
  

“¿Qué comemos 
hoy?” 

Ed. Ediciones B 
1.728 combinacións 
posibles. ¡Menús 
para toda a familia! 

“A bruxa discordia” 
Ed Galaxia 

     Doce poemas de Carmen 
Gil musicados compoñen a 
nova proposta de Mamá 
Cabra. 
 

“Estación Nadal” 
Ed. OQO 

     Contan que só hai catro estacións: 
primavera, verán, outono e inverno. 
Pero é mentira. Hai unha máis e 
chámase Estación Nadal. Mamá Cabra 
cántanolo. 

“Pupi. Recetas ricas, ricas”  
Ed. SM 

Para ler e cociñar en familia. 
“Formig4s. Misión Barcelona”  

Ed. Xerais 
Os catro integrantes dos 

FORMIG4S esclarecen os casos 
máis enigmáticos e complicados. 

“Os Sabuxos divírtense no Museo 
Prohibido”  
Ed. Xerais 

    Un día Nica atopa un lugar 
secreto cheo de aparellos estraños 
e marabillosos para facer maxia. 

“Entre todas las estrellas” 
Ed. Ediciones B  

     A finais de verán, Natalia, 
Pedro, Lucía e Iván atópanse 
nunha cabaña en medio dun 
bosque…. 
 

“ Las suculentas aventuras 
de Chicote” 

Ed. Alfaguara 
¡Divírtete cos contos 

protagonizados por Alberto 
Chicote! 

Vas desternillarte de risa 
con esta aventura do teu 
chef favorito da televisión. 
 

“ El mago de Oz” 
Ed. KraKen 

     Versión en cómic  deste 
clásico da Literatura. 
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“Salvaje” 

Ed. Libros del zorro rojo 
 

    Unha nena vive feliz na natureza, 
ata que aparece un novo animal 
extrañamente parecido a ela … 
 

“Balea”  
Ed. Kalandraka 

   Libro visual para 
imaxinar que historias 
ocurren no interior. 

“Unas gafas para Rafa”  
Ed. Corimbo 

   Rafa ten gafas novas que 
non lle gustan nada e pasa 
todo o día intentando 
agochalas. 

“A mellor sopa do mundo” 
Ed. OQO 

Dunha pequena cabana saía 
fume pola cheminea: 

Tartaruga estaba 
preparando a comida. 

“¡Este niño está en la luna!” 
Ed. Bellaterra Música 

 

    Fusión singular entre 
música e poesía. 
 

“ Despois da chuvia” 
Ed. Kalandraka 

     Un diluvio inunda o bosque e 
os seus habitantes terán que saír 
adiante nun refuxio improvisado.  
 

“ Un lobo boquiabierto” 
Ed. Parramón 

     Con realidade aumentada:  
poñendo un dispositivo móvil 
(teléfono, tablet...) diante do 
libro, as esceas saen do papel 
e os personaxes cobran vida. 
 

“ Los hermanos Gasol y Roca 
presentan, Luis y el señor Kandinsky” 

Ed. Edebé 
     Pretende fomentar a vida saudable a 
través do deporte e a alimentación. 
 
 

“ O anano máis alto conta a 
historia de Brancaneves” 

Ed. Edebé 
     Un dos sete ananos conta o 
que realmente lle aconteceu a 
Brancaneves e parece que non 
é o que sempre nos contaron. 
 

“Los héroes del tsunami”  
Ed. Ekaré 

   Unha historia emocionante 
sobre a forza da natureza. 
 

“El deshielo”  
Ed. A buen paso 

Historia que fala sobre os 
enfrontamentos e os conflitos. 

Libro para explicar a guerra  
aos máis pequenos. 

 
 

“Son un animal. Unha viaxe inesperada” 
Ed. Xerais 

     Arman é un rapaz coma tantos outros 
pero un accidente daralle un superpoder 
moi especial que o leva ata o outro 
extremo do planeta. 

“Drácula” 
Ed. Baía 

     Fermoso álbum ilustrado 
baseado na novela de Bram 
Stoker. 

“O mago de Oz” 
Ed. Baía 

     Durante un violento 
tornado, Dorothy e mais o 
seu can Totó son levados 
polos aires e aterran no 
país de Oz. Como volverán? 
 

“¡Super Jaime!” 
Ed. La Tribu Ediciones 

     Súper Jaime é un rapaz que ten 
algo especial. Cando se atopa ante 
unha situación que non lle gusta, 
ponse a súa  capa de Súper Heroe e 
todo lle sae rodado. 
 


