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0-2 ANOS

Isto e aquilo / Tomi Ungerer

Pontevedra : Kalandraka, 2020

Máis dunha trintena de accións e de emocións 
represéntanse, por parellas e de xeito confrontado, neste 
libro visual de Tomi Ungerer. As únicas palabras que 
contén son as que identifican cada ilustración: rir - chorar, 
amar - compartir, ver - mirar, cantar - bailar 

Palabras ; Libros para ver831 UNG ist

  

0-2 ANOS

Un día con Nip y Nimp / Lionel Serre ; 
[traducción del francés, Luisa Lucuix] 

[Sevilla] : Barret, 2020

Nip e  Nimp son veciños e parécense moito. Desde que 
se levantan ata que se deitan fan as mesmas cousas... 
ou case. Porque  Nip faio todo da forma habitual e  Nimp 
á súa maneira. Lionel  Serre presenta  humorísticamente 
a estes dous personaxes que son idénticos e opostos. As 
páxinas dobres forman un espello:  Nip á esquerda e  
Nimp á dereita. Con expresións moi simples, Lionel  
Serre xoga co absurdo de forma  hilarante. Por exemplo, 
cando  Nip saca ao can,  Nimp fai o mesmo co lixo, 
tirando dela cunha correa.

Amizade ; Hábitos ; O mundo que me rodea831 SER dia



  

0-2 ANOS

Chin Bam Bum! / texto e ilustracións, Frédéric 
Stehr ; tradución, Xosé Ballesteros 

Pontevedra : Kalandraka , 2021 

«¡Chin Bam Bum!»  es un divertido y ruidoso juego 
musical creado a través de la experimentación con los 
sonidos que producen distintos accesorios domésticos; 
un acercamiento al juego simbólico que surge de la 
exploración del entorno más cercano

Amizade ; Música ; Libros para ver ; O mundo que me rodea834 STE chi 

  

0-2 ANOS

¿Dónde están todos? / Tom Schamp.

Barcelona : Combel , 2020 

Un libro todo cartón con lapelas que fará voar a 
imaxinación dos máis pequenos mentres xogan a 
adiviñar que animal se esconde en cada páxina. Abre as 
lapelas e descubrirás onde se meteron todos!

Animais ; Libros con sorpresa834 SCH dod 



  

3-6 ANOS

Achís! / texto de José Carlos Andrés ; 
ilustracións de Laura Tova ; [tradución María 
Xesús González Ximénez] 

Pontevedra : OQO , D.L. 2021 

Mamá e papá estaban encantados, pero, cando o gato 
achegouse a ver ao bebé: Achís! O bebé tiña alerxia ao 
gato... Achís! O gato tiña alerxia ao bebé….es normal 
que mamá e papá enfróntense a dúbidas, medos e 
inquietudes cando nace o seu primeiro bebé. Calquera 
circunstancia imprevista pode resultar inquietante na 
nova realidade familiar.Despois do susto inicial e unha 
procura desesperada de solucións domésticas,a 
complicidade entre o gato e o bebé fai que, entre risas e 
esbirros, todo volva á “normalidade”.

Alerxias ; Convivencia ; Contos para contar833 AND ach

  

3-6 ANOS

¡Ya vamos! / Marta Cunill 

[Barcelona] : Bang Ediciones , 2019 

Tres amigos pasan de  migrar outra vez e deciden 
quedar no norte. Pero chega o inverno e con el, o frío. 
Tras tentalo todo, non terán máis remedio que irse. Tras 
unha viaxe esgotadora, espéralles unha espantosa 
noticia.

Migración de animais ; Inverno ; Libros para ver87 CUN yav



  

3-6 ANOS

Sen rastro do gato / Marika Maijala 
[ilustracións] ; Juha Virta [texto] ; traducido por 
Luisa Gutiérrez Ruiz 

A Coruña : Hércules de Ediciones , 2021 

Filippa, o asno  Antero e o gato Durmiñón do libro Piano 
á fuga embárcanse nunha nova aventura. Van a un 
parque de atraccións cunha sala de espellos, montañas 
de  tortitas e un espectáculo de maxia. Alí atópanse co 
axudante da maga, Coello, que ten un gran problema: A 
maga desapareceu!  Filippa, os seus amigos e Coello 
únense para substituír á maga no espectáculo de maxia, 
pero o truco de desaparición é tan bo que fai que o gato 
Durmiñón tamén desapareza. Atoparano a el e á maga 
antes de que termine o espectáculo de maxia?

Animais humanizados ; Gatos ; Maxia ; Contos para contar833 MAI fil

  

3-6 ANOS

No ovo / Emma Lidia Squillari ; [tradución, 
Xosé Ballesteros] 

Pontevedra : Kalandraka , 2020 

Doce ovos e, en cada un -todos de diferentes tamaños, cores e 
texturas- unha criatura a piques de nacer. Ao principio, o interior 
da casca é un lugar cómodo e seguro pero axiña o espazo vai 
minguando a medida que os animaliños medran. Ata que chega 
o emocionante momento de nacer! O pitiño, o parrulo, a 
tartaruga, o crocodilo? unha ducia de especies ovíparas -entre 
aves, mamíferos e réptiles- habitan neste libro no que é 
necesario prestarlles moita atención ás ilustracións. Nelas está 
a chave para comprender o sentido do texto, breve, sinxelo e 
enigmático.

Nacemento ; Fame ; Animais ; Libros para ver834 SQU noo 



  

3-6 ANOS

Manu en la montaña / Diego Arandojo , + Ed 

[Barcelona] : Bang , D.L. 2017 

Estas historias para nenos están case  desprovistas de 
texto. O relato sostense sobre as viñetas con debuxos. 
Pero aínda así se trata de lectura: o neno lerá de 
maneira autónoma un relato complexo porque as viñetas 
destes cómics non son simples ilustracións senón que 
hai nelas unha verdadeira gramática.

