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1 trimestre 

 

Odisea, Homero 
Ulises chega náufrago a unha illa, por fin Poseidón se apiadou del. No 

palacio do rei, ben atendido e limpo, conta as súas peripecias, os personaxes 

con quen topou -o xigante dun só ollo, monstros sen forma, sereas que co 

atraían naves á perdición...- sempre tentando voltar a casa coa familia. En 

canto tal acontece, en Ítaca a raíña Penélope é asediada por unha morea de 

pretendentes sen vergoña nin decencia, e o fillo de ambos, Calímaco, un adolescente, non sabe ben 

o que facer, porque hai anos que non chegan noticias do pai. No corazón deles dous Ulises ainda 

está vivo... 

 

2 trimestre (escoller unha) 

 

Soño dunha noite de san Xoán, Shakespeare. Xunta de Galicia (Clásicos en galego) 
Antes do casamento do duque Teseu con Hipólita, el é chamado para resolver 

unha discusión entre Hermia e o pai, porque ela ama Lisandro e o pai quérea 

casar con Demétrio. O Lisandro propón a Hermia fuxir e ela cóntallo a Helena, 

amiga súa que morre de por Demétrio e acaba contándollo. 

Ao tempo, no profundo dun bosque, o Rei dos Duendes, Oberon, arma co elfo 

Puck un enredo cunha flor máxica, que fará que calquer persoa se apaixone 

polo primeiro ser que vexa, coa intención de namorar a Titania, Raíña das 

Fadas. Pero iso fai que ela se apaixone perdidamente por quen Oberon menos 

esperaba. 

 

 

 

Orlando, Virginia Woolf. Irmás Cartoné 
Orlando é un xove aristocrata inglés do século XVI, na época de Isabel I, 

con quen acaba por ter intimidade. Sacha, unha xove rusa, era a sua paixón. 

Pero hai grandes obstáculos entre os dous. Orlando, no entanto, ten unha 

particularidade: por veces adormece e avanza no tempo. No século XVIII é 

nomeado embaixador da Inglaterra en Constantinopla. Un dia, hai unha 

revolta na cidade. Orlando adormece e desperta muller. É recollida por 

xitanos e regresa a Inglaterra. A viaxe no tempo prosegue até Orlando 

chegar ao século XX con 36 anos. 

 

 

 

3 trimestre (escoller unha) 

20000 leguas baixo dos mares, Jules Verne. Ir Indo 
O Profesor Aronnax, naturalista francês, Conseil, o seu criado, e Ned Land, 

arpoador canadiano, parten no navío Abraham Lincoln da mariña 

norteamericana co fin de cazar e librar dos mares un monstro que aterroriza os 

navegantes de todo o mundo. 

 

 



 

 

 

Madame Bovary, G. Flaubert. Galaxia 

Emma, muller soñadora burguesa que aprendeu a ver a vida a través da literatura sentimental, 

bonita e sofisticada, cásase com Charles, um médico provinciano tan apaixonado pola esposa como 

monótono. Nin mesmo o nacemento da filla dá alegria ao indisolúbel casamento ao cal a 

protagonista se sente presa. Emma, cada vez máis angustiada e frustrada, busca nunha serie de 

relacións adúlteras a forma de encontrar a liberdade e a felicidade. 


