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Roald Dahl 
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Mil soles espléndidos 
Khaled Hosseini, 
Salamandra, 2007 

 
O libro conta a historia da 
amizade entre dúas mulle-
res afgás de orixes moi dis-
tintas, cuxos destinos están 
conectados por casualidade 
e as convulsións que Afga-
nistán sufriu nos últimos 
trinta anos. Mariam é criada 
por súa nai nunha casa mo-
desta na periferia de Herat. 
Aos quince anos, a súa vida 
cambia radicalmente cando 
seu pai enviaa a Cabul para 
casar con Rasheed, un za-
pateiro, desgostoso trinta 
anos maior que ela. 

Bajo el paraguas azul. 
Elena Martínez, Nowevolu-
tion, 2015. 
 
Que podía pasar se lle 
mandaba unha foto ao seu 
noivo se se querían moito? 
O que non sabía era que o 
seu noivo pasaríalla a 
Andrea. E Andrea, que a 
odia con toda a súa alma, 
compartiríaa con máis xente 
e subiríaa a internet para 
convertela no hazmerreír de 
todos. E na internet, a túa 
vida deixa de ser túa ao 
instante. Pero Andrea non 
contaba con que, cando 
Glauca estaba a piques de 
tirar a toalla, alguén non se 
cansaría de loitar por ela... e 
ofreceríalle un paraugas 
azul.  

L ECTURAS POLA IGUALDADE... 
 
25 de novembro de 2016 día internacional para a eliminación da violencia 
contra a muller. O CIFP Coroso súmanse á igualdade de oportunidades 
entre homes e mulleres.  

El color púrpura 
Alice Walker, Plaza & 
Janes Editorial, 1982. 
 
Esta é a historia de dúas 
irmás norteamericanas de 
raza negra. Nettie exerce 
como misioneira en África 
e Celie vive no Sur de 
Estados Unidos, casada e 
cun home ao que odia e 
atafegada pola vergoña de 
ser violada por quen cre 
que é o seu pai. Ao longo 
de trinta anos ambas 
manteñen o recordo e a 
esperanza de reencontrarse 
e envorcan os seus 
sentimentos nunhas cartas 
conmovedoras. Pero a 
dramática existencia de 
Celie cambiará cando entre 
na súa vida a amante do 
seu marido, unha 
extraordinadia muller 
chama Shug Avery. 

Flores de otro mundo. 
Dir. Iciar Bollain, España, 
1999. 
 
Patricia, é dominicana, 
busca un fogar e unha 
seguridade económica que a 
súa situación de inmigrante 
ilegal non lle permite 
alcanzar en Madrid. Milady, 
unha cubana, soña con 
percorrer o mundo. 
Marirrosi, unha bilbaína 
con casa e traballo, vive na 
máis completa soidade, 
unha soidade como a que 
comparten Alfonso, Damián 
e Carmelo, veciños de Santa 
Eulalia, un pobo sen 
mulleres casadas nin futuro. 
Grazas a unha festa comeza 
unha agridoce historia de 
convivencias. 
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L ECTURAS EN GALEGO...  
 
As recomendacións do EDLG , un pouco de todo, e como non en galego!!! 
 

 

Aire negro 
Agustín Fernández Paz 
Xerais, 2000 
 
Cando o doutor Moldes 
comeza a traballar nunha 
clínica psiquiátrica, ten 
como primeira paciente a 
Laura Novo, unha muller 
autista e coa memoria 
borrada aferrada ao seu 
nome como se fose o único 
resto dun naufraxio. O 
doutor conseguirá que 
Laura volva recordar todo 
o que lle sucedeu no meses 
anteriores, cando unha 
escura sombra parecía 
dominar a súa vida. 

Dime algo sucio 
Diego Ameixeiras, Xerais, 
2009. 
 
O home negro está axeon-
llado no chan colocando as 
últimas novidades en 
primeira liña da manta. 
Nelson, o grafiteiro, prepa-
rou nun muro da marxe 
esquerda do río unha ver-
sión manga do retrato de 
Laura, a moza que practica 
tres horas semanais de 
kung-fu. Ánxela confésalle 
a Marga que non quere 
nada que lle recorde a Xai-
me, desexa que desapareza 
da súa cabeza, matar os 
seus recordos. O taxista 
sorpréndese cando le o 
texto que os dous homes 
sen teito escribiron no seu 
cartón: «o rumor da me-
lancolía é o son dunha 
orquestra ao lonxe.»  