Viaxes ; Aventuras ; Libros para ver ; Cómics87 ARA man

  

3-6 ANOS

O oso Bomozo / María Isabel Correa V. ; 
Santiago Luna Lupo 

A Coruña : Bululú , 2021 

Esta é a historia dun oso sen un talento asombroso e co 
soño glorioso de ser un mozo grandioso. Había un 
problema curioso: ser pouco coidadoso nun lugar 
prestixioso podía ser desastroso!

Osos ; Poesía, rimas e cancións81 COR oso



  

3-6 ANOS

Eva, a carteira espacial / [texto e 
ilustracións], Gloria Pavía 

Vigo : Galaxia , 2021 

Eva é carteira, pero non unha carteira calquera, é 
espacial e vén da Lúa, onde nacen as estrelas. Nesta 
viaxe, percorrerá o camiño dos asteroides para atopar o 
pequeno Plutón. Serán os seus veciños quen de 
lembrarse del? Unha aventura galáctica, onde o manto 
estelar e os planetas guiarán anosa protagonista cara a 
este misterioso veciño.

Viaxes espaciais ; Carteiros ; Contos para contar833 PAV eva

  

3-6 ANOS

Quen son? / Tándem Seceda ; Ester García 

Pontevedra : Faktoría K de libros , 2021 

Un libro para nenos e nenas amantes da natureza. Unha 
colección para descubrir os segredos dos animais. 

Animais salvaxes ; Curiosidades ; Libros infantís59 TAN que



  

3-6 ANOS

Rato en fuga / Miguel Ordóñez ; [tradución, 
Maruxa Zaera Landeira] 

A Coruña : Bululú , 2020 

O relato desenvólvese cunha sonoridad nos textos 
rimados que constrúen unha historia divertida e irónica 
que nos fará sorrir a todos e mesmo chegar á gargallada 
grazas aos xiros da historia e á desenfadada actitude do 
seu protagonista.

Texto en maiúscula para facilitar o acceso aos primeiros 
lectores, reforza ademais a súa atención lectora a través 
das aloucadas reaccións do protagonista e o 
coñecemento de variedade de personaxes, animais, 
climas e ambientes. Un libro sinxelo na súa lectura, 
profundo na súa mensaxe e útil para a aprendizaxe e 
formación dos máis peques.

Ratos ; Viaxes ; Amizade ; Libros con música81 ORD rat 

  

3-6 ANOS

Ravioli / texto de David Hernández Sevillano ; 
ilustracións de Anna Forlati 

Pontevedra : OQO , 2021 

Cada mar ten un encargado de dar forma ás ondas e 
facelas rodar sobre a súa superficie.

O fabricante de ondas daquel pequeno mar de auga  
turquesa era o señor  Ravioli.

Mar ; Emocións e sentimentos ; Infancia ; Contos para contar833 HER rav



  

3-6 ANOS

El niño que no quería ser azul, la niña que 
no quería ser rosa / Patricia Fitti 

Barcelona : Destino , 2021  

A Celestino regálanlle avións azuis, dorme nunha cama 
azul e xoga ao fútbol con pelotas azuis. Todo o mundo 
dille que é o máis azul de todos os nenos e que casará 
coa máis rosa de todas as nenas, como debe ser! Pero e 
se el quere só un mundo azul, e a princesa dos seus 
soños non é rosa? Un berro á liberdade dos nenos e 
nenas. Que os patróns de xénero da sociedade non 
aplaquen a súa creatividade e a súa personalidade. Non 
hai xogos de nenos e xogos de nenas, hai cousas que 
gustan e cousas que non gustan. 

Igualdade de xénero ; Ruptura de estereotipos ; O mundo que me 
rodea

833 FIT niñ

  

7-8 ANOS

Tu planeta te necesita : [una guía optimista 
para reducir, reutilizar, reciclar y renovar] / 
Philip Bunting ; traducción de Isabel Llasat 
Botija 

Barcelona : RBA , 2020 

Ninguén quere pensar no lixo (normal, dá  asquito). Pero 
aínda que non te deas conta, os refugallos xa forman 
parte das nosas vidas.

De onde sae o lixo e onde acaba? Canto tarda en 
descompoñerse? E que podemos facer para axudar ao 
noso planeta?

Xestión de residuos ; Medio ambiente ; Protección ; Planeta Terra 504 BUN tup



  

7-8 ANOS

Mortiña e as vacacións no lago Misterio / 
Texto e ilustracións de Barbara Cantini ; 
tradución ao galego: Rosa Marta Gómez Pato 
e Manuel González González 

A Coruña : Hercules de Ediciones , 2021 

Por fin, chegan as vacacións! Mortiña e a súa familia non 
as tiñan desde... había séculos!

Destino : Vila Florida de tía Feiticeira e do curmán 
Dilbert. Pero o relax dura pouco : Mortiña descobre que 
un gris funcionario quere poxar a mansión, que parece 
deshabitada. Lograrán atopar a maneira de slavala antes 
de que sexa tarde de máis?

Zombis ; Vacacións ; Humor ; Aventuras833 CAN mor

  

7-8 ANOS

Mar de mazá / Elvira Ribeiro Tobío ; 
ilustracións Begoña G. Arce 

Lugar : Editorial , año

Se vés canda min heiche de amosar os segredos todos 
que atesoura o mar. Se segues o son destas rimas 
dondas sucaremos océanos e miraremos as ondas! 

