
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PARA OS PEQUENOS… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA  OLA  
SuzyLee 

Ed. Barbara Fiore 

Suxerinte libro sen palabras que conta a historia 

dunha nena un día de Praia. 

CONMIGO 
Guido Van Genechten 

Ed. Edelvives  

De cómo “soluciona” un neno a súa soidade a pesar 

de telo todo 

GARAVANCIÑO 
Olalla González 

Ed. Kalandraka 

A importancia da imaxinación a valentía e o tesón 

para vencer as dificultades 

SOY UN DRAGÓN.  

Thierry Robberecht. 

Ed. Edelvives 

Cando mamá di non e me enfado convértome nun 

dragón que o esnaquizao todo ao seu paso… 

 

ROJO, AZUL, AMARILLO. 
CÓMO APARECIERON LOS 
COLORES 
Edoardo Bardella Rapino 

Ed. Juventud. 

Ao principio so había o vermello o azul e o 

amarelo… pero ocorreu algo extraordinario e…. 

DESAVENENCIA 
 Claude Boujon 

Ed. Corimbo 

Desde o principio os viciños levábanse ben… pwero 

un día as cousas empezaron a cambiar…  

 

TARTARUGA 
Xaquin Marin 

Baia Edicións 

Tartaruga proponnos a súa filosofía de vida fronte a 

velocidade da sociedade actual. 

 

NARIZ DE OURO 
Raquel Saiz & Juliana Bollini 

Ed.OQO 

Vivir cun nariz enorme non é nada sinxelo, pero 

Eduardo conta co apoio incondicional da súa nai 

que todas as noites lle le O patiño feo… 

 

OS PETOS DE LORETO 
Quentin Blake 

Ed. Kalandraka 

Un libro para estimular a imaxinación, coa 

espontaneidade que caracteriza o estilo do sempre                                                                                                               

xenial Quentin Blake 

 
 



PARA APRENDER… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COL. PREGUNTA Á Dra. PETEIRO 
SOBRE… 

Claire Llewellyn 

Ed. Baía 

A Dra. Peteiro é unha ave femia moi sabia 

consultora sentimental dos animais. Por medio dela 

podes aprender moitas cousas sobre a vida dos 

animais… 

MI ENCICLOPEDIA DE LOS 
CACHORROS 

Enmanuelle Figueras 
Ed. SM 

Nesta minienciclopedia aprenderás de xeito 

divertido  cunhas bonitas fotografías como nacen, 

crecen e aprenden as crías dos animais mas curiosos 

e tenros

PARA OS MAIORES… 
 

 

 

 
EL SECRETO DEL CALÍGRAFO 
Rafik Schami 

Ed. Salamandra 

Un vibrante retrato de Damasco e un apaixonante 

mosaico da vida en Oriente Medio, cuios protagonistas 

son un reputado calígrafo, unha mul ler de gran beleza e 

un impetuoso romance entre una musulmana e un 

Cristián. 

 
EL PARAISO EN LA OTRA ESQUINA 
Mario Vargas Llosa 

Ed. Alfaguara. 

Pensada desde a tradición decimonónica, conta as vidas 

paralelas de Flora Tristan  (1803- 1844) e o seu neto Paul 

Gauguein (1848- 1903) . 

ESPEJOS 
Eduardu Galeano 

Ed. Siglo XXI 

Repaso caprichoso da historia da humanidade, desde os 

seus oríxenes hata hoxe, revelando os acontecementos e 

personaxes que soen quedar na sombra e no anonimato. 

  

EL MUSEO DE LA INOCENCIA  
Orhan Pamuk 

Ed. Mondadori 

De cómo unha historia do máis normal convértese nunha 

obra mestra. Unha historia de amor entre un rico herdeiro 

da alta sociedade e un muller, parente seu, da familia 

humilde. 

 

 



EL PAIS DEL MIEDO 
Isaac Rosa 

Ed.Seix Barral 

Intenso e intelixente, alongado por completo do 

politicamente- correcto- literario. As inseguridades ás que 

se enfronta todo ser humano que vive en sociedade… 

 

 

AGUA DEL LIMONERO 
Mamen Sánchez 

Ed. Espasa 

Un tapiz de vidas que se entrecruzan en torno ao aparente 

éxito dunha aristocrática todopoderosa, o tesón dunha  

ambiciosa periodista e a nostalxia dunha vella historia de 

amor. 

 

PARA EDUCAR… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EL NO TAMBIEN AYUDA A CRECER 
Mª Jesus Alava Reyes 

Ed. La esfera de los libros 

Como superar os momentos difíciles dos fillos e 

favorecer a súa educación e desenvolvemento. 

 

POR QUE ME CUESTA TANTO 
APRENDER ?: TRASTORNOS DEL 
APRENDIZAJE  
Anna  Sans Fito 
Ed.EDEBE 

 

EL PEQUEÑO DICTADOR 

Javier Urra Portillo 

Ed. La esfera de los libros 

Cando os pais son as vítimas, do neno consentido 

ao adolescente agresivo. 

 

LA EDUCACION INTELIGENTE.  
Bernabé Tierno 
Ed. Temas de hoy 
As claves para descubrir e potenciar o mellor do seu 

fillo. 

 

 

 
O Equipo de Biblioteca Escolar 

http://bibliofv.blogspot.com 

http://www.casadellibro.com/libros/sans-fito-anna/sans2fito32anna

