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Biblioteca infantil e xuvenil 
Biblioteca Alba y Mayo Poesía 
É unha colección de antoloxías, que ofrece unha ampla panorámica da o bra de grandes poetas. 
Cada volume contén una introdución, na que presenta o autor situán doo no seu contexto 
histórico, á vez que se achega á súa vida e pensamento. A publicación  preséntase en formato 15 
x 21 centímetros e complétase cun álbum fotográfico, a cronoloxía  e a bibliografía do autor.  
 
Algúns dos seus títulos : 
 
Título: Antonio Machado para niños y niñas … y otros seres curiosos 
Autor: Antonio Machado 
Editorial: Eds. de la Torre 
Ano de edición: 2007 
Páxinas: 48 
 
Antonio Machado é un dos máis profundos poetas españois. Moitos dos seus poemas parecen escritos 
para calar na alma pura dos máis pequenos e dos que se senten coma eles. 
Esta antoloxía está enriquecida coas magníficas ilustracións de Tesa González. 
 
Título: Miguel Hernández para niños y niñas... y otros seres curiosos 
Autor: Miguel Hernández 
Editorial:  Eds. de la Torre 
Ano de edición:  2007 
Páxinas:  48 
 
Esta antoloxía recolle os 23 poemas do gran poeta de Orihuela, os máis axeitados para os pequenos 
lectores e para os que se achegan á poesía como se fosen nenos. 
A obra está primorosamente ilustrada por Dinah Beatriz Salama. 
 
Título: Federico García Lorca para niños y niñas... y otros seres curiosos 
Autor:  Federico García Lorca 
Editorial:  Eds. de la Torre 
Ano de edición:  2007 
Páxinas:  48 
 
Coidadosamente editado en formato de álbum, esta antoloxía inclúe 17 poemas do poeta universal de 
Granada. Un libro capaz de chegar aos lectores cativos e aos que conseguiron chegar á idade adulta 
coa curiosidade dun neno.  
O libro está maxistralmente ilustrado por Miguel Calatayud. 

Colección O Club da Ciencia 
Libros para descubrir de maneira clara e divertida os coñecemento s científicos. Os seis volumes 
editounos Xerais neste ano 2010 (Colección O Club da Ciencia) . 
 
Título: Un veciño cheo de sorpresas. Explora o Universo co Sr. Viramontañas 
Autor: Víctor Raga / Ilustracións de Montse Español 
Páxinas: 80  
 
Título: Un furacán chamado Otilia. Explora a atmosfera co Sr. Viramontañas 
Autor: Víctor Raga / Ilustracións de Montse Español 
Páxinas: 64 
 
Título: Descenso ao Barranco do Demo. Explora as paisaxes da terra co Sr. Viramontañas 
Autor:  Víctor Raga / Ilustracións de Montse Español 
Páxinas:  72 
 
Título:  Un día na granxa. Explora o mundo animal co Sr. Viramontañas 
Autor:  Víctor Raga / Ilustracións de Montse Español 
Páxinas: 80 
 
Título: Sempre tes que meter o nariz / Explora o corpo humano co Sr. Viramontañas 
Autor:  Víctor Raga / Ilustracións de Montse Español 
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Título: Manual básico de dirección escolar Autor: 
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Páxinas:  88 
 
Título:  Mi madriña, que paisaxe! Explora o mundo das plantas co Sr. Viramontañas 
Autor: Víctor Raga / Ilustracións de Montse Español 
Páxinas:  64 

Cuentos y teatrillos “en verde” 
Título: Cuentos y teatrillos “en verde”  
Autora: Isabel Agüera  
Editorial:  Narcea  
Ano de edición: 2009  
Páxinas:  144 

Contido: Cuentos y teatrillos “en verde” contén 14 contos e 14 guións teatrais, e é un proxecto eco-
ambiental que ten como finalidade a difusión e sensibilización de valores relacionados co medio, a 
ecoloxía e a protección de todo o bo que nos rodea, co fin de promover un desafío por parte de todos, 
de cara a coidar mellor o presente e lograr así un mellor futuro. A autora utiliza unha dobre técnica: o 
conto e o teatro, ou o que é o mesmo, a lectura individual ou de grupo a través de coidadas e divertidas 
narracións, e o guión teatral, xa sexa a través do teatro lido ou levado á escena. Os contos e guións 
teatrais constitúen unha ferramenta moi útil para lles achegar aos alumnos o enorme valor de conservar 
un planeta “verde”, sobre todo en esperanzas. Porque como ben expresa I. Agüera: “Un país sen 
lectura e sen teatro para nenos pode ser unha auténtica catástrofe de futuro”. 
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