Poesía, rimas e cancións81 RIB mar



  

7-8 ANOS

¿Quieres ser mi amiga? / Susie 
Morgenstern ; ilustrado por Claude K. Dubois ; 
traducción de Isabel Obiols 

Barcelona : Blackie Books , 2020 

A Lea non lle gusta nada a súa nova casa. Está lonxe de 
todo, á beira dun campo de patacas (ou de vaiche a 
saber que). E encima non ten amigos. Pero Lea é lista e 
sabe que, para atopalos rápido, só necesita a 
información precisa. Por iso un día colle papel e 
bolígrafo, e redacta o test máis divertido do mundo para 
atopar á súa nova mellor amiga: Que che gusta máis, a 
maionesa ou o  kétchup? Prefires falar ou escoitar? 
Prefires que as túas amigas parézanseche ou que sexan 
totalmente diferentes de ti? Para que serven os amigos? 
Armándose de valor, repítese: «Estou soa, pero non son 
tímida! Conseguireino!». Conseguirao? 

Amizade ; Superación persoal833 MOR qui 

  

7-8 ANOS

Astro Rato e Lampadiña : en Patacator 
cocido! / un tebeo escrito e debuxado por 
Fermín Solís ; [versión galega, Pepe Sendón] 

Santiago de Compostela : El Patito Editorial , 
2019 

Patacator é un tipo malo de dixerir, pero para iso están 
os nosos amigos : para pelar as patacas bravas e 
poñelas a cocer! Sigue a Astro-Rato, Lampadiña e Caca 
noutra aventura sideral que os levará a participar na 
carreira de naves espaciais máis tola de todas. 

Ratos ; Cómics87 SOL ast (3) 



  

7-8 ANOS

Super hermanos : una rebelión inesperada / 
Pema Maymó ; ilustraciones de Alicia Teba ; 
traducción de Andrés Prieto 

Barcelona : La Galera , 2020 

Pepe e Valentina son agora irmáns maiores. E teñen a 
mesma preocupación : a irmá pequena. Unha criatura 
insoportable que berra, chora e invadiu o teu cuarto. 
Unha noite, mentres todos están durmindo, Pepe escoita 
unha voz no berce da súa irmá pequena. Pero se aínda 
non sabe falar, QUEN SERÁ? Cos arrepios, Pepe e 
Valentina descobren que os peluches cobraron vida e 
planifican unha rebelión en maiúsculas. E nada nen 
ninguén lles fará cambiar de opinión. Poderán os 
SUPERIRMÁNS controlar a situación? Atoparán a 
solución a este inesperado motín?

Irmáns ; Peluches ; Contos    833 MAY sup

  

7-8 ANOS

Hans / texto de Javier del Sastre Alonso ; 
ilustracións de Susana Suniaga Marín

Pontevedra : OQO, 2021

Hans é unha homenaxe a un danés universal, 
construída a partir dunha parte das súas historias máis 
coñecidas, a través dunha viaxe imaxinaria ao País dos 
Contos que Andersen imaxinou. 

Hans Christian Andersen ; Soños ; Imaxinación833 SAN han



  

7-8 ANOS

O camiño / texto de Marisa Núñez ; 
ilustracións de Mariona Cabassa 

Pontevedra : OQO , 2020 

O camiño é longo. Ás veces vai dereito ; ás veces, 
torto… Nalgunha ocasión sentes que alguén avanza a 
carón de ti e vas alegre, ao seu paso, como voando 
xuntos a cabalo dun ganso salvaxe. Hai momentos nos 
que non dás andado : parece que levas zapatos de ferro! 
O camiño dá a súa colleita…

Emocións e sentimentos ; Superación ; Poesía, rimas e cancións81 NUÑ cam

  

7-8 ANOS

Escola de Salvaxes / Ledicia Costas ; 
Ilustracións de Mar Villar 

Vigo : Xerais , 2021 

A inesperada aparición da mestra Sinistra revoluciona os 
Minimortos. Quen será esa muller tan excéntrica? 
Camiña coma se pisase chinchetas, leva un sol enriba da 
cabeza e está empeñada en obrigalos a estudar. Os 
Minimortos non queren saber nada da escola. O deles é 
xogar, divertirse, facer trasnadas, pasalo xenial. . . Por 
que esta estraña teima en que vaian ao colexio? Esta 
panda de ultratumba non parará ata descubrir cales son 
as súas verdadeiras intencións. 

Amizade ; Colexio 833 COS min (3)



  

7-8 ANOS

Violeta & Co cambian el mundo / Raquel 
Díaz Reguera 

Barcelona : Lumen , 2021  

Violeta e os seus amigos gozan moito coas ás que para 
eles tece o señor Siquierespuedes. Pero a banda de don 
Noloconseguirás está de novo á espreita. A aparición do 
malvado don MM que esparexe molestas motas de 
micromachismo por todos lados será esta vez o gran 
inimigo. Por sorte, Violeta e a súa cuadrilla terán a 
habilidade para detectar os seus sutís ataques e serán 
eles quen poida cambiar o mundo facendo cousas 
pequenas. 

Igualdade de xénero ; Feminismo ; Cuadrillas ; Contos para contar  832 DIA vio

  

9-11 ANOS

Adiviña esta adiviña / Antón Cortizas 
Amado ; ilustracións, Pepa Prieto Puy 

Vigo : Galaxia , 2021 

Adiviñas a quen vai dedicado este libro de adiviñas? Cal 
será o mellor momento deste día, cal será, para que leas 
adiviñas e aprendas a adiviñar? Cal vai ser? Agora 
mesmo! Veña, avante, empeza xa!

