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TÍTULO: Nim en el mar 
AUTOR:  

EDITORIAL: Edelvives 

Nim vive co seu pai nunha illa paradisíaca  

pero as cousas comezan a complicarse para 

ela: a súa mascota e unha amiga desaparecen 

da illa… 

 

 

TÍTULO: Acuario e Acuario 2 
AUTORA: María Canosa 
EDITORIAL: Embora 

Poemas para que lle adiques a todos 

eses seres mariños que vas ver este 

verán!! 

 

TÍTULO: En la playa 
AUTOR: Gordon Reece 
EDITORIAL: Macmillan 

Para non esquecer o noso 

inglés… 

TÍTULO: Xeados 
EDITORIAL: Ouvirmos 

TÍTULO: Sira e o robot. Aventura on 
Titan 

AUTORES: Mark Wiersma e Miguel 
Mosqueira  

EDITORIAL: Xerais 

Galicia, ano 2050. Sira entérase dun 

festival intergaláctico da canción que se 

vai celebrar en Titán e que cambiará a súa 

vida. Proxecto bilingüe.Libro CD. 

TÍTULO: O meu pesadelo favorito 
AUTORA: María Solar 
EDITORIAL: Galaxia 

Curiosa historia dun neno con 

febre que lle fai soñar cousas moi 

raras. Un pesadelo? Quizais un 

fermoso soño feliz. Un libro 

divertidísimo. 

TÍTULO: Amulet 
AUTOR: Kazu Kibuishi 
EDITORIAL: Molino 

Tras un desgraciado accidente, unha familia 

decide retirarse temporalmente a unha casa 

herdada en Norlen. As peripecias de Emily e 

Navin só acaban de comezar( cómic).  



 

TÍTULO: El pequeño Elliot en la gran 
ciudad 

AUTOR: Mike Curato 
EDITORIAL: B de Blok 

Ser pequeño nunha gran cidade pode ser 

bastante complicado. Unha conmovedora  

historia sobre o valor da amizade. 

TÍTULO: Amigos 
AUTORA: Andrea Hensgen 

EDITORIAL: Libros del zorro rojo 

Album sen palabras. Un solitario rapaz 

debe enfrontarse a diario a situacións 

que o atemorizan 

TÍTULO: Abecedario 
AUTOR:  Óscar Villán 

EDITORIAL: Mesa pola Normalización 
lingüística 

Para aprender,  para ver, imaxinar ou 

inventar. 

TÍTULO: Berta va a la playa 
AUTOR: Wolfram Hänelgen 
EDITORIAL: Salamandra 

A Berta encántalle o mar e lévase a 

Pipo, o seu crocodrilo inflable …. 

 

TÍTULO: A nena do parque 
AUTOR: Antonio García Teijeiro 

EDITORIAL: Embora 

Fala dunha nena que ten como 

refuxio para soñar un parque. 

TÍTULO: Quero que veñan meus pais 
AUTORA: Concha Blanco 
EDITORIAL: EMBORA 

Carlos bota en falta aos seus pai, que están en Suíza  

e argalla unha estratexia para poderen estar xuntos.  

TÍTULO: Máis alá da fiestra 
AUTOR: Maurice Sendak 
EDITORIAL: Kalandraka 

Aida terá que demostrar o seu 

valor para rescatar a súa irmá 

pequena. 

TÍTULO: La isla de las 160 diferencias 
AUTORA: Meritxell Martí Orriols 

EDITORIAL: SM 

Un libro con solapas para os forofos do 

xogo das 7 diferenzas 

TÍTULO: Viaxe a 
Dragonia 

AUTOR: Xan López 
Domínguez  

EDITORIAL: Edebé 

En Dragonia ocúltase 

o único exemplar dun 

libro misterioso cheo 

de conxuros. Esta é a 

historia da desaparición 

dese libro terrible. 
 

TÍTULO: Burro (el origen) 
AUTOR: Juan Arjona 

EDITORIAL: A buen paso  

O protagonista, un burro, canso da súa 

vida decide marchar. Así darase conta do 

seu talento para disfrazarse e algunhas 

cousas máis. TÍTULO: O misterio do lixo mutante 
AUTOR: Carlos Freire 

EDITORIAL: Sushi books 

Catro gatos da rúa atopan entre restos de 

comida unha botella cuns extraños 

xeroglíficos... 

TÍTULO: Lechuza detective. El origen 
AUTORES: Álvaro Núñez, Alberto Díaz y Miguel Can, 

EDITORIAL: Anaya 

O avó de Carla regálalle un disfraz moi especial, 

que lle proporciona distintas habilidades…. 


