
TÍTULO: Meu irmán o xenio 
AUTOR: Rodrigo Muñoz Avia  

EDITORIAL: Rodeira 
 

     O mundo divídese en dous tipos de persoas: os 
xenios e os demais  Entre os xenios, está o meu 
imán. Entre os demais, estou eu. Chámome Lola, teño 
dez anos e gústame o fútbol.  

 3º CICLO     Para toda a familia 

TÍTULO: Las cuatro estaciones 
EDITORIAL: Kalandraka 

 

   Un libro-cd que reúne un fermoso relato da 
natureza coas imaxes coloristas do recente Pre-
mio Nacional de Ilustración e a interpretación 
dunha das mellores violinistas internacionais.  
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TÍTULO: Víctor Yubakuto y los vampiros 
AUTORA: Maite Carranza  

EDITORIAL: Edebé 
 

     Víctor Llobregat querería ser xaponés, vivir 
dentro dun cómic e chamarse Víctor Yubakuto. 
Pero el é un rapaz normal, que ten unha 
profesora terrible, un amigo mutante, un pai que 
está louco polos karaokes e unha nai sen sentido 
da orientación. Este verán irá percorrer a ruta 
do Conde Drácula e alí comeza a aventura...! 

TÍTULO: Descubro la ciencia  
(con experimentos y manualidades) 

AUTORES: Rebecca Gilpin y Leonie Pratt  
EDITORIAL: Usborne 

 

     Un libro con multitude de actividades 
divertidas explicadas paso a paso e baseadas 

en principios científicos simples.  

    Para adultos/as 

TÍTULO: Non hai noite tan longa 
AUTOR: Agustín Fdez Paz  

EDITORIAL: Xerais 
 “Reunide todo o ánimo que 
poidades. Que non hai noite tan 
longa que non remate en día” 

TÍTULO: La sociedad literaria  y el pastel de piel 
de patata de Guernsey 

AUTORA: Mary Ann Shaffer 
EDITORIAL: RBA 

 

    Enternecedora novela cuns personaxes 
peculiares, amantes da literatura, que 
intentan sobrelevar a ocupación nazi 
organizando reunións de lectura sobre 
novelas clásicas, ao redor dun pastel de 
patata.  

Libros á vista! 

Para poder navegar, 

nin velero nin catamarán. 

Unha tripulación amiga 

e , como timón, 

un libro na túa man! 

TÍTULO: Os xogos olímpicos de 
Ningures 

AUTOR: Pinto & Chinto  
EDITORIAL: Galaxia 

 

   Divertidísimo libro onde descubriremos 
por que os Xogos Olímpicos de Ningures 
pasarán á Historia por ser os máis es-

TÍTULO: Miss Annie (cómic).  
AUTORA: Flore Balthazar 

EDITORIAL: Norma  
 

     Miss Annie é unha gata como as demais: 
adorable, divertida, travesa e aventureira. Un 
día decide descubrir o mundo que hai fóra da 
casa. 



INFANTIL   1º CICLO 

TÍTULO: Almanaque musical 
AUTORES: Tomás Rubio e 

David Pintor 
EDITORIAL: Kalandraka 

 

     Versos para todo o ano 
con imaxes que nos transportan 
desde a neve do inverno ata o 
lecer estival. 

TÍTULO: Artur e Clementina 
AUTORAS: Adela Turín e Nella Bosnia 

EDITORIAL: Kalandraka 
 

     Un fermoso libro pertencente á sonada 
colección “A favor de las niñas”. Porque 
aínda se necesitan obras de arte sobre 
coeducación e igualdade. 

TÍTULO: Un día de pesca 
AUTORA: Béatrice Rodríguez 

EDITORIAL: Libros del zorro rojo 
 

     Un amor pouco convencional 
entre un raposo e una galiña, unha 
cría por nacer e una neveira baleira. 
Un álbum sen palabras cun final in-
esperado. 

TÍTULO: Poemas con piruleta 
AUTOR: Carlos Fontes 

EDITORIAL: Galaxia 
 

     Poemas saborosos para aprender o 
solfexo, cantas cores hai no mundo, como 
se chaman as árbores ou as letras e moi-
tas cousas máis.      

TÍTULO: Benny y Penny. De mentira 
AUTOR: Geoffrey Hayes 
EDITORIAL: La Galera 

 

    Un divertido cómic que nos presenta a 
Benny, un ratiño ao que lle gusta xogar a 
piratas, e á súa irmá Penny. 

TÍTULO: Detrás del muro 
AUTORA: Isabelle Carrier  

EDITORIAL: Juventud 
 

Un neno sufre a ausencia do seu pai no 
cárcere. A pesar da sú falta de comprensión 

sobre a situación, nada pode cambiar o amor 
que se teñen pai e fillo.       

TÍTULO: El libro más genial que he leído 
AUTOR: Christian Voltz 

EDITORIAL: Océano travesía 
 

     Divertido e orixinal libro sobre unha 
rapaza pirata que loita contra as súas inimi-
gas cunha pistola láser e un homiño gruñón.  

 2º CICLO 

TÍTULO: O meu gato é un poeta 
AUTOR: Fran Alonso 

EDITORIAL: Xerais 
 

     Libro que pretende transmitir a poesía 
dun xeito lúdico, divertido, coma un xogo. 
Vai acompañado dun CD e conta tamén con 
web propia.   

TÍTULO: El secreto del huevo azul 
AUTORA: Catalina González Vilar   

EDITORIAL: SM 
 

     No castelo de Dradev apareceu un ovo 
azul. Rolav, o pequeno príncipe, será o 
encargado de vixialo. Pero cando a casca 
rompe... 

TÍTULO: Historias de Mestre Raposo 
AUTOR: Bruno Heitz  

EDITORIAL: Faktoría K 
 

     Un neno sufre a ausencia do seu pai 
no cárcere. A pesar da sú falta de com-
prensión sobre a situación, nada pode 
cambiar o amor que se teñen o pai e o 
fillo.       

TÍTULO: Misterio misterio en EEUU 
AUTORA: Anne-Sophie Chilard  
EDITORIAL: Zendrera Zariquiei 

 

    Xunto con Alex, terás que resolver un miste-
rio coa axuda das pistas que se irán dando. Ta-
mén terás tempo de facer algúns xogos que se 
irán propoñendo en cada páxina.  

TÍTULO: Animais encantadores 
AUTORA: Susa Herrera 

EDITORIAL: Primerapersona 
 

    Un libro con dez simpáticos personaxes, un 
CD coas cancións,  Un karaoke e un DVD para 
seguir as coreografías. A cantar e a bailar!!!      