Noite de voraces 
sombras 
Agustín Fernández Paz 
Xerais, 2002 
 
Sara, unha moza de 16 
anos, narra de forma 
apaixonada os aconte-
cementos que durante 
unhas vacacións de 
verán na casa da avoa 
foron un auténtico te-
rremoto na súa vida e 
lle axudarán, dende 
entón, a enfrontala dun-
ha forma distinta.  

Mecanoscrito da segun-
da orixe.                  
Manuel De Pedrolo, 
Galaxia, 1997 

Conta a historia de 
Alba e Dídac, dous 
rapaces que sobreviven 
a unha catástrofe que 
fai do mundo un lugar 
desolado e infernal. 
Desde o espanto dos 
primeiros momentos, a 
parella irá evoluíndo e 
adaptándose ao novo 
contorno até facer do 
amor o acontecemento 
central das súas vidas.  
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B anda Deseñada en galego... 
 
 

Castelao en comic 
 
Edicions a nosa terra 
 
 
Libro de historietas realizadas por 
alumnos do curso 1985-86 de 8º de 
E.X.B. do Colexio público de Reibón 
(Moaña) adaptando algunhas das 
obras do escritor, ilustrador e humo-
rista gráfico galego Castelao.  

A noite de Samaín 
 
Pepe Carreiro, Toxosou-
tos, 2005 
 
Os Barbanzóns son unha 
familia compostelana 
pola nai, unha vella pa-
trona do castro de Baro-
ña chamada Tara, os tres 
fillos dela, Con, Bre e 
Lerankos... 
 
 
 

Os dentes do dragón 
 
Henk Kuijpers. 
 
Libro de 48 páxinas en 
cor. Traducción ao 
galego da serie homó-
nima, creada en 1974 e 
publicada no semanario 
neerlandés .  
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Este ano celébrase o centenario do nacemento de Camilo José Cela, a 

maxia dos números redondos concede este ano, 2016. Camilo Jose Cela era 
un escritor cunha gran capacidade de tratamento das palabras, ten poucos 
contrapontos na literatura en español. Camilo José Cela inventa a transfor-
mación da paisaxe en vidas e persoas. Deu ca máxia capaz de transformar 
a historia nunha novela, palabrotas en ciencia e memorias relativas a fábu-
la. 

El gallego y su cuadrilla 
Camilo _José Cela 
 
RBA, 1994 
 
Camilo José Cela ten unha 
serie de escritos en que ofre-
ce a súa visión resgada dunha 
España primitiva, pero autén-
tica: é o xerme dun xénero 
que el chama punto carpeto-
vetónico, co cal se recupera e 
renova a tradición de Queve-
do Torres Villarroel o plásti-
co do Goya de Valle-Inclán. 

Cristo versus Arizona, 
Camilo _José Cela 
 
RBA, 1988 
 
 
Trata dous eventos que ro-
dearon a 1881 duelo no OK 
Corral, contada a través dun 
monólogo. O único sobre 
esta novela é que foi escrito 
usando só un punto, ou se-
xa, o monólogo consta dun-
ha oración única e extensa 
máis de cen páxinas.  

La familia de Pascual Duarte,  
Camilo _José Cela 
 
El Pais, 1942 
 
Marca un punto decisivo na literatura española e é, despois de Don 
Quixote, o libro español máis traducido a outros idiomas. Pascual 
Duarte, fillo dun granxeiro alcohólica conta a súa propia vida, 
mentres agardan a execución na cela condenado á morte. Vítima 
dun destino inexorable, Pascual Duarte é unha única resposta pri-
mitiva e elemental sendo dominado pola violencia, coñecido por 
traizón. Pero esa aparencia sinistra é só a máscara que oculta a súa 
incapacidade de loitar contra o mal dos outros e a impotencia im-
potente que alberga no fondo da súa alma. A familia de Pascual 
Duarte gañou forza ao longo dos anos e o drama e o seu astro, que 
non perdeu o encanto primitivo, xa é un arquetipo universal. 
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Este ano celébrase o centenario do nacemento de Roald Dahl, 

