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TRECE NOITES, TRECE LÚAS, 

de Antonio Reigosa. Ed. Xerais. 

Libro das maravillas do Nadal: 

mitos, ritos, lendas e tradicións 

en Galicia e no mundo de arre-

dor. 

 

 

 

YA ESTÁ EL LISTO QUE TODO 

LO SABE, de Alfred López.. Ed. 

Léeme. Libro ameno, orixinal e di-

vertido, que nos ofrece 366 curio-

sidades para descubrir el por que 

de las cosas de cada día. 

 

 

O RASTRO QUE DEIXAMOS, de 

Agustín Fernández Paz.. Ed.  

Xerais. Conxunto de textos publi-

cados polo autor en diferentes 

medioa ao longo do tempo, ademais 

doutros que estaban inéditos. 

 

 

 

OS LONXES DO SOLPOR, da 

Fundación Manuel María de Es-

tudos Galegos. Libro+CD+DVD. O 

último poemario inédito do autor.  

“Andando a terra” é o traballo 

musical sobre os poemas de ma-

nuel María, realizado por Uxía. 

Deamor e cantería, vídeo sobre 

guión de Anxo G. Refoxo, que pon 

imaxe e son aos “Sonetos  á Casa de Hortas “ do au-

tor. 

        PARA OS/AS “GRANDES” 

 

  A BIBLIOTECA DE FLORA 

             PARA ESCOITAR E XOGAR 

                                                  

                                                BICOS DE MÚSICA, de Mamá  

                                 Cabra. Con dez cancións e un   

                                          DVD que recolle a xornada 

                                          festiva do grupo dende que se                                                                                                                

                                          xuntan para ensaiar ata que 

                                           van durmir. 

 

 

UXÍA, MEU CANTO, de Uxía 

Xenlle. Traballo grabado en Bra-

sil, no que a cantante pon toda a 

súa alma. 

 

 

 

 

 

SONS NA LUBRE NAS NOITES DE 

LUAR, de Luar na Lubre. 45 can-

ciçons, 7 videoclips e un concertó 

grabado en directo en Santiago 

de Compostela.. Resumen 25 anos 

de vida do grupo. 

 

 

 

A CIDADE DE CENORIO, de  Galileo nenos. 

Para nenos/as entre 3 e 6 anos. 

 Con debuxos e palabras en  

galego e inglés, un póster  

co alfabeto en galego e  

un Cenoriom que é un  

bolígrafo interactivo,  

que lles dirá se escolleron 

ben a resposta.                                    

PARA UN BO NADAL 

   CON LIBROS  



¿QUÉ TAL ESTÁS?, de  Anthony  

Browne. Ed. Kalandraka. Un álbum so-

bre a expresión das emocións infantís a 

base de palabras e imaxes sinxelas, 

xogos cromáticos e tipografías para 

favorecer o autocoñecemento e a  so-

cialización dos/as máis pequenos/as. 

 

A ESCALEIRA, de Beatriz  

Montero. Ed. OQO. O carteiro, 

o zapateiro, o xardineiro e o 

panadeiro soben a escaleira e van 

deixando os nomes dos seus ofi-

cios e algúns obxectos ante a 

porta.     

 

                 

LEOPOLDO, EL CABALLE-

RO DEL CIEMPIÉS ,  de  Ni-

colàs Goung .  Ed:  Kokinos.  

Leopoldo,  un  cabale iro mon-

tado nun cempés ,  parte  na 

busca dunha pr incesa.  Po lo 

camiño,  atópase con outro 

cabaleiro…  

 

 

 
MARCOPOLA. A ILLA REMEI-

RA. 

1. AS ORIXES DE MARCOPO-

LA, de Jacobo Fernández Se-

rrano .  Ed.  Xerais .  Marcopola  ,  

antes  de chamarse as í ,  era 

unha i l la i l lada no medio do oc-

éano e  aburr íase  moito.  Todo 

cambiou aque la mañá en que  un 

extraño obxecto apareceu na 

súa praia.  Que ser ía  esa cousa tan rara?  

         PRIMEIROS/AS LECTORES/AS                                   LECTORES/AS EN MARCHA                                          LECTORES/AS AVANZADOS/AS 

O REI OSO BRANCO E OU-

TROS CONTOS MARABILLO-

SOS, de Tin Bowtey .  Ed.  Ka-

landraka.  Serie  de  contos  que  

nos  obsequ ian con sabiduría  e  

tenrura,  humor e  ledic ia,  medo 

e  terror. . . para v iaxar coa 

imaxinación a  lugares  fantást i -

cos .  

 

 
UN NIÑO NO XARDÍN,  de 

Xoán Neira .  Ed.  Xerais .  Ol lada 

pausada e  contemplat iva a un  

xardín  de  versos que muda co 

paso das  estacións,  onde as  

f lores  cantan e  fa lan  ás  fon-

tes. . .     
 
ACUARIO, de María Canosa. 

Ed.  Embora.  Descripción poé-

t ica de once animais mariños .  

 

 

 

 

 A SESTA DOS ENORMES, 
de Pep Bruno. Ed.  OQO.  Os 

Enormes foron pasar o  día á  

Praia.  Saltaron as  ondas,  fixe-

ron caste los  na area,  buscaron 

cunchas  e  xogaron co papaven-

tos .  Cando chegou a hora da 

comida,  sentaron debaixo do 

parasol  e…  

 

 CONTOS DE REIS E DE NADAL,de 
Miguel Vázquez Freire .  Ed.  

Xerais .  Colección de  catro con-

tos  ambientados na época de 

Re is  e  tres  re latos  en Noite-

boa.  

O MISTERIO DO FARO VELLO ,  

de Fina Casa lderrey .  Ed.  Xerais .  

Lorena e  os  sus  amigos  queren des-

cubrir  a or ixe  das  misteriosas  

bólas  de luz  que ,  como pompas  de 

xabón xigantes,  f lotan sobre o Fa-

ro Ve l lo.  

 

 
CANTO DE NADAL, de Char-

les Dickens. Ed.  Kalandraka.  

Un c lásico de  l i teratura un iver-

sal  i lustrado por un dos máis 

prest ixiosos art istas  interna-

cionais .  

 

 

 
MALOS TEMPOS PARA OS 

FANTASMAS, de Agust ín 

Fernández Paz. Ed.  Xerais .  No-

ve la de misterio  na que  un fan-

tasma con raros poderes,  conde-

nado a permanecer na mans ión 

ata que  esta sexa destruída .           

 
XOELIQUI. AS AVENTURAS 

DUN CIBERPIRATA. O GRANDE 

APAGAMENTO, de Abraham Ca-

rreiro .  Ed.  Sote lo Blanco.  Unha 

nova aventura na que  internet  

está apagada.  Mr V irus  intentará 

acabar coa Escola  P irata de  novo.  

 

 

OCULTOS, de Xul i o Gut ié-

rrez. Ed.  Faktoria  K.  Espec-

tacu lares  exemplos  de  camu-

f laxe e  mimet ismo,  coas es-

tratexias  de  engano máis  

sofisticadas  que  a lgún ani-

mais  uti l izan para sobreviv ir .  


