
LECTURAS RECOMENDADAS PARA ESO E BACHARELATO. 
 
 
Disfruta con la Mitología. García Sabatés, Berta. A partir de 9 

anos. É unha recopilación das historias máis destacadas dos deuses e 
heroes da mitoloxía grega, explicadas cunha linguaxe amena e 
coloquial para os nenos. 

 
El pescador de esponjas. Fernández Gabaldón, Susana. A partir 

de 14 anos. Hai xa máis de 3500 anos floreceu no mar Exeo unha das 
culturas máis brillantes de toda a Antigüidade: a civilización minoica... 

 
Antología de la Ilíada y la Odisea. Homero. Para facilitar a 

lectura dos poemas homéricos, a presente edición reduciu o texto ás 
pasaxes claves. Dirixido a alumnos que cursen a materia de Cultura 
Clásica de 4º de E.S.O. e GREGO no Bacharelato Humanístico. 

 
Asesinos en Roma. Lawrence, Caroline. A partir de 15 anos. 

Flavia Gémina, Nubia e Lupo celebran na cidade romana de Ostia o 
cumpreanos do seu amigo Jonatán... 

 
Aura gris. Molina Llorente, Pilar. A partir de 12 anos. Magnífica 

narración que recrea a vida doméstica romana da época de Nerón. 
Inclúe actividades. 

 
Cuentos de la mitología griega IV: En Troya. Esteban, Alicia e 

Mercedes Aguirre. A partir de 12 anos. Xa non existe Troia, a máis 
grande das cidades antigas! Nestes preciosos contos, preséntase o 
conxunto de historias quizais máis apaixoante e famoso da mitoloxía 
grega. 

 
Cuentos de la mitología griega, I. En los Cielos y en los 

Infiernos. Esteban, Alicia e Mercedes Aguirre. A partir de 12 anos. Os 
mitos, frecuentemente representacións humanas de seres irracionais, 
inanimados ou abstractos, serven para liberar fantasías, medos e 
ilusións; ademais de axudarnos a comprender algunhas claves da nosa 
cultura occidental. 

 
Cuentos de la mitología griega, II. En la Tierra. Esteban, Alicia 

e Mercedes Aguirre. A partir de 12 anos. Estes contos fálannos da 
aparición do home sobre a Terra, das aventuras dos heroes, das cidades 
e estirpes que eles fundaron, dos deuses adversos e benefactores... 

 
Cuentos de la mitología griega, III. En el Mar. Esteban, Alicia e 

Mercedes Aguirre. A partir de 12 anos. Neste terceiro volume aparece o 
mar visto dende dous puntos opostos pero complementarios: as súas 
profundidades, residencia de deuses mariños, e a superficie, escenario 
de periplos de grandes heroes, coma o de Ulises... 
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Cuentos del teatro griego. Las leyendas de Agamenón y Edipo 
según la tragedia. Esteban, Alicia e Mercedes Aguirre. A partir de 12 
anos. Ás chamadas dos deuses acoden os espectros de tres grandes 
dramaturgos: Esquilo, Sófocles e Eurípides.  

 
Cuentos y leyendas de la Ilíada. Homero. A partir de 12 anos. 

Hai xa dez anos que os aqueos abandonaron o seus fogares para liberar 
a Helena de Esparta secuestrada polo troiano Paris... 

 
Cuentos y leyendas de la mitología griega. Pouzadoux, Claude. 

A partir de 12 anos. Deuses, ninfas, sátiros, heroes, musas, cíclopes e 
multitude de seres fantásticos protagonizan os mitos e lendas deste 
libro. 

 
Cuentos y leyendas de la Odisea. Homero. A partir de 12 anos. 

Jean Martin realizou unha excelente adaptación da Odisea, o relato da 
extraordinaria viaxe de Ulises de Ítaca polo Mediterráneo. 

 
Cuentos y leyendas de los juegos de Olimpia. Évano, Brigitte. A 

partir de 12 anos. No 432 a. C. inaugúrase a LXXXVIII Olimpíada. 
Durante seis días, dous mozos estudantes gregos, entre a multitude de 
espectadores, seguen con paixón as probas dos Xogos... 

 
De Apolo a Zeus. La venganza de los dioses. Vivet-Rémy, 

Anne-Catherine. A partir de 11 anos. Este libro ilustrado constitúe unha 
apaixoante iniciación á mitoloxía grecorromana, moi axeitada para 
mozos de idades comprendidas entre once e catorce anos. 

 
De Victoria para Alejandro. Molina, Mª Isabel. A partir de 12 

anos. No ano 67 da nosa era, Victoria, unha moza romana convertida 
ao cristianismo, viaxa ata Palestina.  

 
El aprendiz de brujo y otros cuentos de Grecia y Roma. Lillo 

Redonet, Fernando. A partir de 12 anos. O mesmo que o fillo do arteiro 
Ulises, os novos lectores buscarán coa axuda dos nosos textos un 
rumbo certo a través dese mare magnum cheo de expectativas pero 
tamén de incógnitas que xa clarea ante os seus ollos. 

 
El asno de oro. Apuleio. Este texto pretende achegar aos lectores 

xuvenís reducindo as pasaxes máis descritivas, sintetizando as 
transicións e dividindo a obra en capítulos. Dirixido a alumnos que 
cursen a materia de Cultura Clásica de 4º de E.S.O. e GREGO no 
Bacharelato Humanístico. 

 
El viaje en la Antigüedad. Antología. Lillo Redonet, Fernando. 

