
CEIP PLURILINGÜE PEDRO 

CASELLES ROLLÁN 

NIÑOS ARTISTAS, de David Stabler. Ed. Si-

ruela. Colección de minibiografías ilustradas que nos 

revela os momentos máis significativos da infancia de 

dezasete grandes artistas. Cando os artistas máis 

famosos do mundo estaban medrando, tiñan os pro-

blemas típicos de calquera neno/a.  
 
 

 

XELÍS, O GUIEIRO DAS BOTELLAS DE MAR, de 
Rosa Aneiros. Ed. Xerais. Cando Xelís descu-
briu aquela botella de mar na regaña máis agochada 
da Punta de Bruaboi, decatouse de que algo extraor-
dinario estaba a piques de acontecer. Unha gran man-
cha de plásticos, que navegaba errática polos océa-
nos, deu en ameazar a illa de Otlic e puxo en perigo 
os seus habitantes.   

 

O MISTERIO DO TORQUE DE BURELA, de An-

tía Yáñez. Ed. Galaxia. Os catro irmáns e un 

can especialista en investigar misterios inquedantes 

percorren Galicia vivindo aventuras e descubrindo 

asasinatos e roubos. Son infalibles. Nesta nova hiso-

ria, demóstrano unha vez máis…  

 

ABDEL, de Enrique Páez. Ed. SM. Abdel é un 
xove tuareg acostumado á vida nómada. Todo vai  
cambiar o día no que o seu pai, Yasir, decide abando-
nar o deserto e viaxar a España. Atravesar Marrocos 
non será fácil, e moito menos atravesar o estreito de 
Xibraltar. Sen embargo, hai que intentalo se iso supón 
acadar a liberdade, aínda que teñan que ocultarse.  
 

 
VERSOS E VICEVERSOS, de Antonio García Teijei-
ro e Juan Carlos Martín Ramos. Ed. Kalandraka. Un 
diálogo poético a dúas voces (e un pincel). Versos do 
norte e versos do sur que van e veñen como as ondas 
do mar, que testemuña o seu intercambio literario e 
lingüístico.  
 
 

 
EN TODOS LOS SENTIDOS, de Philippe Ness-
mann Ed. Librooks. Este extraordinario libro 
contén todos os secretos do apaixonante mundo dos 
sentidos. Unha obra repleta de coñecementos e 
diversión que  permitirá descubrir como nunca antes 
o funcionamiento da vista, o oído, o tacto, o olfacto, 
o gusto... incluso hai espazo para un sexto sentido!   

LECTORES/AS AVANZADOS/AS 

 

  A BIBLIOTECA DE FLORA 

         PARA ESCOITAR, XOGAR E VER 

O VELEIRO VERDE, de María Fumaça. 
Ed. Galaxia. Libro CD. A familia María 
Fumaça inicia unha nova viaxe nun veleiro ver-
de coas bodegas ateigadas de amizade, cariño 
e cancións para compartir de xeito inclusivo. O 
noso capitán Ruí vai medrando, e con el a nosa 
ollada do mundo e da música: integradora, va-
riada e intercultural.  

 

INMERSIÓN, de Guadi Galego. É unha 

reconstitución de si mesma. Unha revisión en 

sete linguas afíns a Guadi, por territorio cultu-

ra e emoción. Unha reinterpretación da súa 

própia música. 

DOBBLE KIDS, de Hobfues.  Contén 30 
cartas, 30 animais e un animal idéntico 
entre cada dúas carta do xogo. Para ga-
ñar, atópao antes que  os/as teus/túas 
amigos/as.  
 

 
MIRAI, MI HERMANA PEQUEÑA, de Mamoru 
Hosoda. Kun, un neno mimado e consentido de ca-
tro anos ao que os seus pais deixan de prestar 
atención cando nace a súa irmá Mirai, empeza a 
sufrir situacións na casa que nunca vivira.  

 

E PARA OS/AS  MAIORES…A 

 

FARIÑA, de Luis Bustos. Ed. Xerais. Chega 
a novela gráfica baseada no libro de Nacho Carrete-
ro, que nos traslada á Galicia do contrabando nas 
rías, das planadoras, dos clans... 
 

 

 

O LADO DO QUE DORMES, de María Canosa. 
Ed.  Xerais.  Laura ten 37 anos, un home, dous 
fillos, unha hipoteca, un traballo e... a vida por diante. 
Pero no seu traballo fanlle pagar caro o feito de ser 
muller. Onde está a súa fortaleza?A fortaleza das 
mulleres non sempre é igual.  
 

 
ESCUELA DE PADRES 3.0, de Manuel Gámez– 
Guadix. Ed.  Pirámide.  Revisa as principais 
cuestións sobre o uso de Internet e os smartphons 
entre os xoves e proporciónanse estratexias para 
actuar cando aparecen os problemas.  

NESTE NADAL, FLORA 

RECOMENDA... 

 

BIBLIOFLORA 



O PEQUEÑO INDIO, de Ricardo Alcántara. 

Ed. Kalandraka. Ninguén como o pequeno Brais 

rastrexa, corre e domina mellor o arco e as fre-

chas. Só a voz atronadora de mamá é capaz de 

borrar dun plumazo as aventuras no lonxano Oeste.  
 

 

 

CINCO EN LA CAMA, de Marie-France Pain-

set. Ed. Edelvives. «Eran cinco na cama. Un de-

les moveuse e ao chan caeu...». Tira a toda unha 

familia de coellos da cama ! Un divertido libro para 

contar do 1 ao 5 e prepararse para durmir...  

