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- ¿Cuánto tiempo es para siempre?
- A veces solo un segundo.
Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll

EDUCACIÓN INFANTIL E
1.º E 2.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Os bolechas: as miñas
primeiras letras
galegas. Carvalho
Calero

A nena e o grilo nun
barquiño, Magín Blanco
Está cheo de pequenas
historias
orixinais,
cada
unha acompañada da súa
canción.
Decorado
con
hermosas ilustraciones a
cargo de Leandro Lamas y
aderezado con estimulantes
actividades para os nenos.

Elmer, David Mckee
A historia do entrañable
elefante multicolor é un
clásico inspirado na obra de
Paul Klee que aplaude a
diversidade e as diferenzas,
que promove a solidariedade
e o respecto, a amizade e a
aceptación.

A mellor sopa do
mundo, Susanna Isern

Dez gatiñas viaxeiras, Eva
Mejuto

Nun lugar escondido do
bosque,
unha pequena cabana tiña
a luz acendida.

Dez
gatiñas
curiosas,
rebuldeiras, intrépidas, van
coas
súas
mochilas
percorrendo toda Galicia. Ata
onde as levará a súa viaxe?
Con base na tradición oral e
un gran sentido do humor, Eva
Mejuto e Víctor Rivas crean
unha divertida aventura ao
longo da xeografía galega,
chea de ritmo e con moito que
descubrir en cada páxina.
In hac habitasse platea dictumst.

Donec Vitae Sem

A casa da mosca chosca,
Eva A.
Mejuto
Proin tristique.

Conto popular ruso. Na casa da
mosca hai unha torta de amoras,
sete pratos, sete banquetas, sete
animais a punto de merendar. Xa
non cabe ninguén máis… pero
alguén peta na porta.

A tartaruga que quería
durmir, Roberto Aliaga
A tartaruga ten moito sono e
vai durmir o inverno todo.
Cando xa está na cama,
despois de cumprir co ritual
para ir durmir (cepillar os
dentes, poñer o camisón,
A
acomodar
as
sabas…),
alguén chama á porta. Son
os seus amigos, que van
chegando con agasallos (un
pucho, unha torta de pera,
unha
manta…)
para
acompañala antes do longo
período de sono que lle
agarda.

B

O gran libro dos superpoderes, Sussana
Isern
Todos temos un talento que nos fai únicos e
especiais. A algúns dánselles
ben as
matemáticas e a outros a cociña. Uns son
aventureiros e outros prefiren ler. Descubre que
che fai diferente aos demais, nin mellor nin peor.
Cal é o teu talento?
Unha colección de talentos belisimamente
ilustrada que che fará reflexionar sobre a
identidade, e sobre as túas virtudes e
capacidades.
C
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A nena de auga e o príncipe de lume,
Xabier P. DoCampo
Como se fai un conto? Primeiro tes que
ter a quen llo contar e, logo inventalo. Ti
cres que coa auga e o lume pode
facerse un conto? Proba a ver se es
capaz. Verás que non é tan fácil xuntar
a auga e o lume..

A

O raposo aviador que voa sen motor, Antonio
Reigosa

D

Este libro conta a historia de Paquiño, o primeiro
raposo que se fixo aviador e que foi,
probablemente, o mellor de todos cantos houbo e
haberá entre os que saben voar sen avión e sen
motor. Despois de moito afociñar, aprendeu a tomar
voo e a aterrar como os avións e os helicópteros. E
tamén aprendeu a amarar, que é como se di cando
se pousa no mar. Un día Paquiño quixo voar ata
cruzar a liña do horizonte. E foi. E ben que o pasou!
E ti tamén o has pasar ben se comezas este conto
polo principio de todo.

Monstruo azul,
Olga de Dios

El mar que más quiero,
Laia Berloso
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Mi pequeño país,
Héléne Gaudy-Anne Beauchard
A

El rey del castillo,
Marica Bersan

Perro Apestoso,
Colas Gutman

Anna Kadabra, Pedro
Mañas y David Sierra

La casa de los ratones
Karina Schaapman

B

Rasi, ayudante del ratoncito
C
Pérez, Begoña Oro

Fred. El amigo imaginario,
Eoin Colfer
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Una noche en
el colegio,
Begoña Oro

EDUCACIÓN PRIMARIA
Lúa en Ningures, Beatriz Maceda Abeleira
As casas da rúa que Lúa percorría todos os días para ir ao
colexio, á pastelería, á tenda de xoguetes ou ao bar onde o
seu avó xogaba ao xadrez empezaron a desaparecer,
esnaquizadas. Lúa e a súa familia vense na obriga de fuxir
do horror da guerra e instálanse en Ningures, un campo de
refuxiados onde semella que xa non queda esperanza.
Porén, vai ser nese lugar onde Lúa descubra cales son os
valores realmente importantes na vida das persoas.
A

B

Pioneiras 2, Anaír Rodríguez
Son fotógrafas, arquitectas, mestras, políticas, actrices,
astrónomas, aviadoras... O segundo volume de
«Pioneiras. Galegas que abriron camiño» fala de máis
mulleres donas de si; galegas que foron capaces de
desviarse do vieiro que a sociedade do momento lles
reservaba e faceren grandes contribucións sociais e
conquistas de dereitos que legan ás novas xeracións.

