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Que hai de novo?



Si claro. E que máis? Estou de tanto exame… Ah!!! Ola!!! Xa estades de vacacións? Eu si! Que felicidade! Agora podo 
facer unha chea de cousas que durante o curso, por falta de tempo, non podía. E, sabedes polo que se me deu por 
comezar? Pois, tras mergullarme un pouco por internet e atopar unha chea de cuestionarios tipo “Canto sabes de cultura 

xeral”, déuseme por comprobar se as cousas que creo saber son certas ou simplemente crinas e nunca comprobei a súa 
veracidade… Espero que estas últimas non sexan moitas porque senón vaime quedar unha sensación de  super vagancia que 
nin vos conto… Queredes poñervos a proba comigo?

Veña. Mente despexada e… empezamos cun pouco de todo:

1. Cantos anos pode vivir unha formiga raíña?

2. Que  rebota máis alto, unha pelota de vidro ou unha pelota de goma?

3. Nalgún planeta chove diamantes?

4. Cantas  carabelas levou  Colón a descubrir América?

5. Por que os cascos dos viquingos tiñan cornos?

6. A que idade debuxou  Walt Disney a  Mickey Mouse?

7. En que libro de  Conan  Doyle apareceu por primeira vez a expresión “elemental querido Watson”?

8. Desde cando en Inglaterra se circula pola esquerda?

9. Pódese ver a Gran Muralla Chinesa desde o espazo?

10. É verdade que os camelos acumulan nas súas chepas auga?

  Que tal? Como vos foi? Estades seguros das vosas respostas? Imos comprobalo:

1. As formigas obreiras viven ao redor dun ou dous anos. Con todo as raíñas adoitan chegar ata os 5 anos e mesmo ata os 15, como 
no caso da Formiga  Rufa. De todos os xeitos, o máximo alcanzado por unha raíña foron 30 anos! nunha colonia de laboratorio. Vaia 
diferenza coas obreiras…

2. Unha pelota de vidro  rebotará máis alto que unha de goma! Por que? Pois, porque é máis dura, e canto máis dura é unha pelota 
menos enerxía perde no rebote. Por suposto, sempre que non rompa no impacto.

3. Algunha vez imaxinastes que puidese chover diamantes? Pois resulta que non só é posible, senón que realmente sucede. O que pasa 
é que temos que afastarnos un pouco para atopar esta choiva tan exótica. De feito, teriamos que ir a Xúpiter,  Saturno,  Urano ou  Neptuno 
para poder contemplala.

4. Colón levou tres embarcacións a descubrir América: dúas  carabelas (a Pinta e a Niña) e unha nao (a Santa María). Vaites… nada 
de tres carabelas…

5. Os cascos viquingos non tiñan cornos. Polo menos, non se atopou evidencia de que así fose. Crese que este mito débese á súa 
representación na arte e na cultura popular. De feito, aparecen así nos cadros do pintor  Gustav  Malstrom, quen en 1820 representou 
aos viquingos con cascos con cornos en “La saga de  Frithiof”, suponse que tratando de  demonizalos. Tamén, na ópera “El anillo del  
nibelungo”, de Richard  Wagner, os viquingos aparecen con cascos con cornos. A partir de aí a imaxinación fixo o resto…

6. Mickey Mouse apareceu por primeira vez en 1928, cando  Walt Disney contaba con 26 anos. De todos os xeitos parece estar 
bastante discutida a autoría desta mítica personaxe, xa que hai investigadores que suxiren que o seu verdadeiro creador foi  Ubbe  Iwerks. 
Saberemos algún día a verdade?

7. A expresión “elemental querido Watson” non aparece en ningún libro de  Conan  Doyle! Esta expresión tan popular apareceu nas 
primeiras versións cinematográficas. (Pois teño lido varios libros del e non me decatara… Estou fatal!)

8. Segundo parece, xa os antigos romanos circulaban pola esquerda, igual que os cabaleiros, que ao ser maioritariamente destros, 
collían as rendas do cabalo coa esquerda para deixar a man dereita libre por se tiñan que tomar a súa arma para se defender. Deste xeito, 
o seu era circular pola esquerda. Entón, a pregunta máis acertada parece ser por que tantos países cambiaron a súa circulación para facelo 
pola dereita? Pois, polo visto, este cambio vén da época da Revolución Francesa e  Napoleón. Anímovos a que busquedes máis sobre o tema.