considerado como mellor narrador infantil do século XX. Home polifacético, 
sempre admirador da literatura infantil, comeza a dedicarse seriamente á 
escritura cando plasma por escrito os contos que contaba aos seus catro 
fillos antes de irse a durmir. Da súa pluma parten relatos como 'James y el 
melocotón gigante' (1961), 'Charlie y la Fábrica de Chocolate' (1964), 'Las 
Brujas'(1983) ou 'Matilda'(1988).Todos os seus relatos son reflexo dunha 
sociedade contemporánea adornada de humor e crítica. Os seus 
protagonistas son nenos intelixentes, curiosos e rebeldes que cuestionan, 
rodeados de maxia, as contradicións do mundo dos adultos. 

Charlie y el gran 
ascensor de cristal 
 
Roald Dahl 
Alfaguara, 1987 
 
O señor Wonka cedeu a 
Charlie a súa xigantesca 
e fabulosa fábrica de 
chocolate. Acompañado 
pola súa familia, Charlie 
móntase nun gran 
ascensor de cristal que 
sobe e sobe ata entrar en 
órbita. Ao chegar ao 
espazo, atópase con 
personaxes monstruosos 
e viven marabillosas 
aventuras. 

Charlie y el gran 
ascensor de cristal 
 
Roald Dahl 
Alfaguara, 1964 
 
Charlie tivo moita sorte. 
Foi un dos elixidos para 
visitar a marabillosa 
fábrica de chocolate 
Wonka. Ás veces, a 
toma dunha decisión 
transforma a túa vida de 
maneira radical. Iso é o 
que lle sucede a Charlie. 

Las brujas 
 
Roald Dahl 
Alfaguara, 1983 
 
Conta a historia dun neno de 7 anos, coa axuda da 
súa avoa, el afronta a terrible asociación de bruxas 
en Inglaterra, que son liderados pola súa raíña 
mala, a gran bruxa. 
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L ECTURAS PROFESIONAIS ... 
 
Unha pequena mostra das lecturas técnicas dispoñibles na biblioteca: 
Departamento de Instalación e Mantemento e Departamento de Automoción 

Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad 2.ª 
edición. 
 
Joan Antoni Ros Marín, Oscar Barrera Doblado, Ediciones 
Paraninfo, 2016. 
 
A obra está estruturada en trece unidades que desenrolan os 
seguintes temas: electricidade básica; acumuladores; 
iluminación; sensores e actuadores; electrónica dixital; redes 
de comunicación; diagnose; electromagnetismo; enerxías 
alternativas; climatización; sistemas de seguridade pasiva; e 
equipos de son e imaxe. 
  
Os contidos explícanse  a partir dos fundamentos dos 
elementos mecánicos, eléctricos e electrónicos que posúe un 
vehículo, o que permite comprender o seu funcionamento, os 
compoñentes que os integran e as operacións de mantemento 
e reparación máis habituais. 

Sistemas de confort, Tomo 2. 
 
ETAI-Ibérica 
 
A continua evolución dos sistemas de alza cristais, peche 
centralizado, alarmas, inmobilizado, mans libres e sistemas 
de confort nos últimos modelos de vehículos. 
Contidos: 
· Un estudo detallado por modelo. 
· Ilustracións do funcionamento dos sistemas.  
· Situación de compoñentes e conectores de diagnose.  
· Códigos de avaria. 
· Auto diagnostico, codificación e reparación dos 
compoñentes.  
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L ECTURAS PROFESIONAIS ... 
 
Unha pequena mostra das lecturas técnicas dispoñibles na biblioteca: 
Departamento de Industrias Alimentarias. 

Legumbres, semillas 
nutritivas para un futuro 
sostenible 
 
FAO, 2015 
 
Na súa sesión de 68, a 
Asemblea Xeral das Na-
cións Unidas proclamou 
2016 como "Ano Interna-
cional das legu-
mes" (AIL). 