D

C

Memorias dun raposo, Antonio Reigosa
Afonso Alfonso é un raposo que vive entre a Pena
da Roca e o Pombeiro, entre As Fiosas e o
Padornelo. Afonso naceu no Morollo da Golpilleira.
Hai quen lle chama Pedro, ou Perico, porque se
parece moito a un seu avó. Outros, coma se fose o
demo, chámanno O das zapatillas, polo lixeiro e
silandeiro que anda. A Golpilleira, a casa grande dos
raposos, é case toda ela dos homes.Pero é moito
máis aínda. Se estades espertos, se poñedes a
orella, escoitaredes todo o que se move, todo o que
vive, anda, corre, dorme, o que medra e o que
morre.
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O misterio das badaladas, Xabier P. DoCampo
No campanario da igrexa de Eiranova acaban de instalar un
reloxo. Comezan a soar por primeira vez as badaladas que
anunciarán a todos os habitantes que son as doce da noite.
Unha, dúas, tres..., dez, once... Entón sucede algo que haberá
dar nun acontecemento que só cinco rapaces resoltos e
afoutados quererán pescudar até encontrar explicación para
un fenómeno que a todos confunde. Unha por unha irán
resolvendo as pistas que lles van aparecendo e que os levarán
a encontrar ao responsábel do anormal comportamento do
reloxo de Eiranova. Mais cando isto suceda e cheguemos á
última páxina do libro, abrirase un novo misterio que
desafiará a perspicacia e a intelixencia do lector.

Orestes perde o sentido!, Rosa Aneiros
Unha mañá Orestes sae da casa e atopa todo
demasiado estraño, coma se o mundo tolease. De
súpeto, ve a súa irmá pequena soa na beirarrúa.
Cóntalle que conseguiu fuxir do rei Koopa, pero que
debe regresar axiña ao castelo onde estivo
secuestrada e deixou esquecido o seu osiño. A partir
dese momento, Orestes inicia unha disparatada
carreira seguindo o rastro da súa irmá polas rúas
dunha cidade estrepitosa, onde vai ter que lidar coas
normas de circulación viaria se quere chegar vivo á
meta.

A señorita Bubble, Ledicia Costas
A xente da vila sentiu un odio repentino pola señorita
Bubble desde o mesmo día da súa chegada. A
inventora apareceu por sorpresa unha mañá solleira,
conducindo un convertible que funcionaba a vapor, e
instalouse naquela vivenda que levaba tantos anos
deshabitada. Repudiárona polo seu atavío, polos seus
inventos, polo seu singular xeito de vivir. Ninguén
sospeitaba o que en realidade sucedía no interior da
mansión da señorita Bubble.
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Treinta y tres días antes de
conocerte, Paloma Muiña

Aprende banda deseñada con Fiz, Kiko da
Silva
Fiz é o neno máis porco do mundo. Gústalle todo
o escatolóxico. De maior quería ser parado de
profesión, pero acaba de descubrir que hai un
emprego moito máis divertido: Fiz quere ser
debuxante de banda deseñada! Neste libro, o
popular personaxe de Kiko da Silva ensínanos
como se crea un cómic. Paso a paso, mediante
historietas e exercicios, iranos explicando que é
e como podemos crear a nosa propia banda
deseñada. Prepara os lapis e ven pasalo en
grande xunto a Fiz neste curso de cómic.

Marcos Mostaza,
Daniel Nesquens

Prohibido leer a Lewis
Carroll, Diego Arboleda

Óyeme con los ojos,
Gloria Cecilia Díaz

El niño que vivía en las
estrellas, Jordi Sierra i
Fabra

EDUCACIÓN SECUNDARIA

El secreto del caserón
abandonado, Pilar
López Bernues

El cuarto de las
ratas, Alfredo
Gómez Cerdá

Agualuna, Joan
Manuel Gisbert

Cumbres
borrascosas,
Emily Brontë

Mujeres de ciencia,
Rachel Ignotofsky

Plasticus maritimus,
Ana Pêgo

Cómo explicar genética
con un dragón
mutante, VV. AA.

La caligrafía secreta,
César Mallorquí

La Edad Media
contada a los
jóvenes, Jacques Le
Goff

Yo, Julia, Santiago
Posteguillo

El ángel terrible,
Carlo Frabetti

El señor de las
moscas, William
Golding

Conta nove estrelas,
Andrea Maceiras

Palabras de auga,
Marcos Calveiro

Todos somos,
Marcos Calveiro

Todo ben,
Manuel Rivas

Non hai noite tan longa,
Agustín Fernández Paz

A noite do corvo,
Abel Tomé
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Jules Verne e a vida
secreta das mulleres
planta, Ledicia Costas

Sé quién era esta mañana cuando
me levanté, pero creo que he debido
de cambiar varias veces desde
entonces.
Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll

