
Deséxovos un Na-
dal moi feliz e un 
novo ano cheo de 
proxectos e ilu-

sións. 
Acordádevos de 
que os libros sem-
pre son moi bos 
compañeiros para 

case todo.  
Contade con eles! 

3º CICLO 

TÍTULO: O pazo máxico 
AUTOR: Pedro Volta 
EDITORIAL: Baía 

 

A túa primeira escola de maxia 

TÍTULO: Sebastián Darke. Príncipe de los 
bufones 

AUTOR: Philip Cavener 
EDITORIAL: Alfaguara 

 

Aínda que a Sebastian Darke non lle sae 
ben ningún chiste, el quere gañarse a vida 
como bufón, igual que fixo o seu pai, e 
diríxese á corte para conseguilo. 

TÍTULO: Charles Darwin 
AUTOR: Alan Gibbons 

EDITORIAL: Baía 
 

O grumete do Beagle cóntanos, en primeira 
persoa, as circunstancias e peripecias dunha 
travesía histórica. 

TÍTULO: Genealogía de una bruja 
AUTOR: Sébastien Pérez 
EDITORIAL: Edelvives 

 

Estuche que contén dous libros: “La pe-
queña bruja” e “Brujas y Hechizos”. No 
primeiro,  o que descubre a nena deste 
conto, nun libro da casa da súa avoa, vai 
poñerte os pelos de punta. “Brujas y 
Hechizos”, é unha xenealoxía de bruxas ao 
longo da historia: Medusa, Juana de Ar-
co,… 

TÍTULO: Valados 
AUTOR: Agustín Fernández Paz 

EDITORIAL: Xerais 
 

Un libro sobre a amizade por riba de 
todas fronteiras. Un libro sobre a frater-
nidade por riba de muros e valados. Un 
libro sobre a igualdade e liberdade como 
dereitos primeiros de todos os seres 
humanos. 

TÍTULO: ¿Hasta dónde 
dejarles? Límites al comportamiento 

infantil 
AUTOR: Jan-Uwe Rogge  

EDITORIAL: Médici 
 

O libro amosa como se poden evitar os pro-
blemas diarios da educación sen incorrer en 
condutas autoritarias. 

TÍTULO: Cómo hablar para que sus hijos 
le escuchen y cómo escuchar para 

que sus hijos le hablen 
AUTORAS: Adele Faber e Elaine Mazlish 

EDITORIAL: Médici 
 

Un modus operandi para que os pais e nais poi-
dan ser máis efectivos/as e máis felices nas rela-
cións cos seus fillos e fillas. 

TÍTULO: Mi hijo es un vago 
AUTOR: Luciano Montero 

EDITORIAL: La Esfera de los libros 
 

Ademais de explicar o problema da falla de 
vitalidade, este libro é un compendio de edu-
cación xeral sobre disciplina e hábitos de vida 
saudables e aporta moitas estratexias de ac-
tuación para previr e remediar a apatía e a 
falla de interese. 

TÍTULO: Monte Louro 
AUTOR: Luís Rei Núñez 

EDITORIAL: Xerais 
 

Novela gañadora do Premio Blanco Amor 
2009, chamada a converterse nun clásico 
das letras galegas. 
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INFANTILINFANTILINFANTILINFANTIL    

TÍTULO: El cuento de los dos ratones  
AUTORA: Ruth Brown 
EDITORIAL: Juventud 

 

Unha casa moi antiga e moi grande pode ser 
un lugar terrorífico se só eres un ratiño.  

TÍTULO: Tom e Mix, os cabalos de Clara 
AUTOR: Paco López-Barxas 
EDITORIAL: Sotelo Blanco 

 

A Clara encántanlle os cabalos, Tom e Mix 
son cabalos apoialibros que un día deciden 
convertirse en cabalos de verdade. Mentras 
cabalgan, fan un repaso aos cabalos famo-
sos na historia.  

TÍTULO: Mi amor tiene una nariz colorada.  
AUTOR : Michael Schober 

EDITORIAL: Libros del zorro rojo 
 

A partir de breves adiviñas podemos descubrir 
que lles gustaría ser a uns simpáticos animaliños.  