Sin trigo, gracias,  
 
Ed. Aguilar. 
William Davis, 2015 
 
¿Sabía que comer dúas reba-
nadas de calquera tipo de pan 
de trigo pode aumentar o seu 
nivel de glicosa no sangue 
máis que dúas culleres de 
sopa de azucre puro? Sen 
trigo, grazas é un ollar provo-
cador e diferente a como a 
eliminación de trigo de nosas 
dietas a miúdo considerado 
saudable para ser un cereal 
da nosa dieta, podemos per-
der peso e previr unha ampla 
gama de problemas de saúde.  
 

Control microbiológico y sensorial de los alimentos. 
 
Ed. Sintesis,  
Paloma García Manrique, 2016 
 
Este traballo, a través dun enfoque teórico e práctico, dará 
pautas para a análise microbiolóxica e sensorial de ali-
mentos. Os contidos divídense en cinco partes, as dúas 
primeiras están dedicadas á análise microbiolóxica. Os 
dous seguintes á análise sensorial, e unha parte final espe-
cífica para practicar no laboratorio. 



10 

L ECTURAS PROFESIONAIS ... 
 
Unha pequena mostra das lecturas técnicas dispoñibles na biblioteca: 
Departamento de Electricidade e Electrónica. 

Energía solar fotovoltaica. 
 
Marcombo. 
 
Miguel Pareja Aparicio, 2009. 
 
¿Que é un sistema fotovoltaico illado? Que son necesarios nunha 
instalación fotovoltaica? Cantos módulos fotovoltaicos son nece-
sarios? Por que están situados módulos fotovoltaicos secundarios? 
Todo iso é o que vai atopar neste traballo: a descrición básica dun 
sistema fotovoltaico, os elementos que o constitúen, como elixir, o 
cálculo da sección e a elección de dispositivos de protección. Só 
os recursos matemáticos básicos, un número de exemplos que son 
útiles para a compresión dos procesos de cálculo están incluídos. 

Instalaciones solares fotovoltaicas 
 
Marcombo. 
 
Miquel Casa, Mónica Barrio, 2009. 
 
A Enerxía solar evita as emisións de gases de efecto invernadoiro 
e, xunto coas outras enerxías renovables, diminúe a dependencia 
enerxética dos combustibles fósiles, que proveñen maioritariamen-
te doutros países e poden chegar a esgotarse. 
 
 

Manual de instalación LONWORKS. Asociación LonMark España. 2015. 

LONWORKS® Manual de Instalación, tamén coñecido como Red Book, ofrece 
unha introdución práctica ou descentralizada LonWorks redes de automatización 
e describe en detalle varios escenarios que son aplicadas en automatización, con-
trol e xestión remota en calquera dos campos de aplicación da tecnoloxía : resi-
dencial (domótica), edificios comerciais (automatización predial) ou postes 
(urbótica). 



11 

C LUB DE 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.  

Selección de lecturas graduadas de audio –libros na biblioteca CIFP Coroso. 

Make the most of your time! 

A Death in Oxford 

Richard MacAndrew 

Cando a doutora Leighton é 

asasinada, o inspector Frank 

Williams e o sarxento Kate 

Miller prepáranse para 

localizar ao asasino. Foi o 

seu marido, o seu fillo ou o 

seu compañeiro de traballo? 

Todos tiñan razóns para 

odiala, pero quen foi? 

Why? 

Philip Prowse 

Alex é un soldado que forma 

parte dunha forza de paz nun 

país pobre desgarrado pola 

loita. Non fala o idioma do 

lugar e tampouco está seguro 

de por que está alí. Nunha 

patrulla, ten que enfrontarse 

coa realidade da venda de 

armas e paga o prezo 

máximo. Por que? 

Arman’s Journey 

Philip Prowse 

Arman, un refuxiado 

adolescente, realiza unha 

viaxe épica por toda Europa, 

a miúdo en mans de 

traficantes de persoas. Vive e 

traballa como inmigrante 

ilegal no Reino Unido, ata 

que un día o amor chega á 

súa vida. 

STARTER 



12 

Reading recommendations 
from Coroso’s Library 

Threee Tomorrows 

Frank Brennan 

Tres historias que farán 

pensar ao lector, situadas 

unha, nun futuro próximo, a 

outra, dentro de 100 anos, e, 

a  última dentro de 1500 

anos. O final do spam, unha 

maldición ou unha 

bendición? Persoas robots? 

