
 

No Nadal agasalla aos que 

queres con libro galego 

Libros para posobrigatoria 

Equipo de Normalización Lingüística e 

Biblioteca  

IES Terra de Soneira  

Vimianzo  
 

¡Xa podes ler completa a triloxía policíaca ambientada no Val de 

Baztán e protagonizada pola inspectora Amaia Salazar, da Policía 

Foral de Navarra! 

Calendario fotográfico de parede con 13 fotografías da colección 

Mariñeiros de José Suárez .Inclúe festivos, fases da lúa e textos 

orixinais que acompañan as fotos de Eduardo Blanco Amor, 

Ledicia Costas, Lorenzo Varela, Rosa Aneiros, Marcos Calveiro, 

Berta Dávila, X.H. Rivadulla Corcón, Agustín Fernández Paz, Xurxo 

Souto, Pedro Feijoo, María Reimóndez e Fran Alonso 

Premio Xerais de Novela 

2014. Saínza Combarro é 

una xornalista galega 

que cobre conflitos 

bélicos para a BBC logo 

de pasar por outros 

medios 

Dez grandes autores da 
literatura infantil e xuve-
nil galega aliáronse co 
ilustrador Emilio Urbe-
ruaga para crea 10 con-
tos que falan dos princi-
pios recollidos na Decla-
ración Universal dos 
Dereitos do Neno, co 
gallo do 25 aniversario 
da súa aprobación 

Libros para todos 

Galicia é o seu pobo. Galicia 

é un corpo social con per-

sonalidade de seu. Se o 

pobo galego avellenta e 

torna feble, Galicia tamén o 

fará. Reflexión e debate 

sobre o grave reto demo-

gráfico que afronta o País 

http://www.xerais.gal/libro.php?id=3887553


FORMOS4, FORX4N, FORNEL4 e 

FORM4IL son os catro inte-

grantes dos FORMIG4S, unha 

brigada especial que vai ata 

calquera recuncho do mundo 

para esclarecer os casos máis 

enigmáticos e complicados.  

 

 

Libros para o 1º ciclo da ESO 

“Misión Nova York” leva os 

FORMIG4S deica esta populosa 

urbe dos Estados Unidos. O 

caso empeza en Liberty Island.  

Premio Merlín de Literatura 

Infantil 2014. Como Román 

Casas quería ser un auténtico 

chef, pediulle aos seus pais un 

curso de cociña para o seu 

décimo aniversario, que coinci-

de co Día de Defuntos, a festa 

dos mortos.  

 

A estrea cinematográfica 

da 3ª parte d’O hobbit, 

trae de novo á actualidade 

este clásico 

Premio Jules Verne de Literatu-

ra Xuvenil 2014. O narcisismo e 

a marcada competitividade de 

Gala, unha rapaza de catorce 

anos brillante nos estudos e 

cunha imaxinación portentosa, 

acaban por condenala ao aban-

dono por parte das súas amigas.  

Ao día seguinte de morrer 

o seu pai, Antonio recibe 

un correo electrónico que 

supostamente lle remite 

O libro recolle 63 ilustracións 

que suponen una completa 

panorámica dos mais de 30 

anos de carreira de Migue-

lanxo Prado. 

Libros para o 2º ciclo da ESO 

 

A familia de Iris vese 

obrigada a mudarse á 

casa do avó na Costa da 

Morte. Alí as longas tardes 

do verán énchense coas 

visitas da nena ao 

desacougante areal de 

Trece e coa luz do faro de 


