
Sigue esta guía 
paso a paso e 
bañar ao este 
mamut será moi 

Cómo lavar a un mamut peludo. Edit: Jaguar 

Sigue esta guía 
paso a paso e 
bañar ao este 
mamut será moi 
divertido. 

              

 

Susú foi vivir a unha 
illa remota para 

cumprir o seu soño de 
ser xardineira  

submarina. 

Un jardín en el fondo del mar.  Edit: Edebé 

Tarzán de goma.  Edit: Sushi Books 

Ivan Olsen é un 
desastre en todos 
os aspectos pero 
alguén fará que 
isto cambie 

Unha nova aventura 
en comic de Hilda, 

unha nena 
intelixente, intuitiva 

e decidida. 

el gigante de media noche Edit: Barbara .  Fiore 

 

Hilda y  

Vagalume de versos.  Edit: Galaxia 

Poemario de Mª 
Canosa que fala 
destas cousas que 
nos rodean. 

Os monstros grandes non choran. Edit: Sushi books 

Monstro Grande é moi 
zoupón e ponse moi 

triste, pero os 
monstros grandes non 

choran… 

Quen é ese becho?  Edit: Kalandraka 

Unha fauna 
diminuta habita 
neste simpático 

conto duro 

Novo nº desta 
saga de cómic 
para primeiros 
lectores. 

Marcopola 3. Dragoneta!.  Edit: Xerais 
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Os dereitos da infancia.  Edit: Xerais 

     Dez grandes da 
literatura infantil e 
xuvenil agasállannos con 
dez contos que recrean 
os dereitos fundamentais 
dos nenos e nenas. 

   Decoracións,  receitas 
manualidades, lendas, 
tradicións Navideñas… 
Todo xuntiño neste 
libro!! 

Manual de la Navidad para toda la familia.  Edit: Anaya 

Un chico diferente.  Edit: Edelvives 

  Sam, que adora as 
matemáticas, escribe 
un diario no que vai 
contando os sus 
gustos, medos,… 

El asesinato del profesor de matemáticas.  Ed: Anaya 

Un profesor proponlle 
aos seus alumno/ass un 
xogo como exame para 

aprobarlas 
matemáticas. 

Dous irmáns e unha 
historia de cariñ, de 
loita cotiá ante unha 
situación que non se 

cre irreversible. 

O fío vermello.  Edit: Xerais 

Volverás golfiño.  Edit: Xerais 

      Algo escuro se 
agocha no baúl que 
Iris descubre no 
faiado e que leva o 
seu nome… 


