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Neste libro os nenos e nenas poderán ver os 
diferentes medios de transporte que existen para 
desprazármonos por terra, mar e aire.

Autor: Yayo Kawasara
Editorial: SM
Temática: medios de transporte

Marta ten un irmán moi raro, queres coñecer a súa 
fermosa historia?

Autor: O Hematocrítico
Editorial: Xerais
Temática: animais e humor

Moncho é un can, aínda que algúns non queiran 
recoñecelo. Un conto de humor sobre o dereito a 
ser diferente.

Autor: O Hermatocrítico
Editorial: Xerais
Temática: animais, valores

A Antón gústalle moito debuxar. Un día, mentres 
debuxa unha xoaniña, sucede algo máxico: esta 
empeza a voar e faise real. A xoaniña xoga con el e 
descóbrelle todo un mundo fantástico.

Autor: Juan Berrio
Editorial: Mamut editorial
Temática: fantasía, infancia

Unha mañá, o pequeno Olaf sae a pasear e, coma 
sempre, unha idea vénlle á cabeza: voar polo aire 
coa súa amiga toupa. Xuntos descobren un bosque 
completamente queimado, un verdadeiro desastre. 

Autor: Pep Brocal
Editorial: Mamut editorial
Temática: fantasía, medio ambiente

A escola de primaria Animalia acolle o seu 
alumnado para o primeiro día de clase. Parece unha
volta ao cole clásica pero Avni, intrigado, decátase 
de que non se parece a ninguén.

Autor: Roman y Vincent Pujol
Editorial: Astiberri
Temática: escola, diversidade

A Lola encántalle descubrir novos lugares 
imaxinarios,e Blu sempre está entusiasmado por 
compartir as súas aventuras. En pouco tempo, unha
simple caixa convértese nunha máquina do tempo, 
unha nave espacial ou mesmo un submarino...

Autor: Lorenzo Montatore
Editorial: Mamut editorial
Temática: familia, imaxinación, infancia

Peluso é o gran compañeiro de xogos e de diversión 
dunha nena encantada coa súa peculiar mascota. 
Unha historia de amor polos animais, amizade 
incondicional e liberdade.

Autora: Mariann Máray
Editorial: Kalandraka editorial
Temática: mascotas, amizade
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A viaxe do vento a través das diferentes estacións 
está chea de suaves sopros, de tranquilas airexas e 
de refachos máis fortes. O vento é invisible, pero 
podemos velo moverse ao noso arredor todos os 
días. Podes encontrar o vento no libro?

Autora: Hanna Konola
Editorial: Hércules Ediciones
Temática: medio ambiente, estacións

Nun afastado planeta viven os coloradiños, que son 
de cor vermella, e os azulados, de cor azul. Os 
coloradiños e os azulados non se levan ben e nunca 
xogan xuntos, pero que ocorrería se unha moza 
coloradiña e un mozo azulados namoraran?

Autor: Julia Donaldson e Axel Scheffler
Editorial: Bruño editorial
Temática: diversidade, amor, respecto
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XA SEI LER! (6-8 ANOS)
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Pepa e Maxi abren unha axencia de detectives. Coa 
súa axencia investigan e resolven casos moi 
interesantes!!

Autor: T. Blanch
Editorial: Montena
Temática: intriga, aventuras, detectives

Isadora Moon é unha nena moi especial. A súa 
mamá é unha fada, o seu papá un vampiro e ela... 
ten un pouquiño dos dous. Nesta aventura Isadora 
Moon segue unha estrela fugaz coa que lle vai 
acontecer unha aventura moi emocionante.

Autor: Harriet Muncaster
Editorial: Alfaguara
Temática: aventuras, vampiros

Mirabella é especial porque a súa mamá é unha 
bruxa e o seu papá é unha fada e... Mirabella ten un 
pouquiño dos dous. É a prima maior de Isadora 
Moon. Mirabella sempre anda metida en problemas 
e na escola de maxia pois... acontecerán cousas.

