
Para alumnado da ESO 

 

Ricardo Carvalho Calero. A pegada 
do compromiso 
Héctor Cajaraville. Ed. Xerais. 2020 
Percorrido pola biografía do autor 
homenaxeado nas Letras Galegas 
2020 e sete pezas teatrais do propio 

Cajaraville sobre momentos da vida de Carvalho. 
 

Aleida II. Cruzada 
Víctor Boullón. Demo Editorial. 2020 
As reliquias do apóstolo Santiago 
desaparecen da catedral; para 
recuperalas, o arcebispo artella un 
grupo para saír na súa procura. 

 

La versión de Eric 
Nando López. SM. 2020 
Antes ocorreron moitas cousas. 
Aquela primeira vez en que me 
atopei fronte ao espello. O verán no 
que elixín o meu verdadeiro nome. 

O curso no que decidín acabar con todo.  
 

El círculo escarlata 
César Mallorquí. Ed. Edebé. 2020 
Continuación de Las Lágrimas de 
Shiva. En certa ocasión, hai xa moito 
tempo, vin un fantasma. E logo, catro 
anos despois, vin outro. O segundo 
fantasma foi moito menos amable. 

 

Emma 
Autumn de Wilde, 2020 
Película británica baseada na novela 
homónima de Jane Austen.  

 

Para alumnado de Bacharelato 

 
Entre donas 
Marilar Aleixandre e outras. Baía 
Edicións. 2020 
Dez relatos de escritoras galegas 
actuais, diversas en estilo narrativo, 
pero que coinciden en tomar a 
palabra e falar con voz propia, 

colocando as mulleres no centro da historia. 
 

Unha mente que voa: Unha mirada 
á evolución da linguaxe 
Xurxo Mariño. Ed. Xerais. 2020 
Unha aventura na que van 
aparecendo pistas sobre o 
desenvolvemento da nosa 
capacidade lingüística, tanto na evolución 
biolóxica e cultural do Homo, como na dos 
primeiros anos de vida. 
 

O souto dos catro ventos 
María Oruña. Aira Editorial. 2020 
No souto dos catro ventos do 
antigo mosteiro de Santo Estevo de 
Ribas de Sil aparece morto un 

home vestido como un monxe. Como é posible, 
se os frades abandonaron aquel lugar no s. XIX? 
 

O paraíso dos inocentes 
A. Riveiro Coello. Ed. Galaxia. 2020 
Unha viaxe á cerna da destrución 
provocada polo conflito sirio e á 
traxedia dos refuxiados, ao tempo 
que un canto emocionado á 
solidariedade, á esperanza e á 
liberdade. 
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Primeiros lectores 

El cocodrilo que vino a cenar. 
Smallman, Steve.  
Beascoa, 2020 
Lobo e Estofado son uns amigos 
moi estraños. Non todos os días 

se ve un lobo e unha ovelliña cunha amizade tan 
forte. 
 
Leopoldo, o pequeno monstro 
Padulles, Estefanía 
Hércules de edicións. 2020 
Leopoldo é o monstro máis 
pequeno da clase; sempre está a 
aguantar as burlas dos seu 
scompañeiros e por iso non lle 
gusta nada ir ao colexio. 
 

Bill y Janet 
Donaldson, Julia/Scheffler, 
AAxel. Ed.  Bruño. 2020 
Nun afastado planeta viven os 
coloradiños, que son de cor 
vermella, e os azulóns, de cor 

azul. Non se levan ben e nunca xogan xuntos, pero 
que acontecerá se unha xoven coloradiña e un 
xoven azulón se namoran? 
 

O can de MILU 
Máray, Mariann.  
Ed. Kalandraka. 2020 
Peluso é o gran compañeiro 
de xogos e de diversión 
dunha nena encantada coa 
súa peculiar mascota.  
 

De 7 a 9 anos 

Avni 1. Animal verdaderamente no 
identificado.   
Rumain Pujol, Vicent Caut. Ed. 
Txikiberri. 2020 
É a volta ao cole! A escola de primaria 

Animalia acolle os seus alumnos para o primeiro 
día de clase e Avni busca o seu lugar entre os seus 
novos compañeiros. 
 

A banda dos insectos. Pasando a bóla 
Celtia Figueiras. Guindastre. 2019 
No Club de Baloncesto da Carrasquiña 
aparece un novo e curioso adestrador 
que os converterá na auténtica Banda 
dos Insectos. A través de divertidas 
cancións, aprenderalles valores para ser un 
verdadeiro equipo.  
 

Alcaldesa vermella 

O Hematocrito. Ed. Xerais.  2020 
Un misterioso personaxe chegou á 
fraga. Axiña corre o rumor de que é 
o mesmísimo xenio da lámpada 
marabillosa, así que os habitantes 
do lugar deciden reunirse para facer 
unha listaxe de peticións. 

 

Atlas da Galicia pequeniña 

César Campos Sánchez e Jorge 
Lorenzo Gil. Aira editorial. 2020 
Atlas que percorre moitas áreas da 
identidade nacional galega: 
xeografía, historia, lendas, 
personaxes célebres, festas e 
celebracións, símbolos… 

De 9 a 12 anos 

A pequena Compaña 
Carlos Labraña. Ilustracións: Ócar 
Villán. Ed. Embora, colección Tren 
das cores,  2019. Teatro  
Xoaniña, Soldadiño, Pedichón e 
Medusquiñas viven gorecidos 
nunha casa rexentada por unha 

misteriosa anciá. Coa chegada de dúas personaxes 
retortas que os obrigarán a fuxir, emprenden unha 
viaxe emocionante por unha terra poboada de 
seres mitolóxicos… 
 
Lucy y Andy Neandertal 
Jeffrey Brown. El paseo Ed.  2019. 
Unha serie de libros que nos contan 
a historia da humanidade dunha 
forma moi divertida. 
 

Pantera. 
Varias autoras/es. Savannah 
Books.  
Se o teu non son os libros, aquí 
tes unha interesante revista 
trimestral que cultiva o amor 
pola natureza. Aprende como 
podes axudar a salvar o planeta! 

 

A vida de cabaciña. 
Gebeka Films. 2016. 
Cabaciña é un rapaz cunha vida 
moi desafortunada; por sorte, 
atopa boa xente que o coida e 
axuda. 


