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20.000 leguas baixo 

dos mares 

Ed. Baía 

Pierre Aronnax, Conseil 

e Ned Landd atópanse 

na auga a lombos dun 

monstro. 

Catuxa quere saber 

Ed. Everest 

Anque os lentes de Catuxa 

aparentan un problema, 

pronto serán algo especial 

para esta nena que adora 

os contos do avó. 

El hombre de la luna 

Ed. Combel 

O home da lúa non 

sempre foi un home, 

nin sempre estivo na 

lúa. Fai moito tempo 

foi pequeno,... 

Marcopola 

Ed. Bang 

Marcopola era unha illa 

aillada no medio do océa-

no que se aburría moito, 

ata que unha mañá ao 

espertarse, descubriu  un  

obxecto raro …. 

Os tesouros da illa de 

Granellandia 

El Patito Editorial 

Un conto de amor, pasión e 

poesía a través de Euxenio 

Granell. 

1º CICLO 

Ocultos 

Faktoria K de libros 

Animais extraordinarios ca-

muflados no ecosistema. 

Carolina a fantástica 

Ed. Everest 

Carolina é unha rapaciña fantástica 

pola súa grande imaxinación, pola 

súa bondade, polo seu amor pola 

natureza e pola súa capacidade pa-

ra resolver problemas. 

El pequeño tea-

tro de Rebeca 

Ed. Edelvives 

Libro troquelado 

polo que desfilan 

casi un centenar 

de personaxes  

creados pola artis-

ta gala Rebecca 

Dautremer. 



A galiña roxa 

Ed. Kalandraka 

Conto que traballa a 

importancia do es-

forzó e do traballo 

ben feito. 

La granja 

Ed. Combel 

Libro pop-up desplega-

ble que se transforma 

para xogar nunha 

granxa tridimensional. 

Cando Martiño tivo ga-

nas de mexar na noite 

de reis 

Chema Heras  

Kiko Dasilva 

Edit. Kalandraka 

Unha casa a medida 

Daniela Kulot 

Faktoria K de libros 

Os protagonistas son 

unha atípica parella de 

namorados que vencen 

as dificultades que lles 

plantexa a convivencia. 

Los 10  mejores juegos 

de siempre 

Edit. Combel 

Selección dos xogos de 

tableiro máis divertidos e 

coñecidos. 

Rosa caramelo 

Ed. Kalandraka 

Margarita é a única ele-

fanta do mundo incapaz 

de conseguir que a súa 

pel sexa de cor rosa ca-

ramelo. 

Non esquezas visitar o noso blog: 

www.biblioaxoaninarosalia.blogspot.com.es 

ED. INFANTIL 

Carabuñas 

Margarita del Mazo 

Edit. OQO 

Amizade entre un bruxo 

que caza nenos e a súa 

vítima Branca. 

Bicos de música 

Mamá Cabra 

Edit. Galaxia 

Libro ilustrado por Kris-

tina Sabaite coas letras 

das cancións, ademáis 

dun CD e DVD . 

Gatiño e a neve 

Joel Franz Rosell 

Edit. Kalandraka 

Un conto de amizade e 

multiculturalidade. 

Ricitos de oro 

Edit. Combel 

O mundo máxico de 

Ricitos de Oro e os tres 

osos nun libro carrusel 

con persoaxes de quita 

e pon. 

A comer sanos 

Edit. Combel 

Inclúe pezas semitroqueladas 

para preparar os menús. 

Veo-veo 

Edit. Combel 

Libro que nos acerca o arte contem-

poráneo. 


