
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título:  Penúltimas tendencias 

Autor:  Carlos Negro 

Editorial:  Xerais 

Sinopse: Un álbum secreto para todas aquelas mozas que queren 
medrar e fuxir da ditadura dos espellos e dos contos de princesas. 

Ven coñecer todo o que é fashion!   

Premio da Asociación de Escritores en Lingua Galega 2015. 

 

Título: Todas as respostas ás preguntas que nunca te fixeches 

Autores: Philippe Nessman/ Nathalie Choux (Ilustracións)/ Enma 
Lázare Rodríguez (Tradución) 

Editorial:  Kalandraka 

Sinopse: As plantas carnívoras poden ten indixestións? Que herba 
pode medrar ata un metro ó día? Un  libro con moitas preguntas que 
despertarán a curiosidade do lector.  

Adecuado para nenos desde os 10 aos 100 anos. 

 

Título: Escarlatina, a cociñeira defunta 

Autora:  Ledicia Costas 

Víctor Rivas (Ilustracións) 

Editorial:  Xerais 

Sinopse: Román Casas recibe polo seu aniversario un cadaleito e un 
sobre negro coas instrucións para activar a Escarlatina, unha 
cociñeira falecida no século XIX.  

Un dos libros máis divertidos que podemos atopar entre as novidades 
editoriais galegas que ademais desperta a curiosidade polo mundo da 
cociña. Recibiu numerosos premios no ano 2014. 



 

 

TÍTULO: ¡PADRES ALERTA! Seguridad 
de los menores en Internet 
AUTOR: Martín Martín-Pozuelo, J.M.  
EDIT.: RA-MA 
 

A tecnoloxía está presente no día a día 
dos nosos fillos e fillas e non podemos 
prohibir que forme parte das súas vidas, 
pero para que poidan utilizala temos que 
saber velar pola súa integridade e pola 
súa seguridade, igual que facemos 
noutras parcelas da súa vida. Neste 
libro, o autor sintetiza as pautas 
necesarias para que o adulto poida 
coñecer o panorama tecnolóxico actual 
e, desde un punto de vista privilexiado, 
capacitarse para orientar ao menor. Un 
libro que nos axudará a protexer aos 
nosos fillos e fillas no uso das redes 
sociais. 
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