
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

espelidos

LIBROS!

 

CADERNO DE LÚAS 
 
A que neno non lle chama a atención a 
lúa? Quen mellor que un avó para 
axudar a descubrir os 
seus misterios? A protagonista desta 
historia, coa axuda inestimable o seu 
avó,  leva a 
cabo un “exhaustivo traballo de 
investigación”, observando as 
cambiantes caras da lua e 
plasmándoas neste persoal caderno de 
lúas. 
Bululú 
María Canosa e Dani Padrón 

PLANETARIUM 
 
Planetarium combina os últimos 
descubrimentos científicos sobre o 
universo cunhas ilustraciónss 
espectaculares. Combina a arte e a 
ciencia para ofrecernos unha visión 
do universo que é  o máis preto que 
estaremos nunca de facer esa viaxe 
ao espazo descoñecido. 
 
Impedimenta 
Chris Wormell / Raman Prinja 

ERES POLVO DE ESTRELLAS 
 
Dende a agua que beben ata as 
árbores aos que trepan, existen un 
sinfín de vínculos sorprendentes 
entre os nenos e o mundo natural. 
Cunha linguaxe sencilla e poética, e 
cun material artístico exquisito, este 
libro esperta a imaxinación e invita 
alo diálogo.  
 
Elin Kelsey / Soyeon Kim 
Flamboyant 

Vermella. 
Baía edicións 
http://baiaedicions.gal/vermella.html  
Obra gañadora ex aequo do I PREMIO 
FINA CASALDERREY de literatura infantil 
pola igualdade (2018). 
Cando Flor atopa unhas pingas de sangue 
no cuarto de baño comeza, xunto con 
Leo, a investigación de tan estraño 
suceso... Foi un accidente? 
Quen é a vítima? 
Serán quen de resolveren este enigma? 
 
Sabela Losada Cortizas 
Ilustr.: Minia Regos 

A AVOA GÁNSTER 
Para Ben, os venres son o peor día da 
semana. Mentres os seus pais ven 
Bailando coas estrelas, el ten que pasar 
a noite coa súa vellísima avoa.  
Non pode faltar a sopa de repolo e a 
partida de Scrabble. Pero un día Ben 
descobre que a súa avoa agocha un 
auténtico tesouro…  
Será a ladroa de xoias máis buscada do 
mundo? 
David Walliams 
Susshi Books 

BOMBÁSTICA NATURALIS 
http://www.abuenpaso.com/libro/bomb-stica-
naturalis  
Neste libro Bombastus Dulcimer recopila as súas 
invencións como por exemplo a famosa Pera 
Aerostática para voar en globo, no Olivo Trabuco cuxo 
único defecto é que dispara unha vez ao año, cando as 
aceitunas están maduras, ou a Cabaza Carruaxe, o 
Fresno Barco, o Narciso Espello e moitos máis ata 
completar todo o alfabeto. 
Onde pasan Bombastus e as súas invencións reina o 
caos e ata a vida dun pobo de outra maneira tranquilo 
vese revolucionada. 
A buen paso 
Iban Barrenetxea 

http://baiaedicions.gal/vermella.html
http://www.abuenpaso.com/libro/bomb-stica-naturalis
http://www.abuenpaso.com/libro/bomb-stica-naturalis


LA GRAVEDAD 
 
E se os teus pes 
levantáranse sos do chan? 
Que impide que todo flote 
no espazo? A GRAVIDADE, 
unha forza invisible que fai 
que os obxectos se atraian 
entre sí. 
 
Jason Chin 
Edit,: Picarona 
https://www.picarona.net/
producto/la-gravedad/  

SOPA DE ESTRELAS 
 
Pepe Cáccamo escribiu estes fermosos poemas a 
petición dunha mestra sabedora dos numerosos 
beneficios que a lectura e a musicidade da poesía ten 
sobre os máis pequenos. 
 
