
Calor na lareira e no 
corazón,

ledicia e ilusión que un libro 
e o Nadal sementan en nós.

 
                 FELICES FESTAS!

Rianxo, decembro de 2018

Na lembranza de Xabier P. Docampo
(1946-2018)

Mestre, escritor e promotor da
nosa lingua e cultura.

Aplicación instantánea. Carlos Negro. 
Edit. Xerais. 
Poesía conectada co sistema operativo das 
emocións.

As crónicas do viaxante. Carlos Vila 
Sexto. Edit. Rodeira. 
Miguel vese incriminado nun asasinato, 
máis ten unha verdade oculta.

XABIER P. DO CAMPO XUVENIL E ADULTOS

Fóra de sí. Suso de Toro. Edit. Xerais. 
Unha narración memorable sobre a 
identidade familiar e a perda da culpa.

Iridium. Francisco Castro. Edit. Galaxia. 
A raíña do Instagram denuncia a 
hipocresía. 

A balada dos unicornios. Ledicia Costas. 
Edit. Xerais.
 Corvos e unicornios enfróntanse nunha 
loita de fantasía e ciencia. Quen gañará?

TAM. A.A.V.V. Edit. Retranca. 
Descubre a confianza nun mesmo con 
este manga. 

CEP X.Mª Brea Segade de Taragoña
CEIP A.D.R. Castelao de Rianxo

CRA de Rianxo
CEIP Ana María Diéguez de Asados

     Biblioteca Pública Municipal Castelao

As lembranzas perdidas no lago 
Antelväri. Xosé Duncan. Edit. Galaxia. 
As lembranzas son o que nos definen 
aínda que as queiramos borrar.

O exército de fume. Manuel Gago. Edit. 
Xerais. 
Esquecidos heroes viven dúas guerras 
ocultas entre nazis e aliados.

6 mulleres. Sumrrá. 
Unha homenaxe a ritmo de Jazz a 6 
grandes mulleres que inspiraron un 
mundo mellor.

Tanxugueiras. Tanxugueiras. 
Enerxía, forza, orixinalidade e frescura 
nestas tres voces que renovan a música 
tradicional.

Onde vai o mar? Barahúnda. 
20 anos de “Universo Barahúnda” cristalizan 
neste disco gravado en Rianxo.

http://www.aelg.gal/centro-documentacion/autores-as/xabier-p-docampo

Tempo de acivros,
tempo de libros

http://www.aelg.gal/centro-documentacion/autores-as/xabier-p-docampo


PRELECTORES/AS

Colección “Son maior”. Alice Le 
Hénand e Thierry Bedouet. Edit. 
Tambre. 
Con estes compañeir ß @
asimilaremos hábitos cotiás.

A miña profe é un monstro. Peter 
Brown. Edit. Alvarellos. 
Unha loita contra os prexuizos co 
mellor humor e caricaturas.

 LECTORES/AS AUTÓNOM@S        PRIMEIR@S LECTORES/AS

Os animais do bosque / Os 
animais na granxa. Edit. Baía. 
Xuntos achegarémonos a como é o día 
a día destes animais.

O ladrón de soños. Sabela Fernández 
Trelles. Edit. Xerais. 
Un ladrón de soños anda solto. Para que 
os  quererá?

Monstro Rosa. Olga de Dios. 
Edit.Apila. 
Un berro á liberdade e á riqueza da 
diversidade.

Animalia 1 Verde. Xosé Tomás. 
Edit. Xerais. 
Banda deseñada con animais como 
protagonistas que, con moito humor, 
dan a súa visión sobre a humanidade.

Cara de velocidade. Marga Tojo. Edit. 
Kalandraka. O día a día convertido en 
poesía, un xiro urbano e musical.

De que cor é un bico? Rocío 
Bonilla. Edit. Algar. 
Como saber de que cor é un bico? 
Ti pintáchelo algunha vez?

O gatipedro. Jacobo Paz Limia. Edit. 
Baía. 
Alguén estalle a mollar a cama ó 
noso amigo. Quén será? 

Colección “Animais invisibles”. 
Pavla Hanácková. Edit. Tambre. 
Queredes descubrir as estratexias 
de camuflaxe destes animais?

A ciencia do día a día. Jordi Indurán 
Pons. Edit.Xerais. 
Queres saber como? E para que? Si, 
isto é ciencia! Ciencia divertida!

A biblioteca de Pedrarcana. 
Carlos Taboada. Edit. Xerais. 
Unha historia emocionante sobre o 
valor dos libros para mudar a pel da 
cidade.

Irmáns. Rocío Bonilla. Edit. Algar. 
Quizais ter un irmán ou unha 
irmá non está tan mal, verdade?

Lúa. Antonio Rubio, Edit. Kalandraka. 
A lúa e o sol, tecen versos para cantar 
e recitar. Agora en libro xigante.

Bromas na escuridade. Daniela Kulot. 
Edit. Kalandraka. 
Durmir nun lugar alleo, experimentar... 
Aventuras que dan madurez e autonomía! 

Os esqueletos divertidos. Janet e Allan 
Ahlberg. Edit. Kalandraka. Xogos e 
cancións dunha noite terroríficamente 
divertida.

Cociñando con bolboretas no bandullo. 
Diana Fernández Gómez. Edit. Xerais. 
Receitas e  historias agochadas para 
saborear e gozar. 

Mortiña. Rosa Pato e Manuel González. 
Hércules edicións. 
Mortiña é unha nena zombi que a noite 
de Samaín aproveita para descubrir o 
mundo do vivos.

A noite das bicicletas. Teresa González 
Costa. Edit. Xerais. 
Novela chea de fantasía, humor e tenrura 
da man dun apaixonado da bicicleta.   

A fiestra dos soños. Edit. Galaxia. 
Asómate a esta fiestra aberta ao 
mundo con música e cancións cheas de 
maxia.

Serpe de cristal. Edit. Galaxia. 
Os animaliños botáronse a cantar e 
queren que ti tamén o fagas con eles!

Monstros con ou sen consentimento. 
Edit. Galaxia. 
Música para gozar monstrosamente e 
con moito ritmo.

A casa do terror. Edit. Galaxia. 
Entra nesta casa de pantasmas. 
Convidarante  a bailar e a cantar!

A boa e a avoa. Pere Torabuela. Edit. 
Embora. 
Ona atopa un libro moi especial. Cando 
o abre aos protagonistas pásanlle as 
mesmas cousas que a ela.

Música
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