Para alumnado da ESO
Cando Artur non era rei. Ed.
Galaxia. Xabier López López,
2012. Un libro sobre o mítico
Rei Artur antes de pasar a ser un
personaxe de lenda. Poucos
saben da súa vida antes de entrar
na historia. Este libro vén
solucionar este enigma.
Los descazadores de especies
perdidas, Ed.
Anaya. Diego
Arboleda e Raúl Sagospe, 2015.
Nos anos do vapor existíu un tipo
de xente excepcional que nunca
aparece nos libros de historia....
A miña planta de laranxa
lima. Ed. Primera persona. José
Mauro de Vasconcelos. É un
libro cheo de tenrura cuxo
protagonista se refuxia no
espazo máxico da súa árbore, un
refuxio para tanto sufrimento
como a vida lle impuxo.
Palabras. Ed. Kalandraka.
Texto de Jesús Marchamalo.
Texto
poético
sobre
as
palabras.
Gústanme
as
palabras. Gústame baixar pola
mañá a compralas, e elixilas
unha a unha, como se fosen
albaricoques maduros.

Para alumnado de Bacharelato
A rotura das paisaxes. Ed.
Xerais.
Xesús
Constela.
Colección de relatos nos que
acompañamos aos
dous
protagonistas, atrapados por
unha treboada nunha praia e
gorecidos nun alpendre, a través
da lectura que alí atopan e que
os leva a unha serie de situacións delirantes.
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Don Quijote. Ed. Kraken. Rob
Davis. A mellor versión de Don
Quijote en banda deseñada pola
súa fidelidade á obra de
Cervantes.
Adaptación
moi
resumida en 300 páxinas, pero
que recolle o esencial da obra.
Amor en alpargatas, Ed
Xerais, 2015. Manuel Portas.
En pouco máis de vinte minutos,
no medio dun cemiterio deserto,
as lembranzas selectivas do
amor de Sara e de Lucía
eríxense na particular despedida
que lle tributan a Senén, un
nacionalista anónimo...
La casa. Ed. Astiberri. Paco Roca,
2015. Ao longo dos anos o dono
enche de recordos a súa casa,
testemuña muda da súa vida. O
contido da casa paralízase polo po
esperando que alguna vez o seu dono
regrese...

www.biblioceipamaia.blogspot.com
www.coapalabranaboca.blogspot.com.es/
www.agrobiblio.blogspot.com.es
www.bibliocarlosnieto.blogspot.com.es/
www.iesmilladoirobiblioteca.blogspot.com.es/
www.leomilladoiro.blogspot.com.es/
ceipbarouta@edu.xunta.es
Máis guías en:
www.edu.xunta.es/biblioteca/blog

AS LECTURAS SON PARA O VERÁN…
TAMÉN!!!

Primeiros lectores
La Princesa de las Nubes
San Pablo
Khoa Le
A doce princesa vive feliz
nas nubes, pero quere
descubrir o mundo que
está debaixo dela. Un día
descende á Terra…

De 7 a 9 anos
Leyenda de un beso
Ed. Amigos de papel
Asunción Carracedo
Gómez. Un álbum

ilustrado, unha historia
onde o lirismo e a maxia
o envolven todo.

De 9 a 12 anos
Cuentos mínimos
Ed. Anaya
Pep Bruno
Il.Goyo Rodríguez
Contos que primeiro foron
tuits, ou son tuits que
quixeron converterse en
contos?

As rúas do vento ceibe
Las aventuras de Don
Quijote
Editorial Lumen
Anna Obiols
Unha coidada adaptación para
introducir aos máis pequenos na
obra de Cervantes Don Quixote de
la Mancha.

Fundación Manuel María
Manuel María
Introduce aos nenos e nenas
no coñecemento de Galicia e
achégaos á lingua galega dun
modo natural e emotivo

Kafka y la muñeca viajera
Ed. Siruela
Jordi Sierra i Fabra

Que aventuras pode vivir
unha boneca que marcha de
viaxe a coñecer o mundo?
Lúa do Senegal

El gran libro de los bichos
La estrella de Laura
Ed. Beascoa
Klaus Baumgart
Unha noite na que Laura non
pode durmir mira pola ventá da
súa habitación; ve como unha
estrela pequena cae diante da
súa casa sobre a beirarrúa.

O bigote de Mimí
Manuel María
Mimí, cando non está a xogar co
seu bo amigo Fiz, anda a
perseguir ratos e todo o tempo que
lle queda libre dedícao a enfeitar o
bigote que, igual cós seus ollos, é
verde, azul e acastañado.

Ed. Juventud
Yuval Zommer
Desde escaravellos, vermes, arañas,
o mundo esta cheo de bichos.
Descubrirás datos para empezar a
explorar e descubrir este fascinante
mundo.

Teño uns pés perfectos
Ed. Kalandraka
María Solar
Melchor Sabichón, preséntase a
concurso.Na busca do neno máis
listo pero, malia non esperaba
enfrontarse a unha materia
descoñecida: Os pés.

Xerais
Agustín Fernández Paz
Khoedi, unha nena de dez
anos, ten que deixar a súa
casa do Senegal para
instalarse en Vigo, a cidade
onde seu pai xa leva varios
anos emigrado.

O misterio do faro vello
Ed.Xerais
Fina Casalderrey
Lorena e os seus amigos
queren descubrir a orixe das
misteriosas bólas de luz que
flotan sobre o Faro Vello de
cando en vez...