Que lle ocorre ao último 

cerebro do mundo? 

LEVEL 1 

John Doe 

Antoinette Moses 

Atopan a un home na rúa e 

lévano ao hospital. Parece 

incapaz de dicir ao doutor 

quen é ou onde vive, pero 

perdeu realmente a memoria? 

O descoñecido está a xogar a 

un perigoso xogo e, en 

realidade, sabe moito máis do 

que está preparado para 

contar.  

Inspector Logan  

Richard MacAndrew 

Cando a inspectora Jenny 

Logan incorpórase ao seu 

novo traballo na policía de 

Edimburgo, atópase co caso 

dunha muller desaparecida e 

un cadáver. Logan interroga 

ao marido da muller e a un 

médico local sobre o 

asasinato, pero pode crer o 

que di? 

Ten Long Years 

Alan Bettersby 

O detective privado de Nova 

York Nat Marley coñece a un 

home que está a celebrar a 

súa posta en liberdade 

despois de cumprir unha 

sentenza de dez anos de 

prisión. Este descoñecido 

quere atopar a un vello amigo 

e recuperar o diñeiro que este 

lle garda. 

Outono—inverno 

CLUB LECTURA 

“CLOSE TO 

EUROPE” 

Outono—inverno 
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Reading recommendations 
from Coroso’s Library 

LEVEL 2 

Outono—inverno 

CLUB LECTURA 

“CLOSE TO 

EUROPE” 

Outono—inverno 

Bad Company 

Richard MacAndrew 

A inspectora Helen Shepherd 

é a encargada de investigar o 

asasinato dunha moza nunha 

praia do sur de Inglaterra. A 

moza traballaba nunha 

compañía de música que se 

hospeda nun hotel próximo. 

A inspectora Shepherd e o 

seu novo sarxento Webb 

interrogan aos demais 

traballadores para pescudar 

quen tiña motivos para 

asasinala.  

Logan’s Choice 

Richard MacAndrew 

Cando descobren morto ao 

importante restaurador de 

Edimburgo, Alex Maclennan, 

no seu baño, a inspector 

Jenny Logan debe investigar 

o caso. Ao principio, a súa 

morte parece un accidente, 

pero Logan empeza a pensar 

que puido ser un asasinato. 
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Reading recommendations 
from Coroso’s Library 

LEVEL 3 

Outono—inverno 

CLUB LECTURA 

“CLOSE TO 

EUROPE” 

Outono—inverno 

Tales of the Supernatural 

Frank Brennan 

Seis historias sobre un 

mundo que non se pode 

explicar. Unha estrela de 

cinema descobre os perigos 

de bailar cun estraño. Un 

home debe enfrontarse á 

historia do seu pai. Unha 

familia americano-irlandesa 

non consegue escapar de 

alguén do seu pasado. Unha 

muller non escoita os avisos 

respecto dunha vella árbore. 

Un escritor inglés aos poucos 

vólvese máis xaponés. E un 

asasino presencia a súa 

propia morte nun hospital.  

How I met myself 

David A. Hill 

Unha noite moi fría de 

inverno en Budapest, John 

Taylor volve a casa da 

oficina, cando se tropeza un 

home que o fai caer. O home 

volve para desculparse, e 

John queda atónito ante o que 

ve: o home é o dobre de 

John. Este márchase, pero 

non deixa ningunha pegada 

na neve. Ao longo do ano 

seguinte, John está seguro de 

que o encontro non foi casual 

e que o dobre ten unha 

mensaxe moi importante que 

darlle. 
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A UTOAPRENDIZAXE DE LINGUAS... 
 
Dende o Departamento de Programas Europeos ,propoñémosvos algúns dos 
materiais para estudar inglés, que están á vosa disposición na biblioteca do Coroso. 

Libros para  adquirir vocabulario 
técnico 

Food Service Industries e Fishing& Seafood Industry 
 
Varios autores 
 
Express Publishing 
 
Método de inglés específico adaptado á familia profesional de industrias alimentarias. Inclúe vocabulario 
específico e situacións do entorno laboral. 
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A UTOAPRENDIZAXE DE LINGUAS... 
 