Humor ; Poesía, rimas e cancións81 COR adi 



  

9-11 ANOS

Nomes / Xoán Carlos Domínguez Alberte ; 
ilustracións Ana G. Buhigas 

Vigo : Galaxia , 2021 

Nomes para coñecernos. Nomes para soñares. Nomes 
para vivirmos. O noso mundo está cheo de Nomes. 
Nomes para que non se perdan. Nomes para non nos 
perder nós.

Nomes propios ; Poesía, rimas e cancións 81 DOM nom 

  

9-11 ANOS

Ocho princesas imperfectas / Natasha 
Farrant ; ilustrado por Lydia Corry ; traducción 
de Alena Pons 

Barcelona : La Galera , 2020 

Unha feiticeira mandou o seu espello máxico ao noso 
universo. Nel reflectiranse oito princesas fortes, valentes 
e decididas a ser elas quen rescate ás persoas en 
perigo. A princesa do deserto protexe á súa xente do rei. 
A princesa do bosque adopta un crocodilo como 
mascota. A princesa da montaña considera que é máis 
importante ser empática e amable que formar parte da 
realeza. E, nun bloque de vivendas, Princesa salva o 
precioso xardín da súa comunidade das mans de 
desenvolvedores urbanísticos. 

 Princesas ; Fantasía 846 FAR och



  

9-11 ANOS

A lavandeira de San Simón / Eva Mejuto ; 
Bea Gregores 

Vigo : Xerais , 2020 

Nunca vira esta parte da illa, nin a torreta nin o 
enreixado, nin os gardas cos fusís que vixiaban, nin os 
centos de homes que agardaban detrás deles, coa fame 
e o medo nos ollos. Desde a nosa casa só se vían unhas 
poucas árbores e a ponte. Máis nada. As cousas non 
sempre son como parecen. . . »A illa de San Simón foi, 
durante a Guerra Civil, cadea e campo de concentración 
de máis de seis mil homes inocentes. Moitas foron as 
mulleres que axudaron, desinteresadamente, a facerlles 
máis soportable a condena levando comida e roupa 
limpa á illa. Esta é unha de tantas historias de mulleres e 
crianzas que padeceron a represión e a inxustiza, e que 
loitaron por cambiar o mundo que lles tocou vivir. 

Guerra Civil ; Histórica ; Mulleres842 MEJ lav

  

9-11 ANOS

En busca y captura / Ana Campoy ; 
ilustraciones de Álex Alonso 

Madrid : Loqueleo , 2018 

Unha organización malvada, unha familia en constante 
fuxida, un enorme segredo, ENORME!. . . ANUNCIO 
IMPORTANTE! A información deste libro é altamente 
confidencial e clasificouse como TOP SECRET. A familia 
F. ten un segredo. Un enorme. Xigante. inmenso! A 
malvada organización JAW quere capturalos. Novas 
identidades, novos amigos. . . a oportunidade perfecta 
para comezar de cero. Só teñen que cumprir unha misión 
: non chamar a atención. Poderán collelos? Quen terá 
que desordenalo esta vez? 

Familia ; Segredos ; Misterio ; Aventuras843 CAM fam (1)



  

9-11 ANOS

Pan con chocolate : a merenda de Gianni / 
Paula Carballeira ; ilustracións de Xiana 
Teimoy 

Vigo : Xerais , 2021 

Este libro non conta unha historia, conta moitas historias. 
Este libro conta a historia dun neno chamado Gianni 
Rodari, pero tamén podería contar as historias de moitos 
outros nenos e moitas outras nenas que soñan e 
escriben para poder ter tantas vidas como queiran. 
Porque neste libro hai gatos, piratas, bruxas, cans, trens, 
corvos, teléfonos, cebolas, tomates. . . Imaxina ler este 
libro comendo pan con chocolate. Este é un libro para 
imaxinar aventuras. Este é un libro para xogar. Este é un 
libro para que te divirtas aínda máis. 

Fantasía ; Antoloxías86 CAR pan

  

9-11 ANOS

El tesoro de Lilith : un cuento sobre la 
sexualidad, el placer y el ciclo menstrual / 
texto e ilustraciones, Carla Trepat Casanovas ; 
[guía didáctica, Anna Salvia Ribera] 

Lugar : Editorial , año

Que mellor regalo que acompañar ás nenas para coñecerse e a 
amarse a si mesmas a través dun conto?

Este libro está pensado para nenas de todas as idades, posto que 
a maxia dos contos e as metáforas reside en que che transmiten 
a información que necesitas nese preciso momento da túa vida, a 
miúdo sen que te deas conta porque vai directamente ao 
inconsciente. O tesouro de Lilith axudaranos a transmitir ás fillas a 
beleza e o poder da sexualidade feminina para que poidan 
camiñar con seguridade e confianza. Doutra banda, servirá de 
escusa para abrir diálogos sobre este tema e para que as nenas 
teñan estímulos preto que lles permitan incorporalo na súa vida e 
expornos preguntas respecto diso. 

Menstruación ; Sexualidade ; Educación sexual ; Vida real840 TRE tes



  

9-11 ANOS

Rescate en el Reino de la Fantasía : noveno 
viaje / Geronimo Stilton ; [ilustraciones de 
Silvia Bigolin ... [et al.] ; traducción, Miguel 
García] 

[Barcelona] : Destino , 2016 

A raíña Floridiana desapareceu e, con ela, tres obxectos 
máxicos : o Libro dos Mil Encantamentos, a Bóla de 
Cristal e a Varita Susurrante. Conseguirá o Cabaleiro 
Sen Mancha e Sen Medo atopalos e salvar ao Reino da 
Fantasía?

