
 LECTU RA S

PA RA  O  V ERÁ N

SA LVATERRA  DE M IÑO

3º E 4º ESO

Unha novela de acción e 
intriga ambientada en Vigo, 
unha aventura que non has 
poder deixar de  ler.

A DULTOS

Os fillos do mar

Pedro Feijo  Ed. Xerais
Reina Roja

La guerra de Catherine

Julia Billet  Ed. Astronave Sapiens

Invisibles. Relatos do maltrato

Montse Fajardo  Ed. Matriarcas

Sally Heathcote. Sufragistas 

K. Charlesworth  Ed. Cúpula

De Juan Gómez-Jurado, 
un thriller dos que 
atrapa, cun ritmo 
trepidante que non 
poderás deixar de ler 
ata o desenlace. 

 ¿Pode unha historia da 
humanidade convertirse 
nun best-seller 
internacional? Este libro 
de Yuval Noah Harari é a 
proba. 

A iraní Marjane Satrapi 
denuncia a censura, o 
machismo e a falta de 
liberdades na Irán da 
Revolución. E todo iso 
nun cómic. 

Persépolis

 Este cómic  relata a 
historia de Rachel, unha 
moza que vivirá a súa 
adolescencia na Francia da 
Segunda Guerra Mundial.

Un libro que lle pon cara á 
violencia machista, ao maltrato, ás 
mulleres maltratadas e... á 
comprensión social que 
inexplicablemente os rodea.   

Unha liga de mulleres 
extraordinarias loitan por 
conquistaren os dereitos 
humanos na Inglaterra 
eduardiana  ríxida e clasista.

BACHA RELATO

A ar t e de t robar

Engaiolante trama e 
grandes doses de intriga 
nesta novela de Santiago 
Lopo ambientada no 
século XIII e gañadora do 
Premio Xerais de Novela 
2017.



3º E 4º PRIM A RIA 1º E 2º ESOE. INFA NTIL

Un intrépido pirata, 
fantasía, humor e 
rimas...

Aqueles irmáns pensaban 
que o verán ía ser igual de 
monótono que sempre.  
Mais xurdirá un  misterio?  

O misterio de Portomarín

Antía Yañez Rodríguez Ed. 
Galaxia

O pirat a valent e

Ricardo Alcántara/Gusti

Ed. Kalandraka

Miña querida Sherezade

Andrea Maceiras  Baía 
Edicións

Hasta la última estrella

Belén Martínez  Ed. Anaya

Infamia

Ledicia Costas Ed. Xerais

1º E 2º PRIM A RIA 5º E 6º  PRIM A RIA

Érase una vez...

Anne Crausaz

Ed. Kókinos

Máis aventuras de 
Pippi, cara a illa de  
Korakora.

Piano á fuga

Juha Virta/Marika 

Maijala

Hércules Edicións

Mi vida de abeja

Cristen Hall/  Isabelle 
Arsenault

Ed. Libros del Zorro Rojo

Un piano aparece 
no pat io e ármase 
unha boa lea!

Un percorrido pola 
vida das abellas , de 
primavera a primavera

Xinfu na m aldición 
guauchuky

Adrián Morgade

Cómic  Ed. Xerais

Desde ent onces hast a 
ahora

Katherine Barr/ Steve 
Williams       Ed. SM

Aventura e acción a 
part ires dun óso que 
aparece no xardín.

A evolución da vida no 
planeta,  explicacións 
e ilustracións.  Para 
mentes inquedas.

Kusum a

Héctor Cajaraville/María 
Lires    Ed. Xerais

Pippi m ediaslongas 
em barca

Astrid Lingren

Ed. Kalandraka

Microcontos que 
nos transportan  a 
lugares asombrosos 
e divert idos.

Un faisán marcha do 
seu lugar de 
nacemento para 
buscar unha vida 
mellor noutras terras

A historia dun libro 
contada por el mesmo, 
mesturando a realidade 
coas personaxes literarias 
de  As mil e unha noites .

No século XXIV, a Terra leva 
anos baixo o goberno dos 
Aurea, humanos 
evolucionados que 
chegaron dun futuro 
lonxano.

 Unha avogada trasládase 
de cidade para impart ir 
clases nunha universidade 
e descobre que ese lugar 
está marcado pola  
desgraza.
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