
Título: Malos tempos para os fantasmas 
Autora: Agustín Fdez Paz 

Editorial: Xerais 
 

       Marta e a súa familia trasládanase a 

vivir á cidade. Alquilan unha casa antiga, 

situada ao lado dun enorme parque; 

unha casa sobre a que circulan rumores 

inquedantes... 

Título: Top Secret 
Autora: Àngels Navarro 

Editorial: Edelvives  
 

¿Queres convertirte nun bo detective? 

¡Con Top Secret poderás conseguilo! 
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Título: El genial mundo de Tom Gates 
Autora: Liz Pichon 

Editorial: Bruño 
 

     Un desternillante diario cheo de 
debuxos feitos polo propio Tom Ga-
tes.  

Título: Bicos de música 
Autora: Mamá Cabra  

Editorial: Galaxia 
 

     Bicos de música para bailar, para chou-
tar, para cantar, para aprender a cruzar, 
para viaxar con Simbad, para chuchar 
mel...  Libro-CD-DVD 

Título: María FumaÇa 
Autores: Varios  

Editorial: Galaxia 
        Proxecto literario e audiovisual, 
constituído por un libro con CD e DVD 
destinado a celebrar a felicidade e cheo 
de propostas pegadizas. 

Título: Morgana a dos ollos verdes 
Autora: Pascual Alapont 

Editorial: Xerais 
 

       Xa non sei como explicarllo á xente: 

non son a famosa Morgana, a fada de 

Merlín, senón Morgana, a dos ollos verdes.  
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Título: El robo del Santo Grial  
Autores varios 

Editorial: Montena 
 

    Os tres protagonistas tómanse unhas vaca-
cións para percorrer o Camiño de Santiago. 
Coñecen a unha vella que lles dá unha mochi-
la que esconde un fascinante misterio.  
Contén enigmas e códigos para resolver .  



INFANTILINFANTILINFANTILINFANTIL    

Título: Que tal estás? 
Autor: Anthony Browne 

Editorial: Kalandraka 
 

       Aburridos, contentos, tristes... Un 

álbum sobre a expresión das emocións 

infantís a base de palabras e imaxes 

sinxelas. 
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Título: Marcopola. A illa remeira 1 
Autor: Jacobo Fdez Serrano 

Editorial: Xerais 
 

       Cómic. Todo cambiou aquela mañá en que 

un estraño obxecto apareceu na praia de Mar-

copola. 

Título: Catro amigos pillabáns 

Autor: Ramón Caride 

Editorial: Xerais  

       A Manporquiño, Murrigato, Caracol 

Col e Murrato gustaríalles vivir aventuras 

como as dos personaxes das películas que 

ven no cine. E un día o seu desexo faise 

realidade.  

Título : Acuario 
Autora : María Canosa 

Editorial: Embora 
 

     Poemario onde se decriben varios 
animais mariños. 

Título: A galiña roxa 
Autora: Pilar Martínez 
Editorial: Kalandraka 

      
       Conto tradicional ruso que des-
taca a importancia do esforzo e o 
traballo ben feito. 

Título: La excursión. Una historia en dibujos 
Autores: Doro Göbel, Peter Knorr 

Editorial: Lóguez 
 

       Un conto en imaxes para desenvolver a 
percepción visual. 

Título: Cat and mouse.  
Meet the  animals! 

Autor: Stéphane Husar 
Editorial: Anaya 

 

       Para aprender como se cha-

man os animais en inglés e descu-

brir como fan. Inclúe CD. 

Título: Gatiño e a neve 
Autor: Joel Franz Rosel 
Editorial: Kalandraka 

  

       A amizade entre Gatiño e Coella 

amosa a integración entre dúas 

especies que, coma as persoas, po-

den ser iguais pero diferentes. 

Título: Letras nos cordóns 
Autora: Cristina Falcón Maldonado 

Editorial: Kalandraka 
 

       Cando aprende a ler, Flor descobre 

que as letras son contadoras de cousas.  

Título: La vuelta al mundo en 80 días 
Autor: Jules Verne 
Editorial: La Galera 

 

       Viaxa con Fogg e gaña a súa aposta. Hai 

que ir contra reloxo. Non hai avións. Estamos 

no século XIX. 

Título: El palacio del pájaro azul 
Autora: Orianne Lallemand  

Editorial: Edelvives  
      
       Álbum de inspiración rusa presenta-
do nunha caixa que se convirte en casa 
de bonecas e inclúe os personaxes tro-
quelados. 

Título : Apalpador vs Papá Noel 
Autor : Fernando M. Cimadevilla 

Editorial: Contos estranos 
 

     Primeira aventura de O Apalpador e dos 
seus amigos na que ademais se atopan 
xogos didacticos e información relativa ás 
terras do Courel, os magostos, as castañas...  

Título: El pequeño libro rojo 
Autor: Philippe Brasseur 

Editorial: Océano Travesía 
 

       Carapuchiña vermella camiña polo bosque 
para levalle á súa avoa... un libro. Pero esta 
historia non remata ben... para o libro. 

Título: Contos para ir durmir 
Autor: Roi Méndez 
Editorial: Galaxia 

 

     Serie de historias que  van deixar a men-
te contenta e o corazón preparado para 
máis e máis contos. Contos para durmir, 
pero sobre todo para soñar… 

Título: Rosa Caramelo 
 Autora: Adela Turín 
Editorial: Kalandraka 

 

       Aillada nun xardín, Margarita é a única 

elefanta que non consegue que a súa pel 

sexa de cor rosa caramelo. Un conto sobre a 

coeducación e a igualdade. 