 

 

 

 

A ARAÑA QUE LLES TIÑA MEDO ÁS ARA-

ÑAS, de Ramón D. Vega. Ed. Xerais. Un 

sapo, unha ra, un galo, un lagarto, unha nena. A 

nada lle teme esta araña intrépida ata que...  

 

 

 
O CAN DE MILU, de Mariann Máray. Ed. 

Kalandraka. Peluso é o gran compañeiro de 

xogos e de diversión dunha nena encantada coa 

súa peculiar mascota.  
 

 

 
UN LIBRO, de Hervé Tullet. Ed. Kókinos. Todo 

empeza cun simple punto. Presiona, sopra ou axí-

tao e, ao pasar a páxina… Tachán!! 

 

 

 

 

EL PECECITO BLANCO Y LA CANCIÓN 

DEL MAR, de Guido Van Genechten. Ed. 

Edelvives.  O peixiñoo branco despertou de 

tan bo humor que canta unha alegre canción. Os 

seus amigos tamén crean a súa propia música. 

De repente, oen unha melodía moi especial.  De 

onde vira? 

                         PARA LERLLES                                            PRIMEIROS/AS LECTORES/AS                                     LECTORES/AS EN MARCHA 

YO ME PREGUNTO EL ARTE, de Katie Daynes. 

Ed. Usborne. Que finalidade ten a arte? Por que 

os pintores fan autorretratos? Quenes foron os 

impresionistas? Descobre as respostas a estas e 

outras preguntas neste libro con máis de 60 lapelas 

que levantar. 
 

 
ELMER E O OSIÑO PERDIDO, de David 

Mckee. Ed. Kalandraka. Nin o león, nin o tigre, 

nin os demais animais saben do paradoiro dun bo-

neco perdido. Mais Elmer artella unha cadea de 

solidariedade entre todos os habitantes da selva 

para que o bebé elefante deixe de estar triste.  
 

 

DEZ GATIÑAS VIAXEIRAS, de Eva Mejuto. 

Ed. Xerais. Dez gatiñas curiosas, rebuldeiras, 

intrépidas, van coas súas mochilas percorrendo 

toda Galicia. Ata onde as levará a súa viaxe? 

 

 
GRISELA, de Anke de Vries. Ed. Kalandraka. 

Un día, Grisela sintiuse triste e gris. Colleu un 

bote de pintura vermella e dixo: “Se me pinto 

dunha cor alegre, seguro que me poño contenta”. 

E así saiu da casa, pero... 

 

LA NIÑA QUE TENÍA DOS PAPÁS, de Mel 

Elliot.  Ed. Edelvives. Berta está emocionada: 

unha nena nova acaba de chegar á clase, e ademáis 

ten dous papás! Que divertido! Está desexando ir á 

súa casa. Será moi diferente?  

 

EL GRAN SALTO AL BIG BANG DE ABE-

LARDO Y BERTO, de Lomp.  Ed. Edelvi-

ves. Na súa nova aventura, Abelardo e Berto 

poñen en marcha unha máquina do tempo que os  

transporta ata o Big Bang, o momento no que se 

orixina o universo. Verán nacer as estrelas e  

atoparanse con dinosaurios, mamuts, dentes de 

sable e todo tipo de criaturas prehistóricas. 

Conseguirán escapar das especies máis agresi-

vas?  

MONA LISA, de Géraldine Elschner. Ed. 

Juventud. No Museo do Louvre, Angelo atopouse 

cara a cara coa Mona Lisa, e o seu  sorriso miste-

rioso rouboulle o corazón. Ao día seguinte,o cadro  

desaparecerá e a cidade de París estaba  conmo-

cionada.  

 

 
ESTA NON É OUTRA HISTORIA DE PIRATAS, 

de María Rolle. Ed. Círculo Rojo. O avó de 

Marina cóntalle a historia do Indomable, do seu 

capitán e das súas fillas Nereida, Ondina e Doris. As 

tres nenas axudarán ao seu pai cun problema moi, 

pero que moi gordo… 

 
O RAPOSO AVIADOR QUE VOA SEN MOTOR, 

de  Antonio Reigosa. Ed.  Xerais. É a histo-

ria de Paquiño, o primeiro raposo que se fixo avia-

dor e que foi, probablemente, o mellor de todos 

cantos houbo e haberá entre os que saben voar sen 

avión e sen motor  

 
SHERLOCK TROPEZ Y LA ABEJA REINA DE-

SAPARECIDA, de Rocío del Mar Antón. 

Ed. Edelvives. Na colmea están moi preocupa-

dos: a abella raíña desapareceu! O gran detective 

Sherlock Tópez, acompañado do seu inseparable 

axudante Ratson, comeza as pesquisas para ave-

riguar onde está.  
 

 

BICOS E NON BALAS, de Antonio García Tei-

jeiro.  Ed. Galaxia. Pola nosa boca poden saír balas 

pero tamén bicos. Poden saír versos e beixos. Podemos 

reclamar, a berroversos, a paz. 

 

HISTORIAS DE RÍOS, de Timothy 

Knapman.  Ed. Edelvives. Navega por 

cinco ríos grandiosos e descobre incribles 

relatos relacionados coa súa historia, os 

seus mitos e o seu presente. Desprega as 

páxinas deste libro e descobre o curso com-

pleto de cada río en belas ilustracións.   