Unha selección de textos atractiva para un lector xuvenil, afastada de 
adaptacións pueris, acompañada de introducións, notas e actividades. 
Dirixido a alumnos que cursen a materia de Cultura Clásica de 4º de 
E.S.O. e GREGO no Bacharelato Humanístico. 
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En busca de una patria. La historia de la Eneida. Lively, 
Penelope. A partir de 12 anos. A través dunha recreación fiel da trama 
e o estilo do poema, a autora trasmítenos toda a beleza, fondura e 
solemnidade da Eneida, cuxas pasaxes máis emocionantes foron 
ilustrados. Inclúe actividades. 

 
Esos depravados romanos. Deary, Terry. A partir de 10 anos. A 

colección HORRIBLES é unha colección multidisciplinar que abrangue 
unha gran parte de todos os aspectos do coñecemento. 

 
Esos supergeniales griegos. Deary, Terry. A partir de 10 anos. A 

colección HORRIBLES é unha colección multidisciplinar que abrangue 
unha gran parte de todos os aspectos do coñecemento. 

 
Fidias y el Partenón. Salensas Florenci. A partir de 9 anos. A 

vida de Fidias, o escultor grego, é coma un crebacabezas ao que lle 
faltan demasiadas pezas. Pero, por sorte, deixou a pegada do seu xenio 
en obras inmortais coma o magnífico Partenón. 

 
Héroes de Grecia en la Antigüedad. Grenier, Christian. A partir 

de 12 anos. Conquistadores, poetas, filósofos e grandes sabios son os 
protagonistas destes relatos que nos introducen na Grecia Antiga...  

 
Jasón y el vellocino de oro. Wiéner, Magali. A partir de 12 anos. 

O presente libro conta a historia de Iasón e dos seus compañeiros, os 
Argonautas, na busca do vélaro de ouro que lle encomendara o seu tío 
Pelias, rei de Iolco, para poderlle entregar a coroa do devandito reino. 

 
Jasón y los argonautas. Riordan, James. A partir de 9 anos. En 

Iasón e os Argonautas, James Riordan fusionou con maxistral pulso 
narrativo os feitos narrados nas Argonáuticas de Apolonio de Rodas 
con outros relatos da tradición mitolóxica co fin de ofrecernos unha 
narración completa da vida de Iasón... 

 
La leyenda de Eneas. Adaptación de la Eneida de Virgilio. 

Virxilio. A partir de 15 anos. En forma de relato en prosa e valéndose 
dun vocabulario de dominio común, o volume pon de xeito sinxelo e 
rigoroso ao alcance de calquera lector as aventuras do heroe que 
escapa da cidade de Troia en chamas... 

 
Las aventuras de Ulises. La historia de la Odisea. Edición 

adaptada. Sutcliff, Rosemary. A partir de 12 anos. Neste libro nárranse 
todos os sucesos da Odisea homérica, pero omitiuse o relato da caída 
de Troia, episodio que constitúe o brillante desenlace do seu libro 
anterior. Inclúe actividades e vocabulario. 

 
Las sirenas de sorrento. Lawrence, Caroline. A partir de 15 anos. 

Un ano despois da devastadora erupción do volcán Vesubio, Flavia, 
Jonatán, Nubia e Lupo atópanse de vacacións na fastuosa Villa 
Limona... 
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Los doce trabajos de Hércules. Riordan, James. A partir de 9 

anos. Colección de clásicos adaptados. Inclúe glosario e actividades. 
 
Los trabajos de Hércules. Vivet-Rémy, Anne-Catherine. A partir 

de 12 anos. Entre todos os heroes gregos, probablemente ningún 
acadou tanta fama como Hércules... 

 
Más rápido, más alto, más fuerte. Molina, Mª Isabel. A partir de 

12 anos. Victoria e Alejandro acompañan ao mozo Lucio a Olimpia para 
participar nas carreiras de carros nas Olimpiadas. 

 
Metamorfosis. Ovidio. A partir de 14 anos. Ovidio, un dos máis 

grandes poetas da literatura latina, relata nas súas Metamorfoses 
historias míticas nas que os protagonistas se transforman en árbores, 
animais, rochas. 

 
Narraciones de mitos clásicos. Adaptación de las Metamorfosis 

de Ovidio. Capellá, Margalida. A partir de 14 anos. A presente edición 
inclúe unha introdución, notas a pé de páxina e unha guía de lectura 
para analizar a obra detalladamente. As transformacións das 
personaxes mitolóxicas divídense en tres apartados, que respectan a 
orde ovidiana: animais, plantas e pedras. 

 
Naves negras ante Troya. La historia de la Ilíada de Homero. 

Sutcliff, Rosemary. A partir de 12 anos. A obra retrotraese ás orixes 
míticas da gran guerra e narra tambén o seu desenlace, do que Homero 
nos fala ao comenzo da Odisea. Inclúe actividades. 

 
Pequeño diccionario de los griegos. Koenig, Viviane. A partir de 

12 anos. Seguro que algunha vez escoitaches falar da democracia, a 
filosofía, os Xogos Olímpicos, as ciencias, o teatro ou a historia. Pero, 
sabías que todas esas cousas naceron na Grecia do século V antes da 
nosa era? 

 
Una historia en la historia. Marianelli, Sauro. A partir de 12 anos. 

En primeiro plano preséntanos ao mozo Claudio: tatexo, feble, case 
esmagado polo desprezo e a persecución de quen o rodea. Ao final, a 
súa ignorada intelixencia e a súa gran cultura lévano a un elevado 
destino: Emperador de Roma. 
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