Autor: Harriet Muncaster
Editorial: Alfaguara
Temática: fadas, misterio, amizade

O Lobo Feroz  é un cidadán respectable e 
responsable que coida do seu sobriño e rexenta unha
xastraría. Iso é agora, antes o Lobo non era así. Non 
era feliz. Só era feroz.

Autor: El  Hematocrítico
Editorial: Xerais
Temática: responsabilidade, animais, aventuras e 
valores

Paco Peco Pequeneiro vai dar un paseo logo da 
merenda, cando un falcón o confunde cun lagarto e 
o leva preso ata o seu niño. Como é posible 
confundir un neno cun becho? Este é un libro con 
moito humor.

Autor: Xelís de Toro
Editorial: Xerais
Temática: animais, humor

Tres rapazas teñen grandes soños e queren voar 
pero... teñen os petos cheos de pedras.

Autora:  Raquel Díaz Reguera
Editorial: Lumen
Temática: feminismo, independencia, liberdade, 
igualdade
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Velaquí seis contos curtos nos que se traballan as 
emocións e como aprender a xestionalas.

Autora: Anna Morató García
Editorial: Beascoa
Temática: emocións

Astro-Rato leva tanto tempo viaxando polo espazo 
que xa esqueceu a súa misión. Menos mal que aí 
está Lampadiña para lembrarlle os seus deberes. 
Viaxa cos nosos heroes polos planetas máis estraños 
da galaxia, afrontando ameazas tan espantosas como
o Monstro Ciclópeo, os habitantes do planeta 
Chiklón ou Patacator.

Autor: Fermín Solís
Editorial: El patito editorial
Temática: aventuras, fantasía

Vani sempre quixo subir á cima daquela montaña. 
Saber o que se sente ao ver a aldea desde alá arriba. 
Toda a súa vida estivo enmarcada naquel lugar. A súa
educación, os seus xogos, os seus amigos… Hoxe, por
fin, chegou o día de partir cara á maior aventura da 
súa vida. Conseguiraa superar?

Autor: Jorge Campos
Editorial: Demo editorial
Temática: superación persoal, aventuras

Unha tribo do Amazonas debe abandonar a súa 
aldea porque se achega un perigoso incendio. Zonia, 
unha nena que soña con se converter nunha 
guerreira lendaria coma nos contos que lle relatan as
avoas da tribo, non entende por que fuxir en lugar de
loitar.   

Autor: Calvi
Editorial: Mamut editorial
Temática: fantasía, superación, igualdade

Ada, Oli e Kat son as Tekis, tres fantásticas 
inventoras. O día en que Purpurina desaparece, 
comeza unha grande aventura que as levará, nin 
máis nin menos, a Marte! Ven a coñecer ás Tekis!

Autor: Gómez
Editorial: Nubeocho
Temática: cooperación, aventuras, igualdade

Nun futuro non tan afastado, Lily vive coa súa familia 
nunha antiga casa na cidade. Un día, no laboratorio 
químico de Solikamsk, unha lamentable explosión 
causa unha nube tóxica de colosais dimensións que 
se vai expandindo, cubrindo prados, montañas, ríos e
cidades.

Autor: Pep Brocal
Editorial: Mamut editorial
Temática: aventuras, acción, fantasía
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Quen che contou que os gazafellos non existen? 
Abofé que existen. E son ben graciosos e 
extravagantes. Descubre que aventuras lles pasaron 
a Mauro e Tiago cando coñeceron a Fede e o seu 
mundo se revolucionou.

Autor: Fon
Editorial: Aira editorial
Temática: mitoloxía, aventuras

Policán é un heroe canino que grazas ao seu olfacto 
humano e á súa intelixencia de can... ou ao revés, 
combate o crime e farache  pasar un intre ladrando 
de risa!

Autor: Dav Pilkey
Editorial: Ediciones sm
Temática: aventuras, acción

O maléfico doutor Malévolo transformou a 
Supermax, o defensor da xustiza co mellor peiteado, 
nunha pataca. Co que non contaba o doutor Maligno
é con que Supermax, aínda que agora sexa un 
tubérculo calquera, é Superpataca.

