
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Cámbiache o conto! 
 
Pinto & Chinto ofrécennos a súa 
peculiar versión dos contos clásicos 
de autores como Andersen, Perrault 
ou os irmáns Grimm e danlle unha 
reviravolta á súa maneira a O 
frautista de Hamelín, a Carrapuchiña 
Vermella, a Cincenta e moitos 
outros, poñéndonos un sorriso nos 
beizos. 
Pinto (Ilustrador/a) 
Chinto (Autor/a) 
Editorial: Xerais 
 

Bala Perdida 
 
Bala Perdida é o derradeiro pirata do 
Atlántico Norte, un capitán 
escrupuloso que anda acompañado 
dun corvo e dun grupo de bravos 
mariñeiros. Para resolver unha 
misteriosa abordaxe na máxica Costa 
da Morte, Bala Perdida busca a axuda 
dunha moza xornalista que só dá 
noticias bonitas. 
Manuel Rivas (Autor/a) 
Miguelanxo Prado (Ilustrador/a) 
Editorial: Xerais 
 

Mundo y Niña mariposa 
 
Mundo, un neno aventureiro e 
intrépido, amante da natureza, 
espera ansioso a  chegada das 
mariposas monarca. Pero as 
mariposas non chegan e Mundo trata 
de averiguar qué lles ten sucedido… 
Un libro para aprender a amar e 
respetar a Natureza. (Contén CD) 
Susú e Susie Hodge 
Editorial: Alba 
 
 

Un mundo asombroso 
Este libro, perfecto para todas as 
idades, divertirá ás mentes máis 
científicas e intrigará aos lectores 
máis curiosos. 
 
James Brown 
Richard Platt  
Edit maeva young 
 

La lección de August.  
 
A súa cara faino distinto e él só  quere 
ser un máis. Camiña sempre mirando 
ao chan, a cabeza gacha e o flequillo 
tratando en vano de esconder o seu 
rostro, pero, aínda así, é obxecto de 
miradas furtivas, susurros afogados e 
codazos de asombro… 
R.J. Palacio 
Nube de Tinta 

¿Por qué el arte está lleno de gente 
desnuda? 
 
Este libro  introdúcese na mente dos 
nenos, plantexa as preguntas que eles 
se farían e los anímaos a explorar a 
arte e a atopar respostas dunha 
maneira interesante e divertida. 
Autor Susie Hodge 
Librooks editorial 
 

Abejas 
Asómbrate, déixate levar e 
disfruta con este libro, o máis 
incríble que se teña feito nunca 
sobre as abellas. 
 
Piotr Socha 
Editorial: Maeva 

http://www.xerais.es/autores.php?tipo=ilustradores&id=100013458
http://www.xerais.es/autores.php?tipo=autores&id=100024313
http://www.xerais.es/autores.php?tipo=autores&id=200735
http://www.xerais.es/autores.php?tipo=ilustradores&id=100002899


Soy un artista 
 
O libro perfecto para todos 
aqueles nenos que 
disfrutan facendo arte. Ao 
protagonista de "Soy un 
artista" encántanlle as 
cores, as formas, as 
texturas e TODO o que lle 
inspira… Pero só hai un 
problema: a súa nai non se 
mostra tan entusiasta 
coma él...  
 
Marta Altés 
Editorial: Blackie Boocks 
 

Mi amigo libro 
 
Había unha vez un libro que se chama Libro. Era 
duro e forte, e dicía palabras inxeniosas e 
divertidas. Cada día tiña a esperanza de que un 
neno o descubrise e o  quisexe e o coidase coma se 
queren e se cuidan os amigos. Pero un día algo 
sucedeu.. 
 
Texto: Kirsten Hail i 
lustracións :Dasha tolstikova 
Editorial .Blackie Boocks 
 

Unha última carta 
 
As palabras pode levalas o vento ou, no caso desta 
fermosa historia, un amable carteiro. No seu 
derradeiro día de traballo, agárdalle unha experiencia 
inesquecible. 
Antonis Papatheodoulou (texto) 
Iris Samartzi (ilustración) 
Editorial Kalandraka 
PREMIO COMPOSTELA 

 

Máis contos en cantos 
Mestura literatura, imaxe e 
estilos musicais 
diversos para que cativos, e non 
tan cativos, gocen da lectura, do 
son e da estética. 
Almudena Janeiro & Borja 
Gerrero 
Editorial OQO 

 

El museo de tronquito 
 
Tronquito encontra 
cantidade de tesouros polo 
bosque no que vive…. Son 
moitas as cousas que vai 
gardando nunhas preciosas 
caixas verdes, despois de 
clasificalas. Ata que un día 
dáse conta de que xa non 
ten máis sitio, nin máis 
caixas para gardar tanto 
tesouro…. 
 
Åshild  Kanstad Johnsen 
Editorial: Nórdica libros 
 

 

 

 

Primeira semana na escola de vacas 
 
Esta historia para escachar ca risa celebra a 
diferenza e aceptación. Está contada con 
moito sentido do humor por Rusell Ayto e cas 
marabillosas ilustracións de Andy Cutbill. Esta 
é a segunda parte do incrible libro A vaca que 
puxo un ovo. 
Editorial: Patasdepeixe 

Os tres porquiños 
 
E soprou, e soprou o lobo... e 
as casiñas de palla e de 
madeira esborrallaron. Pero, a 
casa de pedra? Adaptación do 
conto popular, cunha proposta 
plástica chea de detalles. 
 
Xosé Ballesteros (texto) 
Marco Somà (illustración) 
Editorial Kalandraka 

Hija única 
 
Unha obra bellísimamente 
ilustrada, a medio camiño entre 
libro-álbum e novela gráfica que 
vai directa a convertirse nun 
clásico. 
Para saber máis do libro: 
http://lecturasbajolaluna.blogsp
ot.com.es/2016/11/resena-hija-
unica.html 
 
Guojing  
Editorial: Pastel de luna 
 

CANTA CONNOSCO 

Libro-cd-dvd  que recupera as 
cancións que fixeron bailar a 
moitas xeracións de rapazas e 
rapaces a ritmo de rap, rock, 
reggae e melodías tradicionais. 
Migallas teatro 
Editorial Kalandraka 

http://www.kalandraka.com/ga/autores/detalle/ficha/papatheodoulou/
http://www.kalandraka.com/ga/autores/detalle/ficha/samartzi/
http://lecturasbajolaluna.blogspot.com.es/2016/11/resena-hija-unica.html
http://lecturasbajolaluna.blogspot.com.es/2016/11/resena-hija-unica.html
http://lecturasbajolaluna.blogspot.com.es/2016/11/resena-hija-unica.html
http://lecturasbajolaluna.blogspot.com.es/2016/11/resena-hija-unica.html

