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CONTOS PARA O VERÁN       

 “Érase unha vez unha biblioteca que 

marchaba de vacacións despois dun curso de 
moitos, moitos contos e moitas, moitas 
aventuras. Pero antes de marchar pensou que o 
verán tamén é tempo de ler devagar, sen presas, 
de ler na praia, no campo, na casa.... E axiña 
viñeron a súa cabeza un feixiño de títulos de 
contos e libros de relatos curtos para 
recomendar.” 
 Aquí os tedes, porque no verán, desde a 
BBS, seguimos desexándovos moito conto que 
ler e gozar. 
  Boas vacacións e boas lecturas de verán!
    
  Biblioteca Brea Segade 

Moito conto  
tamén no verán Un bico de amor e 

vida.  
X.A. Neira Cruz.Galaxia. 
 
Recreación de A Sereiña  

coa colaboración da 

RealFilharmonía de Galicia. 
 
 
Contos en cantos.  
Almudena Janeiro. OQO 
 
CD-DVD imprescincible para cantar 
contos sorprendentes e divertidos que 
tamén nos encanta ler.  

Ler e escoitar 

    Xuño 2012 

 

 
O único que queda é o 
amor.  
Agustín Fernández Paz. Xerais. 
 
 Relatos sobre o amor  e a súa 

importancia nas nosas vidas e 
sobre os libros, compañeiros e 
comp l i c e s  das  v i v enc i a s 
amorosas. 

O xene da chuvia.  
X. Ricardo Losada. Edicións do 
Castro 
 
Realismo, fantasía e ficción 
combínanse neste libro de relatos 
no que Rianxo é protagonista.  

www.blogoteca.com/bbs 

Adult@s 

As bolsas de lectura de verán  
agardan por vós na biblioteca 

entre o 25 e o 29 de xuño,  
en horario de mañá. 

E no verán, non o esquezades: 

B.P.M.“Castelao” 
-Rianxo-  

Horario Luns a venres Sábado 

Mañás 09:30-14:00 11:00-14:00 

 



Primeir@s lector@s 

 
 

A vaca condesa.  
Juan Alfonso Belmontes. 
OQO. 
 

Divertida historia dunha vaca 
necesitada de cariño e de 
amizade. 

Tucho despistes.  

Ana Santiso. Xerais. 
 

Tuc ho  s e mp re  a n d a 
despistado, todo o perde, fai 
mal os recados...  A axuda 
dos seus amigos fará que 
cambien as cousas. 

Artur e Clementina.   
Adela Turín. Kalandraka. 
 
Clementina xa non é feliz e terá 
que loitar para cambiar as 
cousas e  voltar a selo de novo. 

 
Cosas que a veces 
pasan. 
Kestutis Kasparavicius. 
Thule. 
 

Contos breves con obxectos, 
plantas e animais que nos 
falan de cousas incribles e 
absurdas que as veces 
pasan. 

Lector@s autónom@s 

Contos por teléfono.   
Gianni Rodari. Kalandraka. 
 
Nova edición dun clásico imprescindible. 
Setenta relatos imaxinativos, humorísticos 
e  con finais sorprendentes.  

A nena de auga e o principe de 
lume.  
X. DoCampo. Xerais 
 
Nova edición deste libro de contos que 
comeza coa amistade entre a auga e o 
lume e continúa contando historias 
sobre a escola, o mando do televisor, 
os bonecos de papel, os xoguetes, as 
fadas... 

Lector@s expert@s 

 

Cuentos fantásticos para 
conocer el mundo.  
Celia Ruíz. Oxford. 
 
Contos para viaxar e soñar, con 
paradas nos cinco continentes.  
 

. 

 

O neno can.  
Fina Casalderrey e Francisco 
Castro. Xerais. 
 
Cinco relatos que denuncian 
abusos e inxustizas que sofren 
nen@s do mundo. Realidades 
duras  que tamén temos que 
coñecer para rexeitar. 
Este é un libro a favor de Unicef. 
 

Contos por palabras. 
Agustín Fernández Paz. Xerais 
 
Oito contos que xurden dos 
anuncios por palabras dos 
xornais. Contos sobre xente e 
cousas correntes que pasan a ser 
fantásticos e marabillosos. 

Datrebil siete cuentos y un 
espejo.  
Miquel Obiols. Espasa 
 

Sete contos para ler, mirar e 
imaxinar a través da fantasía, 
descifrando códigos ou lendo cun 
espello contos do revés. 

Non hai escapatoria e outros 
contos marabillosos.  
Tim Bowley. Kalandraka. 
 
Dez relatos sobre intrigas, amores, 
feitizos, aventuras, perigos...  
 

 
Diecisiete cuentos y dos 
pingüinos.  
Daniel Nesquéns. Anaya. 
 
Dezaoito contos cheos de tenrura, 
humor e imaxinación. O mundo dos 
adult@s visto a través dos ollos dos 
neno@s.  
 


