Libros para posobrigatoria
Para este Nadal ofrécemosvos unha selección de
novidades literarias na nosa lingua que podedes
atopar na nosa Biblioteca.
Principios de 1942. Galicia vive
dúas guerras ocultas ao tempo.
Na costa, nazis e aliados
combaten no mar e nos portos
polo dominio do Atlántico. No
interior,
a
resistencia
enfróntase teimuda ao poder
de Franco. Ata que todo se
cruza. Unha mestra recibe o seu
primeiro destino nunha distante
aldea da Costa da Morte...

Nunca Galicia comercializou
un produto con tanto éxito.
Aínda que agora semelle un
pesadelo afastado, na década
de 1990 o oitenta por cento
da cocaína desembarcaba en
Europa polas costas galegas.
Ademais da súa privilexiada
posición xeográfica, Galicia
dispuña
de
todos
os
ingredientes necesarios para
se converter nunha «nova
Sicilia»...

Lembrade que as Bibliotecas son unha fonte de
acceso para todas e todos… á cultura, ao entretenemento, ao lecer, á diversión, ao que vós
queirades!

No Nadal agasalla aos que
queres con libro galego
Porque…
Quen ben te quere,
farache ler.

Equipo de Normalización
Lingüística e Biblioteca
IES Terra de Soneira
Vimianzo

Libros para o 2º ciclo da ESO

Libros para o 1º ciclo da ESO
Premio Lazarillo 2017. A Escola
de Artefactos e Oficios acolle os
mozos e mozas máis brillantes.
Son capaces de crear casas
motorizadas,
sombreiros
voadores e outras proezas
abraiantes. Ágata McLeod é
unha das mellores alumnas,
pero hai moitas cousas que
descoñece da institución... e do
seu pasado. A inventora terá
que viaxar á orixe do mundo
nunha travesía ateigada de
aventuras e perigos.

Premio Merlín de Literatura
Infantil, 2018. Kusuma é unha
faisán femia procedente da
remota selva de Kaltim, que se
ve obrigada a marchar do lugar
en que sempre viviu debido á
acción destrutiva do ser
humano. Co obxectivo de
buscar un futuro mellor para ela
e mais a rolada de pitiños que
agarda, cruza medio mundo ata
chegar a Galicia..

Gañadora 'ex aequo' do VIII
Premio de Literatura Infantil e
Xuvenil Meiga Moira 2018
Deva, a moza da época
galaicorromana, e Paulo, do
século
XXI,
son
os
protagonistas
da
loita
desesperada contra unha
profecía que ameaza con
acabar
coa
humanidade.
Fálase dun pergamiño de
primeiros do século IV, cando
as terras galegas formaban
parte da provincia romana da
Gallaecia.

Premio Agustín Fernández Paz de
Narrativa Infantil e Xuvenil pola
Igualdade 2017. André, igual ca
os heroes da Banda Deseñada
como Superman, Batman e A
muller marabilla que tanto
admira, vive en conflito co seu
corpo e coa súa identidade. Un
conflito que lle parece irresoluble
ata que ao seu instituto de Teis
chega Mucha das Anzas, unha
rapaza de Ribadeo que, contra
todo prognóstico, non se sente
fóra de lugar malia a súa orixe
rural e a súa forma de entender a
vida allea ao contexto urbano no
que se ve obrigada a inserirse.

Premio Jules Verne de
Literatura Xuvenil 2018. Con
Aplicación
instantánea,
a
poesía conecta de modo
inmediato co sistema operativo
das túas emocións. Se decides
descargar este programa no teu
menú de lecturas, terás acceso
ilimitado ao universo afectivo
de catro avatares que entran na
vida co furor da irreverencia:
contra a orde exacta dos
armarios, contra o balbordo das
atraccións de feira,...

Premio Raíña Lupa de
Literatura Infantil e Xuvenil
2017 Neste libro cóntasenos
unha historia de aventuras
sobre
unha
organización
clandestina dedicada a salvar
obras de arte. Unha novela
vibrante que nos deixa sen
alento xa dende as primeiras
liñas e que, entre outras
cousas, nos fará entender que
somos,
tamén,
o
noso
patrimonio, a historia que nos
construíu, o que outras e

