
 

Guía elaborada pola  
Biblioteca  do CPI 
COVATERREÑA. 

A partir de 12 anos 

Máis de 16 anos 

 
LENTIÑA. 

Estas suxestións foron feitas polo alumnado do 
club de lectura. Todas teñen un comentario do 
seus lectores. 

Aire negro.  

Agustín Fernández Paz. 

Xerais. 

É  interesante e tenme atrapada  ate o 
final. Jessica Rodríguez. 

Crepúsculo volumen I. 

Stephenie Meyer. 

É un cómic que ten terror e amor. 
Estibaliz Vidal Blázquez. 

Palabras de caramelo. 

Gonzalo Moure. 

ANAYA. 

Móstranos que sempre existen amigos 
ao teu lado.Sandra Pichel. 

 

A lagoa das nenas mudas. 

Fina Casalderrey 

XERAIS. 

Cóntanos a historia  dunha nena na 
India.Tania Cabral. 

El libro del poder. 

Fedra Egea. 

Espasa Calpe. 

Ineteresante ,de xénero fantástico e con 

moita maxia.Iván Alonso 

El principe de la niebla. 

Carlos Ruíz Zafón. 

PLANETA. 

Novela trepidante cun ambiente de misterio 

mariñeiro.Quique 

Lo que el día debe a la noche. 

Yasmina Khadra. 

DESTINO. 

Cóntanos a historia de Youne un neno de 
nove anos que nace en Arxelia en 1930. 

A  súa mirada móstranos as dificultades da 
súa vida nunha cultura entre o occidente e 
o Islám. 

León  el Africano. 

Amin Maalouf.. 

ALIANZA. 

“Soy hijo de camino ,caravana es mi 
patria...”.Así empeza a narración da vida 
dun home que nace coa caida do Reino de 
Granada. 

Enderezo descoñecido. 

Kressman Taylor. 

XERAIS 

A  través das cartas de dous amigos, 
comprendemos o terrible poder da 
idioloxía nazi. Jose. 



 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 3 anos 

Mariluz avestruz. 

Rachel Chaundler. 

Bernardo Carvalho 

OQO 

Antón el ratón. 

Kathryn White. 

Corinne Bittler. 

Parramón 

A partir de 6 anos. A partir de 9 anos 

Milibros para soñar 

Kalandraka  reune  nunha 
caixiña  unha selección de  sete 
libros moi pequenos que contén 
toda a esencia duns soños moi  
grandes. 
Xaime  e  as  landras  /  Un 
agasallo diferente / Chibos 
chibóns  /  O  patiño  feo  / 

Tres desexos. 

Eva Mejuto 

Gabriel Pacheco. 

OQO 

Perdido? 

Oliver Jeffers. 

Fondo de Cultura Económica .México 

É a historia de un pingüino que chama 

a porta dun neno. O neno pensa que 

está perdido e quere levalo de volta a 

súa casa. Só o final o neno descobre 

que o pingüino non está perdido , xa 

que o único que buscaba era un amigo. 

Unha parella diferente. 

Daniela Kulot. 

Kalandraka 

Cartas que veñen e van. 

Susa Herrera. 

Primerapersona. 

É un libro-CD  para 
disfrutar cos coas cancións 
de Susa Herrera. 

Mosquito. 

Margarita del Mazo e Roger Olmo 

OQO. 

Un mosquito ofrece a súa axuda a un 
vello para librarse dunha serpe a 
cambio deixalle unha dentadura de 
ferro. 

Malena Balea. 

Davile Cali. 

Libros del Zorro Rojo. 

A historia de superación dunha 
nena escrita con moito humor. 

Querido inimigo. 

Agustín Fernández Paz. 

Rodeira. 

Laura ten moito medo aos cans, 
pero moito ,moito, e….os novos 
veciños van vir cun can... AAAHH!!!! 

Un polbo xigante. 

Carlos Casares. 

Galaxia. 

O narrador cóntanos as lendas da 

Illa de Ons . 

Las Reinas de los mares.Las 
mujeres piratas alrededor del 
mundo. 

J.Yolen. 

ONIRO. 

Con pistolas e espadas, valentes e 
ousadas capitanean os seus barcos. 
Queres coñecelas? 

Unha cabana na Lúa. 

Santiago Jaureguizar. 

BAÍA. 

Aquilino é un neno de dez anos lider 
dunha panda de rapaces aos que ten 
que guiar nas batallas contra un 
grupiño rival, e queren construir 
unha nave para viaxar á lúa  