Autor: Artur Laperla
Editorial: Mamut editorial
Temática: aventuras, superheroes

No bosque hai un lobo de mirada fera e cabeiro 
afiado, polo que convén esconderse. Pero de 
verdade pode ser tan malvado se leva calzóns?

Autor: Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz, Paul Cauuet
Editorial: Astronave
Temática: aventuras, medo

Cóntase a historia de Curuxa, unha bruxa noviña que 
trata de recuperar as voces roubadas por outras 
feiticeiras. Esta historia fainos ver como 
axudándonos uns a outros conseguimos vencer as 
dificultades.

Autor: Fon
Editorial: Retranca editora
Temática: fantasía, cooperación

Que o elefante lembrase cada pedra e cada árbore 
non sorprendía a ninguén. Tampouco sorprendía que
fose un elefante-chafariz, un elefante-illa ou que 
debuxase arcos da vella no ceo... O sorprendente foi 
que un día perdeu a memoria e mesmo esqueceu 
que era un elefante.

Autor: Oli
Editorial: Obradoiro
Temática: contos de animais, alzheimer
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Leopoldo é o monstro máis pequeno da clase; 
sempre está a aguantar as burlas dos seus 
compañeiros e por iso non lle gusta nada ir ao 
colexio. Pero un día, o seu tío Evaristo consegue que 
Leopoldo cambie de opinión… E se ser tan pequeno 
fose unha vantaxe?

Autora: Estefanía Padullés
Editorial: Hércules ediciones
Temática: diversidade, abuso escolar

Lobo e Estofado son uns amigos moi peculiares. Non 
todos os días se ve un lobo e unha ovella cunha 
amizade tan firme. Ao final dun dos seus paseos 
nocturnos atopan un estraño ovo no chan. "Unha 
tortilla!" pensa Lobo. "Un bebé!" pensa Estofado, 
quen decide que o mellor é coidar o ovo e darlle 
calor ata que faga "crack" e de dentro saia... un 
crocodilo!

Autor: Steve Smallman
Editorial:  Beascoa
Temática: diversidade, familia

A Juan gustáballe pintar as uñas e, cando riron del no
colexio, o seu pai decidiu apoialo e pintalas el tamén.
Esta é unha historia inspirada en feitos reais.

Autor: Luis Amavisca
Editorial: Nubeocho ediciones
Temática: diversidade, ruptura de estereotipos, 
respecto
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MERGULLÁNDOME NA LECTURA (9-12 ANOS)
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A amizade entre un neno e unha gorila lévaos a vivir 
unha tla aventura con moita diversión e emoción. 
Eric quere rescatar a súa mellor amiga, que é unha 
gorila do zoo. Conseguirao?

Autor: Carlyn Beccia
Editorial: Anaya
Temática: animais, amizade, humor, aventuras

O xenio é Mozart e ten 12 anos en 1768. Esta é unha 
aventura de misterio na que coñeceremos a figura do
xenial compositor a través dunha viaxe polo Camiño 
de Santiago ata chegar a Galicia.

Autora: Fina Casalderrey
Editorial: Xerais
Temática: misterio, música, Camiño de Santiago

E se o único normal é ser diferente? Se o queres 
comprobar non deixes de mergullarte nesta historia 
apaixonante e especial.

Autor: Eloy Moreno
Editorial: Ediciones B
Temática: valores, sociedade

Un novo día empeza coma cada mañá en Fortville, 
pero nada é coma antes. Os que espertaron esta 
mañá deambulan por unha cidade deserta até 
descubrir que só quedan cinco. Que puido pasar? 
Onde están os seus pais e os seus amigos?

Autor: AAVV
Editorial: Dibukks
Temática: acción, terror, angustia

 A lenda tradicional A doncela Cerva, que Leandro 
Carré Alvarellos recolleu na zona de Doncos no 
século XIX serve de base para esta obra.

Autora: Inés Vázquez
Editorial: Demo editorial
Temática: tradición

Con este libro descubrirás a orixe de oito grandes 
monstros históricos. Ao mesmo tempo indagarás 
sobre toda a ciencia que hai detrás destes seres 
arrepiantes.