Ratos ; Animais humanizados ; Aventuras ; Fantasía848 STI res

  

9-11 ANOS

El misterio del dodo / Sofía Rhei ; 
ilustraciones de Alfonso Rodríguez Barrera 

Madrid : Fábulas de Albión , 2015 

O tío Theodosius regresou dunha das súas viaxes polo 
mundo, e trouxo un espécime en grao sumo peculiar : un 
paxaro dodo, ao que todo o mundo cría extinto. O malo é 
que o pobre bicho ten moitos inimigos, case tantos como 
convidados acoden á suntuosa festa de recepción que o 
pai de James Moriarty celebra en honra do explorador. 
Poida que James Moriarty non sexa o neno máis 
sociable nin máis agradable do mundo, pero cando se 
empeña en algo, non se detén ante nada. Sobre todo se 
ese "algo" é unha aposta contra a súa irritante irmá 
Arabella por ver cal dos dous resolverá o misterio do 
dodo. 

 Relación entre irmáns ; Detectives ; Misterio844 RHE jov



  

9-11 ANOS

Axente X. 99 : contos e versos do espazo / 
Gianni Rodari ; ilustrado por Federico Delicado 
; traducido por Isabel Soto 

Pontevedra : Kalandraka , 2021 

Si, señor xornalista, durante anos vivín coma un eremita 
nese pequeno asteroide do que tomei o meu nome de 
batalla : X. 99. O noso universo apenas garda segredos 
para min. Teño coñecido mundos máis avanzados ca o 
noso e mundos máis desenvolvidos. Teño coñecido 
tamén singulares mesturas de progreso e atraso. 

 Viaxes espaciais ; Ciencia ficción86 ROD axe

  

9-11 ANOS

La historia imposible de Sebastian Cole / 
Ben Brooks ; ilustraciones de George Ermos ; 
traducción de Rebeca González Izquierdo 

Barcelona : Blackie Books , D.L. 2020 

Oleg e Emma levan todo o curso xogando a un xogo : o 
de inventarse a un terceiro amigo. Así pasan o intre. Un 
día invéntanse a Sebastian Cole, un neno capaz de 
millóns de tolemias. Ninguén no seu san xuízo crería que 
alguén así existe. . . Só que un día Sebastian Cole 
aparece na gorida secreta de Emma e Oleg, a bordo 
dunha nave espacial de cartón. É IMPOSIBLE. E o que 
aínda non saben é que moitas outras cousas imposibles 
están a piques de suceder.

Amizade ; Maxia ; Imaxinación ; Fantasía846 BRO his



  

9-11 ANOS

Fábulas contadas / Gonzalo Navaza ; 
ilustracións de Orelí Pello 

Vigo : Xerais , 2020 

As fábulas son pequenos relatos de intención 
moralizante onde personaxes animais encarnan 
condutas e caracteres humanos e que foron 
incorporadas á tradición popular desde hai milenios. 
Neste libro o autor refai en versos rimados algunhas das 
máis coñecidas dun xeito orixinal e divertido

Animais humanizados ; Fábulas ; Clásicos e populares 86 NAV fab

  

9-11 ANOS

Pilú de los bosques / escrito, ilustrado y 
coloreado por Mai K. Nguyen 

Barcelona : Brúfalo : La cúpula , 2021 

A Willow encántalle deambular polos bosques próximos á 
súa casa. Alí esquece que é o bicho raro do colexio, 
deixa atrás as discusións coa súa irmá Lin e atenúa esa 
sensación de perda que a debilita. Nun deses paseos 
toparase con Pilú, un espírito das árbores que non atopa 
o camiño de volta a casa. Willow ofrecerase a axudala e 
na súa procura sairá á boia unha verdade decisiva : que 
a tenrura e a fortaleza son dúas cousas que van da man. 
Pilú dos bosques é unha historia de sabedoría emocional 
onde algunhas cousas son invisibles. . . pero non por iso 
menos importantes. 

Emocións e sentimentos ; Duelo en nenos ; Natureza ; Aventuras87 KNG pil



  

9-11 ANOS

A vida diaria dos romanos / Pepe Carballude 
; ilustracións de Jorge Campos 

Vigo : Xerais , D.L. 2021 

Este libro é unha viaxe no tempo á Roma clásica para 
descubrir como vivían os seus habitantes. Percorre as 
distintas etapas da historia de Roma, asistindo ao 
nacemento dun neno ou nena, ao primeiro día de escola, 
aos seus enredos… Aquí cóntase como eran os 
xoguetes dos romanos, como se entretiña a rapazada, 
como vestían e como se bañaban, que comían, que 
deuses tiñan e como eran as súas casas. Tamén 
descóbrense as pegadas que os romanos deixaron en 
Galicia. 

 Historia antiga ; Libros informativos ; Roma ; Usos e costumes930 CAR vid

  

9-11 ANOS

El libro dorado de los niños / Cristina 
Romero & Francis Marín 

Tenerife : Ob Stare , 2016 

Se es un neno ou un mozo, O Libro Dourado dos Nenos 
naceu para acompañarche e lembrarche o poderoso que 
es. Pero tamén é un libro para ti, se xa es un home, 
porque che axudará a sandar as feridas que quizais 
gardas moi dentro de ti mesmo. Este é un libro ilustrado 
cuxas palabras e imaxes parecen rumorearlle á túa 
psique (emociones - mente - espírito) que é bo 
obedecerche, escoitarche. . . E lémbrache que es moi 
poderoso dunha forma moi diferente á que quizais che 
contaron antes. 

Crecemento persoal ; Pubertade 159.9 ROM lib



  

+12 ANOS

Contra o reloxo / Carlos Labraña ; 
ilustracións, Fonso Barreiro [Fon] 

Vigo : Galaxia , 2021 

Que misterio agocha a vella reloxaría?

Nesta divertidísima obra de Carlos Labraña ninguén é 
quen parece. Pon o cronómetro a cero e non te 
despistes se queres descubrilo, porque o tempo voa 
cando se pasa ben!

