
“A nena e o grilo nun barquiño” Magín Blonco. Editorial 

Fol. LIBRO CON CD. 

Estas  dúas personaxes  prepáranse para vivir  unha 

historia de aventuras coa que continuarán  descubrindo o 

mundo e os seus segredos, e tamén o seu propio mundo 

interior. Solidariedade, respecto á natureza, a identidade, 

a afectividade  e a curiosidade por todo o que os rodea 

son temas tratados ao longo de  trece capítulos, coas 

correspondentes cancións,nos que irán vivindo singulares 

aventuras. 

 

 

“Ocultos”Xulio Gutierrez e Nicolás 

Fernández. Editorial Kalandraka 

Camuflados no  ecosistema, 

sofisticadamente mimetizados na 

ierra, na ieve, no fondo mariño ou 

entre a vexetación. Así é como logran 

sobrevivir enganando aos  seus 

depredadores e ás súas presas. 

 
“Verdedades”de Yolanda Castaño e Xosé 

Tomás. Editorial Biblos. 

A fortuna conxuga ás veces os elementos 

para que nazan marabillas. Tal é o caso 

de Verdedades, que constitúe unha 

chamada a persoas de todas as idades 

para que disfruten da vida á marxe dos 

problemas do día a día a través da poesía 

 

“Iriña bailarina” Cristina 

Justo, Paloma Rodríguez, 

Spela. Edicións Embora. 

Colección “A igualdade conta” 

Iriña, unha bailarina de caixa 

de música que, farta de estar 

na súa preciosa cárcere, 

decide intercambiarse cos 

bonecos dun futbolín e aínda 

cos parruliños de goma da 

bañeira. 
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Nicolás Fernández. Editorial 
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sofisticadamente 

mimetizados na ierra, na 
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como logran sobrevivir 

enganando aos  seus 

depredadores e ás súas 

presas. 

 

“Verdedades”de Yolanda Castaño e Xosé 

Tomás. Editorial Biblos. 

A fortuna conxuga ás veces os elementos 

para que nazan marabillas. Tal é o caso 

de Verdedades, que constitúe unha 

chamada a persoas de todas as idades 

para que disfruten da vida á marxe dos 

problemas do día a día a través da poesía 

 

“Un día de caza” 

Xoán Abeleira e 

Jacobo Fdez. 

Serrano. Edicións 

Xerais 

A nena inuit, Nunavut, 

vivirá unha 

experiencia 

fundamental para a 

súa supervivencia. 

“Perigo vexetal” Ramón Caride e 

Miguelanxo Prado Edicións Xerais 

Ano 2075. Dous irmáns orfos, Sheila e 

Said, de 10 e 12 anos 

respectivamente,póñense en contacto 

cos "rapaces do pasado" para 

contarlles unha extraordinaria 

aventura. 
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“Soñario”de Javier Sáez.  

EditorialOcéano Travesía. 

Un libro para soñar. Para 

inventar novas realidades e 

novas palabras, co seu máis 

profundo significado. Para ler 

unha e outra vez e que cada vez 

sexa diferente. 
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Un libro para soñar. Para inventar novas 
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“O neno can” Fina Casalderrey e Francisco 

Castro.Editorial Galaxia.   

Libro de relatos nos que se aborda a  falta 

de dereitos básicos que unha parte moi 

importante dos nenos e nenas do mundo 

padecen hoxe en día 
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