
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A princesiña que quería conducir 
unha locomotora 

Farto de historias de princesiñas 
ñoñas que o único que queren é 
casar cun Príncipe, a poder ser, 
azul? A que non sabías que hai 
princesas que o que máis lles gusta, 
máis que converterse en raíñas é 
conducir trenes? 
Autor: Clara do ¨Roxo 
Editorial: Galaxia 

Inventario ilustrado dos mares 
Unha sinxela e práctica guía da rica 
biodiversidade mariña que reúne un 
centenar de animais e plantas, 
algúns en perigo de extinción. Unha 
obra que fomenta a curiosidade e a 
sensibilización de nenos e de adultos 
polo medio natural e a súa 
conservación. 
Autora: Virginie Aladjidi 
Ilustradora: Emmanuelle Tchoukriel 
Traducción: Fernando Moreiras 
Editorial: Kalandraka 

 

 O Principiño de Antoine de Saint 
Exupéry permite á recoñecida e 
multipremiada parella Pinto & Chi
nto achegar aos máis pequenos (e 
aos seus maiores) este título 
clásico dende unha visión amena, 
chispeante e divertida. Un xeito 
perfecto de atraer posteriores 
lecturas ao orixinal.    
Autores: Pinto e Chinto 
Editorial: Bublubú 

Contos como pulgas 
Micro-relatos cheos de enxeño e de 
fantasía protagonizados por 
simpáticos animais da terra, da 
auga e do aire. 
Autora:Beatriz Osés 
Ilustrador: Miguel Ángel Díez 
Traducción: Ramón Nicolás 
Editorial: Kalandraka 
 

 

Mate maldición 
¿Has tenido uno de esos días en los que todo 
parece un problema? Tienes 10 cosas que hacer, 
pero sólo faltan 30 minutos para que llegue el 
autobús. ¿Habrá tiempo suficiente? Tienes tres 
camisas y dos pantalones. ¿Cuántas 
combinaciones diferentes puedes hacer? ¿Te 
bullen las neuronas para responder estas 
preguntas? No te preocupes, tan sólo se trata de 
la maldición de las matemáticas. 
Autores: Jon Scieszka e Lane Smith 
Editorial: Océano- travesía 
 

Pánico no bosque dos corazóns 
murchos 

“Este libro está destinado 
a entreter e agradar a 
todos sen distinción de idade, e 
a excitar vos resortes 
dá imaxinación mediante ou uso 
dá fantasía. ” 
Autor: Jack Mircala  
Editorial: Bulubú 

Asterix e os Pictos 
Chega o novo álbum da colección 
clásica de Astérix cos personaxes de 
sempre e moitos novos: varios clans 
enteiros, de feito! Desta volta, Astérix 
e Obélix viaxan a Caledonia, a Escocia 
romana 
Autor: Ferri, Jean-Yves 
Ilustrador: Conrad, Didier 
Editorial: Xerais 

 Inventario ilustrado dos mares 
Unha sinxela e práctica guía da 
rica biodiversidade mariña que 
reúne un centenar de animais e 
plantas, algúns en perigo de 
extinción. Unha obra que 
fomenta a curiosidade e a 
sensibilización de nenos e de 
adultos polo medio natural e a 
súa conservación. 
Autora: Virginie Aladjidi 
Ilustradora: Emmanuelle 
Tchoukriel 
Traducción: Fernando Moreiras 
Editorial: Kalandraka 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cousa que máis doe do 
mundo. 

