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Aquí están, un ano máis, as nosas reco-

mendacións para o Nadal.  Libros e músi-

ca para agasallar, compartir, festexar e 

gozar. Cultura, imprescindible compaña 

para despedir un ano e comezar o novo.  

Boas Festas! 

Bibliotecas de Rianxo 

Rianxo, decembro de 2014 

 Tempo de acivros 

Tempo de libros 
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C.E.I.P.  Ana Mª Diéguez de Asados 

C.E.P.  Brea Segade de Taragoña 

C.R.A. de Rianxo 

I.E.S. Félix Muriel 

Biblioteca Pública Municipal  Castelao  

O que lle aconteceu a Barnaby Brocket. 

John Boyne. Kalandraka. 

Barnaby marcha da casa, e coñece novos 

amigos que, coma el, representan a diver-

sidade nun mundo pouco tolerante.   

Reo. 

Xesús. Fraga. Galaxia. 

Reo é o rei dos graffiteiros da cidade ata 

que un misterioso rival o reta nos muros 

das rúas. 

O gran reino. 

Eduardo Santiago. Xerais 

Unha intensa narración da vida dunha 

adolescente marcada pola anorexia, a 

loucura e a falta de cariño dos pais.  

Debuxos no muro. 

Aurora Ruá. Galaxia 

A través dos debuxos nun muro, Pablo 

coñecerá a vida dun rapaz que foi prisio-

neiro republicano durante a Guerra Civil 

de España. 

Recinto gris.  

Ledicia Costas. Xerais. 

Un exército adestrado para conseguir 

unha cidade perfecta persegue e detén a 

todos os que non encaixan no plan. Nu-

be ía ser a seguinte. 

El momento de Aurora West. 

P. Pope, JT Petty e D. Rubín. DeBolsillo. 

Trepidante aventura en banda deseñada 

cunha moza coma protagonista. Como se 

converte Aurora West nunha heroína? 

Hostal norte. 

Xosé Duncan. Urco Editora. 

Brais chega ao Hostal Norte, onde o 

agarda un amigo que prometeu axudalo 

a comezar unha nova vida pero non sairá 

ben. Novela de terror e misterio.  

Como aprendí a leer. 

Agnes Desarthe. Periférica. 

Unha divertida análise sobre a aprendizaxe 

da lectura e o acto de ler para comprender-

nos a nós mesmos.  

Vida de nai. A primavera. 

Gemma Sesar, Ramón Marcos e Jorge 

Castelli. El Patito Editorial.  

Banda deseñada que presenta o día a día 

das nais traballadoras en tempos de crise. 

Os inocentes. 

María do Cebreiro. Galaxia. 

Poesía comprometida, actual, que nos fai 

preguntas e nos leva a interpretar a reali-

dade e o amor. 

Lúas de outubro e agosto. 

Guadi Galego. Fol Música 

2º disco en solitario que ten o seu 

cerne nas emocións e experiencias 

das mulleres. 

Ofrenda á tormenta. 

Dolores Redondo. Xerais 

Agardada 3º novela da triloxía do Baztán, 

imprescindible para amantes da boa 

novela policíaca. 



Primeros/as lectores/as Prelectores/as Lectores/as autónomos/as 

A cociñeira do rei.  

Soledad Felloza. OQO 

O ben feito sempre é de proveito, 

moito máis se o aderezamos con 

alegría, ilusión e agarimo.  

As estrelas de cores. 

Mireia Canals.  Baía edicións. 

Na colección “As emocións”, contos 

para aprender a recoñecer e a 

expresar os sentimentos e as 

emocións. 

Quen é ese becho? 

Carmen Queralt. Kalandraka.  

Unha fauna diminuta habita neste 

conto onde o lector/a se converte 

nun personaxe máis. 

O rabaño. 

Margarita del Mazo. La Fragatina. 

Como unha ovella negra, que non fai 

o que fan todas as demais, vai axudar 

a durmirse a Miguel? 

Xiqui, xoque, fiú, fiú. 

María Fumaça. Galaxia. 

2º volume do libro-disco da locomo-

tora máis marchosa e divertida. 

Os monstros grandes non choran. 

Áslaug Jónsdóttir e outros. Sushi books 

Monstro Grande é un zoupón, está moi 

triste, pero todo o mundo sabe que os 

monstros grandes non choran... 

Garabato e Tinta.  

Ethan Long. Lata de sal. 

Ao gato Garabato gústalle debuxar e ao 

rato Tinta encántalle pintar. Pero a nin-

gún dos dous lle gustan as obras do 

outro…  

Inventario dos animais con cola. 

Virgine Aladjidi. Faktoria K       

Un novo inventario ilustrado para obser-

var e descubrir  40 vertebrados con cola. 

O dragón que cambiaba de conto 
cada vez que esbirraba. 
David Aceituno e Miguelanxo Prado. El 
Patito Editorial. 
Unha divertida viaxe polos contos da 
man dun dragón e os seus potentes 
esbirros. 

Dragoneta.  

Jacobo Fernández Serano. Xerais. 

Terceira entrega das aventuras en banda 

deseñada de Marcopola, a illa remeira.  

As señoras cousas. 

Helena Villar. Galaxia. 

Poemas que dan vida a todas as cousas 

que temos ao noso redor. Un libro para so-

ñar e xogar coa realidade. 

Estación Nadal. 

Mamácabra. Galaxia. 

Mamácabra cántalle ao Nadal, tempo de 

agasallos, cancións e vacacións. 

Quen falta? 

Arianna Papini. Kalandraka 

Este libro recolle testemuño de ani-

mais extinguidos por mor da inter-

vención dos seres humanos. 

Escarlatina, a cociñeira defunta. 

Ledicia Costas. Xerais. 

Un neno que quería ser un chef, unha 

cociñeira defunta, un malvado do 

inframundo e un feixe de receitas 

deliciosas cociñadas con moito humor. 

A fraga Milmañas. 

C. Amil e M. Cráneo. Demo Editorial 

Artimañas en banda deseñada dunha 

raposa e un lobo para sobrevivir 

nunha fraga onde todo é posible. 

Os dereitos da infancia. 

Varios autores. Xerais. 

Contos sobre os dereitos da infancia. 

Libro solidario con  Unicef.  

Formig4s. Misión París. 

Pere Tobaruela. Xerais. 

Un misterioso caso para a brigada es-

pecial Formig4s que nos levará de via-

xe por París. 

Pratos do mundo. 

Varios autores. Ouvirmos 

20 receitas de comidas do mundo. 

Nova entrega de Cociña infantil e 

familiar. A cociñar! 

http://issuu.com/kalandraka.com/docs/quen-e-ese-becho-g?e=4311459/9697393

