que 
cada un considere ó respecto 
da súa influencia na produ-
ción científica de Einstein, 
Mileva Maric merece por si 
mesma o recoñecemento por 
ser unha das precursoras 
(xunto e contemporaneamen-
te con Marie Curie, por 
exemplo) do movemento que 
introduciu ás mulleres na 
ciencia, a pesar de non bene-
ficiarse disto. 

 Manuel Cid Fernández 

MILEVA MARIC, A OUTRA CARA DE 
EINSTEIN 

PARA SABER MÁIS ———————— 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=12163 (Mileva 
Maric, la otra cara de Einstein). Documento breve dentro da 
páxina “Pan y Rosas” que contén un perfil biográfico de Mi-
leva Maric.  

http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/
ciencia/volumen3/ciencia3/160/htm/
lcpt160.htm  (Cuando la ciencia nos alcance) 
Libro que, entre outros moitos de temas científi-
cos, pon a disposición o F.C.E. de xeito gratuito 
en Internet. O capítulo I está adicado a comentar algúns as-
pectos da relación de Mileva e Einstein.          

LECTORES DO TRIMESTRE 

ANXO CAO FARRE, 
2º ESO A 
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PARABENS! 

Puntos de intere-

se especial: 

 

• Aínda a tempo para lem-
brar o ano mundial da 
Física e o centenario de 

Albert Einstein. 

• Atopamos os alumnos 

máis lectores do trimestre. 

• Alumnos e alumnas reco-
mendan algunhas lecturas 

para as vacacións. 

• Celebramos o Nadal con 

Charles Dickens. 

• Jane Austen sempre de 

moda. 

• Curiosidades. 
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CONTIDO: 



“En un lugar de la Man-

cha…” 

 

diferentes obras adicadas ao público 
xuvenil que tan ben coñece: Laura 
contra o tempo, Mimí ao volante 
(premio EDEBE). 

 A pedra da serpe é un libro 
moi interesante no que podes ver o 
que farías por unha persoa a que lle 
gardas aprecio, ata matar, como nes-
te caso, por salvar a súa irmá. Por 
esta razón é polo que eu recomendo 
este libro e porque é atraente polas 
gañas que tes de saber o que ocorre-
rá no seguinte capítulo. 

Lara Mejuto Torreiro, 2º ESO A 

Autor: J. K. Rowling 

Titulo: HARRY POTTER E A PEDRA 

FILOSOFAL 

Editorial: Galaxia ,  2002 , 255 páx. 

Resume do libro: 

Harry Potter é un neno que 
vive cos seus  tíos a quen ás veces 
ocórrenlle cousas estrañas sen que el 
se dea de conta . Un día  empézanlle 
a chegar  cartas dicíndolle que ten 
que asistir a Hogwarts , unha escola 
de maxia e feiticería. Cando chega a 
Hogwarts xa sabe que seus pais fo-
ron magos e  que el é famoso . Na 
escola coñece os seus mellores ami-
gos Ron Weasley e Hermione Gran-
ger . Cando xa leva alí varios meses  
comezan a pasar cousas raras e des-
cobre que en Hogwarts se esconde a 
Pedra Filosofal , pedra que dá a vida 

eterna e que Lord Voldemord, o ini-
migo dos seus pais e que representa 
o mal no mundo da maxia. Lord Vol-
demord quere conseguir esta pedra 
para conseguir poder e volver  da 
nada onde se encontra, pero Harry 
descobre que a súa figura vive no 
profesor Lokard e, grazas a Ron e 
Hermione  consegue que este non se 
apodere dela . 

Acaba de estrearse nos cines a adap-
tación da cuarta novela Harry Potter e 
o cáliz de lume e espérase con ex-
pectación a publicación da última 
entrega,ata o momento, no mes de 
febreiro. 

Moitos dos nomes dos equipos de fútbol teñen 
unha orixe ou unha historia relacionada co 
mundo de Grecia e Roma ou con pobos anti-
gos da Península Ibérica. 

Ajax  de Amsterdam, está relacionado con 
Aiax, heroe da guerra de Troia. 

Betis de Sevilla, está relacionado co nome 
romano do Guadalquivir. 

Fortuna de Düsseldorf, está relacionado co 
nome da deusa da sorte en Roma. 

Celta de Vigo, está relacionado cos pobos 
celtas.   

   

OS LECTORES OPINAN 

O PRIMEIRO DUNHA SERIE 

Sabías que...  

A pedra da serpe, Milio Rodríguez 
Cueto. 

Ed. Rodeira, 2004 

 Estevo, un pobre rapaz du-
nha aldea asturiana, tenta salvar a 
vida da súa irmá que foi picada por 
unha víbora. Este heroico propósito 
lévao a un destino tráxico. Co tras-
fondo da invasión francesa confundi-
ranse o asasinato e a vingaznza. 

 Milio Rodríguez Cueto na-
ceu en Xixón en 1962, traballa como 
profesor de lingua e literatura nun 
instituto da súa cidade e combina o 
seu traballo co de escritor. Publicou  

 

Antonio Montero Pintor, 4º PDC 
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Hércules, está relacionado co nome do máis forte 
dos heroes romanos. 

