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TÍTULO: La evolución de Calpurnia Tate 
AUTORA: Jacqueline Nelly 
EDITORIAL: Roca Editorial 

 

Calpurnia Virginia Tate, unha nena de 11 
anos, vive nun pequeno povo de Texas en 
1899. Está moi interesada no mundo 
natural e na súa investigación. Axudada 
polo seu avó, irá coñecendo a Darwin e as  
súas teorías. 

TÍTULO: Fume 
AUTORA: Antón Fortes 

EDITORIAL: OQO 
Tanto como os campos de concentración 
—co que implican de fame, frío, enfermi-
dade, violencia e morte—, interesa aquí 
un deses universos persoais e familiares 
que o nazismo destruíu, para deixar no 
seu lugar, silencio e un mundo máis gris. 

TÍTULO: A filla do ladrón de bicicletas 
AUTORA: Jacobo Fernández Serrano 

EDITORIAL: Xerais 
 

Serafina, filla dun ladrón de bicicletas, vive 
coa súa tía, dona Perfecta, nunha vila 
mariñeira. A súa máxima aspiración é ser 
equilibrista nun circo con Celerífera, a 
bicicleta coa que consegue abraiar aos demais. 

TÍTULO: El imperturbable Hans 
AUTORA: Helen Grant 
EDITORIAL: Emecé 

 

Un día Katharina Linden desaparece. O medo 
propágase polo pobo. Como pode unha nena 
de once anos desaparecer nun pobo onde 
todo o mundo se coñece? 

TÍTULO: Oliver Twist 
AUTORA: Charles Dickens 
EDITORIAL: Vicens Vives.  

 

Coidadosa adaptación da famosa novela do 
mesmo nome escrita por Charles Dickens. 

TÍTULO: Cómo enseñar a tus padres a dis-
frutar de los libros para niños  

AUTOR: Alain Serres  
EDITORIAL: SM 

 

Con este álbum ilustrado divertido e imaxi-
nativo, ata os pais máis despistados aprende-
rán a amar a literatura infantil. Só fai falla 
atreverse a abrilo! 

TÍTULO: Ola, ola, la!  
AUTOR: Mamá Cabra 
EDITORIAL: Galaxia 

 

Novo traballo do grupo musical Mamá Cabra. 
Cun conto de Gloria Sánchez, o CD de músi-
ca e un DVD Karaoke. 

TÍTULO: Celtic Roots 
EDITORIAL: PAI Música 

 

O disco reúne a escolares de Galicia, Irlanda e 
Inglaterra intercambiando tradicións populares. 
Celtic Roots é un proxecto educativo multidis-
ciplinar que ten como obxectivo afondar no 
coñecemento e na comunicación entre nenos e 
nenas de países que comparten unha cultura 
atlántica común. 

TÍTULO: Arume Xogal 
 

Xogo de mesa (tipo Trivial) de preguntas e 
respostas dedicado a Galicia, á súa historia, 
cultura, territorio e lingua. Redactado 
integramente en galego. 

www.airadasletras.blogspot.com 
pedidos@airadasletras.com 

CONTOPLANET 
Aplicación de contos infantis para 
Iphone e  Ipad deseñada para ofrecer 
unha experiencia interactiva e amigable 
coas TIC. .De momento, 5 contos da 
colecc. Arbore da Ed. Galaxia . 

www.contoplanet.com 

Non esquezas que un libro 
tamén é un bo regalo 



INFANTILINFANTILINFANTILINFANTIL    

TÍTULO: ¡Ñam, ñam! Mis cuentos infantiles 
favoritos      

AUTORA: Lucy Cousin 
EDITORIAL: Parramón  

 

As ilustracións, co seu  trazo cercano ao 
debuxo infantil, aportan unha orixinal mirada 
sobre os contos de sempre. Divertidos tex-
tos.  
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TÍTULO: Óscar 
AUTORA: María Corleone 
EDITORIAL: Everest 

 

Óscar imaxina como será e a que se dedicará 
cando medre. Conto encadeado, con ritmo de 
tren, no que describe o que para el, un neno 
de catro anos, é a amizade.  

