
LEO CASE TODO 
De 10 a 12 anos 

El increíble viaje del cero 
Este curso chegou ao colexio un 
mestre de matemáticas que nos 
asegura que a linguaxe é tan 
importante coma os números para 
resolver problemas, e cóntanos 
aventuras de países e tempos 
antigos onde un número ou unha 
fórmula eran segredos moi ben 
vixiados. 

Rafael Ortega de la Cruz/ Mª Luz Igolnikow 

Nivola libros e edicións 

FORMIG4S. Misión París 
Os catro integrantes dos 
FORMIG4S, unha brigada 
especial que se dedica a 
esclarecer os casos máis 
enigmáticos e complicados, van a 
París. 
Pere Tobaruela/Andrés Meixide 
Edicións Xerais de Galicia 

Ícaro 

Un neno chega a un 
centro de acollida e os 
asistentes intentan 
coñecer o paradoiro dos 
seus pais. Pero ao 
contrario do que estes 
pensan, non se trata dun 
neno abandonado. 

                                      Federico Delicado 
                           Kalandraka 

Escarlatina, a cociñeira 

defunta 

Como Ramón Casas quería ser un 
auténtico chef, pediulle aos seus pais 
un curso de cociña para o seu décimo 
aniversario, que coincide co Día de 
Defuntos, a festa dos mortos. 
Ledicia Costas/Víctor Rivas 
Edicións Xerais de Galicia 
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QUERES QUE CHE LEA? 
De 3 a 5 anos 

Non hai berce coma 

o colo 
Libro-disco con quince 
cantos de berce tradicionais 
do noso pobo. 
Paulo Nogueira e Magoia 
Bodega 
Ilustr.  Mariona Cabassa 
Kalandraka 

 
 

Nicomedes. O pelado 
A súa espléndida cabeleira 
converteuse nunha cabeza pelada. 
Pero Nicomedes, que non ten nin un 
pelo de tonto, empeza a enxeñar 
insólitas alternativas á súa prematura 
calvicie. A grandes males, grandes 
remedios. 
Pinto & Chinto 
Kalandraka 

 
 

Galiño Pelado 
Había unha vez un galiño 
que só pensaba en comer. 
Pasaba o día buscando 
comida e tragando todo o 
que atopaba.  
Paula Carbonell/Philip 
Giordano 
OQO Editora 

 

El vecino 
O veciño le un libro. Pero un ruído 
infernal chega a través das 
paredes da súa casa. Quen está 
armando ese barullo? 
Koen Van Biesen 
Tramuntana editorial 

EMPEZO A LER 
De 6 a 7 anos 

El fantasma que odiaba 

las matemáticas 
Lucía é unha nena de seis anos 
que odia as matemáticas. E, por 
suposto, facer uns deberes que 
non entende. 
Rafael Ortega de la Cruz/ Mª Luz 

Igolnikow 

Nivola libros e edicións 

 

Marcopola. A illa 

remeira. Dragoneta! 
A malvada Demoneta,  
despois de inxerir a beberaxe 
feita polo alquimista 
Brisgovius, transformarase en 
Dragoneta, un ser invencible 
capaz de voar e de cuspir 
lume pola boca. Que será de 
Marcopola e de Libro? 
Jacobo Fernández Serrano 
Edicións Xerais de Galicia 

Erik. O construtor de soños 
Nunca vos preguntastes de onde saen 
os soños? 
Quen decide o que soña cada quen? 
Kike Gómez/Dani Padrón 
Editorial Bululú 

 

Un hipopótamo na 

bañeira 
Mete dentro da bañeira 
unha tartaruga, dous 
pingüíns xemelgos, unha 
foca, un hipopótamo e 
unha balea… Pódese! 
Kyoko Matsuoka/Akiko 
Hayashi 

Lata de Sal Editorial 

XA LEO BEN 
De 8 a 9 anos 

¡Ojalá no hubiera 

números! 
Imaxina que unha mañá 
espertas e non se pode ler a 
hora do reloxo, as matrículas 
dos coches están en branco, os 
prezos da tenda desapareceron, 
non sabes cantos anos tes…     
Un mundo sen números! 
Esteban Serrano 

Marugán/Carlos Pinto 

Nivola libros e edicións 

Luces en el canal 
Todo o mundo opina sobre o 
home da barca: uns din que é un 
bruxo, outros un ladrón,… Pero 
ninguén se atreveu a acercarse e 
coñecelo. Só Frits, que descubrirá 
o misterio e comprenderá que a 
realidade é moito máis do que un 
ve. 
David Fernández Sifres/Puño 
Edicións SM 

 

A fraga Milmañas 
A fraga Milmañas é un bosque de 
fábula, e algún dos seus veciños 
viven todo tipo de peripecias, 
nunha carreira constante por cazar 
e comer outros prezados 
habitantes da fraga. 
Carlos Amil&Manel Cráneo 
Demo editorial 

Quen falta? 
Deixaron de galopar nas 
praderías e sabanas, xa non 
sucan os ceos, xamais volverán 
a nadar polos ríos nin nos 
océanos. 
Arianna Papini 
Kalandraka 