TÍTULO: Tic-Tac 
AUTOR : Pablo Díaz 

EDITORIAL: Kalandraka 
 

Libro-disco que combina música e ilustración  

TÍTULO: Un becho estraño      
AUTOR: Mon Daporta 
EDITORIAL: Faktoría K  

 

Un conto para contar, con rima e con ritmo 

TÍTULO: Un gran soño 
AUTOR: Felipe Ugalde 
EDITORIAL: Kalandraka 

 

Era un pequecho crocodiolo con grandes 
soños, ansioso por medrar, por ser al-
guén que non pasase .inadvertido. Vai 
comendo todo o que se atopa e ao final... 

1º CICLO1º CICLO1º CICLO1º CICLO    2º CICLO2º CICLO2º CICLO2º CICLO    

TÍTULO: El ratón del señor Maxwell 
AUTOR: Frank Asch,  

EDITORIAL : Juventud 
 

Un día o Sr. Maxwell en vez de pedir o primero plato 
acostumado, un rato ao forno, pide un rato vivo. Sen 
embargo pronto descubrirá que a súa decisión foi un 
tremendo erro... 

TÍTULO: O incrible neno devorador de libros 
AUTOR: Oliver Jeffers 

EDITORIAL: Patasdepeixe 
 

Un neno ten unha forma peculiar de alimentarse. O 
neno come libros e faise máis listo... ata comprender 
que o mellor é lelos. Un libro para ler, reler, ollar, 
disfrutar... e comer! 

TÍTULO: Os de arriba e os de abaixo 
AUTORA: Paloma Valdivia 
EDITORIAL: Kalandraka 

 

Existen dous tipos de habitantes: os de arriba e 
os de abaixo. Os de arriba viven igual que os de 
abaixo. E os de abaixo viven igual que os de arri-
ba, pero ao revés. 

TÍTULO: A fabulosa lenda do rei Artur 
AUTOR: Jordi Sierra i Fabra 
EDITORIAL: Rodeira (Edebé) 

 

Nas túas mans non tes un libro, senón O LI-
BRO. Non se pode ler O LIBRO sen formar 
parte del. Aguanta, pois, a respiración. Estás a 
piques de penetrar nun mundo único do que xa 
non poderás escapar 

TÍTULO: Cuento de navidad 
AUTOR: Charles Dickens 
EDITORIAL: La Galera 

 

O vello e avaro Scrooge pasará un Nadal que non 
esquecerá xamais. Unhas visitas inesperadas mos-
traranlle como é, realmente, e axudaranlle a cam-
biar.  
Todo un clásico adaptado aos máis pequenos/as. 

TÍTULO: O príncipe das sombras 
AUTOR: Milan Vukotic 
EDITORIAL: Kalandraka 

 

Unha vella historia di que, ás veces, preto 
das casas deshabitadas, déixase ver unha 
criatura non máis alta ca un neno. Nin-
guén viu nunca a súa cara, pero algúns 
anciáns afirman que de cativos chegaron a 
ver a súa sombra. Outros aseguran que 
levaba unha coroa... 

TÍTULO: Billy y el vestido rosa 
AUTORA: Anne Fine 

EDITORIAL: Alfaguara 
 

Un libro en donde se defiende el dere-
cho a ser tratados todos por igual. 

TÍTULO: Pregunta á Dra Peteiro sobre o 
planeta Terra 

AUTORA: Claire LLewellyn 
EDITORIAL: Baía 

 

Esta doctora é moi sabia e ten respos-
tas para calquera tipo de problemas. 

TÍTULO: O meu pequeno animalario 
AUTORES: Varios  
EDITORIAL: Baía 

 

Colección que conta con catro títulos. 
Unha obra interactiva e divertida 
para comprender a vida dos animais. 
Xogos pedagóxicos para nenos e 
nenas.  

TÍTULO: Poemas y canciones 
AUTOR: Roald Dahl 

EDITORIAL: Alfaguara 
 

As rimas son unha parte importantísima 
dos libros de Roald Dahl, e este libro é 
unha celebración alegre deses máxicos 
momentos. Está repleto de monstros, 
nenos traviesos, criaturas máxicas, adul-
tos horribles e unhas cantas sorpresas 
máis. 


