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Marcos Calveiro

Durante o mes de novembro tivemos a ocasión de desfrutar dunha exposición de 
álbumes ilustrados con exemplares dos máis representativos neste momento e 
axeitados para a idade de calquera persoa lectora.  Para que a exposición convidara 
á lectura habilitouse un espazo, nun dos corredores do centro escolar, que 
semellaba o rincón de lectura de calquera fogar.
Esta exposición poido desenvolverse grazas á colaboración de Gracia Santorum, 
profesora de lingua e literatura, especialista en álbum ilustrado e autora do blogue 
“Trafegando Ronseis”.
Figuraron os autores e ilustradores máis recoñecidos e premiados neste momento: 
Rebecca Dautremer, Benjamín Lacombe, Roger Olmos, Emilio Urberuaga,… con 
xoias como “Cuentos Macabros” de Edgar Allan Poe traducidos por Julio 
Cortázar, libros preocupados pola coeducación tales como “Rosa Caramelo” ou 
“A historia dos bonobos con lentes” da autora Adela Turín ou libros que, a través 
dun texto e ilustraccións sutilmente coidadas, fan referencia á perda dun ser 
querido como “Diona” ou “O meu avó Carmelo”.
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“Ottoline e a gata amarela”

Autor:  Chris Riddell
Editorial:  Edelvives

É un libro de moitas aventuras e de 
misterios que resolver. Anímate a lelo, 
divertiráste e aprenderás moitas 
cousas.

Lucía Gómez Leira

“El secreto de la cripta”

Autor:  Mtilieux
Editorial: Casals
Colección:   Gil Pupila detective 

privado

Gil Pupila é un detective que ten que 
averiguar un novo caso sobre unha 
pantasma e para eso desprázase ata 
Lavarra, un pobo cheo de misterios . 

 
María García

“El Hombre Invisible”

Autor/ra: Herbet George Wills.
Editorial: Almadraba.

Este libro trata  dun home chamado 
Griffin que se volve invisible para 
conseguir todo o que quere. Pero a súa 
ambición lévao á....
Tés que lelo porque é moi entretido, 
divertido e intrigante.

Adrián Mera Castro

“A  voda do papá”

Autora:  Helena Villar Janeiro
Editorial:  Alfaguara

A historia trata dunha nena chamada 
Sara a que lle moeu a súa nai  e vivía 
co seu pai. Sara e máis o seu pai fan 
una viaxe aos Ancares onde coñeceu a 
una nena chamada Cloti…

.
Marta López Rama

“Lúa do Senegal”

Autor:   Agustín Fernández Paz
Editorial:  Xerais

Este libro trata dunha nena de dez 
anos chamada Khoedi que vén do 
Senegal a Vigo, onde xa está o seu pai 
e onde comeza una nova vida.
Anímate a lelo, aprenderás moitas 
cousas doutras culturas.

Alba Gigirey Vidal

“Ameaza na Antartida”

Autor:  Ramón Caride
Editorial: Xerais de Galicia S.M

Este libro fala duns nenos que intentan 
deter a un home malvado que quere 
destruir a Antártida ¡Tes que lelo!

Hugo Leiva Martínez

exposición