9. Non. Cando Neil Armstrong volveu da primeira viaxe á Lúa dixo que non puidera ver ningunha construción feita polo home, incluída 
a Gran Muralla Chinesa.

10. Os camelos acumulan nas súas chepas graxa que poden converter en auga e en enerxía cando non dispoñen de alimento.

Vaia… vese que as  fake  news existen desde hai moito. Antes mesmo de que se chamasen así… Entón… Podemos estar seguros de que 
todas as respostas anteriores son correctas? É máis, podemos ter a certeza de que realmente sabemos todo o que cremos saber? Nunca 
debedes dar nada por sentado. Sempre hai que indagar máis aló. Por que se cre iso ou aquilo? Quen o di? Foi corroborado por alguén? 
Por quen? Que método se seguiu para chegar a esa conclusión?

Nesta ocasión despídome de vós cunha grande dúbida e moitas preguntas. Pero, manter a mente aberta a calquera posibilidade 
faranos máis flexibles para adaptarnos a un mundo tan cambiante coma o que nos tocou vivir. E ademais, non son estas cousas as que fan 
a vida máis interesante? 

Felices vacacións!!!! Vémonos no  próximo número!!!!



Xa estamos aquí de novo cos pasatempos que estabades a esperar. Hoxe empezamos polos chistes que nos fostes deixando 
para rir a esgalla:

–No me acuerdo como se llamaba el dinosaurio de 
Mario Bros…
–Yoshi.
–¡Pues dime!

En una entrevista de trabajo:
–¿Qué nivel de inglés tiene?
–Muy bueno
–Genial. Empecemos Antonio
–Hormiga y cebolla

En la consulta del médico dice el doctor:
–Tiene usted una infección.
–¿La infección es aguda, doctor?
–Claro, y además lleva tilde.

Dos amigos están hablando mirando al mar y uno le 
dice al otro:
–¿Cuál es tu sueño?
– Mucho…

–¿Por qué vas vestido así? 
– Voy a la reunión de vecinos a ver si ponemos el 
ascensor
–¿Disfrazado de SonGoku?
– Es que me dijeron que la votación tenía que ser un 
anime…

Están dos amigos hablando de dietas mientras cenan y 
uno dice:
– Mi truco para la dieta es comer solo ensaladas
– Pero… eso es una pizza…
– Yo la llamo ensalada

E, agora, propoñémosvos seguir as frechas para atopar o debuxo agochado. Como hai que facer? Moi sinxelo. Collede 
unha folla cuadriculada e pintade sobre ela segundo vos indiquen as frechas coma no exemplo: 
Ex.:  2 ↓   2→    1↗ 

Aí van as frechas que debedes seguir. Quen estará agochado? Non podo esperar máis para 
descubrilo...
5↓    1↘     2→     1↗     3↑     1↖     1↑     3↖     2←     2↙     3←     2↓     3↘     3→     3↓    
1↘     2↓   1↙      2→      1↑    2↗     6→    2↘    1↙    2→     8↑    1→     1↑     1→     1↑     2↖      
2↓    1↙       1↓       1↖      6←

E, por se estades aburridos e queredes poñer a traballar esa vosa imaxinación, aquí vos deixamos unha proposta para 
inventar historias. Collede un dado e tirádeo 3 veces, pedídelle a alguén que vos diga 3 números do 1 ao 6, ou facede todas 
as combinacións posibles... E, por suposto, compartide connosco as vosas historias.

QUEN QUE ONDE

1 Unha astronauta 1 Mercou un barco 1 No fondo do mar

2 Un tiburón 2 Atopou o mapa dun tesouro 2 Nun conxelador

3 Unha bolboreta 3 Descubriu un segredo 3 Nun pozo

4 Un mago 4 Participou nunhas olimpíadas 4 Nun supermercado

5 Unha fada 5 Perdeu algo de moito valor 5 Nunha illa deserta

6 Un montañeiro 6 Tivo que facer un exame 6 Nunha biblioteca

*



Biblioteca Provincial da  
Deputación da Coruña

Sección Infantil e Xuvenil
R/Riego de Agua, 37 - 15001 A Coruña.