Humor ; Roubos ;Teatro82 LAB con

  

+12 ANOS
¿Y si fuéramos nosotros? / Becky Albertalli y 
Adam Silvera ; traducción de María Celina 
Rojas 

Madrid : Puck , 2019 

Creo no amor a primeira vista. No destino. No universo. 
Pero non creo nesas cousas da maneira en que ti supós. 
É dicir, non quero dicir as nosas almas dividíronse e ti es 
a miña outra metade para sempre e todo ese tipo de 
cursilerías. Simplemente creo en que estamos destinados 
a coñecer a certas persoas. Creo que o universo cruza a 
esas persoas no noso camiño por algunha razón.

Isto é Nova York, así que sei que Arthur, o mozo que 
coñecín na oficina de correos, non se volverá a cruzar na 
miña vida. Supoño que está ben. Non é coma se 
realmente puidese haber algo entre nós. Grazas por 
nada, universo.

Amor adolescente ; Novela romántica ; Vida real841 ALB ysi



  

+12 ANOS

In memoriam / Pepe Carballude 

Vigo : Xerais , 2021

A chegada dun grupo de voluntarios da Asociación para a 
Recuperación da Memoria Histórica coa intención de 
escavar o antigo Parque da cidade, onde se cre que 
están os restos dun fusilado pouco despois da Guerra 
Civil, desencadeará un lote de sorpresas que saldarán 
débedas pasadas e avivecerán vellas historias 
adormecidas.

Novela social e política ; Novela histórica842 PEP inm

  

+12 ANOS

El campamento / Blue Jeans 

Barcelona : Planeta , 2021 

Dez dos mozos máis prometedores do país, menores de 
23 anos, foron convidados a un campamento moi 
especial nos Pireneos. O precursor desta idea é 
Fernando Godoy, un dos homes máis ricos de España, 
que busca a alguén mozo que lle axude a dar unha nova 
imaxe ao seu imperio e que no futuro ocupe o seu lugar. 
Naquela idílica paraxe, recibirán formación e serán 
preparados para converterse na man dereita do 
millonario. Pero só un poderá conseguilo.

Campamentos ; Novela de intriga e misterio 844 BLU cam



  

+12 ANOS

O caso do chantaxista roibo / Jordi Sierra i 
Fabra ; tradución, Xesús Domínguez Dono 

Vigo : Galaxia , 2021 

Buscar unha adolescente captada por una seita e 
entregar o pago dunha chantaxe son os dous novos 
casos que Berta Mir ten que afrontar no mesmo día, e 
que non semellan moi complicados. Pero as cousas 
nunca son o que parecen, e, así descobre que a moza 
fuxida garda un tráxico e escuro segredo, e o pago do 
rescate tamén se complica cun asasinato, no que a nosa 
detective se ve envolta e onde pode perigrar a súa vida, 
aínda que se ve axudada por un misterioso personaxe. 
Por riba, aparece un guapo cantante que fai cambalear 
os sentimentos de Berta e a relación co seu grupo 
musical. 

 Detectives ; Asasinatos ; Novela policíaca ; Misterio844 SIE ber

  

+12 ANOS

Pomelo y limón / Begoña Oro ; ilustraciones 
de Ricardo Cavolo 

Boadilla del Monte (Madrid) : SM , 2018 

As palabras que eliximos para contar a nosa historia son 
as que dan forma ao noso mundo. María e Jorge teñen 
unha cousa clara : quérense. E dinllo de mil maneiras : 
Jorge, cos seus debuxos ; María, no seu blogue e nas 
súas cartas. Pero iso que parece tan fácil complícase se 
lle engadimos nais famosas, paparazzi e xente que opina 
sen coñecelos. Para poder quererse en paz, Jorge e 
María deciden montar unha campaña ; pero non de 
publicidade, senón de privacidade. Porque a súa historia 
é esencial, e o esencial é invisible aos ollos. 

 Institutos ; Relacións familiares ; Amor adolescente ; Novela 
romántica ; Vida real

841 ORO pom



  

+12 ANOS

O enigma do baúl pechado / Xosé A. Neira 
Cruz ; ilustracións Luz Beloso 

Vigo : Galaxia , 2020 

Entre o lixo dun vertedoiro, Max atopa un enigmático baúl 
pechado. Sen saber que hai no seu interior, está seguro 
de que garda algo que desexa coñecer. Pero conseguir 
iso é moi difícil. Non hai forma de abrir o baúl. Ademais, o 
misterioso obxecto pasou a formar parte das posesións 
da tenda do malvado señor Lin. Así e todo, vai suceder 
algo extraordinario. Algo que serve para que Max e os 
seus amigos entendan a importancia das palabras e da 
verdadeira amizade. 

Amizade ; Emigración e inmigración ; Prexuicios ; Misterio844 NEI eni 

  

+12 ANOS

Gelsomino no país dos mentiráns / Gianni 
Rodari ; ilustrado por Pablo Otero ; traducido 
por Isabel Soto 

Pontevedra : Kalandraka , 2020 

Os súbditos daquel reino vivían sometidos por leis 
inxustas e a verdade brillaba poa súa ausencia. Pero 
Gelsomino, coa axuda dun fantástico gato, decidiu 
acabar coas mentiras, abrir armarios, levantar alfombras, 
tirar da manta. . . e airear as estancias do palacio real. 