Texto: Pepe Cáccamo 
Ilustracións: Berta Cáccamo 

CAMIÑOS 

 Libro-cd con 13 cancións 
orixinais, ilustracións de 
Leandro Lamas e contos e 
poemas de Carlos Meixide, 
Víctor F. Freixanes, Ledicia 
Costas, Francisco Castro, 
Paula Carballeira, Anxos 
Sumai, Marta Somoza, María 
Lado, Antonio García Teijeiro 
e Eva Mejuto. 
 
Magín Blanco 
Editado por Fol Música 

 

A PROMESA DO CABEZOLO 
 
Encantadora historia de 
amor entre unha larva de 
ra e outra de bolboreta, 
que nos vai sorprender ata 
o último intre e que nos 
deixará cunha fonda 
impresión.  
As ilustracións son 
vibrantes, cheas de 
sensibilidade e de potencia 
expresiva. 
 
https://alvarellos.info/ten
da_catalogo.asp?id=203  
 
Jeanne Willis (texto) | Tony 
Ross (ilustración) 
Alvarellos 

 

 

 

EL SOL LLEGA TARDE 
 
O Sol é o primeiro en levantarse polas mañás e 
dar comenzo ao día. Pero unha mañá se queda 
durmido e espértase máis tarde que de costume... 
Terá que darse presa se quere que se faga de día 
e que todo volva á normalidade.  
Autora: Susana Peix 
Ilustradora: Anna Llenas 
Editorial: Il·lustradora 
http://www.annallenas.com/ilustracion-
editorial/el-sol-llega-tarde.html#.XBgiM9tKiUk  

EL LIBRO SIN DIBUJOS. 
 
Sorprendentemente simple e enxeñoso 
ao mesmo tempo, provoca a risa cada 
vez que o abrimos, crea unha experiencia 
agradable e inspiradora, para compartir. 
Serve para introducir aos máis pequenos 
na poderosa idea de que a palabra escrita 
pode resultar unha fonte inacabable de 
travesuras e alegría. 
https://youtu.be/-WRTTaqhpBM  
B. J. Novak 
Timunmas 

 
TOMÁS O BROMISTA 
 
De crocodilo, de león, de abella... os 
seus improvisados disfraces non lle fan 
ningunha graza a ninguén. Bromas 
rimadas para rir a gargalladas. 
 
Jorge rico Ródenas 
Kalandraka 
http://www.kalandraka.com/ga/colec
cions/nome-coleccion/detalle-
libro/ver/tomas-o-bromista/  

EU BEN VIN, VIRIVÍN, de 
Manuel Rico Verea, con 
ilustracións de David 
Rodríguez, é unha 
novidade da colección 
Álbums de Xerais. 
 
Prosodias, rimas, recitados, 
fórmulas máxicas e 
encadeados máis 
representativos do 
cancioneiro de tradición 
oral infantil que nos falan 
do mundo dos animais . 
 
O libro acompáñase dun CD 
creado polo Obradoiro 
Experimental de Música 
Tradicional, que nos 
aproxima a novas 
referencias musicais 
recreando as melodías do 
cancioneiro tradicional. 
 

https://www.picarona.net/producto/la-gravedad/
https://www.picarona.net/producto/la-gravedad/
https://alvarellos.info/tenda_catalogo.asp?id=203
https://alvarellos.info/tenda_catalogo.asp?id=203
http://www.annallenas.com/ilustracion-editorial/el-sol-llega-tarde.html#.XBgiM9tKiUk
http://www.annallenas.com/ilustracion-editorial/el-sol-llega-tarde.html#.XBgiM9tKiUk
https://youtu.be/-WRTTaqhpBM
http://www.kalandraka.com/ga/coleccions/nome-coleccion/detalle-libro/ver/tomas-o-bromista/
http://www.kalandraka.com/ga/coleccions/nome-coleccion/detalle-libro/ver/tomas-o-bromista/
http://www.kalandraka.com/ga/coleccions/nome-coleccion/detalle-libro/ver/tomas-o-bromista/

