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BIBLIOTECA INCLUSIVA 

Nós outras. Marica Campo. Menchu Lamas. 

 

   Estas páxinas, escritas por 

Marica Campo con imaxes 
poderosas de Menchu Lamas, 

tratan de afianzar a idea de 

que non hai desculpas para a 

marxinación ou o acoso. É un 
libro de cores e de valores. 

Un encontro onde as mans 
están abertas para ofrecer 

territorios comúns, ámbitos 
de intercambio, paisaxes que 

retratan a beleza e a 
complexidade de cada persoa. 

A raza, a condición económica 
ou social, as características 

físicas ou mentais, os xeitos 
de amar ou a procedencia xeográfica son a forza que nos 

une, un patrimonio compartido. Ao cabo, nós outras 
propón unha viaxe extraordinaria e fermosísima pola 

diversidade do mundo e a igualdade do ser humano. 

O Grupo. An Alfaya 

 

Sandra dirixe un grupo de 

apoio ao que se presentan 

cinco rapaces e rapazas 

vítimas de varias situacións 

complicadas. A propia 

Sandra pasa por unha 

etapa de inestabilidade 

emocional. O grupo está 

formado por: Antón, rapaz 

coa cara deformada; Runa, 

moza que vai nunha 

cadeira de rodas; Carla, 

vítima das malleiras do seu 

pai; Amina, inmigrante 

marxinada por levar velo e 

ser musulmá e Nico, que padece a incomprensión social 

por ser homosexual. No grupo comparten trabando 

complicidades e creando unha rede de apoio mutuo. 

 

Mi hermano persigue Dinosaurios.Giacomo Mazzariol 

 
 Historia intimista, tenra e 

conmovedora, que subliña o 
marabilloso da diversidade. 

Con cinco anos, dúas irmás e o 
desexo dun irmán para xogar a 

cousas de mozos, un día os 
pais anúncianche que terás a 

ese irmán e que será especial. 
Estás tolo de alegría: especial 

para ti significa «superheroe».  
Ao pouco o seu nacemento 

entendes que é distinto aos 
demais, pero que o de 

superpoderes non acaba de ser 
verdade. Descobres as palabras 

«síndrome de Down», e o teu 
entusiasmo transfórmase en rexeitamento, mesmo en 

vergoña. Deberás pasar a adolescencia para entender que 
a túa idea inicial non estaba tan equivocada ata concluír 

que é un superheroe de verdade. E que, en calquera caso, 
é o teu mellor amigo. 

El corazón en braille. Pascal Ruter 

 
Victor vive cos sentimentos 

a flor de pel. Artesán das 
palabras, é un apaixonado 

do rock. Gústalle, ademais, 
incharse de  gominolas co 

seu mellor amigo, e 
divírtelle esconder o papel 

hixiénico do baño das 
mozas. O colexio sempre 

foi para el como facer " 
salto desde pontes" pero 

sen corda. Ata que un día,  
Marie-José, que padece 

unha enfermidade 
dexenerativa, irrompe na 

súa vida. Ela é un 
auténtico  cerebrito; el, 

algo vago e mal estudante. Ela quere disimular a súa 
enfermidade ata conseguir o seu soño; el necesita orde 

na súa vida. Cando se atopan, un universo totalmente 

novo ábrese ante eles. 
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Como pez en el árbol. Linda Mullaly Hunt. 

 

    Ally é unha mestra na arte 

do engano. Cada vez que 
chega a un novo colexio, 

esconde a súa incapacidade 

de ler creando intelixentes 

pero estrañas distraccións ao 
redor. Ten medo de pedir 

axuda. Pero o seu novo 
profesor viu a creatividade 

oculta tras o seu aire 
problemático. Coa súa 

axuda, Ally aprenderá que a 
dislexia non é algo do que 

avergoñarse. Unha historia 
emotiva e inspiradora que 

chegará a todos aqueles que 
algunha vez sentiron que 

non encaixaban.  
“Todos somos xenios. Pero se xulgas a un peixe pola súa 

habilidade para rubir ás árbores, pasará toda a súa vida 

sentíndose un estúpido”  Albert Einstein, disléxico 
 

Recoñecer a diversidade. 

 

  Este é un libro concibido 

para gozar cuestionando 

as nosas formas de 

pensar, sentir e actuar 

respecto a a educación e 

as diferenzas. Pensamos 

que poderiamos revisar as 

nosas certezas, como 

cando volvemos sobre os 

nosos pasos ao ver que o 

camiño tomado estaba 

equivocado. Unha 

sucesión de imaxes e 

palabras queren 

convidarche a esa viaxe 

que supere a indiferenza 

e que permita o cambio. As imaxes sitúan nun lugar belo 

á vez que incómodo para enfrontarse aos textos.  

El chico del Ukelele. David Rees 

 

David  Rees ensínanos o 

seu mundo interior en 
forma de pequenos 

relatos. O amor por 
internet é perigoso? 

Debería estudar algo que 

non ten saída? Que 

pensan os demais de 
min? Realmente 

gústanme as mozas? 
Que fago nunha cova 

perdido e sen saída? Van 
pegar á saída de clase? 

Como salvo á miña irmá 
dunha caída de 6 

metros? Os meus 
amigos ódianme? O  

ukelele axudarame a 
escribir a miña primeira canción? Sorprendente libro de 

contos no que David  Rees móstranos a súa percepción 
sobre a vida,  a  música e o amor.   

 

Frikis, bichos raros y síndrome de asperger. 

 Luke Jackson 

Co paso dos anos, Luke 

Jackson aprendeu a rirse 
dos  motes que lle 

puxeron por ter síndrome 
de Asperger, pero hai 

outros aspectos da vida 

que son máis difíciles de 

xestionar. Partindo da súa 
propia experiencia, e coa 

información que puido 
obter do seu irmán e as 

súas irmás adolescentes, 
Luke escribiu un libro  

desenfadado que lanza luz 
sobre temas como o  

bullying, a amizade, como 
falar cos demais sobre a 

síndrome de  Asperger, os 
problemas escolares que pode ocasionar, etc. Inclúe 

consellos para pais, coidadores e profesores. 
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