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COBERTOR DE ESTRELAS. OQO 

No labirinto da cidade, un meni-

ño debe protexerse dos grandes, 

escorrentar os pantasmas, procu-

rar comida… Agarda que a 

maxia da palabra cambie as cou-

sas, e que a noite non sexa tan 

fría. Pero mentres existan as de 

sigualdades sociais, e mentres 

haxa falta de sabedoría e miseria 

na terra, libros coma este non 

serán inútiles. 

A historia comenza nunha pequena 

vila costeira do norte, cando o seu 

maestro desaparece sin deixar ras-

tro mentres que o país se atopa su-

mido na Guerra Civil. Sin saber si 

está morto ou vivo, catro alumnos/

as non se rinden e comezan a súa 

busca sin “entender” onde se me-

ten.  

E AGORA… 
 

SOL, PRAIA E 
UNHA BOA 
AVENTURA! 

EL FARO DE LOS ACANTILADOS.  

ANAYA 

Estamos en plena Idade Media. Tiuri 

un xoven de 16 anos, a punto de ser 

nomeado cabaleiro, decide romper as 

normas da cabalería e atender as peti-

cións de axuda dun descoñecido para 

que se lle faga chegar unha carta de 

gran importancia ao rei Unawen. A 

partir deste momento a súa vida 

convértese nunha gran aventura  que 

terás que atreverte a vivir con el ! 

CARTA AL REY. TONKE DRAGT 

QUE ESTRENOS PODES VER? 

XUÑO 

XULLO 

AGOSTO 

SETEMBRO 



Un éxito de ventas convertido 

nun fantástico desplegable, que 

axudará aos nenos e nenas a po-

ñer orden nas súas emocións.  

“EL MONSTRUO DE COLORES POP 

UP.  ANNA LLENAS. FLAMBOYANT  

TOC, TOC. PABLO DÍAZ. GALAXIA 

MALENA BALLENA. DAVIDE CALI. LI-

BROS DEL ZORRO ROJO 

Precioso álbum ilustrado que 

aborda con humor e sensibilidade 

o rechazo ao que é distinto da 

maioría  e nos ofrece recursos pa-

ra aprender a superar os com-

plexos.  

PRELECTORES PRIMEIROS LECTORES 

LECTORES AUTÓNOMOS 

 E EXPERTOS 

¡CÓMO ME GUSTARÍA SER DIFERENTE!.    

MICHAEL SCHOBER.                                            

MUNDO ARB. MANUEL LOURENZO.SM 

Existe unha comunidade de 

seres humanos que viven 

nas pólas das árbores. Son 

os Arborenses. Están con-

vencidos de que non existe 

ningún outro mundo máis 

que o seu, ata que… queres 

saber que pasa? 

Quen non soñou algunha 

vez con ser diferente? Re-

belde en lugar de formal, 

rápido en vez de lento... 

 A ESTRAMBÓTICA ILLA DO TESOU-

RO. PINTO E CHINTO. BULULÚ 

TEÑO UNS PÉS PERFECTOS. MARÍA 

SOLAR. KALANDRAKA 

Ollo! Porque este é un libro 

pantasma e como tal, a medida 

que o lemos pode esvaecerse!  

Atréveste a abrilo? 

O MEU PESADELO FAVORITO. MARÍA 

SOLAR. GALAXIA 

Velaquí a curiosa historia dun ne-

no con febre e dunha repartidora 

de bicos, un bar onde todo o mun-

do di mentiras, un alien que se mo-

ve polos sumidoiros, un dinorrin-

co... Un pesadelo? Quizais un fer-

moso soño feliz. Un libro diver-

tidísimo . 

Un mollo de cancións cheas de ledi-

cia, ilusión, amizade e compañeiris-

mo, onde non teñen cabida os malos 

rollos e si a defensa do medio am-

biente, a protección dos animais e 

todas esas cousas que nos axudan a 

facer un mundo mellor.  

Unha metáfora arredor do egoísmo e 

a necesidade de superalo, protagoni-

zada por uns vermes moi curiosos e 

traballadores, e algún outro moi co-

bizoso. Ilustrado por Marta Álvarez 

Miguéns.  

A COBIZA DO VERME NOEL. MIRO VI-

LLAR. GALAXIA 

UN BECHO ESTRAÑO . FACTORÍA K  

Rima e ritmo, para descu-

brir a función lúdica da lec-

tura.  

Trátase de contos sen fin… 

segundo abras o libro irás 

atopando sorpresas!  
 

Aspirante a ser "o neno máis listo", 

Melchor terá que demostrar os seus 

coñecementos sobre os pés. Un libro 

dentro doutro libro con sorprendentes 

descubrimentos sobre esta parte tan 

importante do noso corpo.  

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/michael-schober/142150
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnopac/abnetop.cgi?SUBC=SE/SE03&ACC=DOSEARCH&xsqf99=1481942.titn.

