
L
I
B
R
O
S
2º

SUXESTIÓNS DE LECTURA

2º DE ESO

1ª AVALIACIÓN

DEPARTAMENTO DE
LINGUA GALEGA E

LITERATURA

2015-1016



 BARRIL, Joan, Tódolos portos se chaman Helena, Xerais.

 Unha viaxe en gabarra polo centro de Europa permitiralle a Guillem   vivir 

experiencias inesquecibles... 

CARIDE, Ramón, Exogamia 0.3, Xerais.

Media ducia de relatos sobre problemas decisivos para a humanidade unidos 

por un elo común: a ciencia.

CASALDERREY, Fina, Prohibido casar, papá!, Galaxia.

Unha novela realista sobre unha adolescente, Elia, que vive con certa 

inquietude a nova situación sentimental de seu pai.

CHAMORRO, Margot, Tempo rachado, Xerais.

As épocas da Guerra Civil e da postguerra vistas a través dos ollos dunha meniña viguesa.

CORTIZAS, Antón, Leonel, Xerais.

Miguel pasa as vacacións de verán na aldea de seus avós estudando as materias que suspendera...

DOCAMPO, Xabier P., O pazo baleiro, Xerais.

O tío de Nicolás é reloxeiro e vive nun vello vagón de tren que el mesmo amañou. Un día o tío e o 

sobriño descobren un antigo cofre na caixa dun antigo reloxio...

ENDE, Michael, Momo, Alfaguara-Obradoiro.

Todos queren a Momo, porque Momo sabe escoitar. Porén un día uns estraños homes chegarán... 

FERNÁNDEZ PAZ, Cartas de inverno, Xerais.

Xavier, un escritor, regresa a Santiago de Compostela despois dunha estadía en Quebec e atopa as 

cartas dun seu amigo pintor...

FRÍAS CONDE, Xavier, O caso máis estraño do detective Marschen, Galaxia.

Historias de fantasmas, de androides, de aparentes hecatombes nucleares, de seres máxicos...
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 GALLEGO ABAD, Helena, Dragal I. A herdanza do dragón, Xerais.

 Hadrián non sabe que el é o escollido para que se cumpra a profecía do último 

dragón galego... 

 KLEIN, Sérgio, Poderosa. Diario dunha rapaza que tiña o mundo nas mans,   

Xerais.

Joana ten a capacidade de cambiar a realidade coa súa escritura, porque todo o que 

escribe convértese en real...

JAUREGUIZAR, Amor de serea, Xerais. 

Os galeóns de Rande desapareceron e o afouto reporteiro de 16 anos Tintimán terá que mirar de 

resolver o misterio... 

IRVING, Washignton, A lenda de Sleepy Hollow e outros relatos, Urco.

Pantasmas, aparecidos e espectros son os principais protagonistas desta antoloxía de relatos do 

escritor norteamericano Washington Irving.

LONDON, Jack, A chamada da selva, Xerais.

Buck é un can que leva unha cómoda vida na casa do xuíz Miller preto de San Francisco, mais todo 

cambiará cando o rapten e o envíen a Alaska... 

MACEIRAS, Andrea, Violeta Tamurana, Baía.

As tamuras son unhas fermosas flores que medran no corazón volcánico da illa de Tamurana.

MIRANDA, Xosé, Pel de lobo, Xerais.

Fulxencio e o seu fillo, os mellores cazadores de lobos da contorna, son chamados para cazar un 

lobo enorme nas terras do Incio. 

RIVADULLA CORCÓN, X.H., A balada de Roi Nemiña, Sotelo Blanco/ Planeta Oxford.

Cando naceu o protagonista da novela a súa avoa comunicou que, segundo os Espíritos do Mar, 

sería o salvador do seu pobo.

SAINT-EXUPÈRY, Antoine de,  O principiño, Galaxia.

O príncipe dun planeta deshabitado emprende unha viaxe por diferentes planetas ata que chega ao 

noso...
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TOWSEND, Sue, Diario secreto de Adrian Moll, Xerais.

Adrian ten 13 anos e un diario no que vai escribindo todo o que lle sucede: o seu amor por Pandora, 

o seu soño de ser escritor....

VIEIRA, Alice, Caderno de agosto, Xerais.

Gloria conta no seu diario como transcorre o mes de agosto en Lisboa e tamén inclúe nel anacos da 

novela rosa que está a escribir súa nai.

Enlaces de interese

BLIX

http://www.filix.org/home.html

Blogues das bibliotecas escolares galegas de centros de ensino secundario

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=category/12/40

Lecturas en galego recomendadas desde os 12 anos

http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/libros.htm

Rede lectura

http://redelectura.blogspot.com.es/

O soportal da literatura galega

http://www.culturagalega.org/lg3/
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