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                XOVE 

Vida de nai,  con guión de 

Gemma Sesar e debuxos de 

Ramón Marcos.  El Patito Edito-

rial. Conta a historia dunha nai 

cunha filla e un fillo, sen axuda 

para atendelos e que ten una em-

presa  que trata de sobreporse á 

crise. 

 

 

 

 

Cadeas, de Xavier López López. Ed. 

Xerais. Premio Xerais de Novela 2013.  

É una novela na que hai un montón de 

historias: una historia de amor, a vida 

dos veraneantes na vila...  

 

 

 

O bosque é grande e profun-

do, de Manuel DArriba. Ed. 

Xerais. As persoas teñen que vol-

ver ao monte, aprendendo a  sobre-

vivir nun lugar cheo de misterio e 

perigos e tamén teñen que aprender 

a sobrevivir nunha cidade en guerra. 

 

 

 

 

Acordes náufragos, de Antón 

Riveiro Coello. Ed. Galaxia. Libro 

de relatos, a maioría fantásticos, 

enfiados pola traxedia do nau-

fraxio e tocados case sempre pola 

vea amorosa e sentimental dos 

seus protagonistas. Ademais, re-

crean feitos históricos e lendas do 

río Limia. 

        PARA OS/AS “GRANDES” 

 

  A BIBLIOTECA DE FLORA 

             PARA ESCOITAR E APRENDER 

Toc Toc, de Pablo Díaz. 

Ed. Galaxia. Libro-disco cun 

montón de cancións nas que  

non teñen cabida os malos 

rollos e si a defensa do medio 

ambiente, a protección dos 

animais e  todas as cousas que 

nos axudan a facer un mundo 

mellor. 

 

 

 

 

Jardinería fácil pa-

ra niños, de Jordi 

Font. Ed. Larousse. 

Danos os coñecementos 

para entender  como 

son e como medran as 

plantas, para poder 

deseñar un xardín á súa 

medida. 

 

¡Nos divertimos con la cien-

cia! , de Àngels Navarro.  Ed. 

Combel. Un libro de experimen-

tos sinxelos, divertidos e in-

ofensivos que os/as más peque-

nos/as podreán facer na casa, 

con materiais ao seu alcance. 

 

 

 

Pan de millo, de Migallas Teatro. 

Ed. Kalandraka. Migallas Teatro 

anima a cantar e bailar a toda a 

familia neste libro-disco ilustrado, 

coa colaboración de prestixiosos 

músicos galegos.  

NESTE NADAL, FLORA 

RECOMENDA... 



Boas noites, bufo!, ilustrado por 

Pat Hutchins. Ed. Kalandraka.  O 

bufo é o rei da noite e as abellas, os 

corvos, os estorniños, as pombas 

incordian o seu sono. 

 

 

 

 

 

O grúfa lo ,  de Jul ia 

Dona ldson. Ed. Pa-

tasdepeixe. Un rat i -

ño vai  creando un 

monstro terr ib le  e 

d i v í rtese  asustando 

aos  seus  i n imigos .  

Pero,  que  pasa cando 

o monstro se fai  re-

a l?  

 

 

Sopa verde , de Änge-

la Madei ra. Ed. OQO. 

A formiga,  o rato,  o 

pato,  o gato,  o porco,  o 

burro e unha vaca inten-

tarán convencervos de 

que  hai  que  comer varia-

do .  

 

 

 

 

Gato rojo Gato azul ,  
de Jenni Desmond. Ed. 

Lata de Sal .  Gato Azul 

e Gato Vermel lo  v iv ían 

na mesma casa,  un  enri -

ba e  outro embaixo,  pe-

ro cando se  v ían ,  non 

che era nada bo. . .  

         PRIMEIROS/AS LECTORES/AS                                   LECTORES/AS EN MARCHA                                          LECTORES/AS AVANZADOS/AS 

Bajo un tejado nevado, 

en  Nav idad , de Teresa 

Zataraín. Creotz Ediciones .  

Re latos  que  fa lan  e  contan 

h istorias destas  datas .  

 

 

 

 

 

O pequeno mago , de Roque 

Camesel le. Ed. Xerais. Ven 

coñecer a  Bie ito Dubidoso e á 

súa amiga Destreza,  que se 

embarcarán en máxicas  aven-

turas.  

 

 

Demo de dente ! , de Pep 

Bruno. Ed. OQO .  Coñece as 

divert idas propostas  do autor 

para arrincar un dente,  a índa 

que  non o  garanta ao cento por 

cento .  

 

 

 

Ocazador e a ba lea ,  de 

Paloma Sánchez. Ed. OQO .  

Unha balea so litar ia  perco-

rre  o  mar na busca da súa 

manda e  un cazador persé-

guea sen parar ata dar l le  

a lcance.  

 

 

 

As outras histor ias , de Pau la 

Carba l le ira. Ed. Ga lax ia .  Un l i-

bro que  fa la desas  h istor ias que 

non se ven,  das  que  están agocha-

das  e  nin  sequera se  sabe que 

ex isten.  Histor ias de había unha 

vez e de pr incesas  e de pantas-

mas e  de…  

 

Un mosqui to de nome Hen-

ri , de Raúl Dans. Baía Edi-

cións .  Obra gañadora do X Pre-

mio Barriga Verde na modal ida-

de infanti l .  Como se  pode ser 

p i loto sendo miope? Ven coñe-

cer ao mosquito 

Henri .  

 

Ouro negro , de Pereledi. Ed. 

Everest. A inspectora Nola re-

cibe  unha inquedante mensaxe no 

seu móbi l :  “se  quere vo lver ver 

aos  seus  f i l los  e á  súa irmá s iga 

as  miñas  instrucións”.  

 

 

 

Cleopatra. Raíña do Ni-

lo , de Marie de Prémonv i-

l l e. Baía Edicións .  Coñece a 

v ida excepcional  que   v iv íu 

Cleopatra desde o seu  as-

censo ao trono ata a súa 

norte.  

 

 

 

O poder de Amabel , de Éri-

ca Esmorís. Ed. Sushi Books .  

Amabel  quere ter superpoderes 

coma toda a súa fami l ia,  pero 

tense que  embarcar en grandes 

aventuras  para descubrir a  súa 

habi l idade extraordinaria.  

 

 

O gato fantasma , de Xel ís 

de Toro. Ed. Xerais .  Ro lo  e 

Pest iña son moi  amigos  e  sempre 

ao saír  da escola van xuntos  para 

a  casa.  Pero,  aque l  día  no que 

todo comezou,  pest iña non daba 

chegado á praza. . .   


