
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
CONTOS DO SOL E DA LÚA 
Sete contos para ler a soas ou para 
escoitar en familia. Historias 
solidarias que reivindican un 
mundo de poesía, cor, superación, 
diversidade e maxia. 
 
Helena Villar Janeiro Autora 
Ana Costas Ilustradora 
Editorial Alvarellos 

MURIEL 
 
A Muriel custáballe prender no sono, 
botaba de menos as conversas coa avoa 
e o tempo que pasaban xuntos. E os seus 
contos e os seus pasteis. E as súas 
limoadas. E os seus bicos máxicos que 
curaban calquera dor. E as súas 
bufandas…. Coa avoa todo era sinxelo e 
todo era posible. A vida de Muriel volveu 
mudar cando coñeceu un raposo de 
sorriso enigmático e a Fígaro.Gañadora 
do Premio Merlín de Literatura Infantil 
2017. 
María Canosa. Autiora 
Lucía Cobo. Ilustradora 
Editorial Xerais 

PEQUEÑO GATO NOCTURNO 
 
Toni é un neno moi especial. Adora 
os animais e doa todos os xoguetes 
que ten para que a Protectora poda 
recolectar fondos para cuidar a todos 
os animales. Alí coñece a Valentín, un 
gato moi especial que lle roubará o 
corazón a él e a todos os lectores 
deste conto 
 
Sonja Danowski 
Editoral Lata de Sal 

XINFU NA MALDICIÓN GUAUCHUKY 
 
Xinfu e Wini levan unha vida 
tranquila na casa do seu dono, mais 
todo cambia cando Wini atopa un 
óso enterrado no seu xardín. O anaco 
de óso en cuestión semella ter algo 
moi especial que fará que os nosos 
protagonistas viaxen a outro mundo, 
embarcándose nunha aventura 
máxica e chea de acción. 
 
Adrián Morgade 
Editorial Xerais 
 

MARCOPOLA, antes de chamarse 
Marcopola, era unha illa illada no 
medio do océano, e aburríase moito. 
Todo cambiou aquela mañá en que un 
estraño obxecto apareceu na súa 
praia. Que sería esa cousa tan rara? 
Para que serviría? Marcopola. A illa 
remeira é o inicio dunha serie de 
cómic para os primeiros lectores. 
Jacobo Fernández Serrano 
Editorial Xerais 

¡SISTEMA SOLAR 
 
11 experiencias increíbles de 
Realidad Aumentada que inclúen: 
¡conducir o todoterreno de Marte! 
¡Contemplar o Sistema Solar 
desplegado ante ti! ¡Subir ata a Lúa 
no ascensor luar!... 
Co enlace para a aplicación gratuita, 
para iPad, iPhone, iPod e Android 
Varios autores 
Editorial Blume 



 
LA OVEJITA QUE VINO A 
CENAR 
 
Un delicioso conto repleto 
de valores como a 
amizade, a xenerosidade e 
a aceptación das 
diferencias. 
 
Steve Smallman 
Editorial Beascoa 

QUERES LER UN LIBRO COMIGO? 
 
Un álbum ilustrado no que se reflexiona, dun xeito 
divertido e didáctico, sobre a necesidade de 
compartir…  Ademais, este conto axuda a tratar temas 
como a exclusión promovendo o respecto á 
diversidade.  
 
Lawrence Schimel | Ilustrado por Thiago Lopes 
Editorial Alvarellos 
 

RADIO BULEBULE 

Unha ducia de cancións 

divertidas, pegadizas e 

inspiradas nas ondas 

herztianas conforman a 

grella de programación 

dunha emisora 

comunitaria onde "o falar 

non ten cancelas" 

Paco Nogueiras 
David Pintor 
Editorial Kalandraka 

 

 

SALTÓN NO CAMIÑO 
 
Uns escaravellos, un 
verme, unha mosca, un 
mosquito, unhas 
bolboretas, uns cabaliños 
do demo. Este afable 
camiñante atopa no seu 
itinerario moitos 
personaxes que 
enriquecerán os seus 
pasos. Porque a verdadeira 
experiencia está na propia 
ruta. 
 
Arnold Lobel 
Editorial Kalandraka 
 

 

 

 

¡OH! 
 
Hervé Tullet é un xenio dos libros interactivos 
Agora desafía aos nenos a xogar e a disfrutar da 
súa creatividad ata límites insospeitados. Un 
libro trepidante, áxil, atractivo, que tamén se 
pode abrir por calquera páxina ou ler de atrás 
para  adiante. E que cando rematamos téntanos  
a comenzalo de novo. 
Editorial Kókinos 
http://www.editorialkokinos.com/libro/oh-un-
libro-con-sonidos 
 

OS CAIMÁNS VAN DE PASEO. 
UN ALFABETO 
 
Do A ao Z, un simpático alfabeto 
cunha familia de crocodilos que 
pasean, xogan, cociñan e fan 
moitas máis cousas... Rimas e 
humor para gozar das letras. 
http://www.kalandraka.com/ga/c
oleccions/nome-coleccion/detalle-
libro/ver/os-caimans-van-de-
paseo-un-alfabeto/ 
Maurice Sendak (ilustración) 

Editorial Kalandrka 

 
O ARTISTA QUE PINTOU UN CABALO 
AZUL 
 
A liberdade creativa, o xogo cromático 
e o oficio do artista, contado para os 
máis cativos e en homenaxe a un dos 
pais do expresionismo pictórico. 
 
 
Eric Carle 
Editorial Kalandrka 

IMAGINE 
 
Este enternecedor libro, 
creado ca letra da 
inmortal canción 
de John Lennon e 
ilustrado por Jean 
Jullien,  atrévese a 
imaxinar un mundo en 
paz. 
Os dereitos de autor 
derivados da venda 
deste libro serán doados 
a Amnistía 
Internacional. 
 
John Lennon 
Ilustrado por Jean 
Jullien 
Editorial Flamboyant 

http://www.editorialkokinos.com/libro/oh-un-libro-con-sonidos
http://www.editorialkokinos.com/libro/oh-un-libro-con-sonidos
http://www.kalandraka.com/ga/coleccions/nome-coleccion/detalle-libro/ver/os-caimans-van-de-paseo-un-alfabeto/
http://www.kalandraka.com/ga/coleccions/nome-coleccion/detalle-libro/ver/os-caimans-van-de-paseo-un-alfabeto/
http://www.kalandraka.com/ga/coleccions/nome-coleccion/detalle-libro/ver/os-caimans-van-de-paseo-un-alfabeto/
http://www.kalandraka.com/ga/coleccions/nome-coleccion/detalle-libro/ver/os-caimans-van-de-paseo-un-alfabeto/
http://www.kalandraka.com/ga/autores/detalle/ficha/sendak/

