TRES BICHICOMAS, DÚAS ILLAS E
UNHA SERENA (8-10 ANOS)
Edelmira odia dúas cousas por
riba de todo: a nata do leite e o
seu nome. Chámanlle así polo
avó Edelmiro, e el tampouco lle
gusta nada porque é un
verdadeiro túzaro. Por iso,
cando o seu pai lle anuncia que
pasará o verán co avó en
Marabilia, Edelmira non pode
crelo. Van ser uns meses
terribles!

OS MINIMORTOS (6-9 ANOS)
Os Minimortos son unha
cuadrilla de nenos moi
diferentes
a ti: son nenos de ultratumba.
Agardan polos seus pais no
Outro Barrio, un lugar de
paso
onde teñen liberdade para
facer o que lles pete. Todo
cambia o día que chega
Catacrak, un cativo que quere
regresar ao mundo dos vivos.

COLÓN, TRAS LA RUTA DE
PONIENTE (12 ANOS).
Andrés Perestrello
Haraldsen, fillo dun
navegante noruegués e dunha
dama portuguesa, acompaña
a
Cristóbal Colón como
secretario nos seus encontros
cos Reis Católicos e nobres
de Castela, para
convencerlles de que se pode
chegar ás Indias navegando
cara o
Oeste. Na súa compañía,
viviredes grandes
acontecementos históricos.

O MONSTRO ROSA (ED. INFANTIL)
Monstro Rosa é unha
historia sobre o valor
da diferenza. Unha
historia para entender
a diversidade como un
elemento enriquecedor
da nosa sociedade, Monstro
Rosa é un berro
para a liberdade.

HILARIO E OS TRES MEDOS (+10
ANOS)
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Medo aos médicos, aos
compañeiros... medo a si
mesma. Estes son os
pesadelos aos que se debe
enfrontar Abeba. A tatuaxe
que lle grava no pulso a súa
amiga Lola vai ser a súa
compañeira. E Hilario... que
papel desempeña?

ALCALDESA VERMELLA (6-8 ANOS)

Un relato que explica que a
sociedade non se constrúe a
base de desexos, senón coa
colaboración de todos e todas.

O Equipo de Dinamización da Biblioteca deséxavos un Bo
Nadal.

CEIP PLURILINGÜE LABACA
A CORUÑA

SUPERAVOA (6-8 ANOS)
A avoa Rita garda un segredo.
É unha superheroína! Se non
fose por ela e os seus
superpoderes, o mundo
viríase abaixo. Un libro cheo
de tenrura e de humor. Unha
feliz homenaxe ás avoas.

ELLAS TAMBIÉN CUENTAN (+6
ANOS)
É o día
da Ciencia, e nos seus traballos
sobre grandes científicos do
pasado, Sebas,
Daniela e o resto da clase
esquecéronse de incluír mulleres. A
directora do Colexio
Verne, decide embarcalos nunha
viaxe máxica que os levará a
coñecer grandes científicas,
como Hipatia, Ada Lovelace, Joane
Goodgal..

O CHISPAS (+12 ANOS)
O Chispas é músico. A el gustaríalle
ser un artista cósmico, pero aos
ollos da xente non é máis ca un
simple cómico. Até que o poder da
Fonte da Fala lles imprime forza ás
súas cancións e se converte nunha
estrela de rock. Unha noite, cando
regresa dunha actuación na súa
moto, uns seres extraordinarios
cégano cunha potente luz e esperta
en Mutandi, un planeta gobernado
polos cracks, que fabrican a
realidade e se rexen por modas. E
agora a moda é o Chispas. Un
músico cósmico!

PENSAR AS COUSAS (+6 ANOS)

Xabier é a protagonista desta
historia, na que nos explica
como recoñeceu e aprendeu a
pensar as cousas antes de
facelas porque, de non ser así,
aparecerán consecuencias.

INVISIBLE (+12 ANOS)
Invisible,
narra, a través dos ollos dun
neno, unha historia que
podería ser a de calquera
de nós. Quen non desexou
algunha vez ser invisible?
Quen non desexou algunha
vez selo? O problema é que
non podemos controlar ben
ese poder.

EL SECRETO DE SIMÓN (5-7 ANOS)

OUTRAS
RECOMENDACIÓNS
365 ACTIVIDADES PARA JUGAR SIN
PANTALLAS EN FAMILIA.
Que na infancia pásase demasiado
tempo cas
pantallas é certo, e que existen
moitas alternativas, tamén o
sabemos, pero… Por
onde comezamos a buscar? Este
libro propón 365 actividades para
xogar sen
pantallas e con toda a familia.
Ideas para desfrutar en diferentes
espazos como
o fogar, a cidade, a natureza, crear
vínculos emocionais positivos,
reducir o
estrés e acompañar dende a
empatía e o respecto.

XOGO: AMOR CON PALABRAS
(FAMILIA).
O obxectivo desta baralla é unir e
mellorar
o diálogo entre os membros da
familia para poñerse no lugar dos
demais e dar a
posibilidade de escoitarse e tratar
temas que quizás non salgan por si
mesmos
nas conversacións diarias.

INGLÉS: PETE THE CAT
Simón está preocupado. Ten
que atopar a resposta a unha
pregunta moi difícil que lle
fixeron no colexio: “Que
queres ser de maior?”. A súa
nai compartirá con el un
segredo que lle contou a avoa
e o porá sobre a pista.
Segundo a avoa de Simón, os
soños son capaces de
responder ás preguntas..

Pete the Cat wakes up feeling
grumpy and nothing
seems to be going his way.
But with the help of some
rockin' magic sunglasses
from Grumpy Toad, Pete
learns that a good mood has
been inside him all along..