Xustiza ; Verdade ; Mentiras ; Fantasía846 ROD gel



  

+12 ANOS

Donde aprenden a volar las gaviotas / Ana 
Alcolea 

Madrid : Anaya , 2007 

Arturo pasa as súas vacacións de verán en Noruega co 
seu amigo Erik. A casa na que viven aséntase sobre os 
cimentos dun campo de concentración nazi da Segunda 
Guerra Mundial. Un día, mentres cavan un foxo no xardín 
para plantar unha árbore, atopan unha caixa de metal, 
pechada baixo sete chaves. A investigación para coñecer 
o seu contido levará aos mozos a unha afastada cabana 
no medio das montañas, a unha vella casa de 
pescadores na fría e agreste costa norte de Noruega, e 
ao pasado misterioso da enigmática avoa de Erik.

Viaxes ; Aventuras ; Misterio843 ALC don

  

+12 ANOS

O xardín secreto / Frances Hodgson Burnett ; 
traducción de Carlos Freire 

Allariz : Aira , 2021 

Inglaterra, comezos do século XX. Tras perder aos seus 
pais, vítimas dunha epidemia de cólera na India, Mary 
Lennox, unha nena enfermiza e de pésimo carácter, 
viaxa ata o condado de Yokshire para vivir ao amparo do 
seu tió Carven, un home tamén huraño. Misselwhite, o 
seu novo fogar, é unha enorme mansión situada nun 
páramo, cuias paredes rezuman tristeza e, sobre todo, 
gardan máis dun misterio. Desafiando as advertencias da 
señora Medlock, o ama de chave se fiel protectora do tío 
Craven, e de Martha, a súa niñeira, Mary penetra nun 
recóndito xardín da finca que permenece cerrado dende 
fai dez anos. . . 

 Amizade ; Amor a natureza ; Aventuras843 HOD xar



  

+12 ANOS

Cenicienta liberada / Rebeca Solnit ; ilustrado 
por Arthur Rackham ; traducción del inglés de 
Antonia Martín 

Barcelona : Lumen , 2021 

Nesta volta de volta do conto tradicional, a enxeñosa 
Cincenta coñece á súa fada madriña, acode a un baile e 
relaciónase cun príncipe, pero aí termina a historia que 
xa coñecemos : en realidade, os zapatos de cristal non 
resultan demasiado cómodos, a beleza non dá a 
felicidade e a protagonista fártase de que a traten mal. 
Rebecca Solnit revisita este clásico cunha descarada 
heroína que nos convida a repensar o papel da muller no 
mundo. 

Cincenta (Personaxe de ficción) ; Feminismo ; Conto fantástico ;  
Clásicos y populares
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+12 ANOS

Harley Quinn : cristales rotos : una novela 
gráfica / guión de Mariko Tamaki ; dibujo de 
Steve Pugh ; rotulación Carlos M. Mangual ; 
[traducción, Alberto Díaz] 

[Madrid] : Hidra , 2020 

De mal humor, rebelde, excéntrica. . . Con quince anos, 
Harleen Quinzel apenas tiña cinco dólares cando a 
mandaron vivir a Gotham. Harleen tivo que enfrontarse a 
moitas situacións difíciles dende pequena, pero a súa 
fortuna cambia cando a drag queen máis fabulosa de 
Gotham, Mama, dálle a benvida entre os seus. E ao 
principio parece que Harleen atopou un lugar para crecer e 
liberar o seu eu máis auténtico xunto a súa mellor amiga Ivy 
en Gotham High. Pero entón a fortuna de Harley dá un novo 
xiro cando o cabaret drag de Mama convértese na seguinte 
vítima da onda de xentrificación que arrasa o barrio. 

Ecoloxismo ; Discriminación racial ; LGTBI+ ; Banda 
deseñada de superheroes 
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+12 ANOS

Skyward. Volumen I, Mi vida sin gravedad / 
guión, Joe Henderson ; arte y portada, Lee 
Garbett ; color, Antonio Fabela ; [traducción, 
Ana Navalón] 

Barcelona : Norma , 2020 

Un día, a gravidade da Terra reduciuse de súpeto a unha 
fracción do que é agora. Vinte anos despois, a 
humanidade adaptouse á súa nova realidade con 
gravidade baixa. E para Willa Fowler, que naceu pouco 
antes do Día G, mola bastante. Quen non quere voar? 
Pero tamén hai perigos. . . e non só porque un paso 
equivocado podería facerche saír da face da Terra. 
Algúns perigos axexan máis preto do que ela cre. . .

 Cómic americano ; Cómic de ciencia ficción 87 HEN sky (1) 

  

+12 ANOS

Subnormal : una historia de acoso escolar / 
[Iñaki Zubizarreta, autor ; Fernando Fernández 
Llor, guión ; Miguel Porto Hermida, dibujo] 

Girona : Evolution comics , [2020] 

Iñaki está a pasar un inferno no seu instituto a mans dun 
grupo de alumnos que lle someten a un acoso escolar 
constante. Un acoso que irá subindo en intensidade e ao 
que se terminarán unindo incluso algúns profesores. Isto 
levaralle a exporse o suicidio como única saída a esta 
situación. O seu único asidero á ansiada normalidade será o 
equipo de baloncesto do seu centro escolar. Pero nin iso 
será suficiente cando as palabras convértanse en empuxóns 
e estes en puñadas e patadas. Iñaki atoparase ao bordo dun 
abismo empuxado por unha palabra que non para de soar 
na súa cabeza. Unha palabra que se converteu nun mantra 
cruel por parte dos seus acosadores : Subnormal!

