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Equipo de Biblioteca 

TÍTULO:  IMAGÍNATE ANDREA 

AUTORA: Pilar Lozano Carbayo 

ILUSTRACIÓNS: Eva  Sánchez 

EDITORIAL: Oxford 

Andrea é unha nena á que ten que estar co-

nectada a unha máquina por culpa dunha 

enfermidade. O seu irmán e un veciño 

constrúen unha máquina do tempo para que 

ela poida viaxar a épocas pasadas...  

Terceiro Ciclo 
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TÍTULO: LETRAS DE XEO 

AUTOR: Pereledi 

ILUSTRACIÓNS: Andrés Meixide 

EDITORIAL: Everest 

Unha noite de tronos e de lóstregos, 

Lois, o fillo do conserxe do CEIP do 

Piñeiro, atopa cinco letras que semellan 

de xeo e coas que só se pode formar  a 

palabra crime. 

TÍTULO: Diario deCHARLIE SMALL. 

La ciudad de los gorilas. 

AUTOR:   Charlie Small 

ILUSTRACIÓNS:   Charlie Small 

EDITORIAL: Pirueta 

Chámome  Charlie Small e teño, polo me-

nos, catrocentos anos. Viaxei ao fin do 

mundo e ata o centro da Terra .Quizais 

pareza  unha fantasía pero é verdade. 

TÍTULO: OS XOGOS OLÍMPICOS DE 

NINGURES 

AUTORES: Pinto & Chinto 

EDITORIAL: Galaxia.  Col. Árbore 

Os xogos olímpicos de Ningures pasarán á 

historia por ser os máis divertidos e es-

trambóticos de todos. Un libro moi diverti-

do, cheo de anécdotas, de comicidade e 

imaxinación. 

http://www.ceipdefigueiroa.aestrada.com/


Infantil 
Primeiro Ciclo 

Segundo Ciclo 

Título: Tres fantasmitas.  

Autor/a: Godhart, Pippa  

Ilustrador: Cantone, Anna Laura 

Colección: Álbum infantil 

Editorial: Edelvives 

Estas tres pantasmas pásano de medo asus-

tando a ogros e bruxas, pero ocorrerá algo 

totalmente inesperado cando intenten es-

pantar aos nenos, que sorpresa levarán.  

Título: Sopa verde.  

Autor/a: Madeira, Ángela  

Ilustrador: Charlier, Till 

Colección: Colección O 

Editorial: OQO 

Este coello singular é incapaz de comer 

nada que non sexa de cor verde, a pesa-

res dos esforzos do resto dos animais en 

que probe novos alimentos. 

Título: El buen lobito. 

Autora e ilustradora: Nadia Shireen 

Traductora: González Sánchez, Cristina 

Colección: Cubilete 

Editorial: Bruño 

Este lobo é encantandor , e ten moitos ami-

gos, come todo o que lle poñan no prato e é 

un bo resposteiro; pero pronto descubrirá 

que non todos os lobos son tan bós coma 

el. 

Título:Pan de millo. 

Texto: Migallas 

Ilustrador: Padrón, Dani 

Música: Nogueira, Paulo e Yus, Carlos 

Editorial: Kalandraka. 

É un libro-disco que reúne 14 cancións 

infantís e versións de temas tradicionais 

como Unha vella tiña un can ou o Tiroliro. 

Título:Mi abuelo.  

Autora e Ilustradora: Altés, Marta 

Colección: Álbum Ilustrado 

Editorial: MacMillan 

Un libro cheo de tenrura, no cal se relata 

a relación dun neto co seu avó, dende a 

visión do neno.  

Título:Abecebichos. 

Autor : Nesquens, Daniel 

Ilustrador: Muñiz, Jacobo 

Colección: Libros singulares 

Editorial: Anaya. 

Non hai mellor maneira de aprender o 

alfabeto que xogar e divertirse coas 

palabras. Para ler e pasalo moi ben. 

Título: O carballo. 

Autor e ilustrador: Calros Silvar 

Colección: A aventura de vivir 

Editorial: Baía edicións 

Un carballo cóntanos a súa vida: o seu 

ciclo vital, a flora e a fauna que o rodean, 

os perigos que o ameazan e mesmo a im-

portancia cultural que ten na nosa cultura. 

Título: Gato vermello, gato azul. 

Autor e ilustrador: Jenni Desmond 

Colección: Gatos 

Editorial: Lata de Sal 

Gato Vermello e Gato Azul vivían na mesma 

casa: un arriba e outro abaixo. Ningún dos 

dous coñecía o que lle pasaba ao outro: Gato 

Vermello quería ser tan intelixente coma Gato 

Azul e este  quería ser tan áxil e rápido coma 

Gato Vermello. 

Título: O labrador, a raposa e o lobo. 

Adaptación de Xavier Senín 

Ilustrador: Manuel Uhía 

Col: Audiocontos 

Editorial: Galaxia 

Un fermoso conto popular con animais protagonis-

tas e toda a sabedoría galega representada neles. 

COLECCIÓN: Animales animados 

Títulos: Dinos animados, Granja animada, 

Selva animada e Océanos animados. 

Editorial Macmillan. 

Libros cheos de información para nenos e nenas 

curiosas que disfrutan aprendendo. 

Título:   Na barriga do dragón 

Autor: Xoán Babarro e Ana Mª Fdez. 

Ilustracións:  Víctor Rivas 

Editorial:  Alfaguara Obradoiro 

Daniela está pasando uns días na casa da súa avoa 

antes de mudarse  a unha nova cidade. Unha tarde 

sobe ao faiado a explorar e alí leva o susto da súa 

vida.  

Título: Distrito Pavor. El colmillo del vampiro. 

Autor: Tommy Donbavand 

Ilustracións:  Cartoon Saloon Ltd. 

Editorial:  Edelvives 

No seu décimo aniversario, Luke transfórmase por 

primeira vez en home lobo ... 

Título:   Na barriga do dragón. 

Autor: Xoán Babarro e Ana Mª Fernández 

Ilustracións:  Víctor Rivas 

Editorial:  Alfaguara Obradoiro 

Narra as aventuras de Marcela dentro da cova 

máxica de Lupa Lupina, unha fada que a irá 

sometendo a unha serie de probas antes de 

deixala regresar á casa.  

Título: Los Humanson 

Autor: Knife & Packer 

Ilustracións: Knife & Packer 

Editorial:  Planeta del libro 

Os Humanson son a típica familia normal ... 

lavan o coche con iogur, teñen como mascota 

unha balea asasina... pero iso non é nada fóra do 

normal, ou si? 

Título:  As marcas dos animais 

Autor: Geneviève De Becker 

Ilustracións: Graziella Antonini 

Editorial: Baía Edicións 

Se queres descubrir as marcas sorprendentes 

dos animais mergúllate neste libro. 


