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Para 

Para 

Para ti 

Para min 

Para o papá 

Para a mamá 
Para a túa irmá 

Para o  teu irmán 

Para  o  teu amigo 

Para  a  úa amiga 

Para  a  avoa e  o  avó 

Para todas e para todos 

Un 

Li 
bro 

 
 

 

Genealogía de una 

bruja Benjamín Lacom-
be.Sebastien Pérez. Edi-
torial Edelvives. 

Unha caixa cun álbum 
ilustrado para ler 
xunt@s e un libro de 
bruxas e feitizos. 

Pero moito coidado 
cando andes a rebusca no faiado porque  podes 
descubrir que a túa avoa é….una bruxa!!!!!! 

Tiruriru. Cuarteto  

Caramuxo.Lonxa Cul-
tural. 

Catro clarinetes, un 
acordeón e a percusión 
unidos no escenario 
reinterpretando 
melodías tradicionais 

recollidas nos cancioneiros galegos, xunto con 
composicións de autores contemporáneos de 
Galicia .  

E logo pídelle ao avó que te leve a velos, verás 
que ben o pasades. 

Para a  avoa 

Agasallos  

de Nadal 

2009 

 

E…..    BO NADAL!!!E…..    BO NADAL!!!E…..    BO NADAL!!!E…..    BO NADAL!!!    

Para o  avó 

A  biblioteca A2A2A2A2    

Axúdate  

A atopar 

Os mellores 

Agasallos de 

Nadal 

Para 

Todas 

As persoas 

Que  

Queres. 
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Miki. Sttephen Mackey. 
Editorial Lumen. 

Nun lugar moi lonxe, on-
de sempre é inverno, vive 
Miki. Todo o su mundo 

está xelado e branco, pero un día …. 

Un becho estrano.Mon 
Daporta. Factoría K de 
libros. 

Mira que mira mirando, 
atopei un becho estraño, 
coa  feitura dun ovo: 
gordo  arriba,  abaixo fra-

co. Tiña por riba dous pés…. 

 

Once máis cin-

co. Edicións do 
Cumio. 

Neste Libro-Cd, 
bandas galegas 
actuais musican  
poemas de todos 

os tempos, dende Rosalía ata Daniel Salga-
do, pasando por Rompente. 

Mil cousas poden pasar. Jaco-
bo Fernández Serrano. Xerais. 

Os fillos do rei fo mar van na 
procura dun agasallo para o seu 
pai. Van a terra e collen unha 
tuba, pero levan tamén ao seu 
músico, entón a moza do músi-
co vai  liberalo e comenza unha 
aventura tras outra. 

O pirata pata de lata. 
Ramón Trigo. Kalandraka. 

A este feroz pirata cháman-
lle Pata de Lata. Non é tor-
to nin birollo, mais leva un 
parche nun ollo.  

 

El príncipe de los enredos. 

Roberto Aliaga. Editorial 
Edelvives. 

Ás veces, un corvo aparece 
detrás dunha nebe, ou detrás 
dun recuncho ou no noso 
grupo de amigos. Son prínci-

pes das trasnadas, expertos en complicar as cousas. 

13 Lúas. Asociación 
de Gaiteiros Gale-
gos. 

Unha ferramenta 
pensada para facer 
chegar, sobre todo 
aos máis novos, un 
anaco do que somos 

e do que queremos seguir sendo. 

Me gustan los abra-

zos.José Orna.Ed. Latas 
de Cartón. 

A vida é unha suma de 
apretas, unas curan e 
fante medrar, outras do-

en e fan chorar. Aínda así, sumemos. 

La Cenicienta que 
no quería comer per-

dices.Nunila López, 
Maryan Caneros. Pla-
neta 

Un libro adicado a to-
das as mulleres valen-

tes que queren cambiar a súa vida . 

Para o teu irmán máis vello 

Para a túa mellor amiga 

Para min                                                              Para ti 

Para a túa irmá a pequena 

Para o teu pai 

Para  a túa tía 
Para o teu mellor amigo Para a túa nai 