Autor: Carlyn Beccia
Editorial: Anaya
Temática: historia, medo, monstros
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PARA MOZOS E MOZAS (12 OU MÁIS ANOS)
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Clementine é unha adolescente sen problemas. Un 
día crúzase na rúa cunha parella de mozas. Unha leva
o pelo tinguido de azul e sorrille, mentres 
Clementine baixa a vista. A partir deste preciso 
momento todo vai cambiar para ela, sobre todo a 
súa sexualidade.

Autora: Julie Maro
Editorial: Dibukks
Temática: adolescencia, identidade de xénero

A pequena Marion acábase de mudar coa súa nai á 
vella casa familiar na costa. O lugar é de ilusión, as 
vistas son magníficas e até teñen praia propia. Alí 
descubrirá o pasado da familia e a historia do seu 
avó, un mariñeiro que desapareceu no mar cando a 
súa nai aínda era un bebé.

Autores: Mathieu Reynè e Valérie Vernay
Editorial: Norma editorial
Temática: fantasía, aventuras

A mediados do século XXI, a doutora Sara Mettmann,
membro da organización que rexe os destinos de 
Europa desde a sombra, viaxa a Galicia acompañada 
polo seu fillo David. A misteriosa desaparición de 
David será o inicio dunha cadea de desconcertantes 
sucesos.

Autor: Agustín Fernández Paz
Editorial: Edicións Xerais de Galicia
Temática: relacións familiares, aventuras

Se tes arredor de quince anos, vas de falcatrueiro e 
mallas na música, este pode ser o teu libro. Un libro 
de versos co depósito cheo de gasolina, testosterona 
e alcohol. Un libro de versos tunados, maqueados de
furia xuvenil, sen máis límite que o do 
contaquilómetros que sinala unha ruta suicida, 
porque só admite como meta o destino cemiterio.

Autor: Carlos Negro
Editorial: Edicións Xerais
Temática: adolescencia, poesía

Emma Cruz, avogada e profesora de Dereito Penal, 
trasládase a Merlo para impartir clases na 
Universidade e descobre que ese lugar está marcado 
pola desgraza. A súa chegada coincide co 25 
aniversario da desaparición das irmás Giraud, dúas 
meniñas ás que semella que tragou a terra.

Autora: Ledicia Costas
Editorial: Edicións Xerais
Temática: intriga, misterio

Esta é unha historia sobre crimes non resoltos en 
terras afastadas, en cidades ocultas tras a brétema. É
unha historia sobre a maldade arteira en xunglas 
calorosas e sobre unha leal amizade en océanos 
tormentosos. É unha historia sobre morriña, 
esperanza e crueis traizóns.

Autor: Jacob Wegwluis
Editorial: Sushi Books
Temática: intriga, misterio
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LECTURAS DE CONSULTA E INFORMATIVAS
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Unha maneira diferente de coñecer o corpo humano 
e os seus órganos grazas ás súas páxinas 
transparentes. 

Autor: Varios
Editorial: Larousse
Temática: o corpo humano

Libro no que a través de solapas e pezas móbiles 
poderás explorar o fermoso lugar no que vives.

Autor: Varios
Editorial: Bruño
Temática: natureza

Para descubrir en Santiago de Compostela os 
recunchos máis emblemáticos.

Autor: Fermín Solís
Editorial: El Patito Editorial
Temática: cultura, turismo

Libro ilustrado pensado para crianzas de todas as 
idades que percorre moitas áreas da identidade 
nacional galega: xeografía, historia, lendas, 
personaxes célebres, festas e celebracións, 
símbolos… Un percorrido visual útil para aprender a 
coñecernos mellor como pobo.

Autor: César Cequeliños e Jorge Campos
Editorial: Aira editorial
Temática: patrimonio galego, infancia

Esta colección ten como eixo fundamental o 
achegamento de diferentes mulleres e da súa 
importancia ao público infantil, xa que ademais de 
contar quen foron, inclúe unha serie de pasatempos 
para facer reflexionar a rapazada, ao tempo que 
avoga polo divertimento.

Autor: AAVV
Editorial: Urco editora
Temática: mulleres galegas, biografías
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