
 

 

CINE 

El pequeño Nicolás. Lauren 
Tirard (2009) "El Pequeño 
Nicolás", a adaptación ao cine do 
popular personaxe creado para o 
teatro por Jean-Jacques Sempé e 
René Goscinny. 

Intocable (2011) 
Olivier Nakache, Eric 
Toledano 

Philippe, un aristócrata que se quedou 
tetrapléxico a causa dun accidente de 
parapente, contrata como coidador a 
domicilio a Driss, un inmigrante dun 
barrio marxinal recén saído do cárcere. 

 

 

"Bienvenidos al Norte". 
Dany Boon. (2008) 
Phillippe Abrams (Kad Merad) é un 
carteiro ao que destinan, en contra da 
súa vontade, a Bergues, unha viliña na 
fronteira con Bélxica. Pero, cando 
chega alí, encóntrase cun lugar idílico 
e xentes encantadoras. 

 
 

Xeoloxía 

ROCAS Y MINERALES Manual 
de Identificación. 

Chris Pellant 

Esta guía visual permite identificar 
as diferentes rocas y minerais, 
mediante descripcions, fotografías 
a todo color e tablas. Los minerales 
se pueden identificar, además, 
mediante pruebas que se señalan al 
finalizar la descripción de cada 
uno. 
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  LIBROS PARA TODOS/AS 
 Donde esté mi corazón. Jordi 
Sierra i Fabra. Periscopio (edebé). 
Literatura xuvenil en castelán. 
A vida de Montse cambiou por 
completo: un feito imprevisible 
sacudiu os seus alicerces. Estivo ás 
portas da morte, pero venceu, aínda 
que o prezo é moi duro. Agora na 
súa vida hai un antes e un despois. 
E mentres trata de recuperar o seu 
sorriso, aparece Sergio, a 
esperanza. Talvez, o amor. 

El puente de los cerezos. Blanca 
Álvarez. Anaya. A partir de 12 
anos. Castelán. 
Unha rapaza chinesa namórase dun 
compañeiro de clase, o seu pai 
decide recluíla nun pequeno pobo 
nas montañas, durante un ano, 
pasado ese tempo se o seu amor 
polo mozo perdura, permitirá que 
casen. Durante esa estanza na 
casa da súa avoa a moza 
descubrirá non só as tradicións do 
mundo rural, que despreza, senón 
a linguaxe secreta que as mulleres 
crearon para escapar das 
prohibicións dos home. 
Un libro, cheo de contos, dunha 
beleza extraordinaria e unha prosa 
coidada e elegante.  
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  El secreto del César. Rocío 
Rueda. El árbol de la lectura (Oxford). 
2012. Literatura xuvenil en castelán. 
Fabio é un escravo romano cuxo 
corazón se encontra dividido entre 
a súa admiración por César, e o 
seu odio a Roma. O día que 
asasinan a César, Fabio vese 
obrigado a fuxir para salvar a súa 
vida. O azar une o seu destino ao 
de Tais, unha nova sacerdotisa de 
Vesta que mantén oculta a súa 
identidade para poder cumprir 
unha misión tan importante como 
arriscada. Xuntos enfrontaranse a 
numerosos perigos para protexer 
o testamento de César e 
entregarllo ao seu destinatario, 
sen saber que aquel documento 
non só representa o futuro de 
Roma senón que contén un 
segredo polo que a súa vida 
sempre estará unida á do 
emperador. 

Muerte en el priorato.  Toti 
Martínez de Lezea . A partir de 
12 anos. Alfaguara. Castelán, 
Un rapaz ao que suspenderon un 
par de materias en verán debe ir 
cos seus tíos en agosto á vila a 
estudar. Non sospeita o que alí, 
nesa casa rural aparentemente 
tranquila, vai encontrar: unha 
serie de asasinatos difíciles de 
resolver nos que el e os seus 
amigos se verán exercendo de 
novos detectives. Unha novela de 
suspense como as mellores de 
Agatha Christie 
 

 

 
 

T/. Error. Jordi Sierra i Fabra .El 
árbol de la lectura (Oxford). 
2012. Literatura xuvenil en 
castelán (+ de 12 anos) 
Nunha localidade de veraneo 
próxima a Barcelona aparece o 
cadáver carbonizado dunha moza. 
Sen explicación aparente, as 
primeiras sospeitas de asasinato 
pronto recaen sobre un misterioso 
rapaz, chamado Alfredo. Novas 
mortes afectan á cuadrilla de 
adolescentes que protagoniza esta 
historia, á que en parte accedemos 
a través dos fragmentos do diario de 
Aurelia, unha moza cuxa 
personalidade tamén presenta algúns 
claroscuros. Nesta novela as 
relacións adolescentes e os problemas 
propios desta idade mestúranse co 
terror e o sobrenatural.  

 

 

 

Los mejores relatos españoles 
del siglo XX Varios autores. 
Alfaguara (Santillana) 
Literatura xuvenil en 
castelán(+ de 14 anos). 

Este libro é, principalmente, unha 
colección de ficcións literarias, de 
invencións da imaxinación feitas 
con palabras escritas, e aí está o 
seu sentido e a súa verdadeira 
substancia. Unha perfecta 
combinación para gozar dun 
xénero que podemos chamar 
contemporáneo: o conto literario.

LIBROS PARA TODOS/AS 
en  

Galego 
O corazón de Xúpiter. 

Ledicia Costas INFANTIL E 
XUVENIL, FÓRA DE XOGO 

(xerais, 2012) 
Non foi doado para Isla mudar 
de cidade e empezar de cero 
nun novo instituto. Devecía por 
dar un paseo polo espazo, 
avistando planetas a través do 
telescopio, mergullada no 
ventre do universo. Casiopea, o 
nome da tartaruga máxica de 
Momo, era o nick que 
empregaba nos foros sobre 
astronomía nos que participaba 
adoito. Alí coñeceu a Xúpiter, 
alguén que semellaba saber 
moito de estrelas. As longas 
conversas até ben entrada a 
madrugada prenderan unha luz, 
entre os dous existía unha 
maxia que traspasaba as 
fronteiras do ciberespazo.  

 

 

Dragal III. Elena Gallego 
Abad  

FÓRA DE XOGO Xerais. INFANTIL 
E XUVENIL. (2012) 
Os membros da Fraternidade de 
Dragal xa iniciaron o seu regreso 
co fin de cumprir co xuramento 
de sangue que fixeron os seus 
devanceiros na época medieval. 
Para que a profecía se cumpra, os 
sete cabaleiros teñen que reunir as 
claves da Ciencia Secreta na cripta 
do dragón e pechar o círculo da 
vida.  

 