 Acoso moral na escola ; Banda deseñada española e 
hispanoamericana ; Banda deseñada da vida cotiá ; Cómic 

social e político
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+12 ANOS

De capa y colmillos / guion, Alain Ayroles ; 
dibujo, Jean-Luc Masbou ; [traducción, 
Enrique S. Abulí] 

Barcelona : Norma Editorial , 2020- 

Contén : Vol. 1 ; Acto primero. El secreto del jenízaro ; 
Segundo acto. ¡Bandera negra! ; Acto tercero. El 
archipiélago del peligro ; Cuarto acto. El misterio de la 
isla extraña ; Quinto acto. Juan sin luna --

A bordo dun barco turco, un cofre. No cofre, un xoieiro ; 
na caixa de xoias, unha botella ; na botella, un mapa ; e 
no mapa. . . a localización do fabuloso tesouro das illas 
Tingitanas! Estes dous orgullosos nobres, hábiles 
espadachíns, matóns e poetas, non precisan de outra 
cousa para embarcarse nunha aventura que, de 
calabozos a galeras, os levará ata o confín do mundo.

Aventuras ; Animais humanizados87 AYR dec

  

+12 ANOS

H2...Oh!!! : pingas científicas / María 
Canosa Blanco ; ilustracións, Luz Beloso. 

Vigo : Galaxia , 2021 

Sabías que os cascos protectores inventáronos os 
paxaros?, ou por que hai espellismos?

A que non te decataras que hai animais que nunca beben 
auga?, ou por que o número pi é infinito e non remata 
nunca?

Neste libro has atopar unha morea de curiosidades 
científicas relacionadas co noso día a día. Cousas 
simples que temos ao noso carón, pero que teñen un 
funcionamento moi complexo.

 Ciencia ; Curiosidades 5 CAN hdo 



  

+12 ANOS

Bárbaras! : unha achega desenfadada á 
menstruación para adolescentes diversos 
(e non só) / María Reimóndez 

Vigo : Xerais , 2021 

Por incrible que pareza, falar da menstruación segue 
sendo complicado e mesmo controvertido. Un proceso 
corporal e cultural que afecta nalgún momento da vida a 
máis da metade da poboación humana non debería ser 
un tema fundamental de reflexión? Cun enfoque 
desenfadado e co obxectivo de facernos reflexionar, 
Bárbaras! utiliza a menstruación como vía de entrada 
para achegarnos unha gran diversidade de temas : os 
corpos, o sexismo, a ecoloxía, o racismo, a transfobia. 
Porque, ao final, falar da regra é falar do mundo enteiro 
e, en particular, de tantas Bárbaras! que se negan a 
seguir os ditados e que, coa súa rebeldía, crean un 
mundo mellor para tantas outras. 

Menstruación ; Sexismo 61 REI bar 

  

+12 ANOS

Guinness World Records 2022  

[Barcelona] : Planeta , 2021 

Curiosidades e marabillas ; Récords088 GUI



  

MEDRAR LENDO

Por que as nenas e os nenos? / Francesco 
Tonucci ; tradución de Carlos Acevedo ; limiar 
de Mar Romera. 

Pontevedra : Kalandraka , 2021 

Este libro é un testemuño emocional, persoal e 
profesional. É un agasallo para todas aquelas persoas 
adultas que se preguntan ou se interesan pola infancia e 
pola educación. Debería ser un libro presente na mochila 
dos estudantes de maxisterio e de pedagoxía durante 
toda a súa formación.

Didáctica ; PedagoxíaML 37 TON por

  

CINE INFANTIL

Luca / directed by Enrico Casarosa ; 
screenplay by Jesse Andrews, Mike Jones ; 
music by Dan Romer

Madrid : The Walt Disney Company 
Iberia/Pixar , D.L. 2021 

A historia desenvólvese nun fermoso pobo á beira do mar 
na Riviera Italiana. É a do crecemento dun neno que 
experimenta un verán inesquecible con xeado, pasta e 
interminables viaxes en scooter. Luca comparte estas 
aventuras co seu novo mellor amigo, pero toda a 
diversión vese ameazada por un gran segredo : é un 
monstro mariño doutro mundo situado xusto debaixo da 
superficie da auga.

Cine de animación ; Cine de aventuras ; Comedia CINE 791-DA LUC



  

VIDEOXOGOS INFANTÍS SWITCH

El misterioso viaje de Layton : Katrielle y la 
conspiración de los millonarios = Layton's 
mystery journey : Katrielle and the millionaires' 
conspiracy 

Frankfurt : Nintendo , cop. 2019

Axuda a Katrielle e a un elenco de variopintos 
personaxes a resolver os casos deste novo misterio de 
Layton

Xogos electrónicosXE NSW MIS 

  

VIDEOXOGOS INFANTÍS SWITCH

New Pokémon Snap

Frankfurt : Nintendo , cop. 2021

New Pokémon Snap é un xogo novo inspirado en 
Pokémon Snap, o clásico de 1999 para Nintendo 64. 
Esta emocionante aventura para Nintendo Switch 
levarache nun percorrido polas distintas illas da rexión 
onde levarás a cabo a túa investigación, mentres 
fotografías Pokémon e creas a túa propia Fotodex 
Pokémon

Xogos electrónicosXE NSW NEW 



  

VIDEOXOGOS XUVENÍS SWITCH

Sid Meier's Civilization. VI 

Madrid : Take Two Interactive , cop. 2019 

Desde a Idade de Pedra ata a Era da Información. Deixa 
a túa pegada na historia e constrúe a maior civilización. 
Explora o mundo. Logra a ilustración cultural e avances 
científicos. Declara a guerra ou firma a paz. O camiño a 
vitoria é o que ti elixas. 

Xogos electrónicosXE NSW SID

  

VIDEOXOGOS XUVENÍS PS4

Ghost of a tale

Amstelveen (Netherlands) : Mindscape , cop. 
2020

Experimente a galardonada historia de Tilo, o bardo 
ratón. Embárcate nunha aventura que combina acción e 
exploración nun mundo fermoso e inmersivo.

Xogos electrónicosXE PS4 GHO