A lebre e a hiena conversan, 
nunha xeira de pesca, sobre 
asuntos cotiáns. «A mentira é 
a cousa que máis doe do 
mundo», di a lebre; e a hiena 
bota a rir…. 
Conto tradicional de Costa de 

Marfil 
 Autor: Paco Liván 

Ilustrador: Roger Olmos 
Editorial: OQO Editora 

 

 Boas noites, bufo! 
Abellas, corvos, estorniños, 
pombas... todos incordian o sono 
do bufo. Un conto acumulativo e 
repleto de sonoridades, que 
reúne unha boa representación 
da fauna do bosque, onde este 
sabio paxaro é o rei da noite. 
Pat Huchins (ilustración) 
Sandra Senra Gómez e Óscar 
Senra Gómez (traducción) 
Editorial: Kalandraka 

 
Toc-toc 

Un mollo de cancións cheas de ledicia, 
ilusión, amizade e compañeirismo, 
onde non teñen cabida os malos rollos 
e si a defensa do medio ambiente, a 
protección dos animais e todas esas 
cousas que nos axudan a facer un 
mundo mellor. Un disco pensado para 
toda a familia, e do que gozarán todas 
e todos, en especial os máis pequechos 
da casa, que non van parar de cantar e 
bailar. 
Pablo Díaz 
Editorial: Galaxia 

Poemas en piruleta 
Poemas saborosos para 
aprender o solfexo, cantas 
cores hai no mundo, como se 
chaman as árbores ou as 
letras, cantos días ten unha 
semana, para contar ata dez 
ou máis, por exemplo ata 
doce, coma os meses do ano, 
cal é nome das cidades de 
Galicia… 
 
Autor: Carlos Fontes 
Ilustrador: Leandro Lamas 
Editorial: Galaxia 

 

 

Versos en flor 
Festa de cor e lírica aos 
que xa nos teñen 
acostumados estes dous 
artistas, da palabras e do 
lienzo. 
Autor: Carlos Fontes 
Ilustrador: Leandro Lamas 
Editorial: Galaxia 

 

 

O incrible neno devorador 
de libros 

Non se trata dun canto aos 
libros por si mesmos nin á 
lectura, sexa do que sexa 
con tal que sexa moita, 
senón de como ler.  un 
vento fresco de retranca 
que fai deste álbum un 
verdadeiro acerto de 
humor e de chiscadelas 
intelixentes . 
Autor: Oliver Jeffers 
Tradutor/a:  Laura Sáez, 
Mónica Pazos 
Editorial: Patasdepeixe 
editora 
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protección dos animais e todas esas 
cousas que nos axudan a facer un 
mundo mellor. Un disco pensado para 
toda a familia, e do que gozarán todas 
e todos, en especial os máis pequechos 
da casa, que non van parar de cantar e 
bailar. 
Pablo Díaz 
Editorial: Galaxia 

Inventario ilustrado dos mares 
Unha sinxela e práctica guía da 
rica biodiversidade mariña que 
reúne un centenar de animais e 
plantas, algúns en perigo de 
extinción. Unha obra que 
fomenta a curiosidade e a 
sensibilización de nenos e de 
adultos polo medio natural e a 
súa conservación. 
Autora: Virginie Aladjidi 
Ilustradora: Emmanuelle 
Tchoukriel 
Traducción: Fernando Moreiras 
Editorial: Kalandraka 
 

 

Un rato díxolle á lúa 
«Simpáticos, fermosos, divertidos, 
sensibles, punzantes, libres, 
salgados, máxicos, outonizos, 
perennes», estes poemas 
transmiten emoción, beleza e 
solidariedade. 
Autor: Antonio García Teijeiro 
Ilustrador: Xosé Cobas  
Música: Paco Ibáñez (nun CD que se 
acompaña). 
Editorial: Xerais 

Nino, el rey de todo el mundo 
El día de su cumpleaños Nino recibe una 
corona y un castillo. “Con una corona y un 
castillo me convertiré en rey”, dice y 
consigue 100 caballos blancos y uno 
negro, y contrata 100 caballeros negros y 
uno blanco. Con su poderoso ejército 
armado hasta los dientes, el gran Nino 
marcha a conquistar los países vecinos. Y 
todos van cayendo vencidos... 
Autor: Custi 
Editorial: Océano-travesía 
 