 Tfno: 981 080 171
Depósito Legal: C 4802-2008

*ACTIVIDADES. Apúntate nos “Obradoiros de pintura”, impartidos por Luisa Valdés,  dunha semana de duración, de 11:00 a 13:00 h 
durante todo o mes de xullo. Consulta o programa neste ligazón: https://www.dacoruna.gal/biblioteca/actividades/obradoiros-artisticos-
pintura-xuno-xullo-2022/

*CONCURSO DE VERÁN. #hoxeleoen. Comparte connosco ese lugar único no que desfrutas das túas lecturas nas vacacións. Déixanos 
unha fotografía do lugar onde les e do libro do que estás desfrutando. Consulta as bases na nosa páxina web https://www.dacoruna.gal/
biblioteca/actividades/concur/concurso-hoxeleoen

*HORARIO DE VERÁN. No verán estamos pola mañá de 10:30 a 13:30 h e pola tarde de 17:00 a 20:30 h e os sábados pechado.

*BONOLIBRO. Parabéns a todos os que o conseguistes, agora podedes ter un préstamo adicional de todos os materiais da biblioteca.

Lembrámosvos que tamén estamos na rede: 

Chega o verán e por fin temos  tempo para poder facer moitas máis cousas, saír cos amigos, ir á praia, facer deporte, comer 
xeados.....e por suposto tamén ler!!! e para iso propoñémosvos estas lecturas tan refrescantes.

Novela Gráfica

Amigas de verdad / Shannon Hale; ilustrado por LeUyen Pham. C HAL ami / v
Snapdragon / Kat Leyh. C LEY sna / v
El niño nuevo/ Jerry Craft. C CRA nin / v
Ana de las Tejas Verdes : novela gráfica / Mariah Marsden y Brenna 
Thummler. C MAR ana / v
Wynd. Libro uno, la huida del príncipe / [guión James Tynion IV ; dibujo 
Michael Dialynas]. C TYN wyn / a
Por lo que más quieras: mi primer año como adolescente / Dora Danes. 
C DAS por /a
Aldara: a lenda do cervo branco / Inés Vázquez.  C VÁZ ald / a
Tokyo Revengers / Ken Wakui. C WAK tok / m
 La mágia continúa / Kazuo Ogatsu. C OGA mag / m

De 12 a 15 aNos

Radio Popov y los niños olvidados / Anja Portin. N POP rad / a 
Un Elefante na sala de estar / Berta Dávila. N DÁv ele/ a
La Venganza de la bestia / Jack Meggitt-Phillips. N  MEG bet/ a
El Monstruo supercabezón / David Walliams. N INC / a
Astrofísica para jóvenes con prisas / Neil deGrasse Tyson y Gregory 
Mone. N DEG ast/ a
Invisible / Eloy Moreno. N MOR inv / a
Corredora / María Reimóndez. N 869.9 REI cor / a
Todos fomos / Marcos Calveiro. N 869.9 CAL tod / a
Ellie Lancaster y el misterio del Enemigo / Struan Murray.  N MUR ell / a

 De 9 a 12 aNos

Jack Mullet de los Siete Mares / Cristina Fernández Valls. N FER jac / v
O Neno de lume / Ledicia Costas.N COS nen/ v
A Nena lectora / Manuel Rivas. N RIV nen / v
La Sirena del hielo / Eva Millet. N MIL sir/ v
Sherlock Holmes : estudio en escarlata / Sir Arthur Conan Doyle. N Doy 
she/ v
La Casa en Hoarder Hill / Mikki Lish & Kelly Ngai. N LIS cas/ v
Willodeen / Katherine Applegate.N  APP wil/ v
El Último oso / Hannah Gold . N GOL últ / v

De 15 a 18 aNos

Venganza para víctimas / Holly Jackson. N JAC ven / m 
El Librero / Roald Dahl. N H lib / m
La maldición del campamento Júpiter /  Rick Riordan. N PRU / m
Tú serás mi muerte / Karen M. McManus.N MCM tús / m
Hija de inmigrantes / Safia El Aaddam. N  EL hij / m
Sombra y hueso / Leigh Bardugo . N SOM / m
La cadena de oro (Cazadores de sombras. Las últimas horas) de 
Cassandra Clare. N CAZ / m
Ciudades de humo / Joana Marcus. (Trilogía  de fuego). N MAR fue/ m
Boulevard : la versión de Flor/ Flor M. Salvador. N SAL bou/m 

Aquí está o debuxo que se agochaba tras as frechas. Vos tamén lle puxestes un olliño, 
un nariz e unha boca?
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