
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gran libro dos medos do 
rato pequeno 

Todo o mundo ten medo a 
algo, aínda que parece que 
o rato protagonista de 
Gravett é quen máis medos 
ten.  

MOITO CONTO 
 

Trátase de "un libro tesouro, un libro 
almacén, un libro índice de contos e 
de soños. 
Enrique Páez & Marjorie Pourchet 
Ed.: OQO 

 
LINDBERGH 

LA INCREÍBLE AVENTURA DE UN 
RATÓN VOLADOR 

Corrían tempos difíciles para os 
ratos… Unha nova ratonera diabólica 
fixo que casi todos fuxiran a 
América, o país da liberdade. Cando 
o pequeno rato de biblioteca se deu 
conta, se quedara so e sen 
posibilidade de escapar. Entón se lle 
ocurriu unha idea brillante: ¡Iría a 
América voando!.  
Torben Kuhlmann 
Ed.: Juventud 

  
¡NOS HA TOCADO LA LOTERÍA! 

A la familia del primero tercera 
(escalera H) le ha tocado la lotería. 
¡Qué suerte! Por fin se les han 
acabado los problemas. ¿O no? De 
golpe, descubrirán que el dinero 
puede que te dé o no la felicidad, pero 
seguro que te complica mucho la vida. 
Pere Comellas 
Teresa Martí 

SOÑOS DE MAR 
 

Alex é un neno que estuda sexto de 
primaria e quere ser poeta. Está namorado 
de Lola, a súa compañeira de clase, e vai 
vivir unha inesperada aventura que 
comeza cando atopa, nun soto da igrexa 
parroquial de Santa María de Muxía, un 
pergamino… 
Xosé Henrique Rivadulla 
Ed.: Xerais 

O MEU PESADELO FAVORITO 
 
Velaquí a curiosa historia dun neno 
con febre e dunha repartidora de 
bicos, un bar onde todo o mundo di 
mentiras, un alien que se move polos 
sumidoiros, un dinorrinco... Un 
pesadelo? Quizais un fermoso soño 
feliz. Un libro divertidísimo. 
María Solar 

Ed.: Galaxia 

SANATORIA.HISTORIA DOS 
NENOS RAROS 

Pero empecemos polo principio. 
Todo este asunto rematou cando os 
oito fuxiron do sanatorio psiquiátrico 
durante unha fría noite de inverno. 
Falo, evidentemente, dos oito 
protagonistas desta historia, cuxos 
nomes son: Teo, Pés Mollados, Brais, 
o Xefe, Constanza, Orlando, Iván e 
Hugo. 
Francesc Grimalt 
Baía Edicións 

JUEGOS DE ÁFRICA 
 
África é terra de xogos. Aprende a 
facerte dez jxogos de estratexia e azar, 
seleccionados entre os máis divertidos 
e antigos los que aíndan se xogan en 
África. Fabrícate ti mesmo os 
taboleiros de xogo y fai uo busca as 
fichas de maneira divertida  sen apenas 
custo algún. 
Valérie Karpouchko 
Ed.: Takatuka 

http://www.literaturasm.com/Pienso_luego_insisto.html#Pienso luego insisto
http://www.literaturasm.com/Pienso_luego_insisto.html#Pienso luego insisto
http://takatuka.cat/autor.php?autor=Val%E9rie%20Karpouchko


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLORES 
 

Non hai neno -nin adulto- que se 
resista aos xogos que Tullet 
propón. É coma recibir unha 
divertida clase de pintura co 
mellor profesor, o que desafía ao 
alumno, acompáñao e  aplaude. 
Un libro que deixará a memoria 
do neno pintada de cores, 
asombro e pracer. 
TODOS OS LIBROS DESTE AUTOR 
SON RECOMENDABLES 
Hervé Tullet 
Ed. Kókinos 

 

O GALO QUIRICO 
Conto popular.Cando o 
galo Quirico ía á voda do 
tío Perico atopou no 
camiño cunha bosta e,no 
seu interior, un saboroso 
bocado:«Comereino ou 
non o comerei?», pensou o 
galo... 
Tareixa Alonso 
(adaptación) e Alicia 
Suarez (ilustración). 
Ed. Kalandraka 

TODOS MIS PATITOS 
 

Janosch reinterpreta a popular canción 
infantil alemana Alle meine 
Entlein (Todos os eusis patiños) co seu 
sarcasmo característico. 
Un a un, os patiños van desaparecendo 
do lago, atrapados polos personaxes 
máis insospechados, ata que so quedan 
dous... e volvemos a empezar. 
 
Janosch 
Ed.: Liboros del zorro rojo 

¿¿¿PILPLIOTECA??? UNHA BIBLIOTECA 
MARAVILLOSA 

A punto de atrapar á súa presa, o raposo termina 
nun extraño lugar cheo de libros. “Isto non é un 
territorio de caza, isto é  unha biblioteca”… ¿ Qué 
maravillas esconderá que o raposo esquéncese de 
comer ao sabio ratonciño?  
 
Lorenz Pauli e Kathrin Schärer 
Ed.: Océano Travesía 

O XARDIN DE IRENE 

Trátase dun poemario  de 
Xosé Neira Vilas para 
nenos e nesas ilustrado 
por Leandro Lamas. Nela 
o poeta galego anima aos 
lectores a coidar da 
natureza a través de 
Irene, unha nena de 8 
anos e filla dunha sobriña 
do propio Neira Vilas. 
Ed.: Embora 

GATIÑO E AS VACACIÓNS 
Distintos modelos de familia 
e circunstancias sociais 
diversas están representados 
neste álbum con sabor a 
verán, praia, monte, pobo, 
viaxes... ou a outra maneira 
de gozar do tempo de lecer e 
de descanso. 
Ed.: Kalandraka 

O VALENTE COELLO QUE 
QUIXO SOÑAR.  

Un álbum a toda cor que conta 
unha historia sinxela en 
aparencia, pero que vén sendo 
unha metáfora sobre quen 
somos…sobre quen podemos 
ser. Un texto rimado con ventás 
abertas á sorpresa e á 
interacción con pequenos. 
 
Miguel Angel Alonso Diz 
Luz Beloso 
Nova Galicia Edicións 

TÍO LOBO 
 
14 anos despois da súa primeira 
edición, Roger Olmos volveu recrear 
este conto tradicional italiano, de 
inesperado final. Unha proposta 
desenfadada cun estilo luminoso e 
brillantes xogos visuais que 
sorprenderán os lectores. 
Xosé Ballesteros (adaptación), Roger 
Olmos (ilustración) 
Ed. Kalandraka 