Juventus de Turín, está relacionado coa palabra 
latina iuventus (xuventude) 

Olimpiakos de Atenas, está relacionado con Olim-
pia, cidade grega. 

Spartak de Moscú, está relacionado co escravo re-
belde a Roma:Espartaco. 

Sparta de Praga,está relacionado ca cidade grega 
Esparta, famosa  polo seu valor e disciplina. 

 
Por Pablo López Fernández e Antonio 
Montero Pintor, 4º PDC 



       

      OLIVER TWIST, 1839 

  

 A novela conta as peripecias e desventuras deste mozo chamado Oliver 
Twist, que nace nun hospicio, queda orfo, e pasa a súa infancia sufrindo maltrato. 
Foxe a Londres pero a súa sorte non mellora nada, xa que cae  nunha banda de 
ladróns e outras xentes de mal vivir. Ata que se encontra con persoas honradas 
que o axudarán a atopar as súas orixes, saber de seus pais e, incluso, a descubrir 
as "falcatruadas" que o seu medio irmán trama na súa contra. Finalmente, amaña-
dos os enganos e axustizados os culpables, Oliver pasará a gozar da súa herdan-
za e a vivir en compañía daqueles que o axudaron a endereitar o seu destino.  

Antonio Manuel Montero Pintor, 4ºE.S.O. PDC. 

            

Novelista inglés e un dos 
escritores máis coñecidos da Litera-
tura Universal. Na súa extensa obra 
combinou con mestría narración, 
humor, sentimento e ironía cunha 
aceda critica social. Naceu o 7 de 
Febreiro de 1812, en Portsmouth, e 
pasou a maior parte da súa infancia 
en Londres e Kent. Cando meteron o 
seu pai no cárcere en 1824 por non 
pagar as súas débedas Charles viuse 
obrigado a poñerse a traballar nunha 
fabrica de tinturas. 

 Coñeceu a María Beadnell e 
namorou dela, tras catro anos de 
relacións, separáronse. El xa estaba 
traballando como reporteiro nunha 
publicación do seu tío, The Mirror of 

Parliement e para o periódico liberal 
The Morning Chronicle. En decembro 
do 1833, Dickens publicou, baixo o 

pseudonimo de Boz, a primeira du-
nha serie de breves e orixinais des-
cricións da vida cotiá de Londres en 
The Monthly Magazine, unha revista 
que editaba o seu amigo George 
Hogarth.  

Despois diso, un editor da 
cidade encargoulle un volume de 
novas notas dese estilo, que debían 
acompañar as ilustracións do famoso 
artista George Cruikshank. Foi un 
escritor moi prolífico e algunha das 
súas novelas máis famosas son:  

David Copperfield (1850), 

Oliver Twist (1839) e  

Canción de Nadal (1843). 

 

Pablo López Fernández 

4º ESO PDC 

 Nestas festas  xogaban ao mundo 
ao revés, e dicir que os señores servían 
aos criados; tamén se facían agasallos. 
Nunha primeira época agasallábanse 
velas e bonecos de barro, despois todo 
tipo de agasallos e tamén cartos, incluso 
se facían obsequios de broma. As veces 
eran reciclados. Outros agasallaban e 
non eran correspondidos.  

 Alba Grobas Paz, 4º PDC 

. 

 A palabra Nadal procede do 
latín Nativitatem. Os romanos antes 
da súa conversión ao cristianismo 
nestas datas celebraban as 
“Saturnais” na honra de Saturno; 
moitos deses costumes herdámolos  
nas nosas festas de Nadal e Antroido. 
Eran días de ledicia, comidas e inter-
cambio de agasallos. 

 

AS SATURNAIS 

UN CONTO DE NADAL, 1843  

 O protagonista,  Mr. Scroo-
ge, é unha persoa avara que non 
celebra a festa de Nadal a causa da 
súa solitaria vida e a súa adicción ao 
traballo.Non lle importaban os de-
mais, nin sequera o seu abnegado 
empregado Bob Cratchit, só el mes-
mo  e os demais tampouco teñen un 
bo concepto del. Esa noite, na súa 
casa, Scrooge recibe a visita dun 
espírito misterioso que resulta ser o 
do seu mellor amigo e socio Jacob 
Marley. Este anúncialle  unha tene-
brosa profecía, acerca do futuro do 
avaro e a chegada dos tres espíritos 
do Nadal, o do Pasado, o do Presente 
e o Futuro. Os tres influíran nel e na 
súa visión do Nadal e das persoas 
que están ao seu redor. 

María Germade Casas e  Tamara 
Naya Vilares, 4º PDC                   
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CHARLES DICKENS 

“We need never be ashamed of our tears” 

Charles Diclens, Great Expectations 



Chamamos a nosa Biblioteca A3P polo seguinte: 

“A ”   porque pretendemos facer unha biblioteca ACTIVA, 

ABERTA, AUTÓNOMA e ACTUALIZADA 
 

“3P”   por:  

1.- PROMOCIÓN da lectura, cultura, autores, 

espazos-xéneros literarios  (cómic, terror), 

conferencias, autor-sinaturas. 

