
PELÍCULAS 

 

LAXE, Óliver: O que arde, 2019 

Os incendios forestais poñen ó 

descuberto outro drama máis 

profundo: a desaparición dun mundo, 

dunha forma de vida, dunha maneira 

de sentir. Imprescindible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUS VAN SANT: El indomable Will 

Hunting, 1997 

Que oculta Will Hunting, o empregado 

de mantemento da Universidade cando 

o profesor Lambeau o descobre 

resolvendo un complicado teorema 

matemático na súa aula?  

Mente prodixiosa e inmadurez afectiva 

pelexan no interior deste mozo 

inadaptado e rebelde. Excelente para 

unha tarde chuviñenta de domingo, ou 

para calquera outra. 

 

SINGER, Bryan: Bohemian Rhapsody, 

2018 

Farrokh, inmigrante paquistaní en 

Londres, traballa no aeroporto, estuda 

deseño gráfico e escribe cancións. Un 

día ofrécese como cantante dunha 

banda que quedara sen solista… E así 

nace un dos grandes mitos musicais de 

todos os tempos. 
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mundo fascinante... 



BACHARELATO E ADULTOS 

VILLAR, Domingo: O último barco. Editorial 

Galaxia, 2019. 

Seguindo a mesma liña de investigación á que 

nos ten acostumados (A praia dos afogados, 

Ollos de auga), o inspector Leo Caldas 

intentará descubrir que pasou entre o peirao 

de Moaña e o de Vigo naquela mañá na que 

desapareceu Mónica Andrade. Lectura 

apaixonante para estas tardes grises nas que 

apetece pasar o tempo ó abeiro. 

SAMPEDRO, José Luis: La sonrisa etrusca. 

Editorial DeBolsillo, 

A historia do vello Salvatore levado polos seus 

fillos do campo á cidade é sobre todo unha 

historia de sentimentos: de ternura, de cariño, 

de entrega. A súa adaptación a unha vida 

diferente, o descubrimento do amor e a 

comprensión entre os seres humanos e, por 

riba de todo, a convivencia co seu neto 

espertan no ancián un mundo de sentimentos 

que non sabía que cabían no seu interior e que 

lle permiten seguir vivindo cando xa o daba 

todo por rematado. 

FEIJOO, Pedro: Os fillos do mar. Edicións 

Xerais, 2012 

Simón Varela é un arquitecto tirando a 

mediocre que un bo día é contratado por unha 

das familias máis importantes e turbias de 

Vigo para levar a cabo a restauración dunha 

antiga fonte na súa finca. 

A partir de aí, sucederanse as intrigas, os 

segredos de familia e misterios por resolver 

contados cunha boa dose de humor e ironía 

que nos fará gozar da lectura. 

3º E 4º DA ESO 

LIENAS, Gemma: O diario violeta de Carlota. 

Xerais. 

O regalo da avoa Isabel cháfalle a Carlota 

aniversario: un diario de cor rosa, como se fose 

unha nena pequena. Menos mal que a avoa Ana 

lle dá unha idea para usalo: poñer unhas gafas 

cor violeta e ir contando no diario o que ve a 

través delas. 

E vai vendo que a situación de homes e 

mulleres, aínda na nosa sociedade, non é igual. 

E que incluso persoas moi conscientes da 

igualdade entre os dous xéneros actúan de xeito 

diferente. 

ROCA, Paco: Enrugas. El Patito Editorial, 2017 

(4º edición). 

A vida de Emilio cambia radicalmente cando a 

súa familia decide que non pode seguir na casa. 

Un novo fogar e novas compañías móstrannos 

con tenrura unha dura realidade que o autor 

converte nesta novela gráfica nun canto á vida, ó 

amor e á amizade. 

SENDE, Sechu: Made in Galicia. Editorial 

Galaxia, 2006 

Aínda que o punto de partida é a lingua, dende 

el ata o final atopamos unha morea de 

situacións nas que todas as galegas e os galegos 

nos podemos ver reflectidos. Un feixe de relatos 

curtos para identificarnos co propio. 

 

1º E 2º DA ESO 

CAJARAVILLE, Héctor: Denébola a Roxa. 

Baía Edicións, 2016. 

Nalgunhas épocas, un pai podía obrigar a 

unha filla a meterse monxa e pasar a súa 

vida entre as paredes dun convento. Pero ás 

veces, as fillas buscaban o xeito de 

escapar… 

Navegacións, piratas, aventuras sen fin 

para poder realizar os propios soños.  Todo 

isto e máis nos ofrece Denébola a Roxa. 

 

FARIÑA, Anxo: Os Megatoxos. Edicións 

Xerais. 

Dende que Ruxe, Faísca, Ninfa e Lúa se 

coñecen, ó comezar o instituto, non paran 

de vivir aventuras inesperadas inzadas de 

misterios e viaxes a través do tempo. A 

horas pasadas no instituto constitúen a 

parte visible da súa vida, pero fóra del…  


