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“FORMIG4S.MISIÓN CAMIÑO DE 

SANTIAGO” 
Pere Tobaruela. Ed. Xerais 

Un libro de aventuras onde se 
investiga o estraño roubo dos 
restos do Apóstolo Santiago e viaxa 
no tempo para resolver o misterio. 

 
“OS FANTOM” 

Patricia Mallo.  Ed. Galaxia.  
Son uns fantasmas un chisco 
peculiares. Máis que medo...dan 
risa.  Atoparás a gargallada máis 
terrorífica. 

“SAFARI” 
Maite Caranza. Ed. Edebé. 

É unha historia humorística sobre 
un neno que, durante un verán, é 
adoptado por unha tribu de 
chimpancés. 

 “NASZKA” 
Mónica Rodríguez Ed. Milenio 

Naszka e Karina vivirán aventuras 
inolvidables nos bosques de 
Siberia, demostrando a lealdade e o 
amor entre ambas. 

     Letras Galegas:   
ANTONIO FRAGUAS  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  “ESTA É A TÚA HISTORIA” 
Kathryn Strobel. Ed. Galaxia 

 Álbum ilustrado para aprender 
como chegamos. 
Incluído no catálogo da OEPLI 
como un dos mellores do ano 2018   
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Homenaxe a XABIER P. 
DOCAMPO:  Recordamos ao 
mestre e escritor no aniversario do 
seu falecemento 
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“NON TRABES NA LINGUA” 
Antón Cortizas. Ed. Galaxia 

O autor xoga coas palabras para 
trabarnos...no corazón 

“QUE LLES PASA ÁS PRINCESAS?” 
Felicia Redondo. Ed. Galaxia 

Isto é un ruxe-ruxe! Non acoden á festa. 
Andan bule que bule. Igual é que están 
fartas de facer sempre o mesmo... 

“EL VIAJE DE BRÓCOLI” 
Agnese Baruzzi. Nubeocho 

Ediciones 
Comer verdura pode ser moi divertido. 
Partirémonos de risa coas historias da 
galiña Margarita. 

“LA BUFANDA ROJA!” 
Nicolás Schuff. Apila Ediciones 

Unha historia acumulativa, moi ben 
fiada, con repeticións que se suceden e 
que tanto gustan aos nenos e as nenas. 

“ANIMALIA 2. BRANCO” 
Xosé Tomás. Eds. Xerais 

Un libro de banda deseñada que 
constitúe unha reflexión sobre a 
humanidade como especie e como 
civilización. 
  

“LOS ESCRIBIDORES DE CARTAS” 
Beatriz Oses.  Ed. SM 

Federico, o carteiro está a punto de 
perder o seu emprego. Iria, a súa 
neta, ten un plan para salvalo. 
Adiviñas, cal? 

 
“A CASA DO PARALELO 54” 

Iria Collazo. Ed. Galaxia 
Esta é unha historia onde a 
imaxinación non ten límites, onde 
as cousas máis raras suceden 
coma se fosen normais. Entra nos 
seus cuartos, están cheos de 
sorpresas. 

             “BRAVAS O  REXURDIR DA LUZ” 
                                   A Gramola Gominola 
                                         Ed. Galaxia 
                                    O grupo conta a ritmo de rock                                                                                                                
                                        and roll como enfrontarse ao  
                                    abuso escolar, defender a 
                                    lingua, protexer a natureza e 
                                    visibilizar as emocións.                                                     

 

“TARDE EN EL 
ACUARIO” 

Nono Granero. Ed. 
Kalandraka. 

Os xogos de palabras 
plásmanse en adiviñas, 
acrósticos e divertidas 
fórmulas poéticas... 

“LOS NIÑOS QUE SE OLIERON 
ALGO RARO” 

 Allan Ahlberg. Ed. Loqueleo 
Por que? Como? Cando?  Despois 

da lectura atoparás a resposta a 
estas preguntas que lle pasan á 

familia Gaskitt 

“¿SOY TUYO?” 
Alex Latimer. Ed. Blume 

Un álbum con expresivas 
ilustracións que recrean, de 
maneira moi visual, a emotiva 
historia sobre a solidariedade e a 
familia. 

“COIDADO COA CHARCA!” 

J.Carlos Román. Ed. Bululú 

Unha aventura que fará rir e gozar aos 
pequechos, atraeralles polo seu 
dinamismo, colorido e expresividade e 
sorprenderanos a todo polo seu final. 

“RATOS DE VIAXE” 

Oli. Ed. Kalandraka 

 Rimas divertidas e encadeadas 
para unas vacacións con moitas 
aventuras. 

“MI ELEFANTE NO QUIERE IRSE 
A LA CAMA” 

Cee Neudert . Ed. Juventud 

Unha simpática homenaxe ás 
tácticas de todos aqueles nenos 
que sempre teñen excusas xeniais 
para posponer o momento de ir á 
cama; e á paciencia dos seus pais.  

“CUANDO LAS BALLENAS CAMINABAN” 
Dougal Dixon. Ed. Ideaka 
 Guía ilustrada sobre as etapas da evolución. 
 

“INVENTARIO DE FROITAS E VERDURAS”  
Virginie Aladjidi. Ed. Kalandraka 
 
“SEMILLAS”  J. Ramón. Alonso  Ed. 
abuenpaso. As sementes son unhas cápsulas 
prodixiosas. 
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