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1º e 2º de ESO
Narrativa en galego

A folla azul,

Narrativa en galego

Maceiras,
Andrea, Xerais,
2021.
Husu Aké, unha
rapaza indíxena
dunha tribo da
Amazonia
mostrará a súa
vida.

Banda deseñada

Dúas
moedas,

Tamarit, Núria,
Retranca
editora, 2020.
Unha rapaza
acompaña á
súa nai a África
nunha misión
na ONG na que
colabora.

Narrativa en galego

A nena
lectora, Rivas,

Manuel, Xerais,
Xerais, 2021.
A finais do século
XIX na fábrica de
tabacos da
Coruña, mentras
as cigarreiras
traballaban, unha
lía en voz alta.

A cidade do
átomo,

Misa, Iria, Xerais,
2021.
A historia
transcorre nunha
cidade próxima a
Chernóbil tras a
explosión do
reactor nuclear.

Narrativa en galego

Poesía en castelán

Os
metrosiderais,

Cajaraville, Héctor,
Obradoiro, 2021.
Un grupo de
rapaces
compañeiros nas
clases de reforzo
investigarán sobre
a historia da cidade
da Coruña

Un hilo me liga
a vos. Mitos y
poemas,
Giménez de Ory,
Beatriz, SM, 2021.
Recreación de
mitos clásicos

Narrativa en galego

Un puñado de
estrellas,

Shami, Rafik, Sushi
Books, 2018.
Edición en galego
dunha novela na que
un rapaz conta a súa
vida en Damasco.

Poesía en castelán

Somos como las
nubes,
Argueta, Jorge,
SM, 2021.
Poemas do autor
salvadoreño en
castelán e inglés
sobre os menos
latinoamericanos.
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3º e 4º de ESO
Banda deseñada

Narrativa en galego

Wolfram.
Espías,
nazis e maquis

Banda deseñada
en castelán

Varela Ferreiro, Alberto.
Xerais, 2020.
Baseada na historia real
da
explotación
do
wolframio galego polos
nazis. Morgan, un axente
da intelixencia británica,
vén a Galicia ao remate da
Guerra Civil para controlar
os movementos dos
alemáns seguidores do
Terceiro Reich.

Amores. Algunas
cosas que aprendí y
otras que me costó
olvidar.

Casas, Alfonso, Lunwerg,

Poesía en galego
Non cantan
paxaros
neste
bosque,

21 poetas do
século XXI,
Carlos Da Aira,
Aira Editorial,
2021

Negro, Carlos,
Xerais, 2021.
Unha serie de
relatos sobre o
misterio e o
medo.

Narrativa en galego

Teatro en galego
Algúns
contos
completos,

Villar, Domingo,
Galaxia, 2021.

Identidade,

Barros Fernández,
Nee, Galaxia,
2021.
Nesta obra de
teatro Zé
pretende acadar a
súa identidade
fóra dos corsés de
xénero.

Narrativa en
castelán

Diferente,

Moreno, Eloy,
Ediciones B, 2021.
Do autor de
Invisible, outra
novela para
sorprendernos.

Narrativa en
castelán

El cofre de
nadie,

Fabregat, Chiki, SM,
2021
Relacións amorosas
de diferente tipo,
redes sociais e
distintos tipos de
familia.
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Bacharelato e adultos
Narrativa en
galego

Premios Avelina Valladares poesía en galego

Sibila

O tempo
entre as
mans,

Aneiros, Rosa,
Xerais, 2021
A neta da
Rubia, a tola do
argazo, volve á
illa na que se
criou e
descubrirá no
pasado quen é.

Narrativa en
galego

Virtudes (e
misterios),

Fraga, Xesús,
Galaxia, 2020.
Esta novela
sobre a
emigración
dende a visión
dos retornados
recibiu o
Premio
Nacional de
Narrativa no
2021.

Para que non me
esqueza,

Golpes de
luz,

Costas,
Ledicia, Xerais,
2021
Tres xeracións
dunha familia,
retorna á orixe
rural e un
misterio…

Blacksad 6, Todo cae,
1ª parte,

López Rodríguez,
Manuel, 2021.
XXV Premio Avelina
Valladares

Luna
Sanmartín,
Xosé, Fervenza
edición, 2020
XXIV Premio
Avelina
Valladares

Narrativa en
galego

Banda deseñada

Narrativa en
castelán

Azucre,

Candia, Bibiana, Pepitas
de calabaza, 2021.
Baseada en feitos reais:
en 1853 uns 1700 mozos
galegos foron vendidos
como escravos para
traballar en Cuba nas
plantacións de caña de
azucre do terrateniente
galego Urbano Feijóo de
Sotomayor

Guarnido e Díaz Canales,
Norma editorial, 2021.
O detective que ten corpo
de pantera volve
protagonizar unha historia
negra.

Narrativa en
castelán

Los besos en el pan,
Grandes, Almudena,
Tusquets, 2017.
Os veciños dun barrio
madrileño mostran as
consecuencias da crise
económica e da vida en
xeral.
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Libros de divulgación
H2…OH!!! Pingas
científicas,

Canosa, María, Galaxia,
2021.
Resolve toda una serie
de cuestións da ciencia.

El arte importa,

Gaiman, Neil, Destino,
2020.
Catro conferencias
sobre a arte e a
creatividade:
1. manifiesto a favor da
liberdade de expresión
2. Make Good Art:
discurso para os recén
graduados da
University of the Arts
de Philadelphia.
3. Cómo construír unha
cadeira.
4. En defensa das
bibliotecas.

Mujeres en el
arte, Ignotofsky,

Rachel, Nordica,
2020.
Biografías de
mulleres que
deixaron fonda
pegada no mundo
da arte.

Sapiens. Una
historia
gráfica. I El
nacimiento de
la humanidad,

Harari, Yuval
Noah Debate,
2021.
Sobre a obra de
Noah Harari,
David
Vandermeulen e
Daniel Casanave
propoñen unha
versión ilustrada
en dous volumes.

Galegas na
ciencia,

Blanco, Isabel,
Belagua, 2021.
Unha selección
de biografías
sobre mulleres
nadas en Galicia
que significaron
un avance na
ciencia.

Sapiens. Una
historia
gráfica. II Los
pilares de la
civilización,

Harari, Yuval
Noah Debate,
2021.
Continuación da
obra exitosa de
Sapiens, na
versión en banda
deseñada.

Doces e lambetadas.
Receitas con historia,
Felpeto, Matilde, Xerais,
2021.

Neste libro atoparás
máis de 50 deliciosas
receitas: a torta de
Santiago, as filloas, as
natas de Belém a
mousse de chocolate,
ou a torta real de
Allariz...
Cómo ser un
superfotógrafo,

Carroll, Henry, Blume,
2019.

Todos os trucos para
facer as mellores
fotos, tamén co
móbil.