TÍTULO: O segredo de Flora 
AUTOR: Paloma Rdguez e Cristina Justo 

EDITORIAL: Edicións Embora 
 

Un conto que nos ven moi ben para traba-
llar o control de nós mesmos nos momen-
tos en que nos apeteza actuar de xeito un 
tanto raro (pegando, mordendo, dando 
patadas...) 

TÍTULO: Terrible 
AUTOR: Alain Serres 

EDITORIAL: Libros del zorro rojo 
 

Chámase Terrible e ¡con razón! Atemorizaba 
a todos os habitantes do bosque. Pero os 
seus catro lobeznos aínda non dixeran a 
última palabra... 

TÍTULO: Cando eu saiba ler 
AUTORA: Yolanda Castaño 

EDITORIAL: Galaxia 
 

Longo poema sobre a aventura de aprender 
as letras, todas e cada unha, cos seus sabo-
res e o seu son, sempre máxico.  

TÍTULO: Fonchito y la luna 
AUTOR: Mario Vargas llosa 
EDITORIAL: Alfaguara 

 

Poderás vivir co  pequeno Fonchito as 
emocións do primeiro amor e descubrir 
que non hai nada que un non poida facer 
por un ser querido, incluso se este te pide 
a Lúa. 

TÍTULO: O tigre que veu tomar o té 
AUTOR: Judith Kerr 

EDITORIAL: Kalandraka 
 

Sofía abriu a porta e atopouse cun enorme, peludo 
e raiado tigre, que dixo:  
–Perdón, estou morto de fame. Podería tomar un 
té con vós?  
A nai de Sofía dixo:  
–Pois claro que si, pasa, pasa... 

TÍTULO: A aventura sorprendente dun homiño moi 
valente 

AUTOR: Hans Traxler 
EDITORIAL:Xerais 

 

Ten un ritmo fascinante, que fai as delicias dos 
lectores, e resulta tan tolo e disparatado que nos 
fai rir continuamente.  

TÍTULO: Había una vez un gota de lluvia 
AUTOR: Hans Traxler 
EDITORIAL: Anaya 

 

Como fan  gotas de chuvia para caer das nu-
bes, logo desaparecer e máis tarde convertirse 
de novo en nubes?. Le este libro e o descu-
brirás. 

TÍTULO : A illa do tesouro 
AUTOR : Robert Louis Stevenson 

EDITORIAL : Baía Edicións 
 

Un día de moito vento, alguén peta na 
porta do "Almirante Benbow" a pousada 
dos pais de Jim Hawkins. É un vello 
pirata que garda no seu cofre un gran 
segredo: O mapa da illa do tesouro!  

TÍTULO : ¿Rinoceronte? ¿qué rinoce-
ronte? 

AUTOR : Pablo Albo 
EDITORIAL : Everest 

 

Desde que un porcoespiño, recollido 
por un automovilista, chega a vivir á 
casa dunha familia, os veciños,  empe-
zan a levarlles animais de todo tipo : 
osos pardos, equidnas, dromedarios…. 

TÍTULO : Rita en apuros 
AUTOR : Mikel Valverde 
EDITORIAL : Macmillan 

 

Con Rita non hai aburrimiento, porque 
cada libro é un festival de tenrura e diver-
sión, aínda que sempre hai un valor ou un 
trasfondo que se pode extraer de cada 
historia...". 

TÍTULO : Mi madriña, que paisaxe! 
AUTOR : Víctor Raga 
EDITORIAL : Xerais 

 

Un bosque tarda centos de anos en medrar, 
pero pode desaparecer en pouco tempo por 
un incendio. O señor Viramontañas ten a 
solución para que a Terra non se convirta 
nun deserto. 

TÍTULO : Las aventuras de Ulises 
AUTOR : Gerónimo Stilton 

EDITORIAL : Planeta 
 

¿Queredes coñecer a historia de Ulises? 
Neste libro cóntovos as súas aventuras.  

TÍTULO: Teo y el oso de retales 
AUTOR: Martin Klein 
EDITORIAL: Edelvives 

 

Teo vai de excursión co Colexio. Acordan que 
non van levar peluches para durmir porque eso é 
cousa de nenas e ademais xa son maiores, pero… 
parece que non é tan sinxelo! 


