
QUINTO e SEXTO

INMUNDICIA E ROÑOSO
Autor/a: Ledicia Costas Álvarez
Ilustradora: Laura Catalá
Editorial: TAMBRE

Argumento:Estrela e Max andan nos colectores
do lixo na procura de roupa e comida. Para os
demais nenos do barrio non son Estrela e Max,
senón Inmundicia e Roñoso, dada a sucidade
que acumulan. 

O MEU PESADELO FAVORITO
Autor: María Solar
Ilustrador: María Lires
Editorial:  Galaxia
Argumento: 
Unha  historia chea de fantasía e diversión
onde poderás deixar voa a túa imaxinación
pero tamén aprenderás sobre o respecto aos
que son diferentes a nós.

O  LLOS. ANIMAIS EXTRAORDINARIOS
Autor: Xulio Gutiérrez.
Ilustrador: Nicolás Fernández.
Editorial: Kalandraka
Argumento: 
Uns animais ven mellor de día, outros de noite; 
uns captan movementos imperceptibles, outros 
ven mesmo mellor que os humanos. O sentido da 
vista en fauna de todo o planeta. Un libro para 
aprender.

LÍA E AS ZAPATILLA DE DEPORTE
Autora: María Reimóndez
Ilustrador: Iván Sende
Editorial: Xerais

As zapatillas de deporte deLía son portadoras
dunha historia triste. Noutro lado do mundo,
nenos e nenas da súa mesma idade e cos pés
descalzos, afánanse en meter zapatillas en caixas
idénticas ás que ela recibiu o día de Reis. Lía e as
zapatillas de deporte é unha novela que convida a
reflexionar aos nenos e nenas sobre a súa
responsabilidade en colaborar para facer un mundo máis xusto.
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INFANTIL

COLORES
Autor e ilustrador:   Hervé  Tullet
Editorial: EDITORIAL KÓKINOS
Argumento: Un punto gris da o sinal de
partida a un montón de xogos de cores. Que
pasa se prememos nese punto? 

OLA ADEUS
Autor: Xosé Ballesteros (tradución)
Ilustradora: Delphine Chedru
Editorial: Kalandraka
Argumento: 
Un libro interactivo e sorprendente para
xogar coas palabras e cos seus contrarios. 

MEJILLAS ROJAS
Autor: Heinz Janisch
Ilustradora: Aljoscha  Blau
Editorial: Lóguez
Argumento: 
Hai algo máis fermoso que ter un avó que saiba
contar as historias máis disparatadas, as
aventuras máis incribles e os grandes e
pequenos milagres que ocorren ao teu arredor? 

 A NOITE DAS MUDANZAS
 Autor: Pep Bruno
 Ilustradora:  Lucie Müllerová
 Editorial: OQO editora

 Granxeiro Leiro daba voltas e máis voltas
na cama, pero non podía durmir: esquecera
tomar o seu vaso de leite! Ergueuse coa
idea de ir muxir a vaca, pero aquela era a
noite das mudanzas e, cando chegou á

corte, atopou...

PRIMEIRO e SEGUNDO
MARUXA
Autor/a: Eva Mejuto
Ilustradora. Mafalda Milhöes
Editorial: OQO editora
Argumento: Maruxa decide dar unha
lección ao seu marido. Astuta, e cunha gran
habilidade no manexo da retranca, logrará
que Pepiño tome consciencia de que o
traballo da casa está mal repartido e
consegue que cambie de actitude.

DE PROFESIÓN INVENTOR
Autora: Kike Gómez
Ilustradora: Irene Sanjuán
Editorial: Bululú
Argumento: 
Martiño é un neno ao que lle encanta
facer inventos. Un día ocórreselle a mellor
de todas as ideas, crear o seu propio
amigo. 

CANTA O CUCO
Autora: Manuel María
Ilustrador: Leandro Lamas
Editorial: Galaxia
Colección: Sonárbore
Argumento:
No ano de Manuel María, Uxía e
Magín visitan a súa casa e xorden
estes preciosos poemas musicados.

O LAPIS DE ROSALÍA
Autor: Antón Cortizas Amado
Ilustrador: David Sierra
Editorial: Xerais

Rosalía ten seis anos. Cando fala, da súa
boca saen bolboretas que paran no ar moi
alegres, dicindo palabras moi bonitas. E as
súas mans tocan as cousas con seis
caricias, e seis suspiros salaian á vez.
Rosalía vai á escola, onde aprende a ler e
a escribir. Un día acabóuselle o lapis e
mercou un novo  que resultou ser moi

distinto ao anterior. Que ten de especial ese lapis?

TERCEIRO e CUARTO
CANTAROLAS
Autor:Anisia Miranda 
Ilustrador: Xosé Neira Vilas ,Leandro Lamas
Editorial: Kalandraka
Argumento:Outra volta sobre un clásico
entrañable da Literatura Infantil e Xuvenil
galega, con poemas -musicados, algúns deles-
que evocan os campos, o bulir da fauna dos
bosques e dos ríos, e a vida cotiá da infancia no
medio rural. 

A NENA Á QUE NON LLE DEIXABAN 
SER FELIZ
Autora: Miguel Ángel Alonso Diz
Ilustradora: Luz Beloso
Editorial: Nova Galicia Edicións
Argumento: 
Esta nena ten a valentía de declararse feliz nun
mundo en que ninguén parece saber onde está 
a verdadeira felicidade. 

CONTOS NERVIOSOS
Autor: Fran Alonso
Ilustrador: Dani Padrón.
Editorial: Embora Edicións.
Argumento: 

Ás veces suceden cousas tan inesperadas que os
propios contos se poñen nerviosos.
Catro contos que están protagonizados por un
neno chamado Amelio, unha nena sen nome,
outro ao que lle encantan os videoxogos e Raíña,
unha rapaza caprichosa.

   OS GLOBOS DE ANDAR
 Autor: Xabier López Rodríguez 
 Ilustrador: Marcos Calo
 Editorial: Baía Edicións

Outra cidade. Un novo barrio. Outro colexio cheo
de compañeiros descoñecidos. No momento da
mudanza Marcor levaba moitas incertezas na
mochila. Temía encontrar a soedade, morriña,
aburrimento… Pero atopou amigos cos que estar
e un misterio por resolver, o do neno que non

sabía andar sen levar un globo na man.
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