
IES G. TORRENTE BALLESTER

BIBLIOTECA
Mª Victoria Moreno

Xogos, equipos audiovisuales e

informáticos, roupa, xoguetes e…

Libros

Aquí tedes algunhas recomendacións de

boas lecturas . . .

Enciclopedia de malos
alumnos y rebeldes que
llegaron a genios

Jean-Bernard Pouy, Serge
Bloch, Anne Blanchard

Catapulta

Quen apostaría por
eles cando eran mo-
zos? Aquí tedes una
galería de retratos de
homes e mulleres ilus-

tres, a pesar dos seus primeiros pasos

O señor Ibrahim e as
flores do Corán
Éric-Emmanuel Schmitt
Faktoría K

A historia dun rapaz
cunha vida complica-
da que vai vendo co-

mo esta pode ser moi dura aínda sendo un
cativo.
Relato cheo de tristura, impotencia e felici-

dade.

Nadal en letras

Outras recomendacións:

El rugido

Emma Clayton

Urano

Atherton La casa del poder

Patrick Carman

Bruño, S.L.

Tobi lolness2:

los o jos de E l i sa

Timothee de Fombelle

Salamandra

El camino de Sherlock

Andrea Ferrari

Ed. Alfaguara

Una muy breve historia de

casi todo

Bill Bryson

RBA editores

Jéssica López Casais

Nadal en letras



Muerte de Tinta
Cornelia Funke
Ed. Siruela

Fenoglio, o vello escritor,
plantou a semente desta
historia, mais perdeu o
control sobre ela, e a
historia creceu porla súa
conta con asombrosa
forza, fuxindo dos cami-
ños trilados. Cál será o
seu propósito?

Guía das plantas de

Galicia

Xosé R. García

Xerais de Galicia

O único que queda é o amor

Agustín Fernández Paz

Edicións Xerais de Galicia

Diana, Sara, Pablo, Laura,

Adrián… todos se namoran e

descobren que o amor é un

sentimento poderosísimo,

capaz de transformalos por

enteiro e facerlles a vida dou-

tro xeito. Mais tamén experimentan a amargura

do desamor, ou da ausencia, ou dos amores

rotos.

O clan da loba

Maite Carranza

Rodeira– edebé

Desde tempos inmemoriais,

os clans das bruxas Omar vivi-

ron agochándose das sangui-

narias bruxas Odish mentres

agardaban a chegada da

elexida. Agora os astros con-

firman que o tempo está

próximo.

Diario de Greg

Jeff Kiney

Molino

Greg Heffley, é un estudiante

de instituto que no seu diario

persoal contanos as súas

aventuras/ desventuras. Du-

rante todo un curso escolar

narrará as súas vivencias.

No labirinto do vento
Marina Colasanti

Edicións Xerais de Galicia

No labirinto do vento é un volu-

men de contos de fadas, reis,

princesas e unicornios, nos

que a autora crea un diálogo

entre a súa imaxinación e os

sentimentos propios do ser humano.

Segundo trimestre

Ángel Burgas

La Galera

Martina e os seus amigos

formaran un club de incom-

prendidos, adicado a defen-

der a outros alumnos do

colexio.

Adiviñanceiro popular galego

Conche Fernández

Xerais de Galicia

Neste adiviñanceiro dáse a

coñecer boa parte do corpus

adiviñancístico galego.
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A Guía das Plantas de Galicia, do pres-
tixioso botánico Xosé Ramón García, é
un instrumento imprescindible para o
coñecemento básico da actual flora do

noso país.


