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Dúas novelas de aventuras no mundo 
da maxia cun destemido estudante 
de mago como protagonista. Miste-
rio, fantasía, probas que superar e 
moita maxia. 

Amancio Amigo e o demo da 
botella e Amancio Amigo e o 
Meigo de Salamanca.  

Xosé    Miranda . Edicións 
Xerais. 

 

Nesta obra de teatro Roi, o protago-
nista, non pensa noutra cousa que 
non sexa xogar coa súa consola. 

 
Game over 

Carlos Losada. Xerais. 

 

Papa Noel en apuros. O auténtico 
Papá Noel só poderá vencer ao im-
postor Valdemar Duendemuerto coa 
axuda de dous nenos. 

 
Cuando Papá Noel cayó del 
cielo 

 Cornelia Funke. Siruela. 

Archimboldo Roque é un rinoceron-
te unicornio branco, un ser único e 
irrepetible que nos convida a coñe-
cer a súa ampla e variada ‘fauna’ de 
amigos: ratos xemelgos, a serpe ma-
saxista, a cebra Miraceos... 
 
Os amigos de Archimboldo 
Roque. Jacobo Fernández. 
Faktoria K de libros Colec-
ción BD Banda deseñada. 

Cancións inspiradas en doce dos 
contos máis coñecidos da editorial 
OQO. Unha oportunidade de gozar 
dos contos e da música. Inclúe CD, 
libro coas letras das cancións e 
DVD con karaoke e as ilustracións 
dos contos. 
Contos en cantos 
Almudena Janeiro. OQO 
Editora. 

Libro-CD-DVD 

 

Pelo gato vinteca-
tro e  Qui qui ri 
quí, son dúas 
producións da               
Asociación de 
Gaiteiros.  

 

             Asociación de Gaiteiros Galegos.  

 

 

CD-DVD 

CD-DVD 

DVD 

En Galego, é unha serie de audiovisuais 
dobrados ao noso idioma para ver en 
familia. TVG. 

www.blogoteca.com/bbs 

Bo Nadal 



Os bolechas festexan o Nadal 
na casa dos avós. 
E non esquezades tamén as 
coleccións Os Bolechas que-
ren saber, Os Bolechas des-
cobren a natureza e Os Bole-
chas van de viaxe. 

Os bolechas festexan o 
Nadal 

Pepe Carreiro. A Nosa Terra 

 

A pastelaría de dona Remedios é a 
máis famosa de toda a cidade. Pero o 
último xoves de cada mes, na pastela-
ría ocorren estraños sucesos que in-
cluso fan pensar nas meigas. 

A pastelería de dona Reme-
dios 

 Agustín Fernández Paz. Ro-
deira. 

Un libro de arte para coñecer e 
comprender diferentes culturas e a 
súa maneira de representar o mun-
do. Atoparedes fermosas ilustra-
cións e moitos segredos que des-
cubrir. 

Descubrir a arte a través do 
mundo 

Carolina Desnoëtes. Faktoría K de Libros. 

 

O Meu Primeiro Atlas Ilustrado de 
Dinosauros é unha guía esencial 
dos dinosauros do mundo, nela ato-
parás todo o que queras saber so-
bre eles. 

 
O Meu Primeiro Atlas Ilustra-
do de Dinosauros  

          Baía Edicións 

 

Mergúllate no extraordinario mundo 
dos animais e descobre cal que o 
máis pesado, o máis viaxeiro, o 
máis pequeno... Ata 50 marcas sor-
prendentes para os amantes 
dos animais. 

 As marcas dos animais 

Editorial Baía. 

Na vila de Quintopiñeiro só hai dous 
nenos, e por iso a súa escola está en 
perigo. Se non atopan máis alumnos 
antes do venres pecharán a escola 
para sempre. Un acontecemento ines-
perado avisará da chegada de máis 
nenos. Mais... como serán? 

A monstroescola. Que veñen 
os monstros!  

Anxo Fariña. A nosa terra 

 
Unha marabillosa viaxe polos 
contos tradicionais de 80 culturas 
diferentes. 
 
A volta ao mundo en 80 contos 
Saviour Pirotta. Baía Edi-
cións. 

 

 
 
Aventuras do rato Geronimo Stilton 
no tempo de Nadal. 
 
¡Es Navidad Stilton! Editorial 
destino. 

 
Petra é unha pequena elefante 
que quería ser alta, esvelta e 
elegante e decidiu facer o que 
fora preciso para conseguilo. 

 
 

Petra  
Helga BanschPetra. OQO 

 

Un osiño pregunta á súa nai un 
monte de cousas. Debuxos troque-
lados moi divertidos. 

 

Por que, mamá? 

Guido van Guenechten. Tam-
bre. 

 

A este feroz pirata chámanlle Pata 
de Lata. Non é Corto nin birollo, 
mais leva un parche nun ollo. Le-
va tamén unha espada, algo vella 
e moi fanada. 

 

O pirata pata de lata 

Oli. Kalandraka. 

Poesía para os máis pequenos. 
Catro títulos da colección Tarta-
ruga que recollen poemas, rimas, 
coplas para durmir, arrolos e adi-
viñas para empezar a amar e go-
zar da poesía 

 

Coplas  

Antonio García Teijeiro. 
            Editorial Galaxia. 


