
Lentiña 

   Rematamos este curso ofrecendo unha serie de títulos que esperamos que 
sexan do  agrado do tod@s. Non queremos despedirnos sen agradecer   a vosa 
participación nas distintas actividades que dende a biblioteca  propuxemos ao 
longo deste curso. Moitas  grazas e...   

 

Ed. Infantil 

 Á l e x  S c he f f e r . O 
grúñalo.  Patas de 
Peixe. 

Mariana Ruíz. Mamá. 
Kalandraka. 

Pantacrua e Chené. 
Lobo feroz. OQO 
Editora. 

Ed. Primaria 1º Ciclo 

Marcopola é unha illa 
solitaria e aburrida 
pero...un día chega un 
obxecto a súa praia e todo 
cambia. 

Marcopola . 1. As 
o r i x e s  d e 
Marcopola.. Jacobo 
Fdez. Serrano. Xerais 

É a historia de Robinsoe 
Crusoe dende o outro 
lado...e decir, o que 
conta a historia é 
Venres. 

Venres. Santiago 
Freire, ilustraciones 
de Dani Padrón. 
Sushi Books 
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Ed. Primaria 2º Ciclo 

Ed. Primaria 3º Ciclo. 

E.S.O. 

É un libro para soñar e 
viaxar. Coñecerás o deserto 
africano e a súa ;un palacio 
no fondo do mar en Xapón… 

Cuentos fantásticos 
para conocer el 
mundo. Ed. Oxford. 

Tódolos los membros da 
familia de  teñen poderes. O 
pai unha forza descomunal, o 
seu irman unha intelexencia 
excepcional…. 

Cal é o poder de Amabel ? 

O poder de Amabel. 
Eric Esmorís. Edit. 
Rinoceronte. 

Daniela está pasando uns 
días na casa da súa avoa. 
Unha tarde sobe ao faiado e 
alí leva o susto da súa vida. 
Aparece un rato que é un 
extratrerestre. 

Desde unha estrela 
distante.Agustín Fdez. 
Paz.Xerais 

Catro amigos foxen da clase 
de xeografía e agochasen no 
soto da . Miriam, a acusona 
da clase, así comeza a 
aventura   destes rapaces. 

Caidos do mapa. María 
I  F a l c o n i .  E d . 
Rinoceronte. 

É o  tomo da trilogía fantástica 
de As crónicas de Landeira. 
Durante 40 anos, Landeira 
está baixo o poder do malvado  
O reino xa está liverado deste 
mal , pero pódese repetir a 
historia. 

As crónicas de 
Landeira. Bágoa de 
Lúa. Sabela González. 

Banda deseñada. Durante 
a 2ª Guerra Mundial, Santi,  
vese inmerso nunha 
aventura  na busca dun 
segredo que pode cambiar 
o curso da humanidade… 

División Azul. Fran 
Jaraba. Ed. Ponent 

Adultos. 

Un gran libro de viaxes que sigue as pegadas dos 
buscadores de ouro polos territorios do Gran Norte( Alaska, 
Yukón e Canada) 

El río de la Luz. Javier Reverte. Ed. Debolsillo. 


