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Poeta da solidariedade
     “Nanas de la cebolla”

  Es tu risa la espada Desperté de ser niño:
  más victoriosa, nunca despiertes.
  vencedor de las flores triste llevo la boca.
  y las alondras. Ríete siempre.
  Rival del sol. Siempre en la cuna,
  Porvenir de mis huesos defendiendo la risa
  y de mi amor. pluma por pluma.

    (Miguel Hernández)

                (Isla del Sol, Lago Titicaca. Bolivia)

“Que a poesía nos contaxie a solidariedade
 coa forza da palabra”

BO NADAL E VENTUROSO ANO NOVO.

GUÍA A ESPERELA NADAL 2009

1º Ciclo ESO

Agasallos para “apalpar” na paz das vacacións de Nadal.
Gabea pola árbore da lectura, “apalpa” as follas de aventuras 

incribles, goza, comparte, vive.

(Saborea a historia do apalpador no taboleiro do ENL)
(Todos os títulos están na biblioteca)
Esperamos comentarios e impresións.

aesperela@gmail.com
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 Las aventuras de Sherlock Holmes. , A. Conan 
Doyle. O investigador máis famoso de todos os tempos 
acompañado do seu inseparable Watson. Un clásico, 
veremos unha obra de teatro inspirada nas súas 
aventuras en febreiro

Todas las respuestas a las preguntas que nunca 
te has hecho. P.Nessman e N. Choux. Unha obra para 
atopar respostas ás cousas da vida cotiá que non 
sempre atopas.

Los vampiros no creen en Flanagans. J.Ribera , A. 
Martín . Flanagan pasa as súas vacacións de fin de ano 
na neve, pero diferentes situacións converten eses días 
nun pesadelo. Incluída a preocupación por un “colega” 
empeñado en quitarlle a noiva.

 Las hijas de las tormentas: El enigma Maya.
J. Sierra y Fabra: O 27 de novembro do 2012, a 
embaixada española en México tivo que notificar a morte 
dun famoso arqueologo. A filla viaxou a Palenque, non 
podía imaxinar o que lle esperaba por descubrir: unha 
verdade para a que non estaba preparada.

El  oro del  gladiador. A.  Schacht.  Nas  termas  de 
Roma,  os  clientes  reúnense  para  rexoubar,  facer 
negocios  e  relaxarse.  Didia e  os   seus  amigos  pronto 
descubrirán que a morte do gladiador Globulus nas areas 
do  Coliseo  esconde  un  perigoso  segredo.  Novela  de 

intriga e humor.

Pequeña historia del mundo. F. Garcia de Córtazar:. Abre este 
libro: é como unha fiestra máxica aberta á memoria dos séculos.

 A  miña  planta  de  laranxa  lima. J.M.  de 
Vasconcelos. Unha  historia sobre o descubrimento do 
mundo, a amizade e a dor de medrar.

CÓMICS

MAFALDA. Tiras cómicas de QUINO, autor Arxentino que 
reflicte as preocupacións e a realidade da vida, a través dos seus 
protagonistas: Un grupo de cativos moi especiais.

KOMA. Wazem /Peeters. Historia da nena Addidas e o 
seu pai, limpador de chemineas, nunha cidade opresiva e 
suxa.  

BONE,  Smith, Jeff.  Cando lle preguntaron ao autor sobre 
como definiría Bone, respondeu: “Imaxina que é O señor dos 
aneis  mesturado con Bugs Bunny.”                           

A noite de Samain .Pepe Carreiro: A noite máxica vista 
polo lapis maxistral dun dos nosos mellores debuxantes.

Como facer un Cómic. L. Trondheim / S. García . Os 
autores explícannos os pasos necesarios para facer un cómic 
e espertar os nosos  sentimentos e emocións. 

Unha visita para toda a familia.

“Ruth Matilda Anderson”. Unha mirada de antano”, Exposición de 
fotos sobre a Galicia de comezos do século XX. Sala de exposicións 
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