
Banda deseñada

Astérix  nos  xogos  olímpicos,  de  Goscinny  e
Uderzo

Un  ancián  da  aldea  gala
estaba a coller champiñóns,
cando  oíu  unha  estraña
axitación   no  veciño
campamento  romano  de
Aquarium.  Os  romanos
estaban preparando ao seu
campión  para  os  Xogos
Olímpicos.  O  centurión  do
campamento  foi  falar  co
xefe  galo  para  pedirlle  que
deixaran  adestrar
tranquilamente ao campión.

Coa curiosidade  por  saber  que  cousa  son  eses
Xogos,  os  galos  deciden  que  Astérix  e  Obélix
participen.
Recomendación de: Raúl Luaces, 1º-A

Astérix en Hispania, de Goscinny e Uderzo

Astérix  e  Obélix  van
cazar  xabarís  e  de
súpeto  encóntranse
cun  rapaz  que  era  ao
fillo  do  xefe  dunha
aldea de Hispania.   O
rapaz  era  perseguido
polos  romanos  e  os
nosos  heroes   o
defenden  pelexando.
Cando  rematan,  levan
o  neno  á  aldea  gala
con  eles.   Alí,  en
consello  co  xefe  e  o  druída,  deciden  viaxar  a
Hispania  para  devolver  o  neno  aos  seus  pais.
Unha viaxe chea de aventuras.
Recomendación de: Arón Caamaño, 1º-A 

Cine
Jet Lag, de Daniele Thompson

 Esta película céntrase
nunha muller  que está
atrapada  no  aeroporto
porque  hai  una  gran
tormenta   e  os  voos
están suspendidos.  Alí
atopase cun home que
tamén  ten  o  mesmo
problema.  Estes  dous
personaxes empezaran
con  mal  pé.   Porén,
terán  que  compartir
habitación  de  hotel,
móbil aínda que non se
aturan, pero ao final, todo pode cambiar... 

Recomendación de: Eva Piñeiro, 1º-A

Kirikú y la bruja, de Michel Ocelot

Esta historia conta a 
historia dun pequeno 
pequeno neno 
chamado  Kirikú que 
loita contra a bruxa 
Karabá (unha bruxa 
que ten explotados as 
persoas que viven no 
poblado de Kirikú, en 
África). Co seu valor e 
esforzo poderá 
derrotala e deixar libre 
ao seu poblado. 

Recomendación de: Manuel Lobelos, 1º-A
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Narrativa: 1º-2º ESO

Chamádeme Simbad, de Francisco Castro

Este  libro  trata  dun  neno
chamado Paulo ao que lle
gusta  moito  estar  co  seu
avó,  pero este empeza a
ter alzhéimer. Os pais de
Paulo  queren   mandar  o
avó  a  unha  residencia,
entón  Paulo  fará  todo  o
posible  para  que  non  o
leven alí.

Recomendación de: 
María Gómez, 1º-A

Escarlatina a cociñeira difunta, de Ledicia 
Costas
Este libro trata dun
neno chamado
Román que quere ser
cociñeiro e polo seu
aniversario quería un
curso de cociña. Pero
na súa casa corren
malos tempos
económicos, e seus
pais buscan unha
oferta en Internet, e
resulta que o curso
de cociña é moi
peculiar: dentro do
paquete vén unha
rapaza que lle ensinará a cociñar como un 
verdadeiro chef. En cada capitulo ven unha receta 
coa que podedes probar a vosa maña na cociña!

Recomendación de: Aarón Malvárez, 1º-A

As flores radiactivas, de Agustín Fernández 
Paz 

Este  libro  trata  sobre
unha  mancha  amarela
brillante  que  apareceu
no  mar.  Un  grupo  de
investigadores, cando a
van  mirar,  descobren
que  eran  flores
parecidas  a
margaridas...  Pero
estas  flores  terán  un
estraño  efecto sobre as
persoas e os científicos

buscarán destruílas.
Recomendación de: Irene Noceda 1ºA

Libros con películas
Your Name, de Makoto Shinkai 

Your name, o Kimi no Na wa (君の名は。 , lit.
"Tu Nombre" en español)
é unha novela dirixida por
Makoto  Shinkai.  Esta
novela  trata  de  Taki,  un
neno que vive na cidade,
e Mitsuha, unha nena que
vive nun pobo apartado da
montaña.  Estes  dous
personaxes    empezan a
comunicarse dunha forma
moi  estraña,  posto  que
cada  día  intercambian  o
seu corpo. Dado este  raro
suceso,  ambos  iniciarán
unha  relación  un  tanto
tola, pero preciosa.
Existe  unha versión en anime baseada  nesta
novela. Tanto  a  película  como  o  libro  son
preciosos: recoméndoos moito!!

Recomendación de: María Gómez, 1º-A

Las cronicas de Narnia: El león, la bruja y el 
armario, de C. S. Lewis

O conto trata de catro 
irmáns que van vivir cun 
profesor porque seus pais 
non poden coidalos debido
á guerra, e por iso 
mándanos lonxe de 
Londres, ao campo, á súa 
casa. Un día cando os 
catro nenos xogaban as 
agachadas na casa, a máis
pequena, Lucy métese nun
armario que a leva a 

Narnia. Alí coñece a un fauno que a engana para 
levala cunha bruxa. Pero o fauno, arrepentido, 
axúdalle a voltar a casa. E Lucy cóntallo aos seus 
irmáns, que non a cren. A segunda vez que Lucy 
entra no armario, Edmund a segue... Os catro 
irmáns acabarán descubrindo o fantástico mundo 
de Narnia, onde se prepara unha batalla de 
proporción épicas...
Foi adaptada ao cine, coa película do mesmo nome.
Recomendación de: Uxía Romero, 1ª-A

Libro temático
Coches. Enciclopedia ilustrada, de eds Tikal.

Este libro trata de coches,
antigos e novos: recorre a
historia  dos  coches  máis
famosos,  de  todas  as
marcas  e  modelos,  e
sigue  unha  orde
cronolóxica,  por  anos.
Para os que lle gusten os
coches, é un moi bo libro.

Recomendación de: Chema Martínez, 1ª-A