Dende o departamento de Programas Europeos ,propoñémosvos algúns dos 
materiais para estudar inglés, que están á vosa disposición na biblioteca do Coroso. 

Libros para  adquirir vocabulario 
técnico 

Electrician e Electronics 
 
Varios autores 
 
Express Publishing 
 
Método de inglés específico adaptado á familia profesional de electricidade e electrónica. Inclúe vocabulario 
específico e situacións do entorno laboral. 
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A UTOAPRENDIZAXE DE LINGUAS... 
 
Dende o departamento de Programas Europeos ,propoñémosvos algúns dos 
materiais para estudar inglés, que están á vosa disposición na biblioteca do Coroso. 

Libros para adquirir vocabulario 
técnico 

Let s speed up! Inglés 
para Automoción 
María de los Milagros 
Estéban García 
Paraninfo. 
 
Método de inglés 
específico adaptado á 
familia profesional de 
transporte e mantemento 
de 
vehículos. Proporciona  o 
inglés básico que se 
necesita  para 
desenvolverse no mundo 
profesional. 

Mechanics 
Jim D. Dearholt 
Express Publishing 
 
Método de inglés 
específico adaptado á 
familia profesional de 
transporte e 
mantemento de 
vehículos. Inclúe 
vocabulario específico 
e situacións do entorno 
laboral. 

Engineering 
 
Paraninfo. 
Express Publishing 
 
Método de inglés 
específico adaptado á 
familia profesional de 
instalación e 
mantemento. Inclúe 
vocabulario específico 
e situacións do entorno 
laboral. 

Professional english in use 
engineering. 
 
Cambridge. 
Mark Ibbotson , 2009 
 
Representa máis de 1000 
palabras e frases para axu-
darte a funcionar en inglés 
no traballo diario.Utilizando 
o formato de gran éxito,  
presentación na páxina da 
esquerda e práctica na páxina 
da dereita, presenta o voca-
bulario esencial deste con-
texto para axudar a usar as 
palabras máis facilmente.  
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A UTOAPRENDIZAXE DE LINGUAS... 
 
 

Outros materiais: audiolibros e películas V.O. con subtítulos en inglés 
e en castelán 

El puente de los espias, 
2015. 
 
James Donovan (Tom 
Hanks), un avogado de 
Brooklyn (Nova York) é 
inesperadamente parte na 
Guerra Fría entre China ea 
URSS, cando, despois de 
defender un espía ruso detido 
en Estados Unidos, a CIA 
encomendoulle unha difícil 
misión: ir a Berlín para ne-
gociar un intercambio de 
prisioneiros e obter a libera-
ción de un piloto estadouni-
dense (Austin Stowell) cap-
turado pola Unión Soviética. 

Marte, 2015 
 
 
Durante unha misión tripulada 
a Marte, o astronauta Mark 
Watney é dado como morto 
tras unha terrible tormenta e 
abandonado pola tripulación, 
que define un curso de volta á 
Terra. Pero Watney sobreviviu 
e está preso e só no planeta 
vermello hostil. Con materiais 
limitados, pode usar a súa 
intelixencia eo seu instinto de 
supervivencia para atopar un-
ha forma de comunicarse coa 
terra aínda está vivo.  

Máis películas dispoñibles na biblioteca do CIFP Coroso 

Carol, 2015. 

New York, 50 Therese Be-
livet (Rooney Mara), unha 
moza vendedora dunha 
tenda en Manhattan que 
soña cunha vida mellor, 
sabe un día Carol Aird 
(Cate Blanchett), unha mu-
ller elegante e sofisticado 
que está preso nun matri-
monio infeliz. Entre eles 
ven unha atracción inme-
diata cada vez máis intensa 
e profunda, que cambiará as 
súas vidas para sempre. 

Sufragistas, 2015 

O movemento sufragista 
naceu en Inglaterra en vés-
peras da Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918). A 
maioría das sufragistas non 
procedían das clases altas, 
senón que eran obreiras que 
vían impotentes como as 
súas pacíficas protestas non 
servían para nada. Entón 
radicalizáronse e, na súa 
incansable loita por conse-
guir a igualdade, arriscáron-
se a perdelo todo. 