2.-PARTICIPACIÓN en: conta contos e activida-

des dirixidas á participación activa da comu-

nidade escolar   

3.- PROFESIONALIZACIÓN por: dedicación 

docente  e colaboradores a tempo parcial, 

asesoramento e formación pedagóxica. 

resante da 
novela e a 
composta por 
Ms. Elizabeth 
Bennet, que 
representa o prexuízo, e Mr. Darcy, 
quen representa o orgullo. Ambos 
terán que evolucionar e superar dife-
rentes atrancos para ser felices. En 
segundo lugar estaría a parella com-
posta por Ms. Jane Bennet e Mr. Bin-
gley que serve de contrapunto a an-
terior. Elizabeth Bennet é a heroina 
máis interesante de Austen pola súa 
rebeldía e o seu concepto das rela-
cións sentimentais e do matrimonio, 
moi diferentes das da época. 

Para algúns Jane Austen foi a 
mestra indiscutíbel dun estilo de 
literatura que foi seguido por infini-
dade de escritores durante os s. XIX 
e XX e cuxa proxección se mantén na 
actualidade, por exemplo, nas nume-
rosas versións que das súas obras 
foron levadas ao cine, non só as 
obras clásicas xa mencionadas, se-
nón que podemos ver a pegada des-
ta novela en concreto nas longame-
traxes Vodas e  prexuízos ou O diario 

de Bridget Jones, así como en series 
televisivas como a realizada pola 
BBC. En febreiro do 2006 estrearase 
a última versión cinematográfica, 
polo momento, desta novela. 

Ariadna García Chas,          
 1º Bacharelato A 

Jane Austen naceu en 1773 
en Stevenson (Inglaterra), onde pa-
sou a metade da súa vida, a outra 
metade pasouna viaxando desde 
Bath a Clifton, Chanton e Winchester, 
onde morreu aos 42 anos dunha es-
traña enfermidade. Escribiu a súa 
primeira novela aos 15 anos, pero 
non foi ata 1811 cando publicou a súa 
primeira obra Sentido e sensibilida-
de. Esta obra xunto con Orgullo e 

prexuízo marca o clímax da súa ca-
rreira literaria, especialmente a se-
gunda por ter acadado maior éxito 
ante a crítica e o público. Precursora 
da novela romántica e costumista, o 
seu tema característico foi o alcance 
da madurez a través da perda das 
ilusións. A súa obra sinala a transi-
ción na literatura inglesa do neocla-
sicismo do s. XVIII ao romanticismo 
do s. XIX.  

Orgullo e prexuízo (1813), 
que nunha primeira redacción reci-
bira o nome de Primeiras impresións, 
é unha das obras maestras da litera-
tura universal.  Narra as relacións da 
sociedade burguesa de clase media-
alta na Inglaterra de finais do s. XVIII 
principios do XIX. Esta obra relata os 
desexos dunha nai de ver casadas as 
súas cinco fillas. Cada unha delas 
representa un modelo distinto de 
muller da época e o mesmo sucede 
cos personaxes masculinos que apa-
recen no relato. A parella máis inte-

Jane Austen sempre de moda 

Agora en rede con outras bibliotecas, consulta 
Proxecto Meiga   
Www.centros.edu.xunta.es/iesdavidbujan/biblioteca.htm 

SOPA DE LETRAS 

6 Autores mencionados neste Boletín 

TAMÉN LEMOS … 

Lili, libertad, Gonzalo 
Moure 

 

 Me llama mucho la atención la va-
lentía de la protagonista de la historia, una 
niña pequeña, que sola tiene que enfrentar-
se a las burlas de sus compañeros y a los 
castigos de su profesor, don Mauricio. Tam-
bién sorprende mucho el final incierto de la 
historia. Me esperaba otro. 

 Rubén Duarte, 1º ESO A 

 

 A mi me ha gustado el libro porque 
cuenta la historia de una niña vergonzosa 
que, poco a poco, va perdiendo el miedo y 
desafiando el autoritarismo de su profesor 
don Mauricio. Aunque me ha dado pena 
porque no vivía con su padre. A pesar de 
todo, afronta la vida como una niña normal. 
En general, me ha gustado mucho este li-
bro. Ha sido interesante, entretenido y muy 
gracioso, las cosas básicas para un buen 
libro. 

Alejandro Santoandré García, 1º ESO C 

 

 En este libro me impresionó todo. L 
rebeldía que demuestra Lili que, siendo tan 
pequeña pone a toda una clase en contra de 
su profesor. ¡Lo que podía hacer con un tutú, 
unas mallas y unas zapatillas de bailarina! 
Me sorprendió la forma de pensar de su 
profesor, don Mauricio, que quiere seguir 
unas reglas y una disciplina en el aula, pero 
en el fondo también quiere ser rebelde y 
poder tener el valor que tuvo aquella pe-
queña llamada Libertad. Y también me lla-
ma la atención la intriga que mantiene hasta 
el final, de manera que cuando acaba la his-
toria de Lili aún no se sabe quien puede ser 
la protagonista. 

 Antía Sotillo Núñez, 1º ESO C 


