
 

 

 
Avatar. (James Cameron)  
 
        Ano 2154. Jake Sully, un ex-
marine condenado a vivir nunha 
cadeira de rodas foi designado para 
ir a Pandora, onde algunhas 
empresas están a extraer un mineral 
estraño que podería resolver a crise 
enerxética da Terra. Para 
contrarrestar a toxicidade da 
atmosfera de Pandora, creouse o 
programa Avatar, grazas ao cal os 
humanos "condutores" manteñen as 
súas conciencias unidas a un 
avatar: un corpo biolóxico 
controlado de forma remota que 
pode sobrevivir no aire letal.  
 

 
Harry Potter y las reliquias de la 
muerte: Parte 1.  
 
       Primeira parte da adaptación 
ao cine do último libro da saga. A 
historia continúa dende o punto no 
que rematou "O príncipe mestizo": 
Unha tarefa case imposible cae 
sobre os ombros de Harry: deberá 
encontrar e destruír os horrocruxes 
restantes para dar fin ao reinado 
de Lord Voldemort. No episodio 
final da saga, o feiticeiro de 17 
anos parte xunto cos seus amigos  
nunha perigosa viaxe por 
Inglaterra. 
 

 

 
 

 
La red social (David Fincher).  
 
 
           Unha noite de outono do 
ano 2003, Mark Zuckerberg 
(Eisenberg), alumno de Harvard e 
xenio da programación, séntase 
diante do seu ordenador e cheo de 
entusiasmo empeza a desenvolver 
unha nova idea.  "The Social 
Network" narra a historia dos 
mozos fundadores da popular 
rede social Facebook, 
especialmente do seu creador 
máis coñecido, Mark Zuckerberg.  
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  LIBROS PARA TODOS/AS 
 
Mirjam Pressler. Chocolate 
amargo. Anaya, 2009. 
 Chocolate amargo é a historia 
dunha adolescente cohibida co seu 
físico, sufocada por un pai 
autoritario, afastada dos seus 
compañeiros de instituto...Os 
problemas dunha rapaza de quince 
anos que, como moitas outras, está 
chea de inseguridades e medos, aos 
que debe enfrontarse con todas as 
súas forzas. 

Alicia Borrás Sanjurjo. Nata y 
chocolate . Anaya, 2010. 
Un fermoso libro sobre a 
discriminación e o acoso escolar. 
Sonia é unha nena calada, triste e 
solitaria. A razón é que os seus 
compañeiros se meten con ela 
por ser albina; Lola mesmo a 
obriga a facerlle os deberes. 
Ninguén parece decatarse ata 
que unha nova profesora chega 
ao centro e decide cambiar a 
situación que vive Sonia. 
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Cinco cuentos sobre Velázquez, 
Oxford, 2010. 
É un libro bastante interesante no 
que cinco autores habituais no 
campo da LIX crean cinco historias 
para cinco cadros de Velázquez. 
Nestas historias hai mestura de 
fantasía e realismo con algúns 
toques de misterio e aventuras. Nel 
podemos atopar contos de: Eliacer 
Cansino, Joan Manuel Gisbert, 
Xosé A. Neira Cruz, Daniel 
Nesquens e Xabier P. Docampo. 
 
 

 
 
Ana Alcolea, Donde aprenden a 
volar las gaviotas. Arturo estuda 
terceiro da ESO e a materia de 
inglés non é, precisamente, o seu 
punto forte. Os seus pais deciden 
envialo a Noruega, á casa duns 
amigos na que todos falan inglés, e 
onde, de paso, se somerxerá na 
cultura escandinava, da que son tan 
amantes. 
 
 
   

LIBROS PARA TODOS/AS 
en  

galego 
 
Guerra Cid, Mar.  Xenaro e a 
hucha do indiano.
A Xenaro Conese Maiúsculo 
complícanselle moito as cousas esta 
volta. Ademais de ter que se 
enfrontar cos irmáns Lourido, uns 
mangallóns disque malos 
malísimos, ten que aturar unha nena 
nova na súa clase, Sefi a madrileña. 
Por riba, o seu amigo da alma, Flipe 
Efes, compórtase dun xeito moi 
estraño, coma se agachase algún 
segredo. Resolver o misterio da 
Horta dos Reis seralle o de menos 
ao Xe nesta nova aventura, unha 
andanza onde nada é o que semella, 
nin sequera a hucha do indiano. 
 
 

 

  González Costa, Teresa.  A filla 
do ladrón de bicicletas.
 Serafina, que é filla dun ladrón de 
bicicletas, vive coa súa tía, dona 
Perfecta, nunha vila mariñeira. A 
súa máxima aspiración é ser 
equilibrista nun circo con 
Celerífera, a bicicleta coa que 
consegue abraiar, e cara a iso van 
enfocados todos os seus esforzos, 
aos que non serán alleos nin a 
axuda do vello Elías nin as 
dificultades que lle ocasionan a 
panda de Martiño o Bravo. 

FILOSOFÍA 
Juan Antonio Rivera, Lo que 
Sócrates diría a Woody Allen 
Se che gusta o cine e aínda estás 
interesado en aprender algo de 
filosofía, este é o teu libro: unha 
introdución á vez profunda e 
amena a algunhas das principais 
cuestións éticas do noso tempo a 
través de películas como 
Casablanca, Matrixo El espectáculo 
de Truman.  

 

 

ANTROPOLOXÍA 
 
Marvin Harris, La cultura 
norteamericana 
contemporanea. Unha 
visión antropolóxica da 
sociedade e da cultura 
norteamericana. 

CINE PARA TODOS 

Pa negre (Agustí Villaronga) 
Película gañadora de de 9 Goyas 
2011. Un neno chamado 
Andreu, cuxa familia pertence 
ao bando dos perdedores, 
encontra un día no bosque os 
cadáveres dun home e o seu 
fillo. As autoridades sospeitan 
do seu pai, pero Andreu 
intentará encontrar ao 
culpable. 

 

 


