
Efemérides 2014/2015 
 
1. O obxectivo final do traballo é a edición dun pequeño libro que inclúa todas as 
efemérides redactadas, así como os audios de cada unha delas. 
2. O traballo é de carácter voluntario e farase por parellas, preferiblemente. Como a 
proposta foi aceptada polas 17 persoas que estaban na clase o día que se falou do tema 
(10.10.2014) poderase levar a diante. 
3. Texto de 5.000/6.000 palabras (dúas páxinas aproximadamente) sobre unha 
efeméride voluntariamente escollida. Achégase, a modo de exemplo, unha relación de 
datas que se poden conmemorar. 
4. A estrutura do texto debe responder á habitual:  

a) Introdución 
b) Desenvolvemento do texto 
c) Conclusión 

5. O texto debe estar correctamente redactado. 
6. O texto debe estar redactado a partir de búsqueda da información, polo menos, de 
dúas fontes (páxinas de internet, libros…). As fontes deben ir indicadas ao final do 
texto. 
7. Debe incluir unha imaxe (formato jpg; no caso de que a foto teña autor/a, debe 
indicarse). 
8. Debe levar resumes de 3 ou 4 liñas en galego, español, inglés, francés e linguaxe 
sms. 
9. As efemérides leranse por Ames Radio, que facilitará os audios para incluír nun cedé 
na publicación. 
10. O traballo suporá, tal e como está indicado na Programación da materia, 1 punto na 
avaliación no que entregue. 
11. Data de entrega da primeira versión: no mes de decembro, antes das vacacións de 
Nadal. 
  



Relación de grupos e datas escollidas 
 

Loureiro Rey, Marina 
Zapata Ruíz, Angela Daniela 
 

	  

Barros Sousa, Alba Daniela 
Pájaro Varela, Aloia 
 

	  

Castro, Hianca Marcela 
Sánchez Vidal, Roxana Jazmín 
	  

	  

Carballo Amado, Rebeca 
Montes Ramírez, Alejandro 
	  

	  

Martínez Pazos, Gloria 
Seoane García, Ainhoa 
 

25	  de	  novembro:	  Día	  Internacional	  contra	  a	  
violencia	  de	  xénero	  

López Iglesias, Laura 
Panameño Ceballos, Laura M. 
 

	  

FALTAN  
Bussolari Morono, Martín 	  
López Blanco, Uxía 	  
López Penido, María  
Miguez Rios, Brais 	  
Mourelle Gallardo, Carlos 	  
Ramón Naranjo, Sara 	  
Sieira Santos, Enrique 	  
Suárez Iglesias, Pedro  
Torres Carpio, Karol Priscila 	  
 
  



Exemplos de efemérides 
http://www.elalmanaque.com/Efemerides/index.htm 

 
Día Internacional contra a Violencia de Xénero: 25 de novembro 
Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos: 10 de decembro 
Día Escolar da Paz e da Non Violencia: 30 de xaneiro 
8 de Marzo: Día Internacional da Muller Traballadora 
1 de Maio: Día Internacional do Traballo 
 
1 de xaneiro 
1863: O presidente Lincoln decreta a abolición da escravitude nos Estados Unidos. 
1975: É declarado Ano Internacional da Muller. 
1998: centos de personas, na súa maior parte de orixe kurda, chegan ás costas italianas 
nun barco abandonado pola tripulación. 
 
2 de xaneiro 
1913: Turquía renuncia aos seus territorios europeos agás os Estreitos. 
1930: En España hai 240.000 vehículos matriculados. 
 
3 de xaneiro 
1961: EE.UU. rompe relacións diplomáticas con Cuba. 
1997: Miguel Indurain pon punto final a súa carreira. 
2006: Internet acada os 100 millóns de usuarios. 
 
4 de xaneiro 
2011: Mohamed Bouazizi quéimase “ao bonzo” en Túnez e comeza a Revolución no 
mundo islámico. 
 
5 de xaneiro 
2003: en Tel Aviv morren 23 persoas en explosións provocadas pola Yihad. 
 
6 de xaneiro 
1919: Fracasa o levantamiento comunista de Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo. 
1945: Tropas soviéticas ocupan o campo de concentración de Auschwitz. 
 
8 de xaneiro 
1863: Inaugúrase o metro de Londres. 
1880: Lesseps inicia as obras de construción do Canal de Panamá. 
1929: Publicada a primeira historieta de Tintín. 
 
7  de febreiro 
1812: Nace o escritor Charles Dickens. 
1971: Referendo en Suiza sobre a concesión do dereito da muller. 
 
9 de febreiro 
1796 Napoleón Bonaparte contrae matrimonio con Josefina. 
1955: Nikita Kruschev é nomeado secretario xeral do Partido Comunista da URSS. 
1994: A ONU condena por primeira vez o antisemitismo e a xenofobia.  
 
10 de abril 



1925: Publicación da novela The Great Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. 
1970: Paul McCartney anuncia la separación de Los Beatles. 
1998: Os partidos norirlandeses chegan a un acordo de paz para o Ulster. 
 
11 de maio 
1824: Os británicos apodéranse de Birmania. 
1860: Desembarco dos garibaldianos en Sicilia. 
1963: Graves incidentes raciales en Alabama (EEUU). 
1984: Chile: manifestación contra a ditadura de Pinochet. 
 
12 de xuño de 1986: O goberno racista surafricano instaura o estado de emerxencia. 
 


