
PARA VER

La ola 
Dennis Gansel (Dir.), 2008
Un profesor propón un experimento ós 
seus alumnos para demostrar o fácil que é 
manipula-las masas 
Baseada en feitos reais

Crepúsculo
Catherine Hardwicke (Dir.) 
2008 
A moza Isabella vai vivir con seu pai a 
unha pequena localidade, alí namórase 
de Edward, un vampiro
Unha adaptación da novela

   Los girasoles ciegos  
José Luis Cuerda (Dir.), 2008
Ourense, 1940.Narra como o marido de 
Helena ten que agocharse na súa propia 
casa  xa que é obxecto da persecución 
policial daqueles anos.
Baseada na novela de Alberto Méndez

La clase
Laurent Cantet(Dir.), 2009
Unha película baseada no día a día dun 
instituto das aforas de París

El Código Da Vinci
Ron Howard (Dir.), 2006
O asesinato dun conservador do Museo 
del Louvre deixa tras de si un misterioso 
rastro de símbolos e pistas
Baseada na novela de Dan Brown 

O LIBRO

A palabra  libro  está  moi  cercana  á 
palabra  libre;  …  o  certo  é  que  se 
complementan  perfectamente;  o 
libro é un dos instrumentos creados 
polo  home  para  facernos  libres. 
Libres da ignorancia e da ignominia, 
libres tamén dos demos, dos tiranos, 
…  da  trivialidade,  da  pequenez.  O 
libro  afirma  a  liberdade,  amosa 
opcións  e  camiños  distintos, 
establece a individualidade, ó mesmo 
tempo fortalece a sociedad, e exalta 
a  imaxinación….  Se  o  home  non 
crease  a  escritura  non  teriamos 
saído das cavernas…. En fin, o libro é 
para nós un camiño de salvación. 
Unha  sociedade  que  non  le  é  unha 
sociedade cega, xorda e muda.

Sergio Pitol
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1º CICLO ESO

Asmir no   quiere pistolas  ,  de 
Christobel  Mattingley.
Ed. Alfaguara. Madrid, 2005
Conta  as  vivencias  dun  neno e  a  súa  familia 
bosnia que se ve na obriga de abandonar o seu 
país.

Os Megatoxos e a Espada
Esmeralda de Anxo Fariña
Ed. A Nosa Terra
Ruxe, Lúa, Faísca e Ninfa están a vivir un 
curso escolar do máis emocionante. Tras 
desenvolver por accidente estraños poderes, 
un milleiro de problemas comezan a xurdir 
nas súas vidas 

La hija de la noche de Laura 
Gallego
Ed. Edebé,2004
A tranquilidade dun pobo vese alterada con 
numerosos misterios  tras a chegada dunha 
moza

Campos de fresas de Jordi 
Serra i Fabra.
Ed.SM, 1997
Uns amigos saen un sábado e deciden 
probar as drogas de diseño, algo que lles 
traerá graves consecuencias.

Unha cabana na Lúa de Santiago 
Jaureguízar
Ed. Baía, 2006
A vida dun líder nunca é doada. Menos cando 
ese líder ten dez anos e unha nai que chora 
coas telenovelas, 

2º CICLO ESO

Eu de maior quero ser de 
Rosa Aneiros
Ed. Sotelo Blanco, 1999
Cinco universitarios viven nun piso da 
Cidade Vella compostelá e están a piques 
de rematar a carreira

A cabeza de medusa de 
Marilar Aleixandre
Ed. Xerais, 2008
Nunha festa dúas amigas son violadas.
Nos días seguintes, como a Medusa, hai 
quen non se atreve a miralas. 

A revolta dos animais de George 
Orwel
Ed. Positivas, S.L.
Un grupo de animais nunha granxa expulsa 
ós humanos e crean un autogoberno, que 
acaba converténdose nunha tiranía brutal

Donde esté mi corazón  de 
Jordi Sierra i Fabra
Ed. Edebé,1998
A vida de Montse cambia despois dun 
transplante de corazón e se cruza Serxio na 
súa vida

El alma del lama de Nacho Docavo 
Ed.Edebé, 2005
Unha moza española, que estudia medicina 
tibetana na India, ten que buscar un neno 
reencarnado que está en perigo

BACHARELATO / ADULTOS
 

O.sol de verán de Carlos 
Casares
Ed. Galaxia O suicidio de Carlos desata as lembranzas 
de Helena, que evoca os veráns compartidos 
da nenez

Chocolat de Joanne 
Harris
Ed. Debolsillo
A unha pequena vila chega unha singular 
muller que decide montar unha 
chocolatería, iso marca o primeiro paso para 
facer que o cura Francis caia na tentación e 
no pecado

El chino de Henning Mankell
Ed. Tusquets editores, 2008
Nun pequeno e tranquilo pobo de Suecia, 
en Xaneiro do 2006, un fotógrafo 
descobre ata 19 persoas asasinadas

El señor de las 
moscas de William Golding
Ed. Alianza
Na II Guerra Mundial un avión con nenos 
británicos estrélase nunha illa e ningún 
adulto sobrevive

O xardín das 
pedras   flotantes   de Manuel 
Lourenzo 
Ed. Xerais, 2008
É o relato de amor entre dous 
adolescentes, marcado por unha historia 
xenealóxica, que arrinca desde a Idade 
Media e nos conduce ata a actualidade.

http://gl.wikipedia.org/wiki/Tiran%C3%ADa
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Autogoberno&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Granxa&action=edit&redlink=